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Förord  

Frågan om hur forskning och forskningskvalitet ska organiseras och utvärde-
ras är ständigt aktuell inom vetenskapssamhället. I denna rapport redovisar 
jag mina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar. 
Samtidigt ger jag en historisk och aktuell översikt över de processer som har 
lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion 
och samhälle vid Uppsala universitet (CRS). CRS är idag en centrumbild-
ning som organisatoriskt är en del av Teologiska institutionen.  

Mitt huvudargument är att arbetet med att utveckla forskningsmiljöer bör 
vara långsiktigt och syfta till att skapa en mångvetenskaplig grundhållning. 
Det tar tid att bygga upp kompetens med en sammanhållen organisation och 
en internationell profil. Långsiktigheten möjliggör etableringen av en nyfi-
kenhet, som gör forskaren flexibel och mindre benägen att upprepa tidigare 
teorier och metoder. Därför är långsiktig grundforskning utvecklingsbefräm-
jande. Rektor Eva Åkesson skriver i rektorsbloggen den 3/10 2019: ”Lång-
siktigt inriktad grundforskning har ofta visat sig vara det som slutligen leder 
till lösningar på samhällets utmaningar”. 

Till detta kommer en ofta diskuterad spänning mellan mångvetenskaplig 
och ämnesuppdelad forskning. I praktiken kompletterar de olika forsknings-
kulturerna varandra på ett nödvändigt sätt. En ämnesbaserad forskarutbild-
ning leder till fördjupning och kan förbereda för framtida akademiska tjäns-
ter, medan en miljöbaserad forskarutbildning breddar genom synergier och 
ökar forskarens kompetens som projektledare. Erfarenheterna visar också att 
ett mångvetenskapligt samarbete kan leda till väsentlig kompetensuppbygg-
nad inom den egna disciplinen. Vetenskapsrådets utvärderingspanel (2003:3, 
s 136) skriver ”Tillgång till en gemensam miljö och en god balans mellan 
seniora och juniora forskare tycks vara faktorer som underlättar mångveten-
skaplig integrering”.  

Rapporten visar vidare att det är möjligt att hitta finansiärer om fråge-
ställningen engagerar. Verksamheten vid CRS och dess föregångare har fi-
nansierats av Vetenskapsrådets FOS-program (Forskning om offentlig sektor 
1992-2002/03), av Diakonistiftelsen Samariterhemmet (1999-2009), av 
Riksbankens jubileumsfond och av EU-kommissionens sjätte ramprogram 
(2003-2009), av Linnéstödsprogrammet1, The Impact of Religion: Chal-

                               
1 Huvudsökande för Linnéstödet är rektor medan professorerna Anders Bäckström och Maarit 
Jänterä-Jareborg var programledare år 2008. 
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lenges for Society, Law and Democracy, 2008-2018 och av rektor tillsam-
mans med teologiska och juridiska fakulteterna samt övriga anslagsgivare. 
Vetenskapsrådets internationella utvärderingspanel 2014 skriver (kapitel 
8.5): Impact of Religion-programmet ”is an excellent vibrant and well-
functioning centre which has put religion back on the agenda of social sci-
ences”. En aktiv forskningsmiljö som engagerar drar till sig intresse och 
anslag. 

Impact of Religion-programmet är unikt genom att foga samman 6 fakul-
teter, 25 akademiska ämnesområden och 95 forskare från Uppsala universitet 
kring det gemensamma studiet av religionens förändrade roller i relation till 
sociala, mediala, kulturella, juridiska, politiska och ekonomiska förändring-
ar. Det fördjupade samarbetet mellan främst juridisk och teologisk fakultet är 
internationellt mönsterbildande. Rapporten visar att forskningen har förnyats 
väsentligt under senare år och att samarbetet mellan fakulteterna har säkrats 
genom en ny vetenskaplig och administrativ ledning från år 2019.2  

De senaste decenniernas utveckling visar att det oväntade sker och att 
universitet med en upparbetad mångvetenskaplig kompetens har ett särskilt 
ansvar. Det oväntade gäller inte bara politiska beslut av typ Brexit med nya 
gränser, tekniska landvinningar av typ artificiell intelligens eller följderna av 
ett globalt virus covid-19. Detta gäller också den oväntade närvaron av relig-
ion genom migration, (globala) konflikter men också genom individers be-
hov av etiskt och moraliskt stöd för sin livsstil i tider av omställning. De 
snabba samhällsförändringarna ställer krav på mångsidig analys där olika 
vetenskapliga perspektiv kompletterar varandra. 

Denna rapport vill inspirera till framtida forskningsplanering. Den vill 
lyfta fram forskningsmiljöers betydelse för att växla upp möjligheten att 
studera grundläggande samhällsförändringar som kräver kraftfulla synergier 
bortom vetenskapliga paradigm, politiska idéer och religiösa spår. Det är inte 
lätt att foga samman forskningskulturer som präglas av olika discipliner. 
Men det går om det finns en väl avvägd infrastruktur och ett brinnande intel-
lektuellt intresse att ta sig an samhällsutmaningarna.  

Jag vill tacka alla personer, institutioner och stiftelser som på olika sätt 
har gjort denna forskningsresa möjlig, och som nämns i rapporten. Tack för 
allt stöd genom åren och med material till denna vetenskapshistoriska över-
sikt. 

 
Uppsala i april 2020 
Anders Bäckström 
 

                               
2 Den nya ledningen består av de vetenskapliga ledarna professor Anna-Sara Lind, offentlig 
rätt och docent Cecilia Nahnfeldt, teologi och genusvetenskap samt av teol dr Martha 
Middlemiss Lé Mon, föreståndare för CRS. Dekanus vid Teologisk fakultet professor Mattias 
Martinson har understött generationsskiftet.  
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DEL I Inledning 
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1. Bakgrund, syfte och uppläggning 

Detta är en dokumentation, berättelse och analys av hur en forskningsmiljö 
kan uppstå och utvecklas om det finns ett gemensamt intresse från olika ak-
törer (universitet/fakultet, forskningsråd, extern stiftelse och forskare) att 
fokusera ett specifikt problemområde och visa en vilja att studera och finan-
siera forskning inom detta område. Det är också berättelsen om hur en verk-
samhet kan både fördjupas och breddas om verksamheten blir långsiktig och 
får en internationell inramning som kräver en mångvetenskaplig ingång. Det 
är till slut också berättelsen om ett generationsskifte inom forskningen som 
kommer fortare än man kan ana, och som därför kräver en initial satsning på 
både seniora och juniora forskare liksom på doktorander för att bli långsik-
tigt framgångsrik. Dessa faktorer har varit närvarande vid planering, genom-
förande och avrapportering av forskning (och undervisning) i gränsområdet 
mellan religion, rätt och samhälle i vid mening, mellan stat och 
kyrka/religion i snävare mening, mellan välfärd, stat och religion/civilt sam-
hälle/diakoni i ny mening och mellan en medialt synlig spänning mellan 
religiösa, juridiska och sekulära värderingsdomäner i förändring.  

Denna forskningsprofil präglas av den ökade osäkerheten om gränser 
mellan det offentliga och det privata, mellan det religiösa och det sekulära, 
mellan offentlig professionalitet och individuell auktoritet men också av 
religionens samtidiga försvinnande, omvandling och återkomst i ett samhälle 
som blir allt mer beroende av en transnationell global marknad och en kos-
mopolitisk kultur. Allt detta skapar ett behov av att långsiktigt följa en ut-
vecklingstrend med syfte att empiriskt dokumentera utvecklingen och skapa 
teoretiska analysmodeller för att nå en djupare förståelse av den sociala och 
religiösa omvandlingens inbördes relationer och växande komplexitet. Den 
mångvetenskapliga självklarheten är ett uttryck för behovet av att närma sig 
ett undflyende problem med flera vetenskapliga perspektiv och metoder för 
att komma bortom förenklade och stereotypa bilder av verkligheten. Det 
mångkulturella eller mångreligiösa perspektivet kräver med nödvändighet en 
mångdisciplinär analys där rättsvetenskapliga, religionsvetenskapliga, stats-
vetenskapliga, hälsovetenskapliga och ekonomiska perspektiv kompletterar 
varandra.  

Berättelsen om en sådan forskningsmiljö kan utformas på olika sätt. 
Denna rapport bygger på dokumentation av innehåll och organisation av 
flera framgångsrika projekt/program sedan 1990-talet med ansökningar, 
publikationer, protokoll och handlingar som har genererats vid den studerade 
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centrumbildningen samt på intervjuer med företrädare för Uppsala universi-
tet. Materialet är omfattande och finns tillgängligt i arkiv knutna till Uppsala 
universitet (och dess fakulteter), forskningsmiljöns arkiv på Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) och i mina 
privata materialsamlingar. Denna rapport bygger också på egna erfarenheter 
av att stå mitt i en process som innehåller både medgång och motgång då det 
gäller rekrytering av medel och personal. Dessa erfarenheter vill jag för-
medla till nya generationer som för forskningen vidare.  

Denna rapport skrivs med stor ödmjukhet. Det är helt klart att andra lik-
nande forskningssatsningar har pågått internationellt. Miljöer är å ena sidan 
fysiska och beroende av en stark infrastruktur som ett universitet ställer till 
förfogande. Miljöer består samtidigt å andra sidan alltid av individer som är 
besjälade av en gemensam forskningsidé som de brinner för. Genom att för-
ankra forskningen i miljöer uppstår ett gemensamt engagemang oavsett om 
individen tillhör en universitetsledning, fakulteter/institutioner, stiftelser 
eller administrativ personal och oavsett om forskaren är jurist, antropolog, 
medicinare, statsvetare eller teolog/religionsvetare vid ett svenskt eller ut-
ländskt universitet. För att skapa innovativa forskarmiljöer, som förmår att 
utveckla nya synergier och kunskapsområden, behövs sammanhållning kring 
en formulerad vision och med en tydlig organisation som har byggt in ut-
vecklingsmöjligheter i systemet för enskilda forskare. Att vara en del av en 
sådan internationellt orienterad forskargemenskap vid Uppsala universitet är 
en ynnest. Jag vill särskilt framhålla att det är den gemensamma ansträng-
ningen hos en rad forskare som ligger bakom uppkomsten av Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), med dess fö-
regångare Diakonivetenskapliga institutet (DVI), och det Linnéstödprogram 
som går under namnet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law 
and Democracy (Impact-programmet). Den följande redovisningen av forsk-
ningsprocessen uppfattar jag som en rapport, då den rapporterar om händel-
ser och personer engagerade i verksamheten, som en vetenskapshistorisk 
översikt då den skildrar avgörande händelser i Uppsala universitets historia, 
som relateras till centrumbildningen, och som en skrift då texten avser ana-
lyser och teoretiska antaganden allt insatt i ett organisatoriskt utvecklings-
sammanhang. Syftet är hela tiden att klargöra innehållet i processen mot en 
forskningsmiljö som inleddes med FOS-programmet och dess Stat-kyrka 
projekt 1997, med DVI:s etablering 1999, övergick i CRS’ konsolidering 
2005/07 med Impact-programmet 2008 och med dess nyorientering 
2017/19.3 

                               
3 Avgörande tidpunkter för denna framställning är FOS-programmets anslag till Stat-kyrka-
projektet 1997 (se 3.1 nedan), etableringen av det Diakonivetenskapliga institutet (DVI) 1999, 
Inrättandet av Centrum för studier av religion och samhälle (CRS) 2007, Impact of Religion-
programmet 2008 och inrättandet av ett Centre of Excellence kallat Uppsala Religion and 
Society Research Centre (Centrum för forskning om religion och samhälle) 2010 och avslut-
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Den grundläggande idén bakom skapandet av en forskningsmiljö, som 
denna rapport beskriver, är långsiktighetens betydelse. Som Vetenskapsrå-
dets forskningsöversikt 2019 framhåller4, möjliggör långsiktigheten etable-
ringen av en nyfikenhet som gör forskaren benägen till risktagande och 
mindre benägen att upprepa tidigare teorier och metoder. Det vetenskapliga 
arbetet blir mer ’bottom-up’ präglat genom kombinationen av flera metoder 
där den kartläggande etnografiska fältmetoden särskilt framhålls. Kortsiktiga 
tillämpade projekt riskerar däremot att fastna i ett ’top-down’ förhållande till 
beställaren. Det är dock angeläget att framhålla att det inte finns vattentäta 
skott mellan grund- och tillämpad forskning. Båda formerna behövs och det 
är alltid frågeställningen som styr. En tillämpad studie, som t. ex. drar in den 
studerade gruppen i analysarbetet, är lika relevant beroende på hur problemet 
är utformat. Ett sådant perspektiv speglar ett erkännande av att samhällsut-
maningarna är forskningsdrivande. Det viktiga är att forskningen är långsik-
tig, problembaserad och mångdisciplinär med syftet att fånga in en både 
undflyende och mer synlig religiositet bland både ”gamla” och ”nya” grup-
per av svenska medborgare, eller blivande svenska medborgare, i ett sam-
hälle som förändras snabbt. 

Denna skrift utgår från tanken att startpunkten för grundläggande para-
digmskiften är svåra att belägga. Det gäller också förändringstakten som ofta 
följer olika tidsskalor beroende på samhällsnivå. Det finns dock en omfat-
tande forskning som lyfter fram det avancerade postindustriella samhällets 
etablering efter 1960-talet som ett exempel på en ny samhällsepoks fram-
växt. Det är i brottet mellan 1960- och 1970-talen som de tendenser som vi 
fortfarande ser har sin bakgrund. Tiotusenkronorsfrågan är om vi fortfarande 
lever i svallvågorna av denna utveckling eller om den aktuella höga föränd-
ringstakten förebådar en ny tidsålder med a) en digital förnyelse med bl. a. 
artificiell intelligens (en s. k. fjärde industriell revolution), med b) en omfat-
tande migration och följande politiska, sociala och religiösa förändringar och 
c) den ökade kritiken mot utvärderingssamhället. Svårigheten att fixera ett 
datum för dramatiska samhällsförändringar visar den idag dominerande be-
tydelsen av mänskliga fri- och rättigheter som har en lång historia av etable-
ring men som blev en synlig del av välfärdsstatens minskade auktoritet ge-
nom Sveriges anslutning till EU 1995 (Lind-Namli 2017). Att så mycket 
talar för båda uppfattningarna (allt startade på 1970-talet kontra idag pågår 
ett nytt paradigmskifte) kan vara ett tecken på att utvecklingen står och väger 
och att vi samtidigt förhåller oss både till det som gjorde samhället pluralist-
iskt på 1970-talet, och det nya som gör utvecklingen extremt mångskiftande. 
Det för denna rapport viktiga är att religion har uppvärderats till att bli en 

                                                                                                                             
ningsvis inrättandet av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle år 
2019. Förordet fungerar som en kortfattad sammanfattning. 
4 Forskningsöversikt 2019. Humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet 2018 med 
förord av Kerstin Sahlin i december 2018. 
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självklar variabel i den samhällsvetenskapliga forskningen på samma sätt 
som en yttersta global ekologisk hållbarhet är en självklar samhällsutmaning 
att studera. Detta beror på att religiösa föreställningar och kulturella värde-
ringar på gott och på ont finns som en vital del av de globala samhällsord-
ningar som söker sina framtida former. Det är detta som en långsiktig forsk-
ningsmiljö vid Uppsala universitet, i samarbete med stiftelser och forsk-
ningsråd, har tagit sig an att studera. Tanken är att långsiktig miljöbaserad 
forskning skapar ökade möjligheter till en förnyad förståelse (re-
imagination) av real world experiences (Dinham et.al. 2018, s 6) som inklu-
derar en religiositet, som har blivit en synlig del av individers lokala liv. 
Dessa föreställningar är samtidigt ett uttryck för en omgruppering av makten 
i samhället. När religion inte längre fungerar som fastlåsta trosföreställningar 
blir den i stället en integrerad del av det dynamiska och moderna samhällsli-
vets utveckling. Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och 
samhälle vid Uppsala universitet har fått förtroendet att bidra till den lång-
siktiga analysen av denna komplicerade utveckling. 

Syftet med denna skrift är att skildra den successiva framväxten av Cent-
rum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) och 
Impact of Religion-programmet, och dess föregångare Stat-kyrka-projektet 
inom FOS-programmet förlagt till Diakonivetenskapliga institutet (DVI). 
Framställningen bygger både på omfattande dokumentation och på egna 
erfarenheter. Den aktuella samhällsomvandlingen innehåller förskjutningar i 
samspelet mellan religion, rätt och samhälle som kräver både teoretisk och 
metodologisk förnyelse för att öka förståelsen. Att kartlägga och analysera 
denna successiva förnyelseprocess innehållsmässigt och organisatoriskt ser 
jag som översiktens främsta mål.  

Uppläggning: Rapporten har byggts upp i fem delar varav den första delen 
innebär denna bakgrundsteckning i kapitel 1 och 2. Den tar upp teoretiska 
förutsättningar som blev synliga på 1970-talet med särskilt fokus på relig-
ionens roll i dessa omvandlingar.  

I den andra delen återfinns redogörelsen för Stat-kyrka-projektet 1997 
som genom sin förankring i regeringens FOS-program (Forskning om offent-
lig sektor 1992-2002) kom att sätta agendan för den vidare utvecklingen mot 
en etablering av DVI (Diakonivetenskapliga institutet) 1998/1999 och senare 
för CRS (Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och sam-
hälle) i flera steg 2007, 2010 och 2019. Detta blev en stark etableringsfas 
genom analysen av den offentliga sektorns omvandling där avskaffandet av 
statskyrkan fungerar som ett exempel. Diakonistiftelsen Samariterhemmets 
satsning på forskning om religion och välfärd, med fokus på den diako-
nala/ideella frivillighetens roll, kan ses som en del av en pågående avregle-
ring av välfärdsstaten och en uppvärdering av marknadstänkandet. Totalt 
anslogs 10 miljoner till denna forskning. I kapitel 4 och 5 behandlas den 
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konsolideringsfas som välfärdsprojekten vid Riksbankens jubileumsfond och 
vid EU-kommissionens sjätte ramprogram innebär. Detta märks genom den 
tydliga internationella forskningsförankringen åren 2003-2009. De organisa-
toriska förutsättningarna för forskningsmiljön med nya initiativ och ett för-
ändrat huvudmannaskap diskuteras i kapitel 6 och 7. Där ingår Uppsala uni-
versitets utvärdering KoF07, som pekar ut forskningsmiljöns styrka och 
relation till familjerätten vid Juridisk fakultet. De sammanlagda anslagen 
uppgick till ca 30 miljoner SEK.  

Den tredje delen fokuserar på Linnéstödsprogrammet i kapitel 8 och pro-
cessen mot ett Centre of Excellence i kapitel 9. Denna del lyfter fram samar-
betet mellan teologisk och juridisk fakultet, som har fått bestående resultat, 
men också samarbetet med samhällsvetenskaplig, medicinsk, farmaceutisk 
och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Detta innebär en konsolidering av 
forskningsmiljön med fokus på sex teman och med ett långsiktigt åtagande 
av både Uppsala universitet och Vetenskapsrådet för åren 2008-2018/19. 
Anslaget var på 52 miljoner SEK och med ca 50 miljoner i motfinansiering 
från Uppsala universitet.  

Den fjärde delen visar på förnyelsen av forskningen och den resurs som 
långsiktiga forskningsbidrag är i just den processen. I kapitel 10 redovisas 
nya satsningar på forskning om relationen mellan religion, migration och 
integration, religion och rätt, vetenskapssyner med etik kring AI (Artificial 
Intelligence and Human Dignity), medialiseringen av religion, ungdoms- och 
skolforskning och på forskning om rasism och religion. De projekt som re-
dovisas omsätter omkring 80 miljoner SEK. Rapporten avslutas i kapitel 11 
med att lyfta fram erfarenheter av drygt tjugo år av miljörelaterad forskning.  

Den femte delen sammanfattar huvudperspektiven och lyfter särskilt fram 
forskningsmiljöns betydelse för att skapa en sammanhållande vi-känsla och 
centrumbildningars betydelse för att skapa idémässiga och organisatoriska 
relationer mellan universitetsledning och lokal verksamhet. Framgångsfak-
torer lyfts fram och granskas kritiskt. 

De läsare som i första hand är intresserade a) av diakonivetenskapens 
framväxt som vetenskaplig disciplin kan fokusera på del II, särskilt kapitel 3 
och 7, b) av Linnéstödets framväxt, innehåll och organisation på del III eller 
c) av förnyelseprocessens innehåll, särskilt erfarenheter av miljörelaterad 
forskning, kan gå direkt till del IV. 

Denna studie är, till sist, både detaljerad och översiktlig. Den utgår från 
tanken att det är i enskildheter som det övergripande blir synligt. Den vill på 
en gång visa uppskattning till alla personer som sedan 1997 har gjort denna 
forskningsresa möjlig. Samtidigt står den forskningsmässiga progressionen 
och erfarenheterna av denna i centrum. För att inte göra framställningen 
alltför tung återfinns förteckningar över deltagare i olika projekt och utvär-
deringspaneler i noter eller i bilagor.  
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2. Ett nytt samhälle växer fram   

2.1 Tjänste- eller kunskapssamhälle  
Den direkta bakgrunden till framväxten av den forskningsmiljö, som denna 
rapport behandlar, är den ovan beskrivna religiösa och sociala förändrings-
process som var en del av övergången från industrisamhälle till ett avancerat 
postindustriellt tjänste- eller kunskapssamhälle. Detta är en process som inte 
bara avser näringslivets förskjutning från tung till s. k. lätt industri och tjäns-
ter. Processen påverkas också av ett globalt marknadstänkande som bidrar 
till en omorganisering av den korporativa svenska samhällsmodellen med 
sina dominerande folkrörelser. I början av 1980-talet är enligt Bo Rothstein 
(1995) tilliten till välfärdsstaten fortfarande hög men enligt Åke E. Anders-
son (1992, s 20) skapar framväxten av det s. k. kunskapssamhället (k-
samhället) nya gränsdragningar och problem. Detta leder till en försvagning 
av de organisationer som syftar till att minska industrisamhällets fördel-
ningsproblem. Åke E. Andersson och Peter Sylwan (1997, s 491) frågar sig 
därför om den ”gamla” politiska strukturen förmår att hantera dessa nya 
sociala obalanser. ”På samma sätt som industrialiseringen av Västeuropa 
drev fram nya politiska rörelser och nya politiska demokratiska procedurer, 
bör vi på längre sikt vänta oss en rekonstruktion av det politiska systemet 
och dess demokratiska processer” siade Andersson-Sylwan (1997, s 492) 
om.  

Den svenska maktutredningen (SOU 1990: 44, s 279) talar på samma sätt 
om 1980-talet som en ”brytpunkt” i den historiska processen. Även om det 
är svårt att ringa in ”brytpunkter”, är det intressant att maktutredningen pe-
kar på att ”produktionsförhållandena förändrades och därmed samhällets 
sociala grupperingar. Miljöproblemen ställer krav på nya hänsynstaganden 
och organisatoriska lösningar. Internationaliseringen förändrar betingelserna 
för den ekonomiska och politiska makten. De demokratiska förskjutningarna 
leder till ändrade relationer mellan generationerna. Kvinnors starkare ställ-
ning i samhället utmanar manssamhällets traditionella mönster. Invandringen 
leder till ett mångkulturellt samhälle. De sociala och politiska konflikterna 
följer nya mönster. Särintressena blir fler och mer differentierade. Centrali-
serade standardlösningar ersätts av decentralisering. Opinionsbildningens 
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metoder ändras, särskilt genom ny mediateknologi. Partipolitiken blir mer 
instabil”. Skildringen känns onekligen bekant.5 

Det är uppenbarligen en ny tids sociala effekter vi ser genom tillväxten av 
globala yrkesgrupper med god ekonomi och med goda möjligheter till fria 
val och personlig (andlig) utveckling. Dessa är det globala samhällets vin-
nare. För andra lokalt förankrade, och nationellt definierade, grupper gör sig 
ett nytt utanförskap gällande (Magnusson 2006). Denna utveckling har ac-
cellererat både i ett ökat fokus på individens valfrihet och i en ökad national-
ism som märks i debatten om Brexit (en ökad polarisering mellan eliten i 
Bryssel och det s. k. folket).  

Det blir också tydligt att det starka föreningsväsendet i Sverige inte kan 
sammanfattas enbart i folkrörelsetermer.6 I stället lanseras begreppet ”det 
civila samhället” som ett försök att beskriva den ”civilitet” som har fått ökat 
utrymme mellan stat och individ (Amnå 1995). Detta ger organisationssfären 
en tydligare roll i den demokratiska processen så som Demokratiutredning-
ens delbetänkande om det civila samhället formulerar det i SOU 1999: 84. 
Projektet Framtida folkrörelser (1986-1990) vid Institutet för framtidsstudier 
i Stockholm frågar sig om Folkrörelsesverige är inne i en period av stagnat-
ion och nedgång (jfr Lundkvist 1977). Om så är fallet, undrar projektledaren 
Sigbert Axelson (1992), hur det ska gå med vårt mödosamt uppbyggda de-
mokratiska samhälle?  

2.2 Det civila samhället 
På 1990-talet blev det civila samhället ett begrepp för analys av de svenska 
organisationernas plats i samhällsordningen i stort.7 Detta har senare tydlig-
gjorts genom regeringens proposition En politik för det civila samhället 
2009/10: 55 och genom socialdemokraternas övergång till att använda be-
greppet i sitt partiprogram under 2010-talet.8 År 2014 etablerades Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och år 2017 blev sta-
tens stöd till trossamfunden en egen myndighet: Myndigheten för stöd till 
                               
5 I en artikel i Dagens Nyheter den 29 oktober 2019 skriver professorerna Ulf Bjereld, Marie 
Demker och Jesper Strömbäck samt doktorerna Andreas Johansson Heinö och Lisa Pelling att 
de omfattande förändringarna av maktrelationerna sedan utredningen tillkom 1990 med 
kommunismens fall 1989, EU-inträdet 1995, nya mediala kontakter och nya politiska ström-
ningar skapar nya maktförhållanden som gör att en ny maktutredning måste komma till stånd. 
Särskilt bidrar globaliseringen till att flytta ekonomisk och politisk makt från nationella in-
stitutioner.  
6 Se t ex Jeppsson Grassman 2001, s 47 ff. 
7 Zetterberg-Ljungberg 1997, s 199 ff menar att det civila samhället kan användas som en 
modell för analys av relationen mellan den statliga beslutssfären (som står för ordning), den 
ekonomiska (tillväxt)sfären (som står för arbetstillfällen och konsumtion) och den civila 
normsfären (som står för religiösa, moraliska och estetiska värden liksom familjevärden). 
8 Se Socialdemokraternas partiprogram 2013, s 38: Ett starkt och levande civilsamhälle är 
demokratins underbyggnad. 
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trossamfunden (SOU 2018: 18). Poängen är att begreppet det civila sam-
hället etablerades som allmängiltigt begrepp både inom forskningen och 
inom det politiska livet. Trossamfunden blir en del av det civila samhället 
och Svenska kyrkan förs till den sfären efter år 2000 (se nedan 3.1).  

De olika graderna av samhällsförändring, som lyftes fram på 1970- och 
80-talen, kan också sammanfattats i olika metateorier som har att göra med 
det moderna samhällets status. Vissa teorier fokuserar i första hand på upp-
brottet ur det ”gamla” industrisamhället medan andra teorier koncentrerar sig 
på framväxten av det ”nya” post- eller senmoderna samhället som fokuserar 
en global pluralism. Kunskapsintensiva yrken relaterade till informations-
samhällets teknologi växer fram ofta lokaliserade till orter med universitet 
eller högskola. Det är på dessa orter vi finner det postindustriella samhällets 
växtplatser, så som Daniel Bell (1973) uttrycker det. Tanken om konkurrens, 
effektivitet och utvärdering av den offentliga verksamheten (i det som senare 
kom att kallas för New Public Management i ett utvärderingssamhälle) slog 
igenom på 1980-talet. 9 

För Ronald Inglehart (1977, 1990) är det materiella välståndet avgörande 
genom ökad utbildning i ett avancerat industrisamhälle. Genom att fokusera 
på olika generationers socialisering menar han att värderingsförändringar i 
första hand beror på att yngre kohorter ersätter äldre i en så kallat tyst revo-
lution. Han kallar de olika generationerna för materialister och post-
materialister. Denna teoretiska analys fick genomslag vid Uppsala universi-
tet genom bland annat Thorleif Petterssons engagemang inom den svenska 
delen av EVS-studien 1981 och därefter i boken Bakom dubbla lås (1988). 
Modellen har förts vidare i den kända World Value Survey (WVS) som idag 
omfattar ca 70 % av världens befolkning. Resultaten från dessa enkäter har 
resulterat i den värderingskarta som placerar de nordiska länderna i det pro-
testantiska hörn som uppvisar en hög grad av sekulära och individuella vär-
den genom självförverkligande.10 Studien har rönt kritik för sina stereotypa 
frågor, som har svårt att fånga nya former av institutionslös religiositet som 
vi ser idag. Även fokuseringen på det individuella självförverkligandet i en 
protestantisk nordisk kontext ifrågasätts som en självklar ”sanning”.11 

Ulrich Beck (1992) menar vidare att den nya (eller andra) moderniteten, 
som tillhör det globala samhället, inte kan analyseras utifrån den första mo-
dernitetens nationalstatliga modeller. Det beror på att relationen i en sen eller 
ny modernitet byggs upp mellan individer över nationsgränser. Detta gör 
makten mer ”glokal” och relationsbilden går i båda riktningarna. Anthony 
Giddens (1991) anser att den osäkerhet som följer på detta ytterst förklarar 
ett nyväckt intresse för religion. Men utvecklingen leder också till en ökad 
                               
9 Se t. ex. Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm (2016) och Lena Marcusson (2017).  En 
stereotyp utvärderingsmodell som skapar stress och minskar den enskildes professionalitet i 
organiseringen av samhällets olika institutioner har kritiserats av Jonna Bornemark (2018).  
10 www.worldvaluesurvey.org. Hämtat den 2019-08-19. 
11 Jämför Fredrik Lindqvist i vinterpratarna Sveriges Radio 25/12 2019. 
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fragmentering och ekonomisering av vardagsliv och värderingar, hävdar 
Zygmunt Bauman (2002). Det som är kontextualiserat favoriseras före det 
dekontextualiserade. Detta gör att samhällets institutioner relativiseras och 
betraktas som sociala konstruktioner som bör utsättas för ständig utvärdering 
för att kunskapen ska säkras (jfr Berger och Luckmann 1967). Religion får 
då olika roller beroende på kontexten (Martin 1978, Beckford 2003). 

I det här perspektivet kan man förstå att moderna svenskars livåskådning-
ar också bryts sönder och att sökandet efter mening och sammanhang i till-
varon blir centrala (Lövheim-Linderman 2015). Detta sökande riktar sig 
både mot religiösa institutioner och mot kultur och natur i vid mening. Re-
dan i en större intervjuundersökning med cirka 400 svenskar kunde Anders 
Jeffner (1988, s 31) visa att det biologiskt-ekologiska sammanhanget är det 
mest centrala som ger fäste för olika värderingar. Detta leder, enligt Carl-
Reinhold Bråkenhielm (2009, s 13), till en verklighetsbild där tanken på 
livets enhet blir central. Gränserna mellan människa, djur och det gudomliga 
suddas ut. Denna känsla för naturens ekologiska sammanhang kallar Nils 
Uddenberg (1995, s 56) för det numinösa. Genom att djur, växter, stenar och 
vatten inte är formade av människor blir dessa budbärare från en annorlunda 
värld. Denna holistiska grundsyn används dock komplementärt med en na-
tursyn där tro och vetande skiljs åt (Morhed 2000, s 234). Allt detta reser 
frågor om myt och mening i en vetenskaplig tidsålder menar Nils Uddenberg 
(1995, s 163).   

Vid sidan av det yttre ekologiska sammanhanget finns också ett inre 
sammanhang som är viktigt för individens känsla av mening i livet och där-
med för individens hälsa. Denna känsla av sammanhang kallar Aaron Anto-
novsky (1991/1987, s 13) för KASAM. Den uppstår som en följd av livs-
händelsers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Livsåskådnings-
forskningen har på ett påtagligt sätt visat på värderingsförskjutningar som 
hör till tiden efter 1960-talet och som kan relateras till de mentala bilder av 
mening och sammanhang som den moderna människan håller sig med (se 
Kallenberg, Bråkenhielm, Larsson (1996), s 171; Westerlund (2002). 

2.3 Religionernas renässans  
Citatet från maktutredningen 1990 antydde att en rad samhällssektorer på-
verkades av eller påverkade den samhällsomvandling som följde på uppbrot-
tet ur det ”homogena” Sverige efter 1960-talet.12 Christian Caryl (2013) me-
nar rent av att det tjugoförsta århundradet föddes omkring år 1979. Också 
han fokuserar på den liberala marknadsrevolutionen, med valfrihet och kon-

                               
12 Se nedan diskussionen om religion i det mångkulturella Sverige i avsnitt 2.3. Påståendet om 
det svenska samhällets höga grad av homogenitet har kritiserats, t. ex. av Anna Furumark 
(2013).  
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sumtion, som han menar kan föras tillbaka till Margaret Thatcher, som vann 
valet i Storbritannien 1979 och blev landets första kvinnliga premiärmini-
siter, men också till Ronald Reagan som valdes till president i USA år 1980. 
Dessa båda har kommit att symbolisera marknadsrevolutionens avregleringar 
och privatiseringar. Den tysta revolutionen innebar en ökad fokusering på 
värderingar knutna till den västerländska vågen av självförverkligande och 
till den teknologiska revolutionen, som gav individen ökade möjligheter till 
yttrandefrihet och kommunikation på global basis.13 På samma sätt fick de 
revolutioner som är förknippade med kvinnors jämställdhet14 men också med 
omsorgen om en allt mer besjälad natur, med följande miljörörelser, en re-
nässans under denna epok.15  

Det som maktutredningen 1990 missade, men som Christian Caryl (2013) 
lyfter fram, är starten av den religiösa revolutionen på 1970-talet.16 I recens-
ionen av Frank Bösch (2019) nya bok, Vändpunkt 1979. När dagens värld 
började, konstaterar Nina Lekander (2019, s 96) att startmotorn bakom det 
nya år 1979 var religionernas renässans och ”deras ibland godartade, ibland 
direkt giftiga äktenskap med politiken”. De händelser som dessa författare 
radar upp är för det första den oväntade vändningen av revolutionen i Iran 
med shahens fall och Ayatollah Khomeinis återkomst den 1/2 1979. Upp-
slutningen kring teokratin sågs inledningsvis som en betydelselös händelse i 
västvärlden men den kom att få stor betydelse för internationaliseringen av 
islam men också för senare konflikter och ytterst för terrordåden med start 
den 11 september 2001. För det andra anses påven Johannes Paulus II besök 
i Polen 1979 fungera utlösande genom stödet till den katolske ledaren och 
vännen Lech Walesa och till den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet 
som grundades 1980.17 Successivt under 1980-talet undergrävdes kommu-
nistpartiets hegemoni och år 1989 föll hela Sovjetimperiet samman. På 
samma sätt växte den evangelikala politiska högern sig allt starkare i USA 
och har successivt kommit att påverka flera presidentval från George H. W. 
Bush (president 1989) och sonen George W. Bush (president 2001) till den 

                               
13 Det är intressant att Bill Gates företag år 1979 började utveckla operativprogrammet Inter-
face Manager, inspirerad av Apple. Detta gjordes om till Windows år 1983 och är idag en del 
av vår vardag med smarta telefoner (jfr Elensky 2019, s 25). 
14 Den s. k. andra vågen kvinnorörelser uppstod på 1960- och 70-talen med syfte att granska 
kvinnors underordnade samhällställning: Se t ex. https://www.diva-portal.org/smash/ 
get/diva2:15892/FULLTEXT01.pdf och https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3% 
A5ng/kvinnor%C3%B6relse/. Hämtat 2019-05-15. 
15 Miljöfrågorna fick en renässans under 1970-talet inte minst genom kärnkraftsfrågans ladd-
ning inför omröstningen 1980. En politisk partibildning aktualiserades år 1979 och år 1981 
bildades Miljöpartiet (med tillägget de gröna 1985), som kom in i riksdagen en första gång 
1988 och igen 1994. https://www.mp.se/om/historia/. Hämtat 2019-05-20. 
16 Se också Frank Bösch: Zeitenwende 1979. Als die Welt heute begann. H C Beck Verlag, 
2019. 
17 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=5880284/. Hämtat 2019-
05-03. 



 22 

nuvarande Donald Trump (president 2016).18 Detta gäller också hindu-
nationalistiska politiska influenser, som har pågått både före och efter befri-
elsen av Indien 1947.19 Till detta kommer den pentekostala explosionen 
framför allt på södra halvklotet, och de influenser som denna rörelse har på 
politiken i Latinamerika i bl.a. Brasilien, El Salvador och Guatemala;20 i 
Afrika i t. ex. Elfenbenskusten, Uganda och Etiopien;21 och i Asien i Syd-
Korea och särskilt i Filippinerna.22 Vid sidan av alla dessa direkta influenser 
pågår en successiv ökning av relationen mellan religion och politik som har 
att göra med privatlivets, särintressenas och därmed också religionernas poli-
tisering. Det är värt att notera att de religiösa rörelser som nämnts har en 
konservativ framtoning, i vissa fall med drag av fundamentalism. Den libe-
rala religiositeten, som är lika närvarande under denna period, har rönt 
mindre intresse från forskningen eftersom denna religiositet har utvecklats i 
samklang med det moderna samhällets värderingar om demokrati, rättigheter 
och jämställdhet. Detta håller på att ändras genom forskningens förskjutning 
mot studier av s. k. levd religion23 och mot studier av en konstruktiv relig-

                               
18 https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/usa/religion/. Hämtat 2019-
05-03. 
19 Hindu nationalism has been collectively referred to as the expression of social and political 
thought, based on the native spiritual and cultural traditions of the Indian subcontinent: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/hindu-nationalism-narendra-modi-india-
election/590053/. Hämtat 2019-04-23. Denna rörelse växte sig stark på 1980-talet. Ur 
Hindutva-ideologin har ”hinduiskhet” blivit en del av indisk identitet, något som försvårar för 
religiösa minoriteter, både kristna och (särslilt) muslimska. Den nuvarande premiärministern 
(2019) Narenda Modi’s parti Bharatiya Janata Party (BJP) har sprungit ur den rörelsen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Narendra_Modi/. Hämtat 2019-04-23. 
20 Pingströrelsen hade direkt inflytande över valet av Jair Bolsonaro som tillträdde som presi-
dent den 1/1 2019 i Brasilien: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/president-bolsonaro-har-
tilltratt-i-brasilien/. Hämtat 2019-05-02. I El Salvador genom president Guillermo Gallegos 
och i Guatemala genom president Rios Montt. I dessa länder har pingstvännerna blivit intres-
serade av politik från och med 1990-talet. 
21 Elfenbenskustens president Laurent Gbagbo har fått stöd av Pentekostala kyrkor genom 
profetsior 2010-2011 https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014-4-page-
73.htm/, hämtat 2019-05-03, i Uganda har pentekostala kyrkor betraktas som viktiga agenter 
av social och politisk förändring http://www.karthala.com/religions-contemporaines/3227-
pentecotistes-en-ouganda-generations-sida-et-moralite.html/. Hämtat 2019-05-03. Etiopiens 
president Abiy Ahmed fick Nobels fredspris 2019. Han är troende pingstvän.    
22 I Filippinerna finns både en karismatisk förnyelserörelse inom katolska kyrkan, El-Shaddai, 
och en stor neokarismatisk kyrka Jesus is Lord Church. Ledarna för dessa, Brother Mike 
Velarde och Eddie Villanueva har båda varit djupt involverade i den filippinska politiken: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Villanueva/. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Velarde/. 
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Shaddai_(movement)/. Hämtat 2019-05-10. 
23 Se t. ex. Ammerman 2014, s 288. Begreppet levd religion lanserades av David Martin redan 
år 1963, men det var först på 2000-talet som begreppet fick fäste i forskningen (Beckford-
Davie 2019, s 393). Denna forskningsprofil fokuserar på vardagslivets sammanhang, som 
inbegriper en religiös dimension, inte på religiösa begrepp och trossatser. Den bygger på en 
etnografisk fältmetod. 
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ionskritik, som är lika närvarande inom den liberala religionsformen, som 
inom sekulära grupper.24 

Professorn i Law and Religion vid universitetet i Milano, Silvio Ferrari 
(2010), menar sammanfattningsvis att den individuella valfriheten, tillsam-
mans med migrationen och religionens nya offentliga roll, fungerar utveck-
lingsdrivande. För att härbärgera den ökande religiösa pluralismen, och upp-
rätthålla fredlig samlevnad, skapades idén om det neutrala och sekulära sam-
hället. Denna process inleddes redan på 1800-talet och i Frankrike skiljdes 
stat och kyrka åt år 1905. På detta sätt begränsades kyrkornas inflytande 
genom att religionen blev en privatsak. Idag gäller det motsatta anser Ferrari 
(2010). Religionen blir offentlig och mer synlig, men det är oklart på vilket 
sätt denna synlighet leder till större inflytande. Också de nordiska länderna 
söker idag former för en ny samverkan mellan stat och religion som går i 
riktning mot 1) en ökad reglering av trossamfunden, 2) ett erkännande av 
trossamfundens specifika kännetecken, 3) en ökad statlig kontroll genom 
bidragssystem och 4) en ökad samverkan mellan offentliga institutioner och 
religiösa grupper som gynnar integration. Valfriheten öppnar för religiösa 
skolor och sociala projekt men den skapar också kulturell, religiös och juri-
disk oklarhet. Det är den muslimska närvaron, särskilt efter år 2015, som 
kräver legala samhällsintegrerande överväganden. Detta exemplifieras av 
den s. k. handskakningsdebatten, som statsminister Stefan Löfven aktuali-
serade i riksdagen den 21 april 2016, ”I Sverige hälsar man på varandra. 
Man tar både kvinnor och män i handen”.25 Debatten visar på den komplexa 
relationen framför allt till den muslimska närvaron. Att relationen mellan stat 
och religion är reell visar statsministerns ”krav” att de präster inom Svenska 
kyrkan som inte viger samkönade par, ska söka sig ett annat arbete.26  

                               
24 Se diskussion nedan i avdelning V och Mia Lövheim och Mikael Stenmark (2020). The 
Introduction: Constructive Criticism in Secular and Religiously Diverse Society. 
25 Frågan föranleddes av att miljöpartisten Yasri Khan nekat att skaka hand med en kvinnlig 
reporter med hänvisning till sin tro. https://www.svd.se/folj-fragestunden-med-stefan-lofven/. 
I ett annat ärende fick bostadsminister (miljöpartiet) Mehmet Kaplan lämna sitt uppdrag våren 
2016 med hänvisning till kontakter med odemokratiska organisationer.  
26 Intervju i Kyrkans Tidning 22/6 2019: ”Alla präster ska viga samkönade par”. 
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Religiös och social förändring i det glokala samhället. Samtida religionssociologiska 
perspektiv. Studies in Religion & Society nr 12/2014. Boken innehåller artiklar 
översatta till svenska från internationella referenspersoner. 

2.4 Religion i det mångkulturella Sverige 
Den religiösa renässansen har genom migrationen blivit en del av Sverige. 
Detta märktes redan efter andra världskriget, men invandringen blev på 
1960- och 70-talen allt mer utomeuropeisk. Under 1980-1990-talen genom-
gick Sverige en historiskt sett snabb övergång till ett mångkulturellt och 
mångreligiöst samhälle.27 Den globala världens sociala och religiösa frågor 
blev en lokal angelägenhet (se Impact-programmets ansökan, avsnitt 8.4 
nedan). I Sverige talas nu mer än 150 språk och hela den religiösa världskar-

                               
27 Jämför flyktingvågorna på 1970/80-talen från Latinamerika (Chile), på 1990-talet från 
forna Jugoslavien och den s. k. flyktingkrisen omkring år 2015 (Afghanistan, Irak, Syrien, 
Turkiet). 
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tan finns representerad.28 År 2018 var 19,1 % utrikesfödda. Om båda föräld-
rarna dessutom är utrikesfödda är den siffran 24,9 % (totalt 1 955 569 indi-
vider).29 I boken Svenska framtidsutmaningar frågar sig Qaisar Mahmood 
(2013) hur människor ska leva tillsammans så friktionsfritt som möjligt. Han 
anser att den politiska legitimeringen av den religiösa mångfalden fortfa-
rande befinner sig på ett utvecklingsstadium. Enligt Kjell Å. Modéer (2011, 
s 169) är det mångkulturella samhället en av de viktigaste konfliktytorna i 
politiska, juridiska och religiösa diskussioner. Mångfald har blivit ett poli-
tiskt honnörsord, men med en rad betydelser. Mångfald är inte bara demo-
grafisk (beskrivande) utan har ett blandat kontextuellt innehåll (Mahmood 
2019, s 21). Detta gör att frågan om Sveriges grad av mångkulturalitet har 
blivit en politisk fråga högt uppe på dagordningen. Det är känt att de som 
befinner sig vid Gal-Tan skalans poler är de mest öppna för och de mest 
slutna mot kulturell pluralism.30 

Att Sverige vill bli uppfattat som ett modernt, pluralistiskt och mångkul-
turellt land blev tydligt under 1970-talet. I 1974 års regeringsform (RF) ges 
demokratiska fri- och rättigheter, liksom jämställdhet, en framskjuten posit-
ion. I kapitel 1, § 2, anges att det allmänna skall verka för att demokratins 
idéer blir vägledande inom alla områden av samhället (se Lind 2009, s 23 ff). 
Detta gäller även det religiösa området.31 Vidare slås fast att statsmakten 
skall utövas med respekt för alla människors lika värde och individens frihet 
och värdighet och att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet-
er att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas (kur-
siverat av mig). Denna grundhållning blir ännu tydligare i 2010 års ändring 
av regeringsformen, där det infördes att … minoriteters möjligheter att be-
hålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Utifrån detta 
kan man se att assimilation som politisk idé gavs upp på 1970-talet och er-
sattes av en ömsesidig integration genom en erkänd mångfald. Den religiösa 

                               
28 Intressant är att den världsvida syrisk-ortodoxa kyrkans ärkestift (av Sverige och övriga 
Skandinavien) har idag sitt centrum i Södertälje och islam är etablerad i sju olika offentliga 
organisationer, under paraplyet Islamiska samarbetsrådet, berättigade till statsbidrag. Se Års-
bok från Myndigheten för Stöd till trossamfund 2018, s 78. 
29https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--
riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/. I Stockholm är enligt denna vidare beräkning 33% 
av befolkningen utrikesfödda 2019. Hämtat 2019-04-25. 
30 Detta är en komplex skala, som får användas med förstånd. GAL–TAN är att betrakta som 
en benämning på en politisk indelningsdimension för värderingar och partier där GAL finns i 
skalans ena ände och står för Grön, Alternativ och Libertär/Libertariansk, medan motsatsen 
TAN står för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk. Skiljelinjen handlar i detta system 
inte om fördelningspolitik, utan om sociala och kulturella värden. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/GAL–TAN/. De politiska partiernas förflyttning på denna 
omdiskuterade skala redovisas av Sveriges radio: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173/. Hämtat 2019-07-
15.  
31 Jämför utredningen om Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 
2018:18). 
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pluralismen har dock ökat högst väsentligt sedan dess. Reaktioner på föränd-
ringen i lagtexten år 2010 visar att både assimilationstanken och idén om 
mångkulturalism har blivit allt mer politiskt kontroversiella.32  

Frågan är dock vad den religion, som ska skyddas av lagstiftningen, är för 
något. Är religion en privat gudstro, som individen förfogar över, och som 
ska hållas skild från staten? Detta var socialdemokratins sätt att lösa trosfrå-
gan då det nya samhällskontraktet, kallat folkhemmet, utarbetades på 1920-
talet.33 Samtidigt som religion uppfattades vara privat, behöll socialdemokra-
terna statskyrkan eftersom den bidrog till religiös service och kontroll av en 
bred och inklusiv religionsfrihet inom kyrkan/samfundet.34 Men religion 
innebär också offentlig praktik. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
1948 (liksom Europakonventionen 1950) talar på samma sätt om frihet för 
en gemenskap att offentligt eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfatt-
ning. Lag om trossamfund (1998:1593) talar om en gemenskap för religiös 
verksamhet i vilken ingår att anordna gudstjänst. Den nya Myndigheten för 
stöd till trossamfund inrättad 201735 fokuserar på uppgiften att ge olika mi-
noriteter möjlighet att behålla och utveckla eget kultur- och samhällsliv.36 
Tro är således inte något som enbart rör sig i människors huvuden, utan nå-
got som existerar externt i praxis, t. ex. 1) materiella objekt (byggnader, klä-
der, symboler), 2) riter med rituella föreskrifter och 3) moraliska och etiska 
normer, särskilt angående sexualitet, familj och den föreställda gemenskap 
som vi kallar nation (Anderson 1992). Det är det externa och offentliga utö-
vandet som gör religion kontroversiell och som inte passar in i den nuva-
rande svenska modellen (Modée 2011, s 20).  

Religion är således svårdefinierad och kan fungera antingen a) som (soci-
al, moralisk eller etisk) aktör i sin egen rätt (en politisk roll), b) som uttryck 
för nya sociala och politiska intressen (politiserad roll), c) som en privat 
referensram inne i individens huvud (sekulär roll), d) som en existentiellt 
identitetsgivande (andlig) roll eller som en förstärkning av en individuell 
auktoritet. Religion kan å ena sidan vara en trosåskådning, en privat upple-
velse av något transcendent eller en levd praktik men kan också å andra si-
dan innehålla alla dessa aspekter samtidigt. Den oklarhet som rör religions-
definitioner gör att frågor som berör religion, rätt och samhälle behöver stu-
                               
32 Se t. ex Jonas Lindberg 2016. 
33 Detta är det svenska (nordiska) samhällskontraktets lösning av religionsfrågan, som skiljer 
sig från både den franska och engelska (se Hervieu-Léger 2015). 
34 Victoria Enkvist 2013, s 80 för en intressant diskussion om detta. 
35 Tidigare var Statens Stöd till Trossamfunden (SST) en nämnd under ett statligt departement 
(som kunde variera).  
36 Årsbok 2018, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), s 4. I regeringens budgetpropo-
sition 2017 beskrivs den politiska inriktningen för politikområdet ”trossamfund” enligt föl-
jande (SST årsbok 2018, s 5): ”Regeringen anser att trossamfunden spelar en viktig roll både i 
vårt samhälle och i enskilda människors liv. Frågor som rör religion och trossamfund har hög 
aktualitet. Trossamfunden utgör en del av det civila samhället … det är av stor vikt att samar-
betet mellan trossamfund fungerar och att kommuner och myndigheter ökar sin kunskap om 
och sitt samarbete med trossamfund.” 



 27

deras komparativt insatt i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Även mång-
kultur kan antingen vara en deskriptiv beskrivning av hur ett mångkulturellt 
samhälle faktiskt ser ut eller uttrycka ett normativt ställningstagande till hur 
ett samhälle bör vara (mångkulturalism).37 Samtidigt som begreppen bör 
hållas isär hänger de ihop och påverkar varandra. De normativa ställningsta-
ganden som forskaren gör i frågan, påverkar också hur han/hon beskriver 
den. I båda fallen kan kollektiva rättigheter kollidera med individuella rättig-
heter. Denna fråga berör inte minst kvinnors rättigheter t. ex. i kulturer som 
bygger på kollektivt klan- eller stamtänkande (”hederskulturer”). 

Dessa frågor om kulturell och religiös pluralism har haft stor betydelse för 
samarbetet mellan den rätts- och religionsvetenskapliga forskningen. Det 
gäller med hänvisning både till forskningen om de mänskliga fri- och rättig-
heterna (Lind-Namli 2017) och till den internationella familjerätten (Jänterä-
Jareborg 2010; Sayed 2009). Det finns enighet om att Sverige är mångkultu-
rellt, då det gäller beskrivningen av samhället. Men denna mångkulturalitet 
påverkar också hur frågor inom familjerätten avgörs. I ett mångkulturellt 
land ska människor kunna leva efter de egna kulturella värderingarna, men 
detta ska ske inom vissa utpekade gränser. Detta gör att personer som flyttar 
till Sverige kan behålla religiösa traditioner, samtidigt som de rättsligt blir 
svenska medborgare, som följer svensk lag. Detta betyder inte att de nya 
medborgarna söker avskildhet före social samhällsgemenskap (jfr WaVE-
projektet 5.2 nedan). Den avgörande utmaningen i dag gäller definitionen av 
religions- och yttrandefrihetens gränser, frågor som har större aktualitet 2019 
än under 1970-talets trevande idé om mångkulturalitet. 

2.5 Framtidsutsikter  
Allt detta sammantaget har gjort att universitet/fakulteter, forskningsråd och 
stiftelser har beslutat sig för att investera stora belopp i en forskning som 
syftar till att analysera stater, nationer, värderingar, livsåskådningar, social 
omsorg, nya mediala kommunikationer och religioner i ett mångkulturellt 
samhälle som befinner sig i snabb omvandling. Detta inkluderar den kom-
plexa relationen mellan stat och kyrka eller snarare stat och religion som 
under efterkrigstiden blev allt mer påträngande. Särskilt fokus har legat på 
demokratins plats i denna omvandling, välfärdens utveckling, kvinnors och 
mäns mänskliga rättigheter, religionsfrihetens betydelse för migranter, livså-
skådningar mellan materialism och transcendens och grundläggande värde-

                               
37 Se t. ex. Lena Halldenius (2011), s 78. Andreas Johansson Heinö (2011), anser att en av de 
viktigaste distinktionerna i den politiska debatten går mellan å ena sidan det mångkulturella 
som en samhällelig erfarenhet och å andra sidan mångkulturalism som en statlig politik. Me-
dan det mångkulturella som begrepp är töjbart och tidlöst är mångkulturalismen tidsbunden 
och fångar de idéer som fick fäste hos en bred politisk elit i flera västländer i skiftet mellan 
1960- och 1970-talen.  
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ringar mellan privat frihet och offentlig omsorg. Tanken är att den omvand-
ling som inleddes efter den industriella epoken i svenskt näringsliv, kommer 
att fortplanta sig i de globala förutsättningar som redan då var märkbara.  

I dag är utvecklingen mycket komplex med både parallella och motstri-
diga förändringar samtidigt. Dessa förändringar blir synliga i diskussionen 
om styrning och ekonomisering av offentlig verksamhet (NPM) och i relat-
ionen till den civila samhällssfären i en utvärderingskultur. Denna utveckling 
förstärktes av den teknologiska revolutionen som gör det mediala sättet att 
kommunicera allt mer framträdande globalt sett. Detta gäller ungdomar som 
ifrågasätter institutioners förmåga att fungera proaktivt i frågor som rör ett 
hållbart och klimatsmart samhälle. Inom det religiösa området finns en på-
gående avveckling av statskyrkosystemet som kan ses som en del av en all-
män privatisering av samhällets institutioner, framväxten av en ny andlighet 
som kan ses som en del av den privata marknadsbaserade valfriheten, och en 
ny våg av religion och kultur som förs till Sverige både genom en ökad mi-
gration och genom ökade mediala kommunikationer som styr vår verklig-
hetsuppfattning (Furseth 2018). Till detta kommer en ökad närvaro både av 
en militant ateism och av s. k. ”nons”, dvs personer utan personlig gudstro 
men med olika typer av livsåskådningar mellan troende och ateister som har 
en förtröstan på den svenska sociala och religiösa modellen med en både 
privat, praktisk och dynamisk syn på religionstillhörigheten. Allt detta sam-
manfattas i de metateorier som talar om en ny modernitet, som både är kon-
textuell och beroende av sina historiska förutsättningar, och vars innehåll 
och framtid präglas av stor osäkerhet.  

Utvecklingen kompliceras av att förändringarna på attitydplanet går 
snabbare än på mentalitets- eller värderingsplanet. Det är de senare lång-
samma djupt förankrade värderingsförskjutningarna som är viktiga att fånga 
in. Dessa frågor tas upp i del IV och V, efter den vetenskapshistoriska be-
handlingen av centrumbildningens etablering och konsolidering som forsk-
ningsmiljö i del II och III. 
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DEL II Ett mångvetenskapligt forskningsfält 
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3. Inledning 

Den forskningsmiljö som denna skrift behandlar har tre rötter som går till-
baka till 1990-talet. Den första roten har miljön i Humanistiskt-
Samhällsvetenskapliga forskningsrådets (senare Vetenskapsrådet) satsning 
på forskning om offentlig sektor i förändring 1992-2002 (FOS-programmet) 
där Stat-kyrka-projektet ingick som ett av de s. k. storprogrammen. Den 
andra roten har miljön i Diakonistiftelsen Samariterhemmets satsning på 
diakonivetenskaplig forskning 1998/99, som studerar det ökade inslaget av 
ideella, religiösa och diakonala/sociala aktörer som komplement till sam-
hällets omsorg. Den tredje roten har miljön i Teologiska fakultetens, och 
senare Juridiska fakultetens, (och därmed Uppsala universitets) intresse av 
att satsa på studier av Stat-kyrka frågan, som en del av 1900-talets sekulari-
sering, men också som en del av en ökad integration mellan stat och religion 
som speglar en pågående nyreglering av en allt mer synlig friflytande religi-
ositet i ett mångreligiöst samhälle. 38  

Forskningsmiljön har inte bara tre rötter. Den är också en del av svenska 
och internationella regeringars och institutioners forskningssatsningar under 
2000- och 2010-talet. På detta sätt har en väsentlig forskningsprogression 
uppstått (se kapitel 9). Den första svenska stora satsningen var det ovan 
nämnda FOS-programmet där olika modeller för forskningsutveckling skulle 
prövas. Detta gav forskningsmiljön en stark legitimitet och väsentliga erfa-
renheter. Den andra satsningen var relaterad till både Riksbankens jubile-
umsfond och Europeiska kommissionen som satsade stora belopp på en 
europeiskt jämförande forskning som fokuserade på relationen mellan reli-
giösa majoriteter och minoriteter i 12 länder och deras betydelse för, och 
relation till, olika europeiska välfärdsorganisationer. Den tredje satsningen 
var regeringens önskan om att pröva betydelsen av långsiktig forskning för 
att skapa synergier bortom beprövad kunskap. Detta kom att ske genom 40 s. 
k. Linnéstöd under åren 2006-2018/19 med anslag på minst 50 miljoner, per 
program, över tio år. Forskningsprogrammet The Impact of Religion: Chal-
lenges for Society, Law and Democracy (2008-2018/19) är det enda exemp-

                               
38 Teologiska fakultetens intresse av att utveckla större forskningsprogram framgår av Teolo-
giska fakultetens programsatsning 1996. I denna satsning ingick förslag på ämnesövergri-
pande studier av 1) religions- och kulturmöten, 2) text och kontext och 3) Svenska kyrkans 
omvandling under 1900-talet. En projektgrupp fick uppdraget att ansvara för en ansökan till 
Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) med fokus på Svenska kyrkans 
omvandling inför en kommande förändring av relationen mellan kyrka och stat. 
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let i Sverige på ett Linnéstöd inom teologi, humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap. Detta behandlas i kapitel 8 och 9. Allt detta tillsammans med 
ytterligare profilforskning under perioden gav grunden för ett omfattande 
förnyelsearbete av forskningen på 2010-talet som har nått stor omfattning. 

Jag ska inledningsvis ägna FOS-programmet uppmärksamhet eftersom 
det var upplagt som en experimentverkstad med den direkta avsikten att 
skapa olika forskningsmiljöer som syftade till att överbrygga den splitting 
som regeringen ansåg kännetecknade den samhällsvetenskapliga forskningen 
på området. På så sätt skulle forskningen kunna möta samhällets behov av 
mer integrerad kunskap (kursiverat av mig). Efter omfattande förberedelse 
presenterade regeringen propositionen 1991/92: 16 Forskning om den offent-
liga sektorn, som antogs av riksdagen 1991.39 Beslutet var intressant ef-
tersom 1) två forskningscentra skulle inrättas med uppgift att organisera 
tematiskt sammanhållen mångvetenskaplig, huvudsakligen samhällsveten-
skaplig, grundforskning med fokus på styrning, ledning och utvärdering, dvs 
Score i Stockholm och CEFOS i Göteborg,40 2) ett femårigt tematiskt stor-
program 1997-2002 inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området 
skulle inrättas, det s. k. Stat-människa programmet, till vilket Stat-kyrka-
projektet kom att höra. 3) Dessutom skulle två s. k. disciplinprogram inrät-
tas.41 FOS-programmet var en av den dåvarande regeringens största satsning-
ar på forskning inom samhällsvetenskap och humaniora med 168 miljoner. 
Viktigt var att hela programmet skulle utvärderas grundligt. Det är sällan en 
forskningssatsning får en så omfattande genomlysning av fördelar och nack-
delar med det vetenskapliga arbetets organisation, produktion, samhällsrele-
vans och potential för framtida forskning som denna.42  

                               
39 https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forskning-om-den-offentliga-
sektorn_GF0316/. Hämtat 2019-02-15. 
40 Score - Stockholms centrum för forskning om den offentliga sektorn; CEFOS - Centrum för 
forskning om den offentliga sektorn, Göteborgs universitet. 
41 Dessa disciplinprogram inrättades i april 1992. Det gällde dels ett statsvetenskapligt pro-
gram med temat Demokrati i förändring förlagd till Umeå universitet med Gunnel Gustafsson 
i ledningen (Vetenskapsrådets rapport 2003:3, s 85), dels ett företagsekonomiskt program med 
temat Institutionell omvandling i den offentliga sektorn förlagd till Score med Bengt Jacobs-
son i ledningen och med Nils Brunsson och Kerstin Sahlin-Andersson som projektledare. 
Detta program hölls samman både av Score och av det socialkonstruktivistiska vetenskapliga 
perspektivet. Det har analyserat hur den offentliga förvaltningen har anammat idéer av typ 
New Public Management (Vetenskapsrådets rapport 2003:3, s 96). Ett ekonomiskt stöd utgick 
också till ett gästforskarprogram vid SCASSS (Swedish Collegium for Advanced Study in the 
Social Sciences) i Uppsala. 
42 Utvärderingsgruppen bestod av professorn Guje Sevon, ordförande, departementsrådet 
Björn Beckman och professorerna Erik Allardt, Johan P. Olsen och Bo Stråth med Birgit 
Arve-Parès som sekreterare. 
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3.1 Stat-Människa – ett tematiskt storprogram med Stat-
kyrka-projektet 
Det tematiska storprogrammet vände sig i april 1996 till forskare från hela 
det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet. Dessa inbjöds att komma in 
med en preliminär projektskiss inom områden som berör ”värderingsföränd-
ringar i samhället, kontakten mellan medborgare och myndigheter, förvalt-
ningens kontroll av människan, internationalisering, informationsteknologins 
påverkan, statskyrkans avskaffande, bolagiseringen av tidigare statliga verk, 
skolans omvandling…” (Vetenskapsrådets rapport 2003, s 12). Totalt inkom 
102 programskisser varav 10 fick fortsatt inbjudan att i januari 1997 komma 
in med fullständig ansökan. Av dessa antogs fyra s. k. storprojekt för inled-
ningsvis tre år, men med möjlighet till förlängning med två år. Det första var 
projektet Från statskyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänste-
teoretisk och teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska 
kyrkan och staten år 2000 (Stat-kyrka-projektet) med projektledaren Anders 
Bäckström, Uppsala universitet.43 

Storprogrammets syfte var att pröva möjligheten att etablera forskning 
som å ena sidan fokuserade på skilda problemområden, men som å andra 
sidan, genom mångvetenskaplig samverkan, skulle bidra till en fördjupad 
analys av den pågående samhällsomvandlingen. Stat-kyrka-projektet kunde 
inleda sin verksamhet den 1 september 1997. Idén om samverkan gjorde att 
alla projekten inbjöds till gemensamma överläggningar med HSFR:s led-
ningsgrupp44 och till seminarier och konferenser där gemensamma frågor 
dryftades. Genom sitt kunskapsbidrag skulle Stat-kyrka-projektet fördjupa 
förståelsen av den pågående omvandlingen av välfärdsstatens styrningsmo-
deller.  

                               
43 De tre övriga projekten var: 1) Transnationell reglering och statens omvandling (TREO-
projektet) med projektledarna Kerstin Sahlin-Andersson, Uppsala universitet och Bengt 
Jacobsson, Södertörns högskola; 2) Genus, medborgarskap och offentlig politik (GENUS-
projektet) med projektledarna Ulla Wikander och Christina Florin Stockholms universitet; 3) 
Välfärdsstatens omvandling och en ny barndom (BARN-projektet) med projektledarna Bengt 
Sandin och Gunilla Halldén Linköpings universitet. 
44 HSFR:s ledningsgrupp bestod av Ingemar Mundebo ordförande och av ledamöterna 
Cristina Grenholm, Marie Demker, Ingmar Odlander och Anders Jeffner. 
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Studiet av religiös och social förändring (Stat-kyrka) år 2000 utifrån olika veten-
skapliga perspektiv. 

Projektet kom att analysera relationsförändringen år 2000 ur en rad teore-
tiska och metodologiska perspektiv. I projektbeskrivningen (Från statskyrka 
till fri folkkyrka 1999, s 39) står att ”projektet förväntas tydliggöra hur 
Svenska kyrkans praktiska funktioner för individ och samhälle påverkas av 
reformen”. Vidare kommer ”den teologiska debatten om kvinnans ställning 
och synliggörande att kunna redovisas både då ledarskap och folkkyrkoideal 
skall analyseras. Analysen av den beprövade kunskapens utveckling i relat-
ion till vetenskapssamhället kan också aktualiseras … de religionssociolo-
giska och tjänsteteoretiska perspektiven kommer att ge väsentligt material 
som kan belysa sekulariseringsprocessen och den övergripande frågan om 
religionens roll i det moderna samhället … Projektet kommer också att få 
grundläggande betydelse för analysen av frivillighetens, särskilt Svenska 
kyrkans, roll inom välfärdssamhällets ram efter år 2000. De historiska och 
systematiskt-teologiska analyserna kan bidra med avgörande material för 
identitetsbestämningen av den framtida svenska folkkyrkan i en ny historisk 
situation.”   

Totalt kom 15 forskare från 10 olika discipliner och 6 universitet att ingå i 
projektet. Det publicerade 15 rapporter, varav 13 forskningsrapporter samt 
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en presentation av projektet Från statskyrka till fri folkkyrka (1999) och en 
sammanfattande slutrapport på engelska: Religious Change in Northern 
Europe: The Case of Sweden (2004). Dessa publikationer kunde tryckas i en 
särskild serie vid bokförlaget Verbum tack vare ett avtal om extra tryckbi-
drag från Vetenskapsrådet på 1,1 miljoner. Detta gav projektets rapporter 
stor publicitet. Samtliga rapporter i bilaga 1.  

Den mångdisciplinära profilen inom Stat-kyrka-projektet och samarbetet 
mellan svenska universitet och discipliner återfinns i bilaga 2. Bilagan visar 
också på forskningsmiljöns expansion läsåret 2000/01. Internationaliseringen 
av Stat-kyrka-projektet var en väsentlig del av verksamhetsutvecklingen. 
Detta skedde genom att utse en internationell referensgrupp knuten till Stat-
kyrka-projektet samt att ansöka om Kerstin Hesselgren-medel för en gästpro-
fessor under läsåret 2000-2001. I praktiken kom den internationella refe-
rensgruppen att delvis fungera som medlemmar i det kommande Europeiska 
projektet vid Riksbankens jubileumsfond: Välfärd och religion i ett europe-
iskt perspektiv (se nedan kapitel 4). Totalt ingick 13 personer med bred di-
sciplinär spridning i referensgruppen.45 Referensgruppen sammanträdde en 
gång per år. Det första mötet i oktober 1997 var förlagt till Uppsala medan 
mötet i oktober 1999 förlades till Åbo akademi. Mötet i november år 2000 
förstärktes med ytterligare personer bl. a. från Tyskland genom ett extra 
startbidrag från Riksbankens jubileumsfond på 120 000 kronor. Det sista 
mötet den 23/1 2002 fokuserade på en kommande projektansökan till forsk-
ningsråden, särskilt Riksbankens jubileumsfond (se bild i avsnitt 3.3 nedan). 
Den internationella profilen märks också av det stora antalet gästforskare 
och hedersdoktorer som har knutits till Uppsala universitet genom forsk-
ningsprogrammet vid DVI och senare CRS. En förteckning av gästforskare 
återfinns i bilaga 3 och en förteckning över hedersdoktorer i bilaga 4.  

                               
45 Följande personer, discipliner och universitet kom att ingå i den internationella referens-
gruppen 1997-2000 (dåvarande anställningar): Olav Helge Angell, forskare vid Dia-
konihøjskolen i Oslo; Professor Gustav Björkstrand, rektor för Åbo akademi; Douglas Davies, 
professor i teologi vid universitetet i Durham; Grace Davie, lektor i sociologi vid universitetet 
i Exeter; Eila Helander, professor i kyrkosociologi vid universitetet i Helsingfors; Jan Matts-
son, professor i företagsekonomi vid universitetet i Köpenhamn; Reinard Nauta, professor i 
religionsspykologi vid universitetet i Tilburg; Petur Péturson, professor i praktisk teologi vid 
universitetet i Island; Theodor Strohm, professor i diakonivetenskap vid universitetet i Hei-
delberg; Tinne Vammen, ass. professor i kvinnohistoria vid Köpenhamns universitet; Johan-
nes A. van der Ven, professor i empirisk teologi vid universitetet i Nijmegen; Trygve Wyller, 
ass. professor i systematisk teologi vid universitetet i Oslo; Hans-Georg Ziebertz, professor i 
praktisk teologi och religionspedagogik vid universitetet i Würzburg. 
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3.2 Diakonivetenskap som mångvetenskapligt ämne 
1999 
Den andra teoretiska och organisatoriska roten står att finns i det ökade in-
tresset av att studera religionens (den lutherska teologins) roll för framväxten 
av den svenska (nordiska) välfärdsmodellen, för kyrkors och religiösa orga-
nisationers respons gentemot 1980-talets sociala och ekonomiska föränd-
ringar och för staters intresse av att förhålla sig till en ökad religiös närvaro i 
det offentliga samtalet. Dessa förändringar bidrog till ett nytt intresse för att 
studera nationalstatens ställning, trossamfundens sociala samhällsroll och 
staters intresse av att styra (politisera) religiösa grupper.  

I nära relation till Svenska kyrkan finns fem diakoniinstitutioner som har 
fungerat som enskilda stiftelser eller ideella föreningar. Till dessa var också 
diakoniutbildningar knutna till år 2014. Dessa utbildningar har successivt 
avvecklats och samlats i Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala/Lund 
(2014). Diakoniinstitutionerna har fungerat som ”folkrörelseliknande” in-
stitutioner som växte fram mot bakgrund av 1800-talets sociala behov (Thi-
devall 2000, s 95). Under de s k gyllene åren efter andra världskriget blev de 
överflödiga, samtidigt som statens goda ekonomi paradoxalt nog bidrog till 
viss expansion. Vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet i Uppsala bidrog 
dessa tendenser till att sjuksköterskeutbildningen lades ner 1972 och att drif-
ten av sjukhuset övertogs av landstinget (Bengtzon 2010). Den oklarhet som 
rådde om diakonins ställning inom Svenska kyrkan, och därmed som sam-
hällsfunktion, ledde till behov av att föra in forskning som analyserade sam-
hällsomvandlingens innehåll, välfärdsstatens utveckling och betydelsen av 
denna omvandling för Svenska kyrkans, religiösa gruppers, stadsmissioners 
och diakoniinstitutioners roll som samhällsaktörer allt insatt i ett transnation-
ellt sammanhang. Styrelsen vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet beslöt att 
föra in forskning som en del av diakonistiftelsens stadgar 1981. År 1992 tog 
stiftelsen initiativ till en enkätundersökning av diakoniuppfattningar bland 
kyrkoherdar, diakoner och (politiskt valda) kyrkorådsordförande.46 Samtidigt 
hade det ovan nämnda folkrörelseprojektet vid teologiska institutionen (av-
snitt 2.1 ovan) visat på värderingsskiftets betydelse för den folkrörelsebase-
rade demokratiuppfattningen. Dessa gemensamma synsätt fanns med då det 
ovan nämnda projektet Från statskyrka till fri folkkyrka planerades. Detta 
gör att projektet kom att innehålla inte bara teologiska, tjänsteteoretiska och 
religionssociologiska perspektiv utan också studier av det nya intresset för 
frivillighetens plats i ett samhälle där kraven på välfärd ökade.  

Ytterligare en faktor av betydelse för satsningen på diakonivetenskaplig 
forskning är avregleringen av den svenska högskolan 1992. I enlighet med 

                               
46 Se Bäckström m fl 1994. Vid denna tidpunkt var det sekulariseringsteoretiska perspektivet 
dominerande och den kyrkliga diakonin sågs som en brygga mellan en marginaliserad kyrklig 
institution och samhället i stort, jfr Bäckström 1996. 
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regeringens proposition 1992/93: 169 Om högre utbildning för ökad kompe-
tens öppnades möjligheter för fristående högskolor att ansöka om examens-
rätt och om rätt att uppbära statsbidrag.47 I högskoleförordningen 1993:100, 
bilaga 3, anges vilka examina som en ansökan kan avse. Som en följd av 
examensreformen sökte de frikyrkliga seminarierna år 1992 om examensrätt 
och statsbidrag för verksamheten. För att bereda ärendet tillkallades förre 
universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén, ordförande, dåvarande rektorn vid 
Åbo akademi Gustav Björkstrand, expert, och dåvarande docenten Anders 
Bäckström som sekreterare.48 Expertgruppen lämnade sitt yttrande i juni 
1993 kallat De frikyrkliga seminarierna som högskolor – en utredning 
(Kanslersämbetets rapport 1993:1). Hösten 1993 fattade regeringen beslut 
om examensrätt motsvarande 80 poäng (högskoleexamen) vid Teologiska 
högskolan i Stockholm, Örebro Missionsskola (Teologiska högskolan i Öre-
bro) och vid Johannelunds Teologiska högskola i Uppsala. Dessa högskolor 
har därefter växt i omfattning och har idag rätt att utfärda doktorsexamen i 
teologi respektive master och kandidatexamen i teologi. Vid sidan av dessa 
högskolor finns idag också Ersta, Sköndal, Bräcke högskola i Stockholm och 
Newmaninstitutet i Uppsala med rätt att bl. a. utfärda kandidatexamen i teo-
logi.49 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet hade för liten volym på verksamheten 
för att kunna utveckla en egen högskoleverksamhet. Dessutom förlorade 
diakonistiftelsen utbildningen av diakoner år 1997. I det läget var ett samar-
bete med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet ett alternativ. Redan 
1998 undertecknades ett avtal om en sådan viljeinriktning av Teologiska 
fakultetens dåvarande dekanus Carl-Reinhold Bråkenhielm och diakonistif-
telsens dåvarande direktor Rolf Nordblom.50 Samma år införskaffades den s. 
k. prästgården på Kungsängstorg 6 och utrustades. Efter förhandlingar med 
Uppsala universitets ledning och styrelsen vid Diakonistiftelsen Samariter-
hemmet kunde ett fördjupat samarbetsavtal undertecknas den 8 december 
1999 av styrelseordföranden ärkebiskop K. G. Hammar och Uppsala univer-
sitets prorektor professor Lena Marcusson. Då bildades det diakoniveten-
skapliga institutet i Uppsala efter förebild från universitetet i Heidelberg i 
                               
47 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hogre-utbildning-for-
okad-kompetens_GG031697: Hämtat 20/10 2018. 
48 Rollen som sekreterare motiverades av att Anders Bäckström hade analyserat högskolepe-
dagogiska frågor både i avhandlingen (Bäckström 1983) och därefter vid Pedagogiska ut-
vecklingsenheten vid Uppsala universitet. Han hade också lett det s k RELU-projektet vid 
HSFR som behandlade erfarenheter av och värderingsförändringar vid högre religionsveten-
skaplig utbildning (1985-1990) (Bäckström 1993). Expertrollen i examensrättsfrågor vid 
Högskoleverket fortsatte till år 2008. 
49 Utvecklingen vid dåvarande Ersta Sköndal högskola gav anledning att särskilt utreda den 
diakonivetenskapliga forskningens och utbildningens plats inom den svenska högskolan: 
Diakonivetenskap vid Ersta Sköndal högskola. Examensrättsprövning. Högskoleverkets rap-
portserie1998: 14R. 
50 Detta skedde i närvaro av den tyska diakonivetenskapens nestor professor Theodor Strohm 
från Heidelberg. 
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Tyskland. Avtalet följer ett standardiserat upplägg (bilaga 5). Detta innebar 
att Diakonistiftelsen garanterade verksamheten som huvudman med en mil-
jon kronor per år medan Teologiska fakulteten garanterade den vetenskap-
liga halten i verksamheten. Beslutet underlättades av det pågående Stat-
kyrka-projektet som förvaltades av Teologiska institutionen, men som fy-
siskt förlades till det diakonivetenskapliga institutet. På så sätt kunde en vital 
forskningsmiljö skapas, på samma sätt som inom Score (Stockholms cent-
rum för forskning om den offentliga sektorn). Tillkomsten underlättades av 
erfarenheter från Högskoleverkets då nystartade avdelning för examensrätts- 
och kvalitetsprövningar.51 I och med detta samarbetsavtal hade ett flerveten-
skapligt forskningsprogram med flera rötter tagit form. 

 
Samarbetsavtalet mellan Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala universitet 
undertecknas av ärkebiskop K. G. Hammar (ordförande) och prorektor Lena Mar-
cusson den 8/12 1999. 

Diakonivetenskapliga institutet (DVI) var ett samarbete mellan Uppsala uni-
versitet och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Institutets mellanställning 
gjorde att verksamheten kom att få karaktären av en enskild högskoleverk-
samhet i enlighet med Högskoleverkets principer, med en ledningsgrupp 
som tillsattes gemensamt av Teologiska fakultetsnämnden och Diakonistif-
telsen Samariterhemmets styrelse (DSH). Forskningsverksamheten sågs av 

                               
51 Anders Bäckström var anställd som handläggare i examensrättsfrågor på halvtid vid Hög-
skoleverket 1997/98. Han var då också ledamot och delvis ledare för Högskoleverkets Exam-
inationsprojekt 1995-1997: Ordförande Lennart Andersson, f d rektor vid Karlstads högskola. 
Slutrapport: Examinationen i högskolan. Slutrapport från Högskoleverkets examinationspro-
jekt. Högskoleverkets rapportserie 1997:39 R. 
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Diakonistiftelsen som en möjlighet att stödja diakonivetenskaplig forskning 
och utveckling i Sverige och internationellt. För detta syfte formades ett 
diakonivetenskapligt nätverk med representation från de nordiska länderna 
och Tyskland. Organisationen vid DVI kom att likna Score med en veten-
skaplig och administrativ ledning tillsammans med administrativ samman-
hållning i ändamålsenliga lokaler. Denna organisation gjorde att DVI kunde 
expandera snabbt och bilda en forskningsmiljö som kom att bli attraktiv för 
både seniora och juniora forskare liksom för gästforskare. Den formella 
strukturen tydliggjordes genom en instruktion antagen av Diakonistiftelsens 
styrelse år 2001. Där klargjordes att föreståndaren vid DVI har samma ställ-
ning som de övriga föreståndarna vid Diakonistiftelsen med verksamhets- 
och personalansvar. En grafisk profil utarbetades i samarbete med Uppsala 
universitet.  

En forskningssekreterare anställdes på halvtid från den 1/10 199852 och 
från den 1/10 1999 anställdes Thomas Ekstrand på deltid som forskningsas-
sistent och från den 1 februari 2000 på heltid.53 Efter hand som prästgården 
utrustades kunde doktoranderna Ninna Edgardh Beckman (kyrkovetenskap), 
Sven Thidevall (kyrkohistoria) och Annette Leis (religionssociologi) knytas 
till Institutet. Alla dessa ingick i Stat-kyrka-projektet men med huvudsaklig 
finansiering av doktorandtjänster.54 I och med avtalet kunde organisationen 
stabiliseras år 2000. Då fick forskningschefen Anders Bäckström använda 10 
% av sin anställning som professor i religionssociologi för den vetenskapliga 
ledningen. År 2001 beslutade Diakonistiftelsen Samariterhemmet att tillsätta 
teol dr Ninna Edgardh Beckman som verksamhetsansvarig för DVI. Teol dr 
Thomas Ekstrand övergick efterhand till tjänst som universitetslektor och 
prefekt vid teologiska institutionen och hans tjänst som forskningsassistent 
omvandlades till en föreståndartjänst för DVI, som Ninna Edgardh tillträdde 
1/5 2002. Tjänsten innefattade administrativ ledning med personalansvar, 
information, undervisning och forskning. Vid utgången av år 2000 var samt-
liga åtta arbetsrum vid DVI bemannade (förteckning över närvarande perso-
ner läsåret 2000/01, se bilaga 2). 

                               
52 Den första forskningssekreteraren var Lotta Thomas och från den 1/9 2000 Barbro Borg. 
53 Thomas Ekstrand disputerade i tros-och livsåskådningsvetenskap den 8/10 1999. 
54 Till institutet kom också doktoranderna Pernilla Parenmalm (etik), Maria Liljas (religions-
psykologi), Maria Essunger (tros- och livsåskådningsvetenskap), Anders Sjöborg och Martha 
Middlemiss (religionssociologi) att knytas. 
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Den broschyr som utarbetades år 2000 med Diakonivetenskapliga institutets logga. 

Vid flera Europeiska universitet och högskolor pågick vid denna tid tentativa 
formuleringar av innehållet i ett forskarutbildningsämne som fokuserade på 
staters olika förhållningssätt till den frivilliga sociala/diakonala omsorgverk-
samheten. Den tyska traditionen präglades av en historisk och etisk inrikt-
ning, där diakonins bakgrund och nuvarande ställning beskrevs ingående. 
Vid Ersta Sköndals blivande högskola i Stockholm hade en medicinsk-etisk 
och socialvetenskaplig tradition inletts. Vid de teologiska fakulteterna i Sve-
rige hade diakonin främst varit förlagd till kyrkohistorien eller till den prak-
tiska teologin, därefter kyrkovetenskapen. I de nordiska grannländerna fanns 
forskning och utbildning vid Diakonhjemmet høgskole och Teologiska fa-
kulteten i Oslo (senare också Menighetsfakulteten i Oslo) och i Finland 
fanns utbildning knuten till de s. k. fackhögskolorna i Helsingfors. Den 
europeiska medvetenheten kring diakonal praxis och social rättvisa ledde till 
etableringen av ett samordningsorgan under åren 1995 till 1997 i Bryssel 
kallad Eurodiaconia.55  

Vid Högskoleverket förekom dessutom en diskussion om oklarheten 
kring ämnesdefinitioner. Frågan gällde bl. a. hur nya ämnen uppstår. Sker 
detta främst genom en (upp)delning av redan existerande ämnen (som inom 
naturvetenskaperna) eller uppstår dessa genom sammanfogning av redan 
exiterande ämnen kring ett utpekat fokus som var vanligare inom samhälls-
vetenskap och humaniora. Vid DVI kom diakonivetenskapen att definieras 
som en sammanfogning av tre allmänt hållna vetenskaper, dvs teologi (relig-
ionsvetenskap), omvårdnadsvetenskap och socialvetenskap, med fokus på 
frivilliga, ideella organisationers eller föreningars sociala/diakonala roller. 
De nordiska länderna har utvecklat ett samarbete kring detta forskarutbild-

                               
55 https://www.eurodiaconia.org/who-we-are/presentation/. Hämtat 2018-01-10. 
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ningsämne som successivt har etablerats. Detta är tydligast vid Diakon-
hjemmet høgskole i Oslo som 2015 blev ackrediterad som Vitenskaplige 
høgskole (VID) (se avsnitt 3.5 nedan) med start den 1/1 2016. I detta per-
spektiv kom den vetenskapliga verksamheten vid DVI, och därmed både vid 
Diakonistiftelsen och vid Uppsala universitet, att fungera som en spjutspets 
med en särskild samhällsvetenskaplig profil. 

3.3 Utvärderingen av Stat-kyrka-projektet inom FOS-
programmet 2003 
Som nämnts ovan innehöll Vetenskapsrådets satsning på FOS-programmet 
en ambitiös utvärdering av fördelar och nackdelar med etableringen av a) två 
centrumbildningar, b) två disciplinprogram och c) ett storprogram med fyra 
olika projekt varav Stat-kyrka-projektet är ett av dessa. Jag ska först redovisa 
utvärderingspanelens bedömning av Stat-kyrka-projektet och därefter deras 
syn på Score. Det beror på att Score och DVI/CRS har kommit att gå igenom 
liknande utvecklingar och att det därför är relevant att jämföra dem.  

Presentationen av Stat-kyrka-projektet visade att en rad vetenskapliga 
perspektiv och metoder kom till användning för att analysera inte bara stats-
kyrkans avskaffande utan också de religiösa och sociala förändringsproces-
ser som har sin bakgrund i avregleringar, värderingsförskjutningar och glo-
bal religiositet som blev synliga på 1980-talet. Samtidigt hålls projektet 
samman av sitt fokus på de religiösa och sociala förändringsprocesser som 
sammanfattades i årtalet 2000. Projektet fick en stark organisatorisk bas i 
den forskningsmiljö som avtalet mellan Uppsala universitet och Diakonistif-
telsen Samariterhemmet gav upphov till år 1999. FOS-programmets utvärde-
rare sammanfattar Stat-kyrka-projektet på följande sätt (Vetenskapsrådets 
rapport 2003:3, s 115-116): ”Stat-kyrkaprojektet kombinerar ett historiskt 
perspektiv med analys av aktuella sociala förändringar … utvecklingens 
centrala drag är från socialhistorisk och sociologisk synpunkt fruktbart ana-
lyserade i flera publikationer såsom i Anders Bäckströms ”När tros- och 
värderingsbilder förändras” (1999) och Thorleif Pettersson och Göran Gus-
tafsson ”Folkkyrkor och religiös pluralism” (2000). Till projektets publikat-
ioner hör utmärkta analyser av folkkyrkans socialtjänster och den svenska 
kyrkans roll vid utformningen av det svenska välfärdssamhället, men också 
aktuella problem analyseras såsom i bl a Ninna Edgardh Beckmans ”Femin-
ism och liturgi” (2001), analyserna av kvalitet i livslånga tjänsterelationer 
(Per Pettersson) och frivilligt socialt arbete (Eva Jeppsson Grassman) samt 
kyrkoherdarnas roll vid övergången till fri folkkyrka (Bert Stålhammar, Per 
Hansson etc)”.56  

                               
56 Denna litteratur finns förtecknad i bilaga 1. 
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Utvärderarna anser vidare att ”…mångvetenskapligheten är uppenbar och 
givande. Också spridningseffekterna är påfallande och förefaller främst 
bygga på en god organisering av forskarnas internationella kontakter och ett 
skickligt val av medlemmar i en stor internationell referensgrupp” (s 116). 
Stat-kyrka-projektet bildar därför ”… en sammanhängande helhet, som på 
ett givande sätt beskriver centrala förändringar i det svenska klimatet av 
värderingar och livstolkningar …  kyrkoprojektet representerar en veten-
skaplig helhet, som stimulerar till samverkan, uppkomsten av nya forsk-
ningsfrågor och som bidragit till att skapa en internationellt orienterad miljö. 
Projektet pekar fram mot en mängd forskningsuppgifter av stort intresse och 
betydelse för analyser i dagens samhälle … idémässigt har projektet därför 
enligt expertgruppen, jämfört med flera av de övriga projekten, haft en 
mycket stark internationell förankring och tar upp frågor som väcker intresse 
i många länder. Det bör därför vara ett nationellt intresse att inte förlora den 
plattform som byggts upp genom forskningen inom Stat-Kyrkaprojektet” (s 
117).  

Score hade, genom en längre etableringsperiod, blivit en självständig 
centrumbildning redan år 2003 med Stockholms universitet och Handelshög-
skolan som huvudmän. Score leds av en internt tillsatt styrelse med egna 
befogenheter. Den vetenskapliga verksamheten leds av en professor utsedd 
av rektor vid Stockholms universitet med en prefekts ställning tillsammans 
med ett antal projektledare finansierade av externa medel och utsedda av 
styrelsen. Den administrativa ledningen och sammanhållningen sköts av en 
föreståndare och en administratör/informatör. Basfunktionerna för administ-
ration och lokaler betalas av Stockholms universitet medan medel från 
forskningsråden finansierar grundforskning. Denna organisatoriska målsätt-
ning fungerar fortfarande år 2019.57 Fram till 2002 hade Score disponerat 
96,3 miljoner, varav ca 60 % externa medel.58 

Utvärderingspanelen skriver: ”Sammanfattningsvis konstaterar vi att en 
organisation och ledning som bygger på nyfikenhet och engagemang hos 
enskilda forskare/forskargrupper tycks erbjuda en bättre grogrund för att 
bygga upp och utveckla en nyskapande forskning, än en modell som bygger 

                               
57 Intervju med föreståndaren Staffan Furusten och biträdande föreståndaren Renita Thedvall 
den 15/10 2019. Den nuvarande budgeten är på ca 20 miljoner. Under utvärderingsperiodens 
första del var Christina Garsten (socialantropologi) föreståndare med fem tematiska delpro-
gram ledda av Bengt Jacobsson, Nils Brunsson, Kerstin Sahlin-Andersson (alla företagseko-
nomi), Rune Premfors (statsvetenskap) och Göran Ahrne (sociologi). Sedan starten 1992 har 
följande personer varit föreståndare (Garsten 2014, s 392): Björn Wittrock (1992-94); Kerstin 
Sahlin (1994-1998); Christina Garsten (1999-2003); Rune Premfors (2003-2009); Staffan 
Furusten 2009-).  
58 Den andra centrumbildningen CEFOS hade en annan uppläggning. Styrelsen förlades till 
Göteborgs universitet och kom att fungera som ett lokalt forskningsråd som fördelade medel 
till enskilda forskare och doktorander. Det gjorde att CEFOS aldrig kom att bli ”…en aktiv 
miljö som underlättar diskussioner som leder till utvecklandet av gemensamma nya perspek-
tiv” (Vetenskapsrådets rapport 2003:3, s 66). CEFOS är nedlagd.  



 43

på administrativ styrning och institutionellt samarbete … Försöken att styra 
forskningen utifrån administrativa principer genom en invävning av ämnes-
institutioner och fakultetsintressen har enligt vår bedömning varit mindre 
framgångsrika när det gäller verksamhetens utveckling och interna dynamik” 
(s 143). De fortsätter: ”en god forskningsmiljö är en miljö där det är tillåtet 
och premierande att bryta olika perspektiv och synsätt mot varandra. I det 
avseendet är mångvetenskapliga miljöer utvecklingsbefrämjande” (s 135). 

Erfarenheter från FOS-programmet visar dock att en koncentration kring 
teman inte är enkel att uppnå. Mångvetenskapliga miljöer tar tid att bygga 
upp och kräver speciell kompetens av de involverade forskarna. Det krävs 
både gedigen grund i den egna disciplinen och tillräcklig förtrogenhet med 
de andra disciplinerna för att kunna kommunicera omkring begrepp och per-
spektiv som skiljer disciplinerna åt. ”Erfarenheterna … tyder på att det kan 
ta tio år eller mer att bygga upp en väl fungerande mångvetenskaplig miljö”. 
Men, fortsätter panelen, ”tillgång till en gemensam miljö och en god balans 
mellan seniora och juniora forskare tycks vara faktorer som underlättar 
mångvetenskaplig integrering” (Vetenskapsrådet 2003:3, s 136). En slutsats 
är att kompetensuppbyggnaden sker mer effektivt i sammanhållna centrum-
bildningar jämfört med projektliknande satsningar på enskilda discipliner. 
Panelen anser att Score och Stat-kyrka-projektet liknar varandra eftersom 
båda har skapat en miljö med både administrativ och vetenskaplig ledning 
och med ett tydligt internationellt fokus på de sociala respektive religiösa 
förändringsfrågorna. Det är denna typ av miljöer som har den största poten-
tialen till framgångsrik utveckling. Det kan vara värt att påminna om att både 
Score och DVI/CRS fortfarande existerar som centrumbildningar då detta 
skrivs 2019 (se del V nedan).  
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Medarbetarna vid DVI markerar sammanhållning genom uppträdande våren 2004. 
Från vänster vik. föreståndare Cecilia Wejryd, forskningssekreterare Barbro Borg, 
gästforskaren Grace Davie, doktorand Martha Middlemiss, bitr. forskningssekrete-
rare Maria Essunger, doktorand Pernilla Parenmalm, vid pianot doktorand Maria 
Liljas Stålhandske. 

Organisation för sammanhållning och resultatspridning 
Enligt Vetenskapsrådets utvärdering präglades Stat-kyrka-projektet av en 
tydlig organisation för sammanhållning. Denna markerades: 1) av en bro-
schyr som trycktes av bokförlaget Verbum där projektet som helhet och alla 
delprojekt och de enskilda forskarna presenterades med foto och med en kort 
text om delprojektets syfte och metod. Broschyren innehöll också informat-
ion om finansiärerna samt adress och telefon till Diakonivetenskapliga insti-
tutet, där forskningssekreteraren fanns tillgänglig dagligen. Broschyren 
kompletterades med en webbsida; 2) av protokollförda möten med a) perso-
nal vid DVI och enskilda forskare ca en gång i månaden för att lösa interna 
och externa forskningsfrågor och diskutera manuskript före tryckning, b) 
med hela forskargruppen ungefär två gånger per år för diskussion av över-
gripande frågor om innehåll, metod och ekonomi samt c) av e-brev till hela 
forskargruppen 2-3 gånger per termin med information om forskningens 
utveckling och inbjudningar till seminarier; 3) av möten med den internat-
ionella rådgivande gruppen 1 gång per år för analys av delprojektens resultat 
i relation till den internationella forskningsfronten och för att planera fram-
tida projekt. Till detta kom Vetenskapsrådets ambition till samverkan mellan 
de fyra projekten inom Stat-människa-programmet genom möten 1997, 1999 
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och år 2000. Direkta överläggningar och seminarier med Score i Stockholm 
genomfördes också.  

Denna sammanhållning märks också genom det ambitiösa programmet 
för resultatspridning. Detta kom att ske på olika nivåer: 1) hela bokserien på 
15 volymer annonserades av bokförlaget Verbum i sin årliga katalog samt 
genom en särskild broschyr där det gick att prenumerera på hela bokserien 
eller enskilda rapporter; 2) genom offentliga seminarier anordnade av Ver-
bum i samverkan med DVI där två rapporter presenterades och ventilerades 
vid en studiedag under åren 2000-2002; 3) genom en två dagars konferens 
den 3-4 februari 2003 med titeln Framtidens kyrka - förändrad kyrka, an-
ordnad av kursverksamheten vid Uppsala universitet;59 4) Genom en nation-
ell konferens anordnad av Vetenskapsrådet den 10 april 2003, då de fyra 
projekten inom Stat-människa programmet presenterade sin forskning. Till 
detta ska nämnas kurser i religionssociologi och kyrkovetenskap samt den 
kursverksamhet i Diakonivetenskap som utvecklades.60  

Den här genomgången visar att inte bara ett projekts vetenskapliga idé, 
utan också dess organisatoriska och synliga roll genom broschyr och webb-
sida, är grundläggande för framgång. Organisationen bör präglas av både 
sammanhållning, som ger en vi-känsla, och öppenhet för personlig utveckl-
ing och med en god balans mellan seniora och juniora kvinnor och män (se 
avsnitt 11.7). Genomgången visar också att resultatspridning behöver tänkas 
in som en del av projektorganisationen från början. Det gäller också involve-
ringen av avnämare (stakeholder). Denna yttre ram är viktig för den inne-
hållsmässiga framgången.  

3.4 Långsiktigt samarbete 
Framväxten av Diakonivetenskapliga institutet och senare Centrum för stu-
dier av religion och samhälle har gynnats av flera långsiktiga samarbeten. 
Det första samarbetet med Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads uni-
versitet inleddes 1997 genom antagning av doktoranden Per Pettersson, se-
dermera teol. dr., docent och professor i religionssociologi vid universitetet i 
Karlstad. Per Pettersson har haft en ledande roll inom samtliga efterföljande 
projekt. Detta samarbete pågår till och med år 2019.  

                               
59 Vid konferenstillfället fanns 12 rapporter/böcker tillgängliga. Då hade 4 880 böcker sålts 
och 3 402 gratisexemplar distribuerats till Vetenskapsrådet, till Uppsala universitet (avhand-
lingsexemplar) och som recensionsexemplar. Totalt 235 personer var närvarande vid konfe-
rensen. 
60 Den första 5-poängskursen i diakonivetenskap gavs ht 1999. Denna utvidgades till 10 po-
äng år 2000 och år 2003 kunde den första 20-poängskursen genomföras. År 2004 genomför-
des den första s. k. breddmagistern i diakonivetenskap på halvfart med syfte att förbereda för 
forskarutbildning. Kursverksamheten finansierades av Teologiska institutionen och av Dia-
konistiftelsen genom föreståndarens och forskningssekreterarens medverkan. 
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Vice-rektor Leif Lewin, dekanus Sven-Erik Brodd och forskningschef Anders Bäck-
ström tar emot Grace Davie som Kerstin Hesselgren-professor den 11/10 2000.  

Det andra samarbetet med universitetet i Exeter i Storbritannien inleddes 
under åren 1995-97 genom att dr. senare professor Grace Davie deltog i kon-
ferenser i anslutning till Teologiska fakulteten i Uppsala. Hon nominerades 
som Kerstin Hesselgren-professor och var närvarande läsåret 2000/2001. Det 
var under denna period som Stat-kyrka-projektet pågick och de kommande 
välfärdsprojekten planerades. Hon blev därefter biträdande ledare för båda 
välfärdsprojekten (WREP och WaVE). Hon var gästprofessor vid Uppsala 
universitet läsåret 2006/07, då Linnéstödprogrammet planerades, och blev 
hedersdoktor år 2008. Hon ingick i planeringsgruppen för Impact of Relig-
ion-programmet och blev därefter forskare inom programmet. Hon är senior 
rådgivare till år 2019.  

Det tredje samarbetet avser SCASSS (Swedish Collegium for Advanced 
Study in the Social Sciences) numera SCAS (Swedish Collegium for Ad-
vanced Study). Kontakterna med SCAS visade hur en centrumbildning kan 
utveckla ett gästforskarprogram där betydelsen av ett socialt stöd (luncher, 
sociala aktiviteter och seminarier) är viktiga för att skapa en god forskar-
miljö. Anslag till SCAS verksamhet förankrat i regeringens budget inspire-
rade DVI till direkta uppvakningar av regeringen för att skapa ett nationellt 
(nordiskt) centrum för studier av religion, rätt och samhälle i en global kon-
text.61 År 2010 gjorde SCAS en särskild satsning på gästforskare inom det 

                               
61 Kontakterna etablerades redan 1985, då SCASSS bildades, genom att Gunilla Bäckström 
blev intendent vid SCASSS, och har fortsatt genom kontakten med direktorerna Rolf Torsten-
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religionsvetenskapliga området med professor Hans Joas som ansvarig (se 
nedan kapitel 9). Hans Joas har haft en kontinuerlig relation till DVI/CRS 
och deltog redan i det internationella symposiet med anledning av DVI:s 
femårsjubileum 2005. SCAS ingick i Vetenskapsrådets utvärdering 2003:3. 
Utvärderingsgruppen konstaterar att ”gästforskarprogrammet vid SCAS er-
bjuder en unik potential för internationalisering och utveckling av svensk 
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning” (s 123). De noterar särskilt 
att kontakter mellan Stat-kyrka-projektet och SCAS är upprättade (s 116). År 
2018 blev professorn i socialantropologi vid universitetet i Stockholm 
Christina Garsten utsedd till föreståndare för SCAS. Hon är ordförande i 
styrelsen för Score.  

 
Invigningen av DVI den 8/12 1999. På bilden från vänster generalsekreterare Sören 
Ekström, ordförande vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet, föreståndare Björn 
Wittrock, intendent Gunilla Bäckström och biträdande föreståndare Barbro Klein 
alla vid SCASSS. Sittande direktor Rolf Nordblom. 

Det fjärde är samarbetet med Diakonihøjskolen senare Diakonhjemmet 
højskole i Oslo med omfattande forskning och utbildning i teologiska, soci-
almedicinska, etiska, psykologiska och sociala/sociologiska frågor knutna till 

                                                                                                                             
dahl, Bo Gustafsson, Göran Therborn men främst med Björn Wittrock (pensionerad 2018) 
och Barbro Klein (avliden 2018). 
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det sociala/diakonala välfärdsområdet och till den frivilliga sektorn. De fick 
rätt att utfärda doktorsexamen av NOKUT år 2010 (Nasjonalt organ for kva-
litet i utdanningen i Norge - motsvarande Högskoleverket, senare Universi-
tetskanslersämbetet). Diakonihøjskolen blev en VID (Vitenskapelig Internat-
ionell Diakonihøgskole) med egen master- och forskarutbildning i det som 
kallas Diakoni, verdier og profesjonell praksis 2016. Denna ackreditering 
förnyades år 2019. Som vi ska se nedan är den Uppsala-baserade satsningen 
på en professur i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap, och satsningen i 
Oslo på fyra professorer med olika inriktningar en av de starkaste gemen-
samma satsningarna i Norden inom detta vetenskapsområde.  

Det femte samarbetet avser Sigtunastiftelsen med Alf Linderman som di-
rektor. Detta har skett genom konferenser, Impact-möten och en serie av 
samtal kring religionens närvaro i det moderna samhället. Alf Linderman var 
med och grundade det nordiska nätverket för studier av media-religion-
kultur 1993 och the International Society for Media, Religion and Culture år 
2006. Samarbetet med Mia Lövheim har varit särskilt viktigt. Bl. a. utveck-
lade de projektet vid Vetenskapsrådet Religionens återkomst? En studie av 
religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall år 2010 (se ne-
dan kapitel 10.4). 

 
Vid den nordiska religionssociologiska konferensen förlagd till Sigtunastiftelsen i 
augusti 2002 föreläste bl. a. statsrådet Lars Engqvist och professor Nancy Ammer-
man, Boston (gästforskare vid DVI hösten 2002 och hedersdoktor i Uppsala 2020). 
Övriga är från vänster Anders Bäckström, Ninna Edgardh och Alf Linderman (värd 
på stället).  



 49

3.5 Framtidsutsikter 
Denna genomgång har visat att det var kombinationen mellan HSFR-
anslaget till Stat-kyrka-projektet 1997, de lokaler och personal som Diakoni-
stiftelsen ställde i ordning 1998 och stödet från Uppsala universitet år 1999 
som tillsammans bidrog till skapandet av en forskningsmiljö värd namnet. 
Verksamheten har drivits av en underifrån formulerad forskningsidé och av 
ett vetenskapligt innehåll med tydlig förankring vid den internationella 
forskningsfronten. Genomgången har också visat att närvaron av en engage-
rad personal är en nyckelfaktor, och att organisationen av verksamheten 
måste tillmätas motsvarande omsorg, både vid starten, under arbetets gång 
och vid avslutningen av ett projekt/program.  

Genomgången visar också att den forskningsprofil, som utvecklades på 
1990-talet, har sina rötter både i den sekulariseringsteoretiska diskussionen 
som tog sig uttryck i analysen av statskyrkans avskaffande år 2000 och i den 
samtidiga paradoxala ökningen av religionens synlighet i det offentliga sam-
hällslivet. Denna nya synlighet märks genom engagemanget i sociala pro-
jekt, som en del av marknadsanpassade privatiseringar, men också i de soci-
ala och legala frågor som den ökade religiösa pluralismen genom migration-
en bidrar till. Ytterst gäller frågan vilken religiositet som den grundlagsfästa 
religionsfriheten ska skydda och rättsstatens möjligheter att på rimliga vill-
kor integrera ett allt mer mångkulturellt samhälle. Det har i forskningen bli-
vit tydligt att religion fungerar både positivt genom att skapa mening och 
sociala relationer för individ och samhälle men också negativt genom de 
problem som uppstår i krocken mellan individuella och kollektiva frihets-
värden och rättigheter. 

Genomgången visar till sist att studiet av en social omsorgsroll, som rör 
kyrkor, religiösa organisationer och migrerade religioner, höll på att etable-
ras som ett eget vetenskapsområde med fokus både på frivillighetens sociala 
egenvärde, på en social aktörs- och rättighetsroll i ett snabbt föränderligt 
samhälle och på ett ökat politiskt intresse av att kontrollera den religiösa 
pluralismen. I praktiken var det dock det gemensamma intresset från Upp-
sala universitet formulerat i Teologiska fakultetens programsatsning, Veten-
skapsrådets intresse av att studera den offentliga sektorns privatisering och 
Diakonistiftelsen Samariterhemmets intresse av att studera effekterna av 
denna privatisering, som gjorde att forskningsprogrammet blev framgångs-
rikt och dessutom fick goda recensioner av Vetenskapsrådets utvärderings-
grupp.  

Den totala omsättningen för Stat-kyrka-projektet och för Diakoniveten-
skapliga institutets verksamhet (som gick in i varandra) var under åren 1997-
2003 ca 10 miljoner.62 Förutom anslagen från HSFR/Vetenskapsrådet bidrog 
                               
62 Stat-kyrka-projektet fick inledningsvis ett anslag på 4,2 miljoner (1997-2000) och efter en 
kompletterande ansökan för åren 2000-2002 ytterligare 1,9 miljoner. Till detta kom publice-
ringsstöd på 1,1 miljoner till 15 böcker. 
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Diakonistiftelsen Samariterhemmet med kostnader för lokaler, för en forsk-
ningssekreterare på halvtid och från läsåret 2000/2001 med en forskningsas-
sistent/föreståndare på heltid, dvs ca 1 miljon/år. Teologiska fakulteten bi-
drog med lönekostnader för tre doktorander, Rådet för arbetslivsforskning 
till doktorandstudier för Per Pettersson (lokaliserad till Karlstads universitet) 
och till Bert Stålhammar (lokaliserad till Örebro universitet), Forsknings-
rådsnämnden (FRN) till RAMP-studien samt Stiftelsen Fjellstedtska skolan 
med lönekostnader. Till detta kommer anslag till Kerstin Hesselgren-
professuren för läsåret 2000-2001 med ca 1 miljon från Vetenskapsrådet och 
anslag från kyrkliga arbetsfonden till en fördjupad studie av upplevelser av 
kvalitet i gudstjänster och riter med 1,2 miljoner. 

En faktor som utvärderingen av FOS-programmet lyfte fram var att Stat-
kyrka-projektet i oktober 2002 hade fått ett nytt stort anslag på 12,4 miljoner 
från Riksbankens jubileumsfond för en utvidgad europeisk studie av histo-
riska teologiers roll för framväxten av olika europeiska välfärdsorganisation-
er och effekterna av denna organisation för de fria välfärdsaktörernas ställ-
ning på marknaden då samhällsförändringen inleddes på 1970- och 1980-
talen. Detta är nästa steg i utvecklingen och ska behandlas i följande kapitel.  
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4. Välfärd och religion i ett europeiskt 
perspektiv (WREP) 2003 

Jag har redovisat etableringen av Stat-kyrka-projektet, utvärderingen av 
FOS-programmet och Diakonistiftelsen Samariterhemmets satsning på dia-
konivetenskaplig forskning och utbildning relativt ingående, eftersom dessa 
satsningar på ett tydligt sätt aktualiserar flera grundläggande principer för 
etableringen av en framgångsrik centrumbildning. I detta avsnitt ska jag visa 
på vilket sätt denna verksamhet kunde fortsätta och ytterligare förstärkas och 
fördjupas genom de stora anslagen från Riksbankens jubileumsfond i okto-
ber 2002 och från Europeiska kommissionens sjätte ramprogram i december 
2005. Dessa projekt bygger på varandra och har resulterat i anslag på sam-
manlagt 25 miljoner förutom anslaget från DSH på en miljon per år fram till 
år 2009, dvs totalt ca 30 miljoner. Projektet vid Riksbankens jubileumsfond 
Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv. En jämförande studie av 
kyrkors roll som välfärdsaktörer inom den sociala ekonomin (WREP) byg-
ger vidare på Stat-kyrka-projektet både innehållsmässigt och organisatoriskt. 
Det nya var att föra in det europeiska jämförande perspektivet med syftet att 
å ena sidan analysera de historiska majoritetskyrkornas teologiska betydelse 
för framväxten av skilda välfärdsorganisationer i Europa och å andra sidan 
empiriskt undersöka vilka religiösa samhälls- och aktörsroller som samhälls-
förändringarna aktualiserade i början av 2000-talet. Denna forskning träffade 
dessutom rakt in i en debatt som syftade till att omvärdera sekulariseringste-
orins självklarhet (Peter L. Berger 1999).  

Projektet följer också upp studierna om den svenska välfärdsstatens nyli-
berala vändning med betoning av kund- och valperspektivet. Samtidigt vi-
sade flera nordiska välfärdsstudier att det svenska universella välfärdssyste-
met stod sig väl i en internationell belysning (Kautto et. al. (red) 1999, 
2001). Utredningen ”välfärdsbokslutet” frågade sig därför om 1990-talets 
sociala problem endast var ett ”hack” i en i övrigt stabil ekonomisk utveck-
ling eller om dessa visade på en långsiktig förändring av det sociala kontrak-
tet (SOU 2000:3). Stat-kyrka-projektet hade uppmärksammat att Sveriges 
höga grad av frivillighet, knuten till föreningslivet, fungerar socialt och de-
mokratiskt samlande (Jeppsson Grassman 2001). Däremot är den direkta 
välgörenheten liten och religiösa organisationer fungerar främst som ett 
komplement till staten med särskilda insatser för marginaliserade grupper 
liksom med stöd av individers livskvalitet utifrån tanken om den andliga 
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utvecklingens betydelse (Bäckström 2001). Slutrapporten från Stat-kyrka-
projektet argumenterar för att majoritetskyrkor fungerar som tillitsmakare 
för kulturell tillhörighet medan det starka religiösa engagemanget bland an-
nat föranlett av migrationen ses med misstro (Bäckström, Edgardh Beckman, 
Pettersson 2004). En jämförande studie mellan svenska och tyska diakoniin-
stitutioner visade dessutom att diakonala institutioners verksamheter utfor-
mas olika beroende på historisk situation och på organisering av välfärds- 
respektive socialstat (Leis 1999). Samtidigt höll nya organisationer på att 
etablera sig som aktörer inom välfärdsområdet, t ex lokala byalag, koopera-
tiva rörelser och självhjälpsgrupper. Främst är det privat utförda tjänster, 
inom den expanderande tjänstesektorn, som fördubblades under 1990-talet 
(for-profit organisations) medan ökningen av s. k. non-profit organisations 
var jämförelsevis liten (Wijkström 2002). Situationen i början av 2000-talet 
var således komplex och den europeiska utvecklingen visade både på ökad 
sammanhållning och expansion (efter det kalla krigets slut) och på ökad 
divergering religiöst och socialt. Utvecklingen var oklar och det fanns ingen 
tidigare europeisk undersökning som hade fokuserat på majoritetskyrkors 
roll i relation till välfärdsidentitet och social problematik.  

4.1 Fyra välfärdsregimer och majoritetskyrkor 
WREP-projektet byggde på tre teoretiska antaganden. För det första att en 
värderingsförändring pågick i det västerländska samhället som var en del av 
den (neo)liberala och globala epokens fokusering på individen. Detta påver-
kade nationalstaters och politiska partiers maktutövning (se avsnitt 2 ovan). 
För det andra att Europa kunde delas in i tre eller fyra olika välfärdregimer 
som, enligt Gøsta Esping-Andersen (1990), hade växt fram under 1900-talets 
formativa år, särskilt efter andra världskriget. För det tredje att välfärden har 
tre dimensioner, så som Erik Allardt (1975) formulerade det, dvs att ha, att 
älska och att vara. Att ha är relaterat till den materiella och ekonomiska 
tryggheten medan de två övriga begreppen har att göra med sociala relation-
er och med individers livskvalitet. Det har blivit allt mer tydligt att välfärd 
och välbefinnande är värden som förknippas med livskvalitet och som därför 
får en existentiell betydelse (Inglehart och Norris 2004). Detta är en aspekt 
av välfärden som kommer nära andlighetens betydelse för människors exi-
stentiella liv, så som Eva Jeppsson Grassman (2001) skriver. 

Det nya som WREP-projektet tillförde forskningen var:  

1) analysen av den ekonomiska (neo)liberala ekonomins betydelse för den 
fria marknadens expansion med en kundbaserad tjänstesektor som inkluderar 
en andlig dimension som expanderar tillsammans med denna tjänstesektor 
och bildar en friflytande andlighet som dock hämtar näring från de historiska 
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majoritetskyrkorna. Till detta kommer också betydelsen av en konkurrensut-
satt social marknad där religiösa organisationer (Non-Governmental Organi-
sations) ingår. 

2) analysen av relationen mellan fyra europeiska välfärdsorganisationer och 
fyra historiska kyrkotraditioner, nämligen a) den nordiska socialdemokra-
tiska universella välfärdsorganisationen och dess beroende av nationella 
lutherska kyrkor med en tvåregementslära som legitimerar statens uppgift; b) 
den liberala socialstatliga modellen som återfinns i anglosaxiska länder 
(England, USA) och som innebär ett statligt ansvarstagande för grundläg-
gande välfärdsfrågor (t. ex. ”health care”) men som i enlighet med en ”re-
formed protestantism” (som bygger på en teologisk tradition från Calvin), 
tillmäter individens självständighet gentemot staten en avgörande betydelse; 
c) den korporativa och kontinentala, konservativa (kristdemokratiska) mo-
dellen där staten fortfarande har ett grundläggande socialt ansvar medan 
korporationer av olika slag har en avgörande roll för utförda välfärdstjänster. 
I Tyskland blir detta tydligast där två diakonala organisationer (Diakonische 
Werk, protestantisk, och Caritas, katolsk) har kommit att dominera omsor-
gen. Detta har skett utifrån den katolska sociallärans grundläggande princip 
om subsidiaritet (tjänster ska utföras på lägsta möjliga nivå i samhället); d) 
den fjärde modellen utgörs av medelhavsländerna (Portugal, Spanien, Italien, 
Grekland) där framför allt den katolska kyrkan har fungerat som en protest 
mot en stark stat och därför har skapat en skiljelinje mellan stat och kyrka. I 
t. ex. Italien griper staten endast in då individen eller familjen inte kan lösa 
de sociala frågorna själva. Mönstret är detsamma i Grekland även om de 
teologiska förutsättningarna är annorlunda. I medelhavsländerna, och nu-
mera också de postkommunistiska länderna, har staten en svag ställning till 
förmån för familjen, en slags familism. Den tydliga relationen mellan majori-
tetskyrkornas teologi och den välfärdsorganisation som finns i Norden, Stor-
britannien (USA), Tyskland eller Italien har studerats och bekräftats i en 
parallell studie: Religion, Class Coalitions and Welfare State Regimes av 
Kees van Kersbergen och Philip Manow (2009).  

3) Det tredje nya fältet var en komparativ analys av den lokala religiösa och 
sociala utvecklingen i en stad i åtta länder nämligen a) Sverige, Norge, Fin-
land; b) England; c) Tyskland och Frankrike; d) Italien och Grekland. För att 
göra materialhanteringen gripbar studerades en ”medelstor” stad i respektive 
land. Detta skedde genom att intervjua representanter för majoritetskyrkan, 
de lokala sociala myndigheterna och ett befolkningsurval (genom strategiskt 
valda fokusgrupper). Mediabaserat material och nationell/lokal statistik sam-
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lades också in.63 På detta sätt fick projektet en god inblick i samverkansfor-
merna på respektive ort. Det intressanta i studien är att medlemskap i reli-
giösa institutioner, gudstro och religiös praxis minskar i alla länder, om än i 
olika takt, medan kyrkornas sociala/diakonala tjänster efterfrågas i allt högre 
grad. Religionens ökade synlighet kunde noteras i både ett ökat socialt aktör-
skap, bl. a. riktat till migrerade grupper, och i en ökad kritik av ekonomiska 
åtstramningar och arbetslöshet samtidigt som medelklassen gynnas av skat-
telättnader. Allardts indelning var fruktbar eftersom trenden mot ökat indivi-
duellt självförverkligande också kunde noteras som en trend mot en frifly-
tande andlighet som samtidigt fungerade som en kritik av ett nationalstatligt 
institutionsberoende. Den nya religiositeten, som var en följd av migration-
en, upplevdes som ett problem av det lokala sekulära samhällets myndig-
hetspersoner.  

Den medvetet utförda komparationen mellan länderna gör att resultaten till 
sist har kunnat analyseras utifrån tre disciplinära perspektiv: 1) Ett sociolo-
giskt som analyserar den europeiska idén om den sociala grunden för ge-
menskap, kyrkornas gemensamma roller genom olika typer av sociala kon-
trakt och religionens ökade synlighet som offentlig aktör och kritisk politisk 
röst; 2) ett teologiskt som analyserar frågor om kyrkors möjliga och önsk-
värda roller inom ramen för det moderna välfärdssamhället; 3) ett genusteo-
retiskt som reser frågor om kvinnors och mäns ansvar och inflytande genom 
religiösa organisationer inom den sociala ekonomin. Intressant är också re-
sultatet att kvinnor dominerar vård och omsorg både i Italien genom fa-
milismen och i Sverige genom anställningar inom socialtjänsten. En övergri-
pande fråga är om hela omsorgsdomänen håller på att marginaliseras som en 
del av nationalstatens ”marginalisering” till förmån för en allt mer domine-
rande transnationell marknadsekonomi? 

                               
63 Projektet avstod från enkätundersökningar eftersom sådant material redan fanns tillgängligt 
genom WVS och ISSP-studierna: http://www.worldvaluessurvey.com och 
http://www.issp.org/.  
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WREP-projektets juniora forskargrupp och ledning samlad i Uppsala den 4-6/12 
2003. Från vänster Anne Yeung, Helsingfors, Annette Leis, Heidelberg, Effie Fokas, 
Aten, Lina Molokotos-Liederman, London, Corinne Valasik, Paris, Per Pettersson, 
Karlstad, Annalisa Frisina, Padua, Anders Bäckström, Uppsala, Grace Davie, Exe-
ter, Thomas Ekstrand, Uppsala, Eva Jeppsson Grassman, Stockholm, François Ma-
bille, Paris, Martha Middlemiss, Durham, Maria Essunger, Uppsala, Ninna Edgardh, 
Uppsala,    

4.2 WREP-projektets organisatoriska förankring  
En tydlig skillnad med projekt finansierade av Riksbankens jubileumsfond är 
att dessa kan förvaltas av godkända enskilda stiftelser. Beslutet om anslag i 
oktober 2002 kom lägligt eftersom Diakonistiftelsen Samariterhemmet hade 
redovisat ett underskott i budgeten. Detta föranledde styrelsen att tillsätta en 
”Framtidsgrupp” under ledning av Diakonistiftelsens ordförande Sören Ek-
ström som ledde till förslag om fortsatt satsning på forskningsmiljön. Enligt 
”Framtidsgruppen”, tar WREP-projektet upp intressanta frågeställningar som 
rör välfärden och frivilliga (diakonala) organisationers roll inom ramen för 
samhällets vård och omsorg i Sverige och internationellt. Dessutom är verk-
samheten tydligare knuten till DSH eftersom Diakonistiftelsen förvaltar 
medlen.64 Detta är i praktiken den första stora utvärderingen av Diakonive-
tenskapliga institutets roll som forskningsmiljö. Resultatet av utvärderingen 
blev att forskningsorganisationen, som hade byggts upp under åren fram till 
2002, kunde stärkas och etableras som ett nav för sammanhållen europeisk 
forskning om religion och samhälle i förändring. Gästforskare kunde beredas 
plats och mindre projekt kunde antas och genomföras. Planeringen av ytter-
ligare europeiska projekt inleddes. För publiceringen av rapporter från 
WREP-projektet, samt från övriga projekt vid DVI, startades en publikat-
ionsserie 2003.65  

                               
64 Framtidsgruppens förslag den 2/6 2003. 
65 Hela publikationsserien, se bilaga 12. 
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Samtidigt blev det tydligt att forsknings- och utbildningsvolymen höll på 
att växa ur den kostym som hade etablerats vid DVI. För att ytterligare tyd-
liggöra ansvarsfördelningen mellan DSH och Uppsala universitet, inledde 
Framtidsgruppen överläggningar med Teologiska fakultetens dekanus Sven-
Erik Brodd. Dessa samtal pågick under hela projektperioden och kom, som 
vi ska se, att leda till förslag om ändrat huvudmannaskap (se nedan kapitel 
7).  

Stat-kyrka-projektets internationella referensgrupp kallades in en sista 
gång i januari 2002 och därefter formulerades en ansökan i två steg, som 
beviljades av RJ den 30 oktober 2002.66 Genom att Stat-kyrka-projektet av-
slutades med en konferens i februari 2003, försköts starten av WREP-
projektet till den 1/3 2003. En första konferens för att diskutera syfte och 
metod anordnades i Uppsala den 4-5 april 2003. Programmet planerades 
noggrant och Grace Davie fick uppdraget att fungera som ordförande. Mötet 
präglades av entusiasm men också av svåra frågor om metoder för material-
insamling för att skapa jämförbarhet kring resultaten.  

Följande organisatoriska lösning fastställdes: kansliet vid DVI skulle fun-
gera som sambandscentral med den operativa ledningen närvarande på i stort 
sett daglig basis. För att stärka denna ledning inrättades en samordnings-
grupp (Co-ordination Group). Denna skulle ha täta kontakter med hela fors-
kargruppen för att driva projektet framåt, enligt tidsplanen, och för att ha en 
god framförhållning. För att göra processen transparent kom samordnings-
gruppen att ha protokollförda sammanträden varannan eller var tredje vecka. 
Kontakter höll också på att skapas med USA, Australien, Sydafrika och Kro-
atien där det fanns intresse av att göra parallella studier. Det var också inom 
samordningsgruppen som det kommande EU-finansierade projektet planera-
des. Kansliet och dess samordningsgrupp fick därmed en viktig roll inte bara 
som sambandsplats för WREP-projektet utan också för planeringen av nya 
forskningsprojekt. I planeringen ingick även förberedelser av det stora anta-
let kommande rapporter, studiedagar och konferenser. Namnen på samord-
ningsgruppen samt namn på seniora och juniora forskare återfinns i bilaga 6. 

För att säkerställa den vetenskapliga nivån på projektet kom seniora fors-
kare att få huvudansvaret för de lokala studierna i respektive land. De se-
niora forskarna deltog även i den övergripande analysen av projektets inne-
håll i de årliga mötena. Samtidigt fick en junior forskare uppdraget att ge-
nomföra fältarbetet i respektive stad med intervjuer och insamling av övrigt 
material. På så sätt rekryterades flera doktorander till projektet. För att hålla 
samman dessa grupper fysiskt kallades hela projektgruppen på 24 deltagare 
in en gång per år, till väl förberedda möten. De juniora forskarna kallades 
dessutom in ytterligare en gång per år för att diskutera praktiska frågor kring 

                               
66 Tre liknande ansökningar, men mindre genomarbetade, skickades in först till Socialveten-
skapliga forskningsrådet, därefter till Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond 2001. 
Även om ansökningarna fick goda vitsord, antogs de ej.  
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metod och materialinsamling men också teoretiska frågor kring mångveten-
skapliga begrepp. Dessa möten hade samtidigt ett socialt syfte. De byggde 
upp en god personkännedom och därmed en hög tillit till varandra. För att 
dessutom öka kunskapen om länderna inom projektet förlades dessa möten 
inte bara till Uppsala, utan också till Paris, Padua och Aten. Det gemen-
samma arbetsspråket var engelska. 

Förutom de ovan nämnda protokollen från samordningsgruppens möten 
skickades ett så kallat WREP-brev ut till hela forskargruppen tre gånger per 
termin. Det informerade om projektets progression, kommande aktiviteter 
men också om viktiga personliga händelser inom forskargruppen såsom be-
fordran eller tillkomsten av nya familjemedlemmar. Vidare översattes ansö-
kan till engelska och trycktes i Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 
4/2003 och blev därmed tillgänglig internationellt.67 En broschyr framställ-
des också på engelska där projektets syfte och valda städer (case-studier) 
presenterades och motiverades. Alla ingående seniora och juniora forskare 
presenterades i broschyren med foto och adress. Denna information fanns 
också på den webbsida som uppdaterades under hela projekttiden och som 
gjorde projektet internationellt känt. På detta sätt skapades en vi-känsla inom 
projektet och dess vetenskapliga frågeställning som kan förklara det stora 
internationella engagemanget för projektet. Detta visar att WREP-projektet 
hade god förankring vid en rad universitet i Europa, och att projektet har haft 
stor betydelse för rekryteringen av juniora forskare. Detta märks ytterligare 
av det kommande EU-finansierade projektet Welfare and Values in Europe 
(se avsnitt 5 nedan). Bilderna på de följande sidorna visar att sammanlagt 36 
seniora och juniora forskare kom att ingå i WaVE-projektet. 

                               
67 Bäckström, Anders (red.) (2003).Welfare and Religion in a European Perspective. Project 
description. 
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WaVE-projektets forskargrupp samlad första gången 10-11/2 2006 (tillsammans 
med WREP-projektet) för att konstituera sig. Särskild närvaro av juniora forskare 
och forskare från post-kommunistiska länder. Från vänster 1) Martin Hauser, senior, 
Rumänien; 2) Annette Leis, junior, Tyskland; 3) Nicoletta Zagura, junior, Rumä-
nien; 4) Lina Molokotos-Liederman, support staff, London; 5) Anders Bäckström, 
ledning, Sverige; 6) Martha Middlemiss, junior, England; 7) Olav Helge Angell, 
junior, Norge; 8) Grace Davie, ledning (hedersdoktor i Uppsala 2008); 9) Per Pet-
tersson, ledning, Sverige; 10) Ninna Edgardh, ledning, Sverige; 11) Marija Geiger, 
junior, Kroatien; 12) Siniša Zrinščak senior, Kroatien; 13) Annalisa Frisina, junior, 
Italien; 14) Anne Birgitta Yeung, junior, Finland; 15) Ilona Biendarra, junior, Tysk-
land; 16) Raimonds Graudins, junior Lettland; 17) Irena Borowik, senior, Polen; 18) 
Agnieszka Dyczewska, junior, Polen; 19) Effie Fokas, junior och ledning, Grekland. 
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WaVE-projektets konsortium samlat 18-20/5 2006. Utflykt på fyrisån som konfe-
rensavslutning. Från vänster: 20) Eliza Litak, junior, Polen; Grace Davie, ledning, 
England; 21) Maria Essunger, support staff, Sverige; Agnieszka Dyczewska, junior, 
Polen; Martha Middlemiss, junior, England; Anne Birgitta Yeung, junior, Finland; 
Ilona Biendarra, junior, Tyskland; 22) Eila Helander, senior, Finland; 23) Douglas 
Davies, senior, England (hedersdoktor i Uppsala 1998); 24) Valentina Longo, junior, 
Italien; Ada Koukoumeli (gäst); 25) Nikos Kokosalakis, senior, Grekland; Olav 
Helge Angell, junior, Norge; Per Pettersson, ledning, Sverige; Marija Geiger, junior, 
Kroatien; Lina Molokotos-Liederman, support staff, London; 26) Corinne Valasik, 
junior, Frankrike: Martin Hauser, senior, Rumänien: Annette Leis, junior, Tyskland: 
Anders Bäckström, ledning, Sverige.68 

                               
68 Totalt 36 medlemmar i WaVE-projektet. De som saknas på bilderna är: 27) Chantal Saint-
Blancat, senior, Italien; 28) Danièle Hervieu-Léger, senior, Frankrike; 29) Heinz Schmidt, 
senior, Tyskland; 30) Hans-Georg Ziebertz, senior, Tyskland; 31) Zaneta Ozolina, senior, 
Lettland; 32) Pål Repstad, senior, Norge; 33) Henrietta Grönlund, junior, Helsingfors; 34) 
Elina Juntunen, junior, Helsingfors, Finland; 35) Anika Albert, junior, Tyskland; 36) Adriano 
Cancellieri, junior, Italien. 
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5. Welfare and Values in Europe (WaVE) 
2005 

5.1 Bakgrund och finansiering 
Det viktigaste arbetet under år 2005 var tveklöst den ansökan som ledde till 
WaVE-projektet vid Europeiska kommissionens sjätte ramprogram: Welfare 
and Values in Europe. Transitions related to Religion, Minorities and Gen-
der. Forskargruppen inom WREP-projektet hade observerat att projektet 
saknade ett minoritetsperspektiv. Kritik hade också riktats mot projektets 
västerländska fokusering. Till detta kom att projektet hade en tydlig nordisk 
utgångspunkt, vilket inte passade södra Europa, med svagare välfärdsorgani-
sation och starkare kyrklig organisation, tvärt emot den nordiska situationen. 
Dessa frågor fanns med då ledningsgruppen fick kännedom om EU-
kommissionens andra utlysning inom det sjätte ramprogrammet i december 
2004. Inom prioriteringsgrupp nr 7, Citizens and governance in a knowledge 
based society 69 fanns underrubriken 7.2.1 Values and religions in Europe. I 
utlysningstexten underströks behovet av ytterligare forskning för att öka 
förståelsen av värderingars och religiösa förställningars betydelse för ut-
vecklingen av olika europeiska samhällen. Det gäller frågan om hur en euro-
peisk identitet är utformad och religionernas roll i den pågående samhälls-
omvandlingen med en ökad religiös pluralism.70  

Utlysningen visade att ett EU-projekt å ena sidan kunde bygga vidare på 
WREP-projektet, genom att använda en redan uppbyggd organisation för 
europeiska jämförande studier. Å andra sidan behövde den teoretiska ramen 
vidgas med ett tydligare empiriskt fokus på de flytande gränser som var en 
följd av migration och närvaro av transnationella (religiösa) minoriteter. En 

                               
69 Specific Targeted Research or Innovation Project-STREP. 
70 Syftet var: a) to better understand the significance and impact of values and religions in 
societies across Europe and their roles in relation to changes in society and to the emergence 
of European identities; b) research should explore the role of different values, religions and 
cultures in European societies from a historical perspective and analyze the processes leading 
to tolerance and intolerance and xenophobia; c) research could also explore how religion is 
sometimes being used as a political instrument and a factor in social mobilization, solidarity 
and discrimination and analyze the challenges posed by religious, ethnic and cultural diversi-
ty to legal, educational and political systems; d) the differing ways in which European coun-
tries address these issues and implement various policies and practices in this context could be 
examined in a comparative perspective as well as their degrees of success in achieving them 
(mina kursiveringar). 
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av WREP-projektets doktorander, Effie Fokas, hade disputerat år 2004 i 
sociologi med socialvetenskaplig inriktning vid London School of Econo-
mics med fokus på religiösa minoriteter i Europa, särskilt islam. Hon hade 
dessutom deltagit som forskare inom ett tidigare EU-projekt, och var inför-
stådd med den komplicerade ansökningsprocessen. Därför anställdes hon vid 
DVI (finansierad av anslaget från Diakonistiftelsen) under 2005 för arbete 
med ansökan som skickades in den 13 april 2005. Projektet fokuserade på 
välfärdsproduktionen och dess relation till minoriteter och majoriteter (som 
skapare av inkludering eller exkludering) i tolv länder inte bara utifrån ett 
syd-nord perspektiv, utan också i ett öst-väst perspektiv. Projektet kunde 
använda sig av redan insamlat material rörande välfärdsorganisation och 
majoritetskyrkors sociala funktioner i åtta länder. Till detta kom fyra post-
kommunistiska länder som förnyade det europeiska perspektivet, dvs Polen, 
Lettland, Kroatien and Rumänien. Detta motiverades av att Kroatien nyligen 
hade avslutat ett inbördeskrig, att statsmakten var svag i Rumänien efter 
diktaturens avskaffande, att det pågick en nationaliseringsprocess i Polen, 
som inkluderade den katolska kyrkan, och att den största minoriteten i Lett-
land var (invandrade) ryssar, med både språk och religion som avvek från 
majoriteten.  

Europakomissionens Research Directorate-General meddelade den 15 
september 2005 att projektet hade antagits, men att synpunkter hade lämnats 
på projektets uppläggning som måste åtgärdas innan slutgiltigt kontrakt 
kunde tecknas. Dessa frågor besvarades i oktober och den 6 december 2005 
kunde universitetsdirektören vid Uppsala universitet Mats Ola Ottosson un-
derteckna avtalet, som bekräftades i Bryssel den 23 januari 2006 av EU-
kommissionens Director General, Theodius Lennon. Projektet kunde där-
med starta den 1 februari 2006 med ett anslag på 1 295 000 Euro, eller ca 
12,2 miljoner kronor (dåvarande växelkurs) och skulle avslutas den 31 janu-
ari 2009. Teologiska fakulteten fungerade som ”contractor” för ett ”consor-
tium” bestående av 15 universitet i 12 länder. Reglerna för ekonomisk mot-
prestation av de universitet som ingår i ett EU-projekt var vid den här tid-
punkten fortfarande hårda. Co-ordinatorn fick inte uppbära lön med EU-
medel och overheadavgiften fick inte överstiga 20%. Det gjorde att Teolo-
giska fakulteten drog på sig en kostnad genom att acceptera projektet, samti-
digt som uppdraget att förvalta ett, med dåtidens mått sett, stort EU-projekt 
gav fakulteten gott anseende. Dessa regler har ändrats idag, och en co-
ordinator kan anställas och universiteten få högre overheadbidrag. Men i 
slutändan är det fortfarande så att ett EU-projekt genererar mycket prestige 
med jämförelsevis begränsade anslag för omfattande studier och administrat-
ion. Det innebär en väsentlig ansträngning att leda dessa projekt så att de 
resulterar både i hållbara och jämförbara resultat och i en omsorgsfull eko-
nomisk förvaltning. Därför är en stödfunktion vid ett lokalt universitet vik-
tig. Det är glädjande att Uppsala universitet idag har en helt annan kompe-
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tens då det gäller organisatoriskt stöd vad avser både ansökningar och eko-
nomisk förvaltning av EU-projekt.71 

5.2 WaVE-projektets organisation och innehåll 
WaVE-projektets organisation följde WREP-projektet med den skillnaden 
att en project manager kunde anställas på heltid, dvs PhD Effie Fokas. Hon 
avlönades genom EU-medlen av Uppsala universitet i tre år.72 Vid DVI:s 
kansli fanns också Barbro Borg, som bidrog till sammanhållningen av pro-
jektet och dess möten. Alla dessa biträdde projektledningen i de årliga redo-
visningarna till Europeiska kommissionen av projektets progression. De 
ansvarade också för protokoll från projektledningens möten, för regelbundna 
informationsbrev till forskargruppen, för organiseringen av två årliga möten 
med hela, eller delar, av consortiet och för uppdatering av webbsidan. Det 
första mötet med de juniora, aktiva, forskarna ägde rum den 11/2 2006. En 
broschyr på engelska med kort information om projektets syfte och med foto 
och adresser på alla medarbetare, trycktes också upp allt i enlighet med tidi-
gare mönster. Medarbetarna i WaVE-projektet är delvis desamma som i 
WREP-projektet förutom deltagarna från de fyra post-kommunistiska län-
derna. Förteckning över medarbetarna se bilaga 7. 

Kortfattat var syftet med WaVE-projektet att studera religioners samhälls-
roll som a) bärare av solidaritet och social sammanhållning (cohesion) eller 
b) som källa till konflikt och exkludering. Detta ska ske genom att fokusera 
de värderingar som kommer till uttryck i interaktionen mellan majoritets- 
och minoritetsreligioner då de möter lokala välfärdsbehov bland både kvin-
nor och män. Materialet består av intervjuer med företrädare för majoritets-
kyrkor, sociala förvaltningar och med ett urval företrädare för minoritetsre-
ligioner i 13 städer i 12 länder. Till detta kommer fokusgruppsintervjuer med 
strategiska befolkningsurval samt observationer, statistik och medierappor-
ter. Totalt har 800 individer intervjuats genom projekten WREP och WaVE.  

                               
71 Vid ansökningstillfället 2005 hade Uppsala universitet en stödperson för EU-ansökningar 
anställd, Anders Jonsson. Redan 2007 anställdes Agneta Emanuelsson som forskningssekrete-
rare vid Hum sam-kansliet och 2010 byggdes verksamheten ut med EU-koordinatorer vid 
vetenskapsområdenas kanslier. Vid Hum sam-området kom Anna Eriksson-Trenter och Gus-
tav Siegeman att bidra till utvecklingen. På ekonomisidan har Margareta Uvhangen fått ytter-
ligare stöd (intervju med Agneta Emanuelsson 4/11 2019).  
72 I ledningsgruppen förlagd till DVI ingick också Grace Davie Anders Bäckström, Ninna 
Edgardh Beckman och Per Pettersson. De tre senare personerna utgjorde den svenska forskar-
gruppen, varav de två senare hade ett års lön reserverad genom anslaget. Till ledningsgruppen 
knöts även Maria Essunger, för samordning av budgetfrågor samt Lina Molokotos-
Liederman, London, för samordning av administrativa frågor. 
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Karta över Europa. I WaVE-projektet ingick följande 12 länder, och 13 städer (två i 
Tyskland). Gävle (Sverige), Drammen (Norge), Lahtis (Finland), Schweinfurt och 
Reutlingen (Tyskland), Darlington (England), Évreux (Frankrike), Padua (Italien), 
Sisak (Kroatien), Medgidia (Rumänien), Thiva (Grekland), Przemyśl (Polen) och 
Ogre (Lettland). 

Projektet understryker hur komplexa begreppen är: Välfärd definieras olika 
beroende välfärdsorganisation (se ovan 4.1); religion uppträder olika i olika 
kontexter och har blivit ett otydligt fenomen att definiera; värderingar är ett 
flytande begrepp som kan avse moraliska överväganden, eller det som är 
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önskvärt, och är inbäddade i övergripande föreställningar, attityder eller 
handlingar; en majoritet är inte heller självklar då den kan vara kulturell, 
sekulär eller religiös; en minoritet kan på samma sätt avse en inhemsk etnisk 
grupp (t. ex. samer), etniska invandrare med olika bakgrunder eller religiösa 
minoriteter med en komplex religiös bakgrundsagenda. Minoriteter definie-
rar ofta sig själva annorlunda jämfört med majoriteten och individer definie-
rar sin grupprelation olika. På samma sätt kan konflikt eller sammanhållning 
fungera både som problem eller som en tillgång.  

Generellt visar intervjuerna att representanter i alla länder har upplevt för-
ändringar som är en följd av a) ekonomins globalisering; b) beslut fattade av 
EU-kommissionen; c) ökningen av äldre i lokalsamhället; d) en omfattande 
migration både inom (från öst till väst) och till Europa; e) den civila sam-
hällssektorns ökade roll, men på olika sätt beroende på historisk välfärdsor-
ganisation. I alla länder finns en idé om att staten ska bidra med grundläg-
gande sociala välfärdstjänster (skola, vård och omsorg) och att religiösa eller 
non-governmental organisations (NGO:s) ska bidra med kompletterande 
kvalitetsvärden som aktör eller kritisk granskare. Rent generellt grupperar 
sig resultaten runt två kluster: 1) Kring frågor om majoritetssamhällets poli-
tiska och sociala uppbyggnad och kompetens; 2) Kring frågor om de (inklu-
siva respektive exklusiva) roller som nätverk skapade av minoriteter har.  

Resultaten från de lokala analyserna visar för det första att språkfrågan, 
och möjligheten till kommunikation med majoritetssamhället, är avgörande 
för social sammanhållning och integrering. Detta gäller också tillgången till 
arbete. Både språkkunskaper och arbete uppfattas vara en del av statens ge-
nerella socialpolitik. Resultatet visar för det andra att minoritetsnätverk är 
komplexa. Å ena sidan leder de till ökad sammanhållning och självkänsla 
inom gruppen, bidrar till goda kontakter med lokala myndigheter och arbets-
givare och uppfattas vara en del av ett blomstrande modernt och pluralistiskt 
samhälle. Å andra sidan kan de leda till värderingskonflikter och resultera i 
parallella samhällen, särskilt om de kombineras med bristande språkkun-
skaper och kulturella kunskaper. I kombination med religion kan nätverken 
hindra individuella kommunikationer, inte minst för (unga) kvinnor. För det 
tredje återkommer ofta referenser till media i intervjuerna. Media tenderar 
till att skapa stereotypa föreställningar, särskilt kring religiösa minoriteter, 
och överdriver specifika och konfliktbaserade relationer både nationellt och 
internationellt. Detta belyser tendensen att ge konflikter i samhället ett reli-
giöst ansikte. För det fjärde är individer betydelsefulla för att skapa innova-
tiva relationer över gränser. Individuella kontakter kan vara ett sätt att 
komma runt den lokala byråkratin (särskilt i södra Europa). Men dessa kon-
takter är samtidigt bräckliga. Risken finns också att kontaker med religiösa 
grupper kombineras med krav på bön eller gudstjänst som en förutsättning 
för socialt stöd (partikularism). 
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5.3 WREP och WaVE-projektens resultatspridning 
Avrapporteringen från projekten är omfattande. För det första finns rappor-
ter publicerade med deskriptiva data som hade tagits fram av respektive 
forskargrupp i de olika länderna. Dessa rapporter publicerades i DVI:s rap-
portserie för WREP-projektet och i CRS:s serie för WaVE-projektet. Rap-
porterna speglar en omfattande forskningsinsats i sig och synliggör både 
seniora och juniora forskares delaktighet i resultatredovisningar och ana-
lyser. Den svenska fallstudien i Gävle fungerade mönsterbildande för hur 
rapporterna skulle läggas upp inom WREP-projektet.73 Rapporterna från 
WaVE-projektet innehåller dels ”National Overviews” som innebär en 
dokumentation av den religiösa och sociala situationen i de 12 ingående 
länderna i mitten av 2000-talet, dels ”Case Study Reports” som innebär en 
analys av religiösa minoriteters situation i respektive land utifrån deras eget 
och utifrån majoritetens perspektiv.74 Till detta kommer att alla forskargrup-
per publicerade artiklar, deltog i konferenser och genomförde presentationer 
av huvudresultatet i respektive land. Projekten blev väl kända i Europa tack 
vare ett flitigt deltagande i internationella konferenser där resultaten presen-
terades. Tre kommersiellt finansierade slutrapporter publicerades med sed-
vanlig fördröjning på grund av det omfattande peer-review förfarandet. Från 
WREP-projektet publicerades på bokförlaget Ashgate i Storbritannien: Bok 
1 som presenterade WREP-projektets syfte och metod samt kortfattade redo-
visningar av huvudresultaten från respektive land: Bok 2 som redovisade 
analyserna med fokus på de sociologiska, teologiska och genusteoretiska 
tvärstudierna.75 Från WaVE-projektet publicerades Bok 3 på förlaget Policy 
Press som behandlar 1) resultat och analys av projektets undersökningar, 2) 
den ökande komplexiteten rörande den muslimska migrationen, 3) migrerade 
kvinnors roller mellan moderna och traditionella värderingar, samt 4) sociala 
händelser efter den ekonomiska krisen 2008/09 och ”migrationskrisen” 
2015.76  

Resultaten från projekten resulterade för det andra i studiedagar i alla 
länder, i mediekontakter och i en direkt rapport till den Europeiska kommiss-
ionen. I Uppsala anordnades fyra konferenser: 1) Internationell konferens 
med temat Welfare and Religion den 22-23 november 2004. Konferensen 
anordnades med anledning av DVI:s femårsjubileum och kombinerades med 

                               
73 Rapporterna från WREP-projektet är: 1) Edgardh Beckman, Ninna (ed.)(2004); 2) Yeung, 
Anne Birgitta, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson (eds.)(2006a); 3) Yeung, Anne 
Birgitta, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson (eds.)(2006b).  
74 Rapporterna från WaVE-projektet är: Bäckström, A. (co-ordinator and editor)(2011, 2012a 
och 2012b). 
75 Bok 1: Bäckström, Anders, Grace Davie, Ninna Edgardh och Per Pettersson (eds.)(2010). 
Bok 2: Bäckström, Anders, Grace Davie, Ninna Edgardh och Per Pettersson (eds.)(2011). 
76 Bok 3: Molokotos-Liederman, Lina (ed.) with Anders Bäckström och Grace Davie (2017).  
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ett möte med WREP-projektets forskargrupp.77 2) Nationell konferens med 
temat Välfärdens utmaningar – kyrka, frivillighet och stat i samverkan den 
31/3-1/4 2008 anordnad av kursverksamheten vid Uppsala universitet; 3) En 
större WaVE-konferens den 26-28 mars 2009 som inleddes av vicerektor 
Margaretha Fahlgren. Den första dagen avsåg presentation av resultat från 
WaVE-projektet medan den andra och tredje dagen inkluderade plenary 
sessions, panel discussions and parallel sessons to accommodate the papers 
accepted for this conference (Projektprogram 2009, sid 2).78 Föreläsningarna 
innebar en väsentlig analys av forskningsläget och konferensen kom att fun-
gera som start av det stora Impact-programmet med 143 anmälda deltagare 
från 29 länder med 77 ’paper sessions’. 4) Riktad konferens med temat Väl-
färd – för Guds skull!? – Kyrka och välfärd i ett europeiskt perspektiv den 
26-27 januari 2011 anordnad av Uppsala universitet och Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet. Som ett resultat av WREP och WaVE-projekten publice-
rades ett stort antal böcker och rapporter.79  

                               
77 Särskilt inbjudna föreläsare var professor Nancy Ammerman, Hartford Seminary, USA och 
professor Pål Repstad, Högskolan i Agder, Norge. Övriga var vicerektor Leif Lewin, dekanus, 
Sven-Erik Brodd, direktorn vid Diakonistiftelsen Rolf Nordblom samt forskare knutna till 
WREP-programmet professorerna: Danièle Hervieu-Léger, Chantal Saint-Blancat, Eila He-
lander, Heinz Schmidt, Trygve Wyller, Douglas Davies och Grace Davie. Uppsala gruppen 
representerades av Anders Bäckström, Ninna Edgardh Beckman, Per Pettersson och Annette 
Leis. Föreläsningarna dokumenterades i rapporten: Welfare and Religion.  A Publication to 
Mark the Fifth Anniversary of the Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies. Dia-
konivetenskapliga institutets skriftserie nr 10/2005. 
78 Key note speakers var professorerna Nancy Ammerman, Boston University, Anders Bäck-
ström, Uppsala University, Grace Davie, Exeter University, Yilmaz Esmer, Bogazici Univer-
sity, Istanbul, Philip Manow, University of Constance och Göran Therborn, Cambridge Uni-
versity och SCAS. 
79 Enligt sammanställning publicerades 17 böcker och rapporter, 25 bokkapitel, 17 vetenskap-
liga och populärvetenskapliga artiklar, 49 ’papers’ vid konferenser och ’Conference sessions’, 
21 akademiska föreläsningar, 28 offentliga föreläsningar samt omfattande synlighet i media, 
både TV och offentliga tidningar. Fyra nya akademiska kurser genomfördes. 
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WaVE-projektets slutkonferens den 26-28/3 
2009 som också var start för Impact-
programmet. 

 

5.4 Framtidsutsikter 
Komplexiteten i resultaten från WREP och WaVE-projekten visar på beho-
vet av försiktighet i analysen. Den universella nordeuropeiska välfärdsmo-
dellen fungerar inte bara inkluderande genom verksamhet och socialt stöd 
utan också exkluderande för religiösa grupper som inte passar in i den seku-
lära modellen. Spänningar kan uppstå såväl mellan sekulära och religiösa 
värderingar som mellan kulturella minoriteter och majoriteter. Majoritets-
kyrkor fungerar i detta perspektiv som broar mellan en sekulär majoritetskul-
tur, som de har en relation till, och religiösa minoriteter, som de känner väl. I 
alla länder dominerar män i ledarpositioner medan kvinnor dominerar som 
utförare. Projekten reser därför intressanta teoretiska frågor a) om oklara 
gränser mellan det religiösa och det sekulära, b) om den ökade betydelsen av 
civilsamhällets roll som sambandsarena för samverkan och förhandling mel-
lan olika aktörer i samhällen där nationalstaten rullar tillbaka, c) om politise-
ringen av religion som en del av den offentliga diskursen och pluralismen, d) 
om religiösa ledare som moraliska röster i den offentliga debatten om in-
vandring och social exkludering, e) om den porösa uppdelningen mellan det 
privata och det offentliga (de-differentiering). Religion blir på detta sätt 
multi-dimensionell, och en del av olika samhällsinstitutioner, inte en sektor 
vid sidan av samhällets övriga institutioner (differentiering).   

Nya forskningsfrågor som är en följd av projektens resultat och som förs 
vidare till nya ansökningar är 1) om kontraktsrelationer håller på att byggas 
upp i de nordiska länderna som visar att nya styrfunktioner som inkluderar 
det civila samhället håller på att etableras (governance); 2) om globala trans-
nationella migrationer och kommunikationer utmanar nationellt föreställda 
gemenskaper vilket i sin tur leder till den paradoxala politiseringen av en 
osäker framtidsbild; 3) om tilliten och en altruistisk livshållning håller på att 
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bli allt mer viktig i ett samhälle där det sociala kapitalet tunnas ut; 4) om 
vilka religiösa värderingar som Jürgen Habermas (2006) anser måste vara en 
del av den offentliga demokratiska konversationen (som utgår från ett seku-
lärt språk) för att ett post-sekulärt tillstånd ska uppstå. 
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6. Planering av nätverk, projekt och samverkan 
2000-2008 

6.1 Kontinuerlig förnyelse av forskningen 
Ett kännetecken på en vital forskningsmiljö är en pågående förnyelse av 
forskningen. Det innebär att ansökningar om nya projekt, liksom utveckling 
av nya kontakter, behöver ligga i pipeline hela tiden. Här ska för det första 
en kort sammanfattning av forskningen, vid sidan av de stora WREP- och 
WaVE-projekten, redovisas. För det andra ska bakgrunden till den starka 
rättsvetenskapliga profilen (rätt och religion) vid Uppsala universitet presen-
teras.  

För det första anhölls år 2000 om bidrag från både Riksbankens jubile-
umsfond och från European Science Foundation (ESF) till planeringen av 
nya projekt med fokus på välfärd och religion. RJ-ansökan bifölls med 120 
000 kronor år 2000, vilket gav Sven Thidevall möjlighet att organisera en 
internationell planeringskonferens i november år 2000 och att utarbeta rap-
porten När kartan inte längre stämmer. Svenska kyrkans församlingar i ett 
samtidshistoriskt perspektiv. Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 
5/2003.  

För det andra anhölls år 2001 om ett anslag på 1,2 miljoner från kyrkliga 
arbetsfonden till projektet Rit och relevans, som beviljades. Det kom att 
finansiera delar av arbetet med tre rapporter: 1) Ninna Edgardhs studie av 
gudstjänsteförnyelse ur ett genusperspektiv. Hon fick därefter anslag från 
Svenska kyrkans avdelning för forskning på 750 000 SEK för åren 2008 och 
2009. Rapport: Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-
2008. Arcus förlag 2010; 2) Unni Wiig-Sandbergs studie Den nödvändiga 
riten? Om upplevelser av kvalitet i begravningsgudstjänsten. Diakoniveten-
skapliga institutets skriftserie 13/2006. Detta blev en licentiatuppsats i relig-
ionssociologi; och 3) Maria Liljas Stålhandskes projekt om Abort och ritua-
lisering som publicerades i rapporten Ett avgörande beslut. Om existentiella 
behov och uttryck i samband med tidig abort. Diakonivetenskapliga institu-
tets skriftserie nr 15/2006.  

För det tredje fick DVI en förfrågan om en större satsning på studier av 
ungdomar och religion. År 2005 genomfördes en enkätstudie i Stockholm 
finansierad av Stockholms stift och Svenska kyrkans unga med en halv mil-
jon kronor. Denna studie ska ses som en del av en växande forskning om 
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unga och religion som både Mia Lövheim och Anders Sjöborg representerar. 
De författade rapporten: Varför kyrkan? Unga röster i Stockholms stift. Dia-
konivetenskapliga institutets skriftserie nr 14/2006. Den fortsatta utveckling-
en se avsnitt 10.4.  

En fjärde satsning var ansökan om ett EU-Sokratesprogram finansierat av 
Europeiska kommissionen till nätverket Teaching Religion in a Multi-
Cultural Europe (TRES) 2006-2009. Nätverket hade tillkommit på initiativ 
av Kay Svensson, då utbildningsledare vid Teologiska fakulteten. Detta fun-
gerade som en utbildningssamverkan mellan 55 Teologiska fakulteter (och 
fria institutioner) i Europa. TRES-nätverket var en framgång genom sin 
blotta existens och det finansierade en co-ordinator, dvs Håkan Bengtsson 
universitetslektor vid Teologiska institutionen. TRES-nätverket visar också 
på svårigheten att hålla samman disparata EU-nätverk. Genom en särskild 
insats av projektledaren Hans-Georg Ziebertz kunde en enkätundersökning 
genomföras i 16 länder bland religionslärare i den allmänna skolan och inom 
religiösa samfund med fokus på deras syn på religionsundervisning. Repre-
sentant för den svenska delstudien var Per Pettersson.80  

För det femte utvecklades, som en direkt följd av WREP-projektet, ett 
globalt jämförande projekt mellan Sverige och Sydafrika. Projektet var en 
del av Swedish Research Links Programme och finansierades både med 
Sida-medel och av det sydafrikanska vetenskapsrådet med ca en halv miljon 
kronor vardera med titeln: Welfare and religion in a global perspective: 
theoretical and methodological exchange across the North-South divide 
(WRIGP) 2006-2009. Projektet länkade samman forskargruppen i Uppsala 
med en motsvarande forskargrupp vid universitetet i Stellenbosch under 
ledning av professor Ignatius Swart. Det behandlade det svårdefinierade 
nyckelbegreppet social utveckling (development) och dess relation till reli-
giösa nätverk i den afrikanska kontexten mot bakgrund av svenska erfaren-
heter. Projektet resulterade i rapporten: Swart, Ignatius och Amanda Gouws, 
Per Pettersson, Johannes Erasmus et al (2012).81  

                               
80 Ziebertz, Hans-Georg and Ulrich Riegel (eds.) (2009). 
81 Vid sidan av dessa projektansökningar ansökte Teologiska fakultetens dekanus och DVI 
om strategimedel av Uppsala universitets rektor den 9/10 2002. Med hänvisning till det bevil-
jade anslaget från Riksbankens jubileumsfond den 30/10 2002, avslog rektor ansökan men 
gav samtidigt ett erkännande av institutets vikt som forskningsmiljö. Därmed öppnades möj-
ligheten att anhålla om att Uppsala universitet skulle inkludera medel för DVI, betraktat som 
en institution inom Uppsala universitet, i sin anslagsframställning till regeringen år 2004 med 
ett årligt anslag om 1,7 miljoner. Om detta anslag skulle beviljas måste DVI:s relation till 
Uppsala universitet tydliggöras. Denna anslagsansökan kom därmed att bli en viktig faktor 
bakom diskussionen om att tydligare förankra DVI vid Uppsala universitet. Uppsala universi-
tet förde också in en satsning på två tidsbegränsade tjänster förlagda till DVI i sina forsk-
ningsstrategier för åren 2005-2008. 
Dessutom uppvaktades socialminister Lars Engqvist den 2/2 2000 och socialminister Göran 
Hägglund dem 22/2 2007 för att påkalla regeringens uppmärksamhet kring den forskningspro-
fil som etablerats vid Uppsala universitet. Vid den senare uppvaktningen deltog den nya 
styrelsen för Centrum för studier av religion och samhälle, dvs Anders Bäckström, Sven-Erik 
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För det sjätte diskuterades år 2007 möjligheten att ansöka om stöd från 
NOS-HS (Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities 
and the Social Sciences) med syfte att göra en nordisk jämförande studie 
rörande religionens relation till stat, politik, media och det civila samhället 
under åren 1998-2008. Studien skulle bygga vidare på Göran Gustafssons 
(1985) analyser mellan åren 1930 till 1985.82 År 2008 antogs en ansökan av 
NOS-HS med ett anslag på 596,000 Euro, ca 6 miljoner SEK med titeln: The 
Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study on the Five 
Nordic Countries 2009-2013 (NOREL).83 Två doktorsavhandlingar produce-
rades, dels Jonas Lindberg (2015) och Ann Kristin Gresaker (2017). I slut-
rapporten från projektet formulerar Inger Furseth (2018) en intressant teori 
om utvecklingens religiösa komplexitet genom att både minska, öka och 
förändras på samma gång i det offentliga landskapet.84  

6.2 Förstärkning av forskningsprofilen ”Religion, rätt 
och samhälle” 
En viktig del av forskningsutvecklingen under perioden 2000-2008 är det 
”förnyade” intresset för forskning om relationen mellan stat och religion 
inom rättsvetenskapen. Det gäller frågor som rör yttrande- och religionsfri-
hetens gränser, den ökade migrationens återverkningar (särskilt islams eta-
blering), den mångreligiösa forskningen inom den internationella familjerät-
ten, och frågan om mänskliga fri- och rättigheter och jämställdhet som å ena 
sidan grundläggande för svensk rätt men som å andra sidan också hotas av 
nya politiska globala strömningar. Detta ”nya” intresse innebär en förläng-
ning av en tidigare given forskning om relation mellan stat och kyrka som 
avser både den integrerade kyrkans tid (1600- och 1700-talen) och den 
ökande separationens tid från mitten av 1800-talet till idag.85 Det rättshisto-
riska perspektivet inkluderar relationen mellan stat och kyrka som den ut-
formades efter reformationen 1523 fram till Uppsala möte 1593. Med anled-

                                                                                                                             
Brodd, Anna Ekström och Paula Blomqvist samt Ninna Edgardh Beckman, Per Pettersson och 
Margareta Svensson Paras.  
82 Denna möjlighet diskuteras i festskriften till Pål Repstad 2007 (The Study of Religion in 
Northern Europe: Bäckström 2007). Idén ledde till ett möte den 27 april 2007 i CRS lokaler i 
Uppsala, då Pål Repstad och Inger Furseth, från KIFO i Oslo, var närvarande. Eftersom fors-
kargruppen vid CRS var fullt sysselsatt med sin egen forskning bestämdes det att Inger 
Furseth vid KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning i Oslo) skulle ta ansvar för en ansökan och bli 
projektledare vid ett positivt utfall. 
83 NOREL projektet: http://www.kifo.no/forskning/religion-in-the-public-sphere-norel/. Häm-
tat 2018-10-10. 
84 Huvudrapport  Furseth, Inger (ed.)(2018) och rapport om “Religion and State in the Nordic 
countries”, Kühle, Lene (ed.)(2012). 
85 Båda processerna, dvs stat-kyrka divergens (sekularisering) och stat-religion konvergens 
(de-sekularisering), illustrerar olika juridiska processer, se Ferrari - Pastorelli (2012).  



 72 

ning av Uppsala universitets återöppnande 1595 skriver Ingun Montgomery 
(2002, s 18) att ”religion och rätt var de båda grundpelare på vilka ett lands 
välgång vilade”. Staten, eller egentligen kungen, hade ansvar för landets 
religion (enligt principen från den Augsburgska freden 1555 och den West-
faliska freden 1648: Cuius regio, eius religio) och till religionens område 
räknades vid denna tid också universiteten.86 Professorn i rättshistoria i Upp-
sala Göran Inger 87 (1986, 1997, 2002) konstaterar att 1686 års kyrkolag 
formellt kom att gälla till år 1993 och att separationen mellan stat och kyrka 
inleddes i och med kommunallagarna 1862, då socken delades i en borgerlig 
och en kyrklig kommun, ett förhållande som gällde till år 2000. Fortfarande 
finns modifierade statskyrkor i de nordiska länderna men med olika utform-
ningar (Pettersson 2011). Konstaterandet att kyrkan hade en normaliserande 
roll för samhällets värderingar gäller främst fram till 1800-talets slut. I bör-
jan av 1900-talet kommer ett antal reformer som stärker den demokratiska 
rättsordningen med kvinnors och mäns rösträtt. År 1908 öppnades också 
möjligheten till borgerliga vigslar som resulterade i att personer med olika 
trostillhörighet kunde ingå äktenskap i Sverige.88 Men bilden kompliceras av 
en starkare integration mellan stat och kyrka år 1930 och en ”försenad” lag 
om religionsfrihet till år 1951 (i jämförelse med övriga nordiska länder).89 
Både traditionella och progressiva strömningar blandades under 1900-talet. 
Religionsfrihetslagen påskyndades dock av Sveriges ratificering av den 
europeiska människorättskonventionen.   

Denna forskning visar att vi fortfarande lever i ett s. k. post-westfaliskt 
tillstånd med nationella rättsordningar som söker orientera sig i en mångkul-
turell och mångreligiös global kontext. Det förhållandet att separationen 
mellan stat och kyrka kom av sig i början på 1900-talet illustreras på ett in-
tressant sätt av Victoria Enkvist i avhandlingen Religionsfrihetens rättsliga 
ramar (2013, s 80). Hon konstaterar att Per Albin Hanssons folkhemstanke, 
och regeringsinnehavet av Socialdemokraterna, ledde till ett samhällskon-
trakt på 1920-talet som inkluderade en statskyrka, trots en pågående diskuss-

                               
86 Se 1595 års privilegier i Universitetets bildvärld 1995, s 28.   
87 Göran Inger blev teologie kandidat och präst i Svenska kyrkan år 1945. Han disputerade i 
praktisk teologi med kyrkorätt 1961 på avhandlingen: Das Kirchliche Visitationsinstitut im 
mittelalterlischen Schweden. Bibliotecha Theologiae Practicae no 11. Han blev docent i ämnet 
samma år. Efter vidare studier blev han Juris kandidat 1970, samt professor i Lund liksom 
hederdoktor i juridik i Lund. År 1976 utnämndes han till professor i rättshistoria med rättsso-
ciologi vid Uppsala universitet.  
88 Borgerlig vigsel avser en i statlig eller kommunal regi anordnad vigselförrättning. I Sverige 
fanns före 1908 möjligheten till borgerlig vigsel redan 1863, dock under förutsättning att 
endera partnern var av judisk trostillhörighet och år 1873 blev det tillåtet för t. ex. baptister, 
som inte tillhörde den svenska kyrkan, att gifta sig borgerligt. Innan de frikyrkliga trossam-
fundens pastorer 1951 fick vigselrätt i Sverige utnyttjade medlemmar rätten till borgerlig 
vigsel för att få äktenskapet lagligt registrerat. Därefter kunde en vigselakt utan rättsverkan 
genomföras i samfundets regi.  
89 Det var då som svenska medborgare för första gången kunde utträda ur Svenska statskyrkan 
utan att gå in i ett annat av staten godkänt trossamfund. 
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ion om religionsfrihet. Statskyrkan ansvarade för en religiös service som 
även en ”neutral” stat kunde bidra med. Dessutom gav ordningen möjlighet 
för staten att garantera religionsfrihet inom ramen för den statligt reglerade 
kyrkan.90 Detta förklarar den stora uppslutningen bakom kyrkliga handlingar 
främst inom Svenska kyrkan trots litet religiöst engagemang. Detta förklarar 
också utvecklingens dubbelhet mellan å ena sidan post-westfaliska idéer om 
sammanhållning och (sekulär) integration och å andra sidan en samtidig 
fokusering på mångkulturell pluralism. Den europeiska ansatsen ger tydliga 
indikatorer på det specifika historiska kluster som de nordiska länderna utgör 
(lutherska och socialdemokratiska välfärdsstater även om skillnaderna mel-
lan länderna ökar) (se ovan 4.1).  

Behovet av rättsvetenskapliga studier av en mångreligiös och mångkultu-
rell utveckling blir särskilt påtaglig inom det familjerättsliga området. Redan 
år 2002 noterade Maarit Jänterä-Jareborg i sin promotionsföreläsning vid 
Uppsala universitet behovet av internationellt jämförande studier av rätts-
traditioner som interaktivt påverkar varandra.91 Hon noterar att en ny situat-
ion gäller för stora grupper inom det svenska samhället med dubbla medbor-
garskap i och med att medborgarskapet av hävd har bestämt vilket lands lag 
som får styra över familjeförhållanden. Problem uppstår då olika reli-
giöst/kulturellt förankrade synsätt på ålder för ingående av äktenskap krock-
ar med en svensk sekulär och jämställd uppfattning. Tydligast uppträder 
dispyter vid skilsmässa och fördelning av arv, men även de tillgångar som 
den s k brudgåvan Mahr innebär för en kvinna (vid skilsmässa) kan tas upp i 
svensk domstol för avgörande. Kunskapen om muslimsk sharia rätt blir där-
med allt mer viktig. Alla dessa frågor pockade på en ökad rättsvetenskaplig 
uppmärksamhet (se nedan 10.2). 

                               
90 Victoria Enkvist (2013, s 80) skriver: ”Det svenska statskyrkosystemet ansågs innebära att 
individer hade möjlighet att erhålla den religiösa service som han eller hon önskade utan att 
det var förknippat med villkor och särskilda krav på personligt ställningstagande i trosfrå-
gan”.  
91 Föreläsningen heter Familjerättslig mångfald idag och är publicerad i Upsala Nya Tidning 
den 3/6 2002.  
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DVI:s julhälsning 2003. 
Stående från vänster: 
Annette Leis, Rolf Nord-
blom, Ninna Edgardh, 
Maria Liljas, Maria  
Essunger, Martha 
Middlemiss, Barbro Borg. 
Sittande: Per Pettersson, 
Anders Bäckström,  
Thomas Ekstrand. 

7. Från Institut till Centrumbildning 

WREP och WaVE-projekten, tillsammans med övriga satsningar, innebar en 
väsentlig uppgradering för administrationen vid DVI. Diakonivetenskapliga 
institutet hade utvecklats till ett internationellt respekterat forskningsinstitut 
med fokus på religion och samhälle i omvandling. Parallellt med den ökande 
forskningsvolymen hade kursverksamhet på olika nivåer stärkts. Den etable-
ringsfas för institutet som Stat-kyrka-projektet innebar hade nu övergått i en 
konsolideringsfas. År 2004/2005 var det framför allt två frågor som trängde 
sig på. Den första gällde möjligheten för DVI att ta emot forskningsanslag 
från statliga finansiärer. Projektet Välfärd och religion i ett europeiskt per-
spektiv vid Riksbankens jubileumsfond hade förvaltats av Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet medan anslaget från EU-kommissionen var en angelägen-
het för Uppsala universitet. Den andra gällde möjligheten att bedriva en aka-
demisk kursverksamhet av större omfattning. Redan år 2004 aktualiserades 
möjligheten att övergå från ett institut till centrumbildning vid Uppsala uni-
versitet. 

 
 

 
Volymfrågan diskuterades i en arbetsgrupp bestående av ledamöter från 
Diakonistiftelsen och Teologiska fakulteten åren 2003/04. I skrivelse daterad 
den 12 januari 2005, konstateras att 12 personer var anställda vid DVI på 
hel- eller deltid höstterminen 2004, att ytterligare två doktorander hade sin 
arbetsplats vid DVI och att flera projektansökningar låg i ”pipeline” som, om 
de beviljades, skulle förläggas till Uppsala universitet. Den ökade utbild-
ningsvolymen höstterminen 2004 hade också lett till anställningen av Maria 
Essunger som studierektor på halvtid. Denna tjänst finansierades huvudsak-
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ligen av grundutbildningsanslaget via Teologiska institutionen.92 Planeringen 
av en treårig teologie kandidatexamen med diakonivetenskaplig profil på-
gick också,93 liksom kurser på distans och halvfart.94 Det konstateras att både 
forskning och utbildning krävde nya anslag för att säkra institutets framtid 
både vetenskapligt och administrativt.95  

Mot denna bakgrund föreslår arbetsgruppen att ett nytt avtal tecknas där 
DVI blir en centrumbildning inom Uppsala universitet, att Diakonistiftelsen 
fortsätter att anslå en miljon till verksamheten, att verksamheten fortsätter att 
bedrivas i Diakonistiftelsens lokaler och att de tjänster som finansieras av 
Diakonistiftelsen, dvs föreståndare och forskningssekreterare, efter veder-
börlig prövning övergår till att bli en universitetslektors- respektive admi-
nistratörstjänst. Enligt förslaget ska huvudmannaskapet övergå från Diakoni-
stiftelsen till Uppsala universitet men frågan behövde övervägas ytterligare.  

Det beror på att övergången från institut till centrumbildning inte var 
självklar för någon part. Diakonistiftelsens styrelse tvekade att lämna hu-
vudmannaskapet och det direkta inflytandet över anslaget till verksamheten. 
Inom universitetsledningen fanns också olika uppfattningar om centrumbild-
ningars roll i relation till fakulteter, institutioner och enskilda ämnen. En 
spänning mellan disciplinära fördjupningar och mångdisciplinära samver-
kansformer fanns. Regelverket rörande redan existerande centrum- och fo-
rumbildningar vid Uppsala universitet var oklart och behövde uppdateras. 
Därför hade universitetslektor Anders Sjöberg, föreståndare för Centrum för 
bioinformatik, fått i uppdrag att föreslå enhetliga regler, särskilt gällande 
centrumbildningars organisation och styrelsers och föreståndares uppgifter. 
Efter en rad delbeslut mellan åren 2004-2006 fastställde rektor slutgiltigt 
dokumentet Centrumbildningar och andra enheter med styrelse (motsv.) 
och/eller föreståndare (motsv.) den 15/5 2007 efter föredragning av utreda-
ren (UFV 2007/804).  

                               
92 Läsåret 2004/2005 fanns 11 helårsregistreringar på diakonivetenskapliga kurser, som in-
bringade ca 250 000 kronor (2/3 av grundutbildningsanslaget). 
93 En teologie kandidatexamen med diakonivetenskaplig profil kunde införas höstterminen 
2007, då kyrkokansliet medgett dispens för antagning till den avslutande diakonutbildningen. 
Beslut den 11/4 2005 om Generell dispens för Diakonivetenskaplig utbildning 120 poäng 
taget av styrgruppen inom Svenska kyrkans utbildningsenhet enligt brev av chefen för utbild-
ningsenheten Else-Maj Eineborg Falk. Beslutet lyder: ”En generell dispens beviljas de studen-
ter som påbörjar den i bilagan beskrivna teologie kandidatexamen med diakonivetenskaplig 
profil höstterminen 2005, samt dispensen gäller befrielse från godkänd fackutbildning för 
karitativ profilutbildning”. Denna dispens har därefter upprepats de kommande åren. 
94 Kurser i diakonivetenskap 5+5 poäng och i Livsåskådningar och funktionshinder 5 poäng 
gavs av Ninna Edgardh, Maria Essunger och Maria Liljas Stålhandske. 
95Teologiska fakulteten aktualiserade också möjligheten att inrätta en Ebba Boström-professur 
finansierad av anslaget från Diakonistiftelsen. I det av dekanus Sven-Erik Brodd utarbetade 
”Program för forskning och forskarutbildning samt program för lärostolar vid teologiska 
fakulteten, Uppsala universitet 2005-2007” daterad 28/5 2002 finns på sid 15 förslaget: Ebba 
Boströmprofessur i diakonivetenskap. Den skulle ha nationell, men även internationell räck-
vidd. Detta kom aldrig att realiseras. 
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Detta dokument är klargörande. Av detta framgår att det inte bara finns 
institutioner vid Uppsala universitet utan ett stort antal enheter av varierande 
storlek och med olika organisatorisk ställning. I dokumentet skiljer Sjöberg 
för det första mellan (A) forumbildning eller nätverk med huvudsakligen 
kontaktskapande verksamhet utan personal och upplåtelseavtal för lokaler; 
(B) program med särskilda uppdrag av institutionsliknande karaktär med 
personal och egna upplåtelseavtal för lokaler; (C) centrumbildningar med 
tvärvetenskaplig forskning och/eller utbildning med tillsvidareanställd per-
sonal och/eller egna upplåtelseavtal för lokaler. Kategoriseringen går från 
mindre fast till mer varaktig organisation.  

I dokumentet identifieras för det andra olika organisationsmodeller med 
följande kategorier: Modell 1 innebär att konsistoriet inrättar centrumbild-
ningen. Av dessa innebär (1a) att centrumbildningen är direkt underställd 
rektor. Detta är en organisatorisk särställning som endast tillämpas för ett 
fåtal centrumbildningar, t. ex Swedish Collegium for Advanced Study 
(SCAS) och Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor (NKC); 
(1b) innebär att centrumbildningen är underställd områdes- eller fakultets-
nämnd. Nämnden fastställer instruktion, utser styrelse och ordförande och 
vice-rektor eller dekanus förordnar föreståndare; (1c) innebär att centrum-
bildningen är underställd en institutionsstyrelse. Denna fastställer instrukt-
ion, utser styrelse och ordförande och prefekten förordnar föreståndare. 
Dessa centrumbildningar ingår i linjeorganisationen med delegationsbeslut 
från rektor via vice-rektor/dekanus och prefekt till föreståndare. Modell 2 
innebär att områdes- eller fakultetsnämnd inrättar centrum- eller forumbild-
ningen som därefter placeras vid någon institution. Det kan gälla Centrum 
för Afrikastudier (institutionen för antropologi och etnologi) eller CemFor, 
Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism – teologiska institution-
en) eller Valentincentrum (historisk-filosofisk fakultet). Modell 3 innebär att 
en institutionsstyrelse kan inrätta en forumbildning, Detta är en mindre van-
lig och ofta en mer tillfällig lösning.   

7.1 Centrum för studier av religion och samhälle inrättas 
2007 
Anders Sjöbergs utredning kom lägligt i tiden eftersom arbetsgruppen mel-
lan Diakonistiftelsen och Teologiska fakulteten eftersökte framtida samar-
betsformer som kunde accepteras av båda parter. Som en del av utrednings-
arbetet hade kanslichefen för vetenskapsområdet, Bengt Gustafsson, och 
dåvarande utbildningsledaren Thomas Ekstrand, undersökt både formella 
och praktiska frågor kring ett möjligt samarbete tillsammans med utredaren 
Sjöberg. Det förslag som alla enades kring var skapandet av en centrumbild-
ning enligt modell (1c), dvs en självständig centrumbildning inrättad av kon-
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sistoriet med styrelse, ordförande och föreståndare underställd Teologiska 
institutionens styrelse, men med rätt för Diakonistiftelsens styrelse att föreslå 
två styrelserepresentanter. Diakonistiftelsen garanterade verksamheten ge-
nom anslag till föreståndare och administratör medan Teologiska fakulteten 
garanterade den vetenskapliga nivån och Uppsala universitet verksamhetens 
formella integrering med linjesystemet. Både Diakonistiftelsens styrelse och 
Teologiska fakultetsnämnden kom att godkänna detta förslag. Efter att Upp-
sala universitets styrelse (konsistoriet) också hade godkänt förslaget till avtal 
(UFV 2006/616), kunde Diakonistiftelsens ordförande Gunnar Lundh under-
teckna detta den 18 maj 2006 (redan undertecknat av rektor Bo Sundqvist) i 
närvaro av vice-rektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsve-
tenskap Lars Magnusson och hela det nationella och internationella forskar-
nätverket. Detta avtal började gälla den 1/1 2007 med namnet Centrum för 
studier av religion och samhälle. Därmed hade Diakonivetenskapliga institu-
tet fått ett bredare samhällsvetenskapligt uppdrag även om forskningen hade 
fortsatt relevans för frivillighetens plats inom ramen för relationen mellan 
religion och samhälle. Institutets övergång till centrumbildning beklagades 
av diakoner som deltog i kursverksamheten och som kände sin professio-
nella identitet stärkt av institutets existens. För den framtida utvecklingen var 
dock detta steg nödvändigt.96 

Den nya centrumbildningen invigdes den 9/2 2007 i Samariterhemmets 
lokaler av Uppsala universitets prorektor Kerstin Sahlin i närvaro av det 
internationella forskarnätverket knutet till WaVE-projektet. Två korta före-
läsningar markerade Centrumbildningens inriktning mot Europafrågor ge-
nom WaVE-projektet.97 Den nya centrumbildningen innebar att organisation, 
utbildning och information behövde ses över. Föreståndartjänsten skulle 
omformas till en universitetslektorstjänst i kyrkovetenskap, särskilt diakoni-
vetenskap. Teologiska fakultetsnämnden utsåg professorerna Trygve Wyller, 
Oslo universitet, och Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet, till sakkunniga i 
juni 2006. Dessa avgav sina positiva yttranden den 19/11 och den 1/12 2006 
och därmed kunde lektorstjänsten inrättas med Ninna Edgardh som inneha-
vare.  

Vid sidan av lektorstjänsten omvandlades sekreterartjänsten till en admi-
nistratörstjänst med Barbro Borg som anställd på heltid. Effie Fokas var 
också heltidsanställd som ”manager” för WaVE-projektet och Maria Ess-
unger, Annette Leis och Martha Middlemiss var fortsatt anställda på deltid 
med WaVE-medel. Anders Sjöborg hade väsentliga utbildnings- och forsk-

                               
96 En ny logga utarbetades för Centrum för studier av religion och samhälle (CRS). Se denna 
boks framsida.  
97 Professorn i Statsvetenskap Zaneta Ozolina från universitetet i Riga, reste frågan om vilka 
värderingar som egentligen håller samman Europa och vad välfärd är i ett fattigt europeiskt 
land (i kontinentens östra delar). Professorn i Socialt arbete vid Juridiska fakulteten i Zagreb, 
Siniša Zrinščak problematiserade tanken om det sociala Europa som en sammanhållande länk 
för den s. k. ”Europeiska drömmen” enligt Lissabonfördraget. 
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ningsuppdrag. Per Pettersson var anställd vid universitetet i Karlstad med 
WREP- och WaVE-medel och tillhörde samordningsgruppen. Anders Bäck-
ström fortsatte som forskningschef med anslag från både Teologiska fakulte-
ten och WREP-projektet. Dessutom tillbringade Grace Davie läsåret 2006/07 
vid DVI/CRS genom finansiering av universitetet i Exeter (sabbatstermin), 
WREP- och WaVE-projekten och Teologiska fakulteten. Till detta kommer 
alla forskare som genom finansieringen av WaVE-projektet var knutna till 
CRS. Verksamheten hade konsoliderats och hade hög profil både inom Upp-
sala universitet och internationellt. 98 Den ökade kontaktytan med Uppsala 
universitet, och det omgivande samhället, märks av den nya styrelsens sam-
mansättning. Styrelsen var fastställd av Teologiska fakultetsnämnden för 
åren 2007-2009 och sammanträdde för första gången den 10/1 2007.99 

7.2 Starka forskningsmiljöer KoF07 
Då Anders Hallberg tillträdde som rektor vid Uppsala universitet år 2006 
(2006-2011) tog han initiativ till omfattande utvärderingar utförda av inter-
nationellt framstående experter inom respektive vetenskapsområde. Syftet 
var att identifiera starka forskningsmiljöer i universitetets organisation och 
att lyfta fram dessa men också att lokalisera miljöer där särskilda stödinsat-
ser krävdes för att säkra forskning och utbildning av hög kvalitet. Anders 
Hallberg skriver i sin uppsats Uppsala universitet 2006-2011 (Hallberg 
2011): ”att identifiera unga forskarbegåvningar och framtidens forsknings-
områden var två av experternas uppdrag.  Utgångspunkten var ambitionen att 
en stor del av forskningen skall vara världsledande” (s 11). Det var viktigt 
med hög kvalitet i utbildningen men också beredskap och förmåga att han-
tera arbetsmiljöproblem vid enskilda institutioner. Anders Hallberg hade 
också noterat andra universitets framgångar i tidigare stora utlysningar (t. ex. 
Linnéstöd 2006) och hade genom goda regeringskontakter fått indikationer 
om fortsatta stora forskningssatsningar (Intervju med Anders Hallberg 11/2 
2019).  
                               
98 Som en följd av etableringen av Centrum utvecklades en informationsskrift och webbsida. 
En ny skriftserie inrättades också med namnet: Acta Universitatis Upsaliensis; Studies in 
Religion & Society. Denna serie återfinns i bilaga 13. Ett nyhetsbrev med uppdaterad forsk-
ningsinformation, samt krönika, infördes också. Till detta kommer protokollförda lednings-
möten, seminarier och biblioteksfrågor (CRS arkiv hos föreståndaren). 
99 I styrelsen ingick professorn i religionssociologi Anders Bäckström, ordförande; professorn 
i statskunskap Jörgen Hermansson; professorn i biologisk beroendeforskning, Fred Nyberg, 
tillika dekanus för Farmaceutisk fakultet; professorn i kyrkovetenskap Sven-Erik Brodd, 
tillika dekanus för Teologisk fakultet; ordföranden i SACO, juris kandidaten Anna Ekström, 
tillika vice ordförande i Uppsala universitets styrelse; diakonen och sjuksköterskan Gunilla 
Thorstensson, tillika ledamot av Diakonistiftelsens styrelse; medicine licentiaten Rolf Nord-
blom, tillika direktor vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet; teol stud Louise Callenberg, 
representant för teologiska studierådet samt fil dr i statskunskap, Paula Blomqvist, suppleant. 
Föreståndaren var ständigt adjungerad som sekreterare. 
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Den första utvärderingen Quality and Renewal 2007. An Overall Evaluat-
ion of Research at Uppsala University, eller på svenska Kvalitet och Förny-
else vid Uppsala universitet, förkortat KoF07, genomfördes våren 2007. Den 
utvärderingsgrupp som skulle analysera forskningens kvalitet vid Teologisk 
fakultet, fick också i uppdrag att utvärdera Centrum för studier av religion 
och samhälle (CRS). För detta syfte producerades ett omfattande underlag. 
Ett s. k. platsbesök ägde också rum i CRS lokaler på Kungsängstorg 6.  

CRS kom väl ut ur denna utvärdering. Verksamheten betraktades ha ”in-
ternationellt hög standard”, med en stark och resultatinriktad forskargrupp 
”… The results achieved from the research activities so far have been well 
received, and it has ongoing and planned research projects that indicate ac-
tive leadership and high academic quality. The panel approves of the fact 
that the centre has been combining fruitfully empirical, systematical and 
historical approaches in its research” (KoF07, s 243). Panelen ansåg vidare 
att tre forskningsområden vid Teologisk fakultet har den största framtida 
potentialen: 1) Contemporary Biology, Media and Worldview Formation, 2) 
The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy, 3) 
Religion, Peace and Conflict Research (KoF07, s 245). Här föreslogs sats-
ningar bl. a. på Impact of Religion-programmet som 2008 skulle få Lin-
néstöd. Det är också intressant att Juridiska fakultetens expertpanel ansåg att 
det forskningsområde som rör ”The combination of private international law 
and family law, especially with its multicultural aspects” borde få särskilda 
utvecklingsresurser (KoF07, s 235). Dessa båda rekommendationer kom, 
som vi ska se, att få betydelse inför utlysningen av Linnéstöd 2007. 

Resultatet var inspirerande och visade att den forskningsorganisation med 
tillhörande problemformuleringar och empiriska metoder som utvecklades 
under Stat-kyrka-projektet (1997-2002) och som sedan vidarefördes till 
WREP- och WaVE-projekten (2003-2009) höll måttet. Ett resultat av KoF07 
var att rektor ställde en postdoktoral tjänst till Teologiska fakultetens förfo-
gande och en universitetslektorstjänst till Juridiska fakultetens förfogande. 
Motkravet var att Teologiska fakulteten inrättade ytterligare en postdoktoral 
tjänst. På detta sätt kom en tjänst i religionssociologi att tillfalla Annette 
Leis-Peters, som därmed fick fortsatt anställning som forskare vid CRS un-
der 2009-2011 och en tjänst i religionsfilosofi tillföll Ulf Zackariasson under 
samma tidsperiod.100 Lektorstjänsten vid Juridiska fakulteten kom att tillfalla 
Mosa Sayed med beteckningen Rätt och värdekonflikter vilket följde pane-
lens mycket positiva bedömning av forskning i internationell familjerätt och 
panelens rekommendationer att satsa på forskning om islamisk rätt. Alla tre 
kom att bli aktiva inom Linnéstödsprogrammet. För Teologiska fakulteten 
och för CRS blev KoF07 en ögonöppnare inte minst vad gäller samarbetet 
med juridisk fakultet. För det stöd som Anders Hallberg visade genom 
KoF07 framförde Anders Bäckström och Maarit Jänterä-Jareborg (2011, s 
                               
100 Teologiska fakultetsnämndens beslut den 26/2 2009. 
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64) ett tack i festskriften: Det goda universitetet. Festskrift till Anders Hall-
berg. 

7.3 Diakonistiftelsen säger upp samarbetsavtalet 2007 
Läsåret 2007/2008 innebar inte bara en konsolidering och etablering. Den 
ekonomiska krisen, som präglade Europa vid denna tidpunkt, kom att slå 
mot Diakonistiftelsen Samariterhemmet, men också mot Teologiska fakulte-
ten. Diakonistiftelsens budget för år 2007 resulterade i ett ekonomiskt under-
skott. Det gjorde att styrelsen beslutade att säga upp avtalet med Uppsala 
universitet den 4/12 2007 och att sälja prästgården, som utgjorde Centrums 
lokaler, för att få in friskt kapital. Prästgården, Kungsängstorg 6, såldes i 
september 2008 och efter en kortare övergångsperiod i Samariterhemmets 
övriga lokaler, flyttade hela Centrumbildningen till Teologiska institutionen 
på Thunbergsvägen 3B i augusti 2009. Den nya direktorn för Diakonistiftel-
sen Samariterhemmet från och med den 1/10 2008, Lennart Lindgren, hade 
fått styrelsens uppdrag att sanera ekonomin. Det ledde till att alla anslag från 
Diakonistiftelsen upphörde i och med år 2009. Därmed var det formella 
samarbetet mellan Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala universi-
tet avslutat. En epok hade gått i graven, men inte en vital forskningsmiljö 
eller utvecklingen av ett nytt forskarutbildningsämne.  

I och med uppsägningen av avtalet riktade sig Teologiska fakultetens och 
CRS’ ledning direkt till rektor Anders Hallberg med en ansökan om strate-
gimedel. Rektor beslutade den 27/5 2008 att anslå sammanlagt 1,3 miljoner 
att användas av CRS för hyra och personalkostnader.101 Detta anslag var 
betydelsefullt eftersom både kostnader för föreståndaren och en heltidstjänst 
för administratören därmed kunde säkras fram till 2011. Det var också en 
signal om att universitetsledningen ville försäkra sig om verksamhetens fort-
sättning. Det bör noteras att rektors beslut kom innan det stora Linnéstöds-
programmet The Impact of Religion var antaget av Vetenskapsrådet.  

Parallellt med den ovan nämnda åtstramningen vid Diakonistiftelsen 
2007/2008 nödgades Teologiska institutionen att minska sina utgifter genom 
att göra personal övertalig. Frågan utreddes under 2008/2009 och den 28/4 
2009 presenterade dekanus Mikael Stenmark och prefekten Eva Hellman ett 
förslag om förändrad verksamhetsinriktning. Bakgrunden var underskott i 
budgeten på ca 2 miljoner under flera år. Förslaget innebar att religionshisto-
ria och religionsbeteendevetenskap från den 1/7 2009 skulle bilda ett gemen-
samt områdeskollegium och att arbetsbrist på detta sätt uppstod för 1,5 lektor 
i religionssociologi och 0,5 lektor i religionshistoria. Besparingen som an-
togs av Teologiska fakultetsnämnden (med reservationer) den 28/4 2009 

                               
101 Av anslaget skulle 400 000 SEK utbetalas åren 2008 och 2009, 350 000 år 2010 samt 150 
000 år 2011. 
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drabbade egentligen hela institutionen, genom att tillfälliga anställningar 
drogs in och att tiden för forskning i tjänsten minskades med 10 % för alla 
professorer och lektorer. Men besparingen drabbade särskilt religionsbeteen-
devetenskapen och delvis religionshistoria. Inom religionssociologin var inte 
bara lektorat i fara utan också den professur som ledde Impact-programmet. 
Detta resulterade i omfattande fackliga förhandlingar. I Teologiska fakulte-
tens verksamhetsberättelse 2009, s 14 står: ”Genom de besparingar vid Teo-
logiska institutionen som genomfördes år 2009, kom i praktiken endast pro-
fessorn att vara anställd för undervisning”. Arbetssituationen var mycket 
ansträngd, och undervisningen kunde genomföras tack vare doktorander i 
ämnet. Att denna situation var på gång observerades redan 2008 av Högsko-
leverket i dess granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och 
teologi i Uppsala (Rapport 2008: 41R, s 126). Högskoleverket skriver att 
kompetens och kapacitet är för låga i etik, kyrkovetenskap och religionsso-
ciologi vid Uppsala universitet. Detta var ingen nyhet. Vad Högskoleverkets 
utvärderingsgrupp missade att uppmärksamma var den roll som centrum-
bildningar har för att förstärka både forskning och undervisning. En sådan 
kapacitet fanns vid CRS, både vad gäller kyrkovetenskap och religionssocio-
logi. 

Övergången från DVI till CRS innebar att den diakonivetenskapliga ut-
bildningen kunde leva vidare. För utbildningen var dock övergången till den 
nya examensförordningen inom högskolan 2007 (Bologna) av lika stor vikt 
som förändringen av huvudmannaskapet. Vad utbildningsreformen innebar 
för kandidat- och masterexamina fick Anders Sjöborg i uppdrag att utreda. 
Han lämnade ett förslag den 4/5 2007 där han förordade inrättandet av en 
teologie kandidatexamen med diakonivetenskaplig profil med antingen relig-
ionsbeteendevetenskap eller kyrkovetenskap som huvudämne. Denna exa-
men kom senare att accepteras av Svenska kyrkans utbildningsnämnd som 
en teoretisk diakonutbildning som meriterade för det praktiska året, som 
fortfarande gavs vid Ersta Sköndal (Stockholm), Bräcke (Göteborg) eller 
Vårsta (Härnösand). År 2009 examinerades den första personen med en så-
dan kompetens. 

Internationellt inrättandes både en nordisk och en europeisk master i dia-
konivetenskap med beteckningen The Study of Diaconia and Christian Soci-
al Practice. En europeisk tidskrift med en liknande titel Diakonia-Journal 
for the Study of Christian Social Practice höll också på att etableras 2007. 
Ett sällskap kallat International Society for the Research and Study of Di-
aconia and Christian Social Practice med säte i Bryssel etableras 2012 
(ReDi).102 Genom kurser, tidskrift och genom sällskapet kom den ökande 
forskningen inom det problemområde som definierades av kyrkors eller reli-
giösa organisationers sociala/diakonala funktioner teologiskt, sociologiskt 
och hälsovetenskapligt att knytas samman. Som nämnts ovan märks denna 
                               
102 https://www.diaconiaresearch.org/. Hämtat 2020-01-20. 
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expansion särskilt i Tyskland, Holland, Tjeckien, Finland, Norge och Sve-
rige. Professorn Ninna Edgardh, Uppsala universitet, och docenten Annette 
Leis-Peters, VID vitenskapelige høgskole, Oslo, blev indragna i alla dessa 
processer. År 2019 publicerar Ninna Edgardh rapporten från Impact-
programmets tema 5 (se nedan) med titeln: Diakonins kyrka. Teologi, kön 
och omsorgens utmattning och Annette Leis-Peters blir professor i religions-
sociologi, särskilt diakonala studier i januari 2020 och därmed PhD-ledare 
för forskningsprogrammet vid den vetenskapliga högskolan VID, Oslo, kal-
lad: Diakoni, verdier og profesjonell praksis.103  

7.4 Framtidsutsikter  
Den omfattande turbulensen åren 2008-2009, som berörde CRS verksamhet, 
ska ställas mot de stora framgångar som verksamheten i övrigt ledde till. 
Redan år 2005, parallellt med ansökan om WaVE-anslaget från EU-
kommissionen, hade arbetet på att skapa ett Centre of Excellence inletts. Det 
blev också känt att Juridiska fakulteten hade inlett forskning om religion och 
rätt genom att bl. a. anta två doktorander i privaträtt med Maarit Jänterä-
Jareborg som handledare (Mosa Sayed och Caroline Sörgjerd). I nästa kapi-
tel ska de positiva resultaten av dessa samarbeten återges. Resultatet hind-
rade inte Diakonistiftelsen att avsluta sitt engagemang inom ett forsknings-
område som var på tillväxt inom den europeiska gemenskapen. Det gjorde 
dock att professuren i religionssociologi vid Uppsala universitet säkrades 
inför framtiden och att arbetet med en utlysning av tjänsten kunde inledas 
redan 2009. Viktigt var etableringen av det fruktbara samarbetet mellan Juri-
disk och Teologisk fakultet som fortfarande pågår (2019). 

                               
103 https://www.vid.no/studier/diakoni-verdier-profesjonell-praksis-phd/.  Hämtat 2020-01-20. 
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DEL III Linnéstöd för Impact-
programmet och utveckling av ett Centre 
of Excellence (CoE) 
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8. Processen mot ett Linnéstödsprogram  

8.1 Regeringens fortsatta forskningssatsningar 2005 
I kapitel 3 ovan skildrades regeringens satsning på Forskning om Offentlig 
Sektor (FOS-programmet) 1992-2002 och den efterföljande ambitiösa utvär-
deringen 2003. Av intresse för denna framställning är att religionsfrågorna 
fick en relativt sett framskjuten plats inom programmet tack vare Stat-kyrka-
projektets studier av religiös förändring i ett vidare samhällsvetenskapligt 
perspektiv. Resultatet av FOS-programmets utvärdering 2003, tillsammans 
med universitetens och högskolornas förslag till forskningssatsningar 
2003/2004, kom att sammanfattas i utbildningsdepartementets forskningspo-
litiska proposition 2005/06: 80 Forskning för ett bättre liv.104 Bland proposit-
ionens förslag fanns tanken att 40 nya Linnéstöd borde etableras genom ut-
lysningar 2005 och 2007. Genom en större satsning på redan etablerade 
forskningsmiljöer vid svenska universitet och högskolor var syftet med bi-
draget att ”skapa, stärka, vidmakthålla och upprätthålla internationellt le-
dande forskningsmiljöer, och att stärka lärosätenas förmåga att göra strate-
giska prioriteringar och profilera sin forskning”.105 Satsningen förväntades ge 
strukturella effekter genom att samla resurser både inom respektive universi-
tet och i hela riket. På detta sätt skulle satsningen också ge vidare effekter på 
samhällets välfärd och tillväxt. Det handlar inte bara om nödvändigheten av 
att samarbeta mångvetenskapligt, för att möta en komplex samhällsutveck-
ling, utan också om att universiteten, i ett nationellt perspektiv, ska utveckla 
egna kompetenser, genom att ta ansvar för avancerad forskning inom skilda 
områden och därmed bli internationellt ledande.  

Det finns en tydlig förskjutning i syftet då regeringens propositioner 
1991/92 och 2005/06 jämförs. Det ovan nämnda FOS-programmet från 1992 
skulle jämföra effekterna av olika bidragsformer till två discipliner (statsve-
tenskap och företagsekonomi), två forskningscentra Score och CEFOS och 
fyra projekt inom samhällsvetenskap och humaniora. Linnéstöden sågs som 
en ny bidragsform och stöden var redan från början utlysta i fri nationell 
konkurrens mellan samtliga universitet och högskolor. Detta innebar att re-
dan etablerade starka forskningscentra vid svenska universitet och högskolor 
skulle prioriteras. På så sätt skulle internationellt konkurrenskraftig forsk-
                               
104 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forskning-for-ett-
battre-liv_GS0380/. Hämtat 2018-12-12. 
105 www.vr.se/anslag-och-uppdrag. Hämtat 2018-12-12. 
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ning stödjas och nationella miljöer för denna typ av forskning skapas. Det 
nya var också att endast rektorer vid svenska universitet och högskolor var 
behöriga huvudsökande av dessa anslag. Satsningen skulle därför vara väl 
förankrad vid universiteten och synliggöra universitetets egen forskningspro-
fil.106 

År 2005 var händelserikt. Stat-kyrka-projektets slutrapport på engelska 
fanns tillgängligt sedan år 2004, WREP-projektet kulminerade och forskar-
gruppen samlades för att diskutera avrapportering. Till detta kom arbetet 
med WaVE-ansökan vars resultat blev känt i september. Vid sidan av dessa 
resultatredovisningar och ansökningar kom informationen om regeringens 
beslut att anslå medel till 20 större forskningssatsningar, s. k. Linnéstöd.  
Eftersom endast rektorer var behöriga huvudsökande inbjöd Uppsala univer-
sitets rektor Bo Sundqvist fakulteter och institutioner att presentera … ideas 
and proposals for strategic efforts and strong research setting (UVF 
2005/610). På så sätt önskade universitetsledningen få en överblick över 
vilka forskningssatsningar som fanns och som skulle prioriteras. Dessa för-
slag till strategiska satsningar skulle vara inne senast den 23 juni 2005.  

Mot bakgrund av denna utlysning formerades en grupp vid Teologiska 
fakulteten som föreslog skapandet av ett ”Centre of Excellence at Uppsala 
University called: The Uppsala Institute for the Study of Religion in Modern 
Life”. De som undertecknade förslaget till rektor var professorerna Anders 
Bäckström, Mikael Stenmark, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Grace Davie, 
Eva Jeppsson Grassman och Sven-Erik Brodd. Arbetet med detta förslag 
pågick delvis parallellt med ansökan till EU-kommissionen om WaVE-
projektet och vissa paralleller finns.  

Förslaget utgick från tanken om religionens nya synlighet som “has 
caught the scholarly communities of the West by surprise”.  Grundläggande 
frågor om religionens plats i det moderna offentliga och privata samhällsli-
vet hade aktualiserats av både nationella och globala utvecklingar. ”To be 
understood religion must be fully explored in its exclusive and inclusive 
institutional and spiritual forms”. Till detta kommer att “world religions 
have, through the global media, become an issue on the daily agenda”. Det 
sammanfattande syftet var “to map, describe, analyze and interpret the pro-
cesses of religious change taking place in Sweden, Europe and globally” 
(Proposal for Centre of Excellence 2005, s 2). För att uppnå detta övergri-
pande syfte skulle Institutet bygga på fem teman.107 
                               
106 Som nämnts ovan hade DVI etablerat kontakt med regeringarna på 2000-talet. Dessa upp-
vaktningar hade begränsad framgång. Intressant är dock att regeringen i sin proposition Ett 
lyft för forskning och innovation 2008/09: 50, s 43, som enda kommentar till teolo-
gisk/religionsvetenskaplig forskning i Sverige skriver att Religionsvetenskaplig forskning med 
inslag av bl. a. jämförande religionssociologi är internationellt stark. En stark forsknings-
miljö finns i Uppsala:  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2008/10/ 
prop.-20080950/. Hämtat 2018-09-28. 
107 Tema 1: Religion and Global World Order avsåg att bygga på den omfattande forskningen 
om multipla, istället för konkurrerande, moderniteter (Eisenstadt 2000). Tema 2: Religion, 



 86 

Jag har redogjort för förslaget till ett Centre of Excellence år 2005 ef-
tersom det kom att prioriteras av universitetsledningens sakkunniga. Av 
oklara skäl antogs inte förslaget som ett av universitetets prioriterade forsk-
ningsprogram. I historiens ljus var detta ett lyckat resultat. Då regeringen 
beslutade att finansiera ytterligare 20 Linnéstöd 2007 var forskargruppen vid 
CRS väl förberedd och hade dessutom etablerat kontakt med Juridiska fakul-
teten. Då hade också forskningsmiljön fått stöd både av EU-anslaget till 
WaVE-projektet och av utvärderingen av starka forskningsmiljöer KoF07. 
CRS stod väl rustad att föreslå universitetsledningen att anta ett nytt förslag 
om ansökan om Linnéstöd en andra gång. 

8.2 Utlysningen av Linnéstöd 2007  
Den andra utlysningen av Linnestöd kom att hanteras på ett annat sätt av 
universitetsledningen i Uppsala. Det var fortfarande rektor, dvs Anders Hall-
berg, som var huvudsökande men han beslutade att delegera arbetet med att 
utlysa och utvärdera insända förslag av olika forskargrupper till respektive 
vetenskapsområde. Det var därmed Områdesnämnden som skulle föreslå 
rektor vilka program inom humaniora och samhällsvetenskap som universi-
tetet skulle anta och vilka forskargrupper som skulle inbjudas att utarbeta en 
fullständig ansökan. Detta skedde samtidigt som rektor Anders Hallberg 
genomförde KoF07 som identifierade starka forskningsmiljöer. Vid Centrum 
för studier av religion och samhälle (CRS) var Grace Davie gästprofessor 
denna termin. Nathan Söderblom-professuren vid Teologiska fakulteten var 
tillsatt och inneha(de)s av Mattias Gardell. Det var vi tre som inledde arbetet 
på att formulera en tvåsidig text som skulle sammanfatta den grundläggande 
vetenskapliga och metodologiska idén med ett Linnéstödsprogram förlagt till 
Teologiska fakulteten i Uppsala. Samtidigt pågick arbetet vid Juridiska fa-
kulteten med att fokusera de rättsvetenskapliga frågor som var en följd av 
migrationen. Ett samarbete inleddes men eftersom arbetet inom båda fakulte-
terna hade avancerat gick dessa fram med var sitt förslag. 

                                                                                                                             
Values and Identity utgick ifrån tanken att livsåskådningar och världsbilder i ett konsumtions-
samhälle i allt väsentligt bygger på individuella val. Temat var innovativt och fokuserade på 
ungdomars meningssökande genom Internetanvändning. Tema 3: Religion and New Spiritua-
lity avsåg att analysera det faktum att det religiösa engagemanget minskar medan (den nya) 
andligheten flyttar in i det moderna samhällets mitt inom skola och sjukvård. Tema 4: Relig-
ion, Science and World View formation avsåg att undersöka på vilket sätt vetenskap fungerar 
som en ”World View mediator” (s 4) och det motsatta, hur livsåskådningar påverkar veten-
skapliga grundhållningar. Tema 5: Religion and Welfare utgick från tanken att det moderna 
samhällets syfte bl. a. var att övervinna fattigdom genom industrialisering. I Europa fanns ett 
samförstånd om existensen av både en gemensam minneskedja och an idea of hospitality 
(Hervieu-Léger 2005). Temat avsåg att fördjupa den internationella teologiska debatten kring 
dessa frågor ur ett nordiskt perspektiv. 
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Områdesnämnden i humaniora och samhällsvetenskap inbjöd till en hea-
ring den 3 maj 2007 då de olika förslagen presenterades av respektive fors-
kargrupp med efterföljande frågestund. Juridiska fakulteten representerades 
av Maarit Jänterä-Jareborg, Rolf Nygren och Mosa Sayed och Teologiska 
fakulteten av Anders Bäckström, Grace Davie och Mattias Gardell. Områ-
desnämnden beslutade enhälligt att anta båda fakulteternas förslag under 
förutsättning att det antydda samarbetet skulle fördjupas och resultera i en 
gemensam Linnéstödsansökan.108 Arbetet med att biträda bl. a. de forskar-
grupper, som hade fått rektors uppdrag att skriva fullständiga ansökningar, 
samordnades av forskningssekreteraren Agneta Emanuelsson vid kansliet för 
humaniora och samhällsvetenskap. Hon kom att bli en stor tillgång i den 
omfattande processen med att förankra programmet inom universitetsorgani-
sationen.  

Det första stora mötet med samtliga tilltänkta forskare inte bara från juri-
disk och teologisk fakultet utan också från samhällsvetenskaplig, historisk-
filosofisk, naturvetenskaplig, medicinsk och farmaceutisk fakultet ägde rum 
den 18 juni 2007. I och med det mötet hade en svårhanterlig process inletts 
som intensifierades under augusti till oktober. I slutet av oktober överlämna-
des en färdig ansökan till rektor som skickade in ansökan om Linnéstöd till 
Vetenskapsrådet och Formas109 den 7 november 2007 med titeln: The Impact 
of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy. Ansökan avsåg 
inrättandet av ett Centre of Excellence vid Uppsala universitet inriktat på 
mångvetenskapliga studier av religionens samhällsroll och på samverkan 
mellan framför allt teologisk och juridisk fakultet. Huvudsökande var rektor 
och de medsökande var Anders Bäckström (religionssociologi), Maarit Jän-
terä-Jareborg (internationell privat- och processrätt), Iain Cameron (internat-
ionell rätt), Valerie DeMarinis (religionspsykologi), Ninna Edgardh (kyrko-
vetenskap), Mattias Gardell (religionshistoria), Bengt Gustafsson (teoretisk 
astrofysik), Fred Nyberg (biologisk beroendeforskning), Elisabeth Rynning 
(medicinsk rätt) och Mikael Stenmark (religionsfilosofi). Ansökan med bila-
gor var på närmare 100 sidor.  

Impact of Religion-programmet (eller Impact-programmet) byggde på två 
grundläggande förutsättningar, 1) att religion hade fått en allt mer synlig roll 
i det offentliga samhällslivet genom ökade kommunikationer och migration-
er och 2) att Sverige genom den globala ekonomin och nya teknologiska 
landvinningar hade blivit allt mer beroende av en både global ekonomi och 
kultur. Samma grundidé med olika teman som i 2005 års förslag fanns med, 
men frågan om den religiösa synlighetens roll för lagstiftning, domstolsav-
göranden och för möjligheten att inkludera religiösa röster i det demokra-

                               
108 Dessutom fick Per-Anders Edin, nationalekonomi, Hans Blomkvist, statsvetenskap, Anette 
Månsson, lingvistik och filologi och Maria Ågren, historia motsvarande uppdrag.  
109 Jag kommer att hänvisa till Vetenskapsrådet i texten, även om Formas också finansierade 
två Linnéstöd. 
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tiska offentliga samtalet var centralt. Inte minst gällde detta islams relation 
till en sekulär rättspraxis och den ökade religiösa aktiviteten som en följd av 
migration och religiös pluralism, också inom de etablerade trossamfunden. 
Media hade en central roll i alla dessa processer liksom frågan om religions-
frihet och mänskliga rättigheter. 

Impact-programmets ’abstract’ ger en sammanfattning av programmets 
innehåll och struktur: ”Det forskningsprogram som planeras vid Uppsala 
universitet är uppbyggt kring sex teman, som belyser olika aspekter av relig-
ionens samhällsroll. Det första temat handlar om samspelet mellan samhälls-
förändring och religiös förändring, belyst utifrån de nordiska ländernas spe-
ciella situation. Det andra temat handlar om integration, demokrati och poli-
tisk kultur, och handlar om hur religiös och kulturell mångfald påverkar dis-
kussionen om mänskliga rättigheter, demokrati och nationell säkerhet. Det 
tredje temat är speciellt inriktat på familjerättsliga frågor i förhållande till 
olika samhällsförändringar, där både den europeiska integrationen och relig-
ionen, såväl kristendom som islam, kommer in. 110 Det fjärde temat handlar 
om religionens roll i förhållande till välbefinnande och hälsa. Här uppmärk-
sammas bland annat frågor om livsmening i förhållande till stressrelaterad 
ohälsa, men också i förhållande till migration. Skärningspunkten mellan 
medicin och juridik belyses särskilt. Det femte temat handlar om den nor-
diska välfärdsmodellen som står inför nya utmaningar. Studiet är inriktat på 
förhållandet mellan olika välfärdsaktörer, bland annat religiösa organisation-
er, men också på hur välfärdssamhällets värdegrund påverkas av pågående 
samhällsförändringar. Det sjätte temat slutligen tar upp frågor som har att 
göra med det inbördes förhållandet mellan vetenskap och religion, och hur 
dessa präglar människors världsbild. Är vetenskapens roll som samhällsfun-
dament stabil?”  

Inom varje tema fanns forskare som närmade sig problemet med olika ve-
tenskapliga metoder, begrepp och perspektiv. Dessa forskare samverkade i 
en rad delprojekt, så kallade Work Packages. En omfattande och ambitiös 
plan för resultatspridning ingick också (Ansökan till Vetenskapsrådet om 
Linnéstöd avseende etablerandet av ett Centre of Excellence vid Uppsala 
universitet den 7/11 2007, Appendix A). 

                               
110 Tema tre behandlar också migration och förändrade värderingar i samhället. 
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Uppsala universitets tidskrift Horisont (mars 2009) intervjuar Anders Bäckström och 
Maarit Jänterä-Jareborg om det nya Impact of Religion – programmet.111 

 
Yttrandena från beredningsgrupperna inkom den 22/4 2008 och av protokol-
let framgår att Impact-programmet fick högsta betyg (fyra) på de flesta om-
rådena, särskilt gällde detta frågan om Scientific renewal for the environ-
ment. De kritiska synpunkterna gällde synergieffekterna mellan sex olika 
teman och implementeringen av forskningen, som kunde vara mer utvecklad. 
De positiva omdömena gjorde att Vetenskapsrådets styrelse beslutade att 
anta programmet och att kungöra detta i en Webb-sändning den 18/6 2008. 
Beslutet innebar att forskargruppen vid CRS, som inkluderade forskare vid 
främst Teologiska och Juridiska fakulteterna, fick ett anslag på 50 miljoner 
att fördelas på tio år (2008-2018). Uppsala universitet hade förpliktat sig att 
motfinansiera programmet med samma belopp. Detta var ett historiskt sett 
stort anslag som skulle förvaltas av Teologiska fakulteten. Beslutet var sam-
tidigt ett erkännande av kvalitén i den forskningsmiljö som successivt hade 
växt fram, breddats och internationaliserats sedan 1990-talet. Som nämnts 
ovan var detta det enda Linnéstödsprogrammet inom Humaniora och sam-
hällsvetenskap som beviljades i Sverige.112  

                               
111 Maarit Jänterä-Jareborg och Anders Bäckström förlänades Rudbeck-medaljen i guld 2010 
och 2012. Medaljen utdelas för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och 
förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet. 
112 Däremot fick Uppsala universitet två ytterligare Linnéstöd 2008, 1) UPMARC-Uppsala 
Programming for Multicore Architecture Research Center och 2) The Geometrics of Pheno-
typic Diversity in Natural Populations. Detta var en jämförelsevis god utdelning.  



 90 

8.3 Impact-programmets organisation med teman och 
delprojekt 2008 
Centrum för studier av religion och samhälle hade redan en upparbetad or-
ganisation med kansli då beslutet om Linnéstöd kom. Hösten 2007 var detta 
fortfarande förlagt till Diakonistiftelsen Samariterhemmet på Kungsängstorg 
6. Kansliet blev en sambandscentral för kommunikation mellan forskare och 
ledning men också en viktig länk i relation till andra fakulteter och universi-
tet, inte minst i Europa men också globalt. Vid CRS pågick flera projekt. 
Impact-programmet sågs därför organisatoriskt som ett av dessa projekt som 
ytterst var underställt CRS styrelse. Impact-programmets storlek gjorde dock 
att en egen organisation behövde byggas upp. Denna skulle säkerställa att 
kraven på progression i forskningen och att synergieffekter mellan olika 
discipliner kunde uppfyllas. Juridiska fakulteten skulle också integreras i 
organisationen. Impact-programmet skulle utvärderas år 2010, 2013 och 
2018 vilket krävde särskilda förberedelser. Det var nödvändigt att uppnå stor 
tydlighet i ansvarsfördelningen mellan forskare och ledning. 
 

Organisationsplan så som den utvecklades under de första åren. 
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Därför skapades en organisationsplan, som återfinns i ansökan, men som har 
utvecklats i den broschyr som publicerades om Impact-programmet under 
hösten 2008. Av den framgår 1) att programmet leddes av professor Anders 
Bäckström, som föreståndare (Research Director) och av professor Maarit 
Jänterä-Jareborg som biträdande föreståndare (Deputy Research Director). 
Knutna till föreståndarna fanns en ledningsgrupp (Steering Group) bestående 
av teol dr Ninna Edgardh (kyrkovetenskap), professor Mats Kumlien (rätts-
historia), teol dr Per Pettersson (religionssociologi), teol dr Anders Sjöborg 
(religionssociologi) och teol och fil kand Barbro Borg som administratör. 
Ledningsgruppen sammanträdde varje månad med föreståndaren som ordfö-
rande; 2) att ett vetenskapligt råd (Scientific Board) bestående av de tio sö-
kande ytterst var beslutande som styrelse med den biträdande föreståndaren 
som ordförande. Detta råd möttes regelbundet minst två gånger per termin. 
De sökande fungerade samtidigt som temaledare över programmets sex te-
man och varje tema hade också en biträdande temaledare (se figur ovan). Det 
var de ordinarie temaledarna som kom att ingå i det vetenskapliga rådet. 
Dessa temaledare var ansvariga för sina respektive Work Packages (delpro-
jekt) och för regelbundna seminarier, där resultaten från delprojekten skulle 
diskuteras och presenteras inom hela Impact-programmet. På detta sätt 
skulle progressionen och tidsfaktorn kontrolleras samtidigt som en hög ve-
tenskaplig kvalitet kunde upprätthållas genom en aktiv ”kritisk massa” av 
forskare.  

Genom att Vetenskapsrådets beslut om anslag kom relativt sent i juni 
2008, ägnades hösten 2008 åt att sjösätta organisationen, att utarbeta en tyd-
lig ekonomisk plan för alla forskare (forskningstid i procent av respektive 
tjänst) och att utveckla en broschyr där alla forskare kom att ingå med foto-
grafi – allt i enlighet med tidigare erfarenheter av denna typ organisation. 
Dessutom utarbetades en s. k. logga som återfinns i alla publikationer. Im-
pact-loggan har i praktiken kommit att bli ett internationellt varumärke på 
forskningsexcellens inom området religion, rätt och samhälle vid Uppsala 
universitet.113 

                               
113 Impact-programmets logga se broschyren på nästa sida och bokens baksida. 
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Impact of Religion-programmets broschyr med introduktion, beskrivning av sex 
teman, och bilder på samtliga forskare (43 personer ht 2008). 

Viktigt var att få en klar uppfattning om syfte, metod, tidsram och kostnader 
för alla delprojekt (WP) som ingick i programmet, men också hur mycket 
forskning i tjänsten som Uppsala universitets motfinansiering innebar. Där-
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för konstruerades ett formulär som alla forskare som ingick i Impact-
programmet fick fylla i. Den tidigare planeringschefen vid Uppsala universi-
tet Ulla Myhrman kallades in som sakkunnig i denna omfattande och kom-
plicerade process. Resultatet gjorde det möjligt att fastställa en innehålls-, 
tids- och kostnadsram för läsåren 2008/09 och 2009/10 som alla kunde enas 
kring.  

Som nämnts ovan hade varje tema en egen titel och var uppdelad i ett an-
tal Work Packages (terminologin kommer från EU-kommissionens indelning 
av delprojekt). De WP som skulle genomföras under de första två respektive 
följande tre åren (2008-2013) hade ett mycket tydligt syfte, tidsram och eko-
nomisk ram. De WP som hade planerats under åren 5-10 (2014-2018) var 
mer generellt beskrivna. För att illustrera organiseringen i sex teman, inne-
hållet i samtliga delprojekt (WP) och ansvariga forskare, som ingick i ansö-
kan, följer en kort beskrivning.114 

Tema 1 behandlar Religious and social change, och studerar den ökade reli-
giösa synligheten som en del av samhällets ökade globala komplexitet med 
syfte att problematisera förenklade och stereotypa synsätt på religion i media 
och i den politiska diskussionen. Målet var att ge utrymme för nya synsätt på 
relationen mellan religion och modernitet.115 

Tema 2 behandlar Integration, democracy and political culture, som fokuse-
rar på en omtolkning av begreppet ”det sekulära” i den svenska politiska 
kulturen, den muslimska migrationens roll för en politisk aktivering av juri-
diska rättigheter samt religionens begränsade roll i relation till mänskliga 
rättigheter bland europeiska ungdomar.116 

                               
114 För att synliggöra det stora antalet forskare år 2008, skrivs namnen med fet stil. 
115 Temaledare Anders Bäckström och Per Pettersson. WP 1.1 analyserar The place of 
religion in the european north av Anders Bäckström (religionssociologi) och Grace Davie 
(sociologi); WP 1.2 Religious change at national and local level av Mattias Burell (statsve-
tenskap) och Gina Gustavsson (doktorand i statsvetenskap) och Anders Bäckström, Per 
Pettersson och Thorleif Pettersson (religionssociologi); WP 1.3 Mass media as a mediator 
of religion av Mia Lövheim och Martha Axner (religionssociologi); WP 1.4 avser de föl-
jande fem åren med syftet att skapa en databank om religion i norra Europa. I tema 1 ingick 
också doktoranden Johan Wejryd (statsvetenskap).  
116 Temaledare Iain Cameron (internationall rätt) och Mattias Gardell (religionshistoria).  
WP 2.1 analyserar religion, terrorism and human rights av Iain Cameron och Daniel Janse 
(doktorand i internationall rätt); WP 2.2 Religion and freedom of expression av Thomas Bull 
and Victoria Enkvist (konstitutionell rätt); WP 2.3 Human rights and religion av Anders 
Sjöborg (religionssociologi); WP 2.4 Islamophobia, stigmatised minorities and muslim parti-
cipation in the political life of Sweden av Iain Cameron (internationall rätt) och Mattias 
Gardell (religionshistoria); WP 2.5 Religion and security policy: the challenge of swedish 
political culture av Kjell-Åke Nordquist (freds- och konfliktforskning); WP 2.6 avser de 
följande fem åren med fördjupande studier av religion, sekularism och demokrati. I tema 2 
ingick också doktoranden Per-Erik Nilsson (religionshistoria). 
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Tema 3 behandlar Families, law and society, som fokuserar de förändrade 
betingelserna för familje- och arvsrätt på grund av ökade omtolkningar av 
innebörden av familjebegreppet, och av den muslimska närvaron t. ex. med 
dubbla medborgarskap, både utifrån svenskt och EU-perspektiv.117 

Tema 4 behandlar Well-being and health, som fokuserar på religionens roll 
för att ge existentiella frågor ett innehåll, t. ex vid diagnoser och behandling 
vid psykisk ohälsa, med syftet att analysera denna roll för att vidmakthålla 
och främja individuellt välbefinnande (också för migranter).118 

Tema 5 behandlar Welfare models – organisation and values och fokuserar 
pågående förändringar av det svenska välfärdssystemet i ett internationellt 
perspektiv; vilka värderingar styr dessa omtolkningar och vilken roll har 
systemförändringar för religiösa aktörers och marknaders ökade närvaro, bl. 
a. ur ett familjerättsligt perspektiv.119 

Tema 6 behandlar Science and religion, och fokuserar på att identifiera och 
förstå relationen mellan religion och vetenskap genom att pröva multidi-
mensionella modeller där frågan om vilken faktor som skapar och underhål-
ler världsbilder är central men där frågan också är om vetenskapen håller på 
att bli allt mer beroende av marknadsmodeller genom en anpassning till eko-
nomiska, politiska, religiösa eller anti-religiösa intressen.120 
                               
117 Temaledare Maarit Jänterä-Jareborg (internationell privaträtt). WP 3.1 analyserar Mus-
lim family and inheritance law and human rights av Mosa Sayed (doktorand i internationell 
privaträtt); WP 3.2 What is a family - the right to marry or become a parent av Anna Singer 
(privaträtt) och Caroline Sörgjerd (doktorand i privaträtt); WP 3.3 Family law disputes and 
divorce in Europe av Maarit Jänterä-Jareborg; WP 3.4 The construction of secularism av 
Edda Manga (idéhistoria); WP 3.4 avser de följande fem åren med fördjupade studier om stat 
och religion som samverkande parter i frågor som rör familjen med nämnda forskare samt 
Rolf Nygren (rättshistoria). 
118 Temaledare Fred Nyberg (biologisk beroendeforskning) och Elisabeth Rynning (medi-
cinsk rätt). WP 4.1 Religion, stress and well-being av Bengt Arnetz (socialmedicin) och 
Maria Liljas Stålhandske (religionspsykologi); WP 4.2 Immigration, healthcare and exist-
ential questions av Önver Cetrez och Valerie DeMarinis (religionspsykologi) och Manuel 
Fernandez (psykiatri); WP 4.3 Right to health av Mats Kumlien (rättshistoria), Elisabeth 
Rynning (medicinsk rätt) och Ewa Axelsson och Kavot Zillén (doktorander i medicinsk 
rätt); WP 4.4 avser de följande fem åren med fördjupade studier om religion, hälsa och välbe-
finnande.  
119 Temaledare Margareta Brattström (privaträtt) och Ninna Edgardh (kyrkovetenskap). 
WP 5.1 analyserar The nordic model in a changing context av Ninna Edgardh (kyrkoveten-
skap), Martha Middlemiss Lé Mon och Per Pettersson (religionssociologi); WP 5.2 Re-
ligious actors in a new context av Annette Leis-Peters (religionssociologi med diakoniveten-
skap); WP 5.3 Welfare provision, religion and value systems av Ninna Edgardh (kyrko-
vetenskap) och Martha Middlemiss Lé Mon (religionssociologi); WP 5.4 Inheritance rights 
in a globalised context av Anna Singer (privaträtt); WP 5.5 Who is to mainatin the family av 
Margareta Brattström (privaträtt); WP 5.6 avser de följande fem åren med fördjupade stu-
dier om den nordiska modellens behov av förnyelse. 
120 Temaledare Bengt Gustafsson (teoretisk astrofysik) och Mikael Stenmark (religionsfilo-
sofi), WP 6.1 analyserar The crisis of truth: The post-modern-relativist challenge av Bengt 
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Under de första fem åren kom 55 forskare att vara aktiva inom programmet. 
Dessa representerade sex fakulteter, 22 discipliner med totalt 55 Work Pack-
ages. Vissa WP kom att läggas ner, förändras eller avrapporteras under åren 
2008-2013. Andra WP kom att utvecklas och nystartas. En referensgrupp 
med internationellt ledande forskare knöts också till Impact-programmet. 
Denna skulle sammanträda vartannat år och ge råd både i uppläggningen av 
enskilda WP och i analysarbetet. De skulle också verka för närhet till den 
internationella forskningsfronten.121 Det första mötet med den internationella 
rådgivande gruppen ägde rum den 26-27 maj 2010. Det var ambitiöst upp-
lagt med analyser och utfrågningar av temaledare, allt under ledning av 
Grace Davie, Impact-programmets seniora rådgivare. De uppföljande mö-
tena ägde därefter rum år 2013 (i samband med den första Impact-
konferensen), år 2016 och 2018 (i samband med den andra Impact-
konferensen). Rådgivarna kom på detta sätt att följa programmets utveck-
ling. De lyfte fram både behovet av disciplinär integration, för att skapa sy-
nergieffekter, och vikten av att upprätthålla en god forskningsmiljö, för att 
skapa sammanhållning och identitet. Rådgivarna har haft stor betydelse för 
att befästa Impact-programmets vetenskapliga idé och organisation samt att 
förankra Impact-programmet i den internationella forskarvärlden. 

                                                                                                                             
Gustafsson (teoretisk astrofysik), Mikael Stenmark (religionsfilosofi) och Ulf Zacharias-
son (religionsfilosofi); WP 6.2 Science in the formation of worldviews av Carl Reinhold 
Bråkenhielm (empirisk livsåskådningsvetenskap) och Lotta Knutson (doktorand i religions-
filosofi); WP 6.3 Customised science I: Value-free science versus value-directed science av 
Mikael Stenmark (religionsfilosofi); WP 6.4 Customised science II: secular science versus 
sacred science (doktorand i religionsfilosofi); WP 6.5 The quest for certainty: scientism – 
science as the liberator from superstition avser de följande fem åren med fördjupade studier 
med en doktorand i religionsfilosofi. 
121 Följande internationella forskare ingick i referensgruppen:  
Tema 1: José Casanova, Professor i Sociologi vid Georgetown University, USA och Ronald 
Inglehart, professor i statsvetenskap vid University of Michigan, Ann Arbor, USA.  
Tema 2: Michael Barkun, Professor, Faculty of Political Science, Syracuse University, New 
York, USA och Ian Leigh, Professor, Faculty of Law, University of Durham, Director of 
Durham Human Rights Centre, UK.  
Tema 3: Katharina Boele-Woelki, Professor of Comparative Law, Private International Law 
and Family Law at the University of Utrecht and Director of Utrecht Centre for European 
Research into Family Law, The Netherlands.  
Tema 4: Grace Chang, Associate Professor, department of Psychiatry, Harvard Medichal 
School, USA och Henriette Roscam Abbing, Professor emeritus of Health Law, University of 
Utrecht, The Netherlands.  
Tema 5: Linda Woodhead, Professor of Sociology of Religion, Lancaster University, Director 
of the Religion and Society Research Programme, UK.  
Tema 6: Philip Clayton, Ingraham Professor of Theology, Claremont School of Theology and 
Professor of Religion and Philosophy, Claremont Graduate University, USA.  
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8.4 Utvärderingen av Impact-programmet 2010  
Den första utvärderingen av Impact-programmet skulle ske efter två år. Syf-
tet var att uppmärksamma organisation, samarbete och ledarskap samt att 
kontrollera att programmet hade kommit igång väl och att organisationen var 
transparent med god könsbalans. Instruktion inför utvärderingen skickades ut 
av Vetenskapsrådet den 20/10 2009 och ett fullständigt material sändes in 
från Uppsala universitet den 1/2 2010. Vid mötet med utvärderingspanelen i 
Vetenskapsrådets lokaler den 15/4 2010 var Anders Bäckström, Maarit Jän-
terä-Jareborg, Grace Davie, Per Pettersson och rektor Anders Hallberg som 
huvudsökande närvarande.122 Den efterföljande rapporten noterar vissa 
oklarheter som fanns i beslutsgången, och som har berörts ovan. Utvärderar-
na konstaterar att lokaler saknas för att ge Impact-programmet en tydligare 
kollektiv identitet och att ett mentorsystem för att introducera nya doktoran-
der saknas. De noterar också att en könsobalans fanns bland temaledare (fler 
män än kvinnor) men inte i den övriga verksamheten. I övrigt gav de 
verksamheten goda vitsord. Bl. a. skriver de att “an International (EU) collo-
quium on interdisciplinary research programmes in religion and society in 
Uppsala seems promising and it will be interesting to hear about its success 
in generating new international synergies for Impact” (s 51). Huvudre-
sultatet är att Impact-programmet är väl integrerat med Uppsala universitets 
organisation och ska ha förlängt anslag: “Impact is a very ambitious project 
which is seen by the University of Uppsala as of strategic importance. The 
sheer span of co-operation involved is very impressive…”. (First evaluation 
of the 2008 Linnaeus Grants. Report from the evaluation panel. Vetenskaps-
rådets lilla rapportserie nr 7/2010, s 52). Beslut om förlängt kontrakt till år 
2014, på 20 miljoner SEK, skickades till Uppsala universitet den 15/6 2010. 
Det undertecknades av rektor Anders Hallberg den 28/6 2010.  

Utvärderingen 2010 visade att detaljstyrningen av Impact-programmets 
delprojekt (Work Packages) inte fungerade tillfredsställande. I ansökan hade 
de enskilda forskarnas insatser i respektive delprojekt specificerats som pro-
cent av arbetstid, vilket innebar att oväntade löneökningar, t. ex. genom be-
fordran, inte hade räknats med i projektets budget. Löneökningarna tende-
rade att fördyra pågående delprojekt och styrgruppen stod inför valet att 
antingen skära ner anslagen generellt över hela programmet eller ta bort ett 
antal delprojekt (WP). I stället för dessa nedskärningar blev lösningen att 
övergå från detaljstyrning till målstyrning av delprojekten. Den nya mo-
dellen innebar att respektive forskare under tiden 1/1 2011-30/6 2013 tillde-
lades ett fastställt belopp för sin forskningsuppgift (baserat på de Work 
Packages som fanns formulerade i ansökan). Delprojekten kunde därmed 
                               
122 Utvärderingsgruppen bestod av professor Pat O’Connor, University of Limerick, Irland 
(ordförande); professor Candace Galen, University of Missouri-Columbia, USA; professor 
Johan R. Lillehaug, University of Bergen, Norge; dr Marie-Christine Sawley, CERN Group 
Schweiz; professor Kalervo Väänänen, University of Eastern Finland. 
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fortgå som planerat med en fixerad budget, men med större självständighet 
och flexibilitet för den enskilda forskaren. Förändringen innebar mindre 
administration för Impact-programmets ledning samtidigt som högre krav 
ställdes på redovisning av använda medel och avrapportering. Det viktigaste 
var att forskarna på detta sätt kunde slutföra delprojekten i sin egen takt och 
dessutom göra om- och nyprioriteringar inom ramen för sina respektive an-
slag.  

Denna målstyrningsmodell innebar också att fördelningen av medel mel-
lan respektive fakultet under perioden 1/1 2011-30/6 2013 blev synlig. Över-
sikten i noten nedan visar hur stora anslag som forskare från respektive fa-
kultet fick tillgång till samt hur stor motfinansieringen beräknades vara (i 
månader).123 Till detta kom doktorander som finansierades av respektive 
fakultet där motfinansieringen beräknades vara 5,3 månader; Teologiska 
fakulteten 7 doktorander (varav en med egen finansiering); Juridiska fakulte-
ten 7 doktorander, varav tre finansierades med Impact-medel; Samhällsve-
tenskapliga fakulteten 2 doktorander finansierade av Statsvetenskapliga in-
stitutionen. Totalt beräknades kostnaderna för Impact-programmet 2011-
2013 till 12 715 870 SEK med anslag på 12 500 000 från VR. Motfinansie-
ring beräknades till 120,5 månader vilket grovt räknat motsvarar ca 8 miljo-
ner SEK. Till detta kommer doktorandlöner och anslag från rektor och Teo-
logiska fakulteten.  

Denna omorganisering av anslagen var dock inte tillräcklig. Under den 
första femårsperioden hade flera forskare blivit erbjudna andra tjänster (t.ex. 
justitieråd) eller hade avslutat och avrapporterat sin forskning. En förnyelse 
av forskningens inriktning var nödvändig i detta stadium av programmet. 
Det vetenskapliga rådet beslutade därför våren 2012 att utlysa de tillgängliga 
medlen för åren 2013-2015 i fri konkurrens mellan de forskare som ingick i 
Impact-programmets sex teman, med möjlighet att även anknyta nya fors-
kare och doktorander. Ett särskilt ansökningsformulär för nya delprojekt 
utarbetades där syfte, forskningsplan, tidsram, medverkande forskare och 

                               
123 Teologisk fakultet hade 13 forskare som förbrukade 5 903 870 SEK med 22 månaders 
motfinansiering;  
Juridisk fakultet hade 12 forskare som förbrukade 4 158 600 SEK med 21,4 månaders motfi-
nansiering;  
Medicinsk och farmaceutisk fakultet hade 3 forskare som förbrukade 652 500 SEK med 8,1 
månaders motfinansiering;  
Samhällsvetenskaplig fakultet hade 3 forskare som förbrukade 1 188 500 SEK med 8 måna-
ders motfinansiering;  
Historisk-filosofisk fakultet hade en forskare vars anslag var förbrukat 2011;  
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet hade en forskare, med forskning i tjänsten, motsvarande 
2,7 månaders motfinansiering;  
Karlstads universitet hade 1 forskare som förbrukade 812 400 SEK med 0 månaders motfi-
nansiering;  
Sigtunastiftelsen hade 1 forskare med egna medel;  
Exeters universitet hade 1 forskare finansierad av rektorsmedel, Impact-medel och egna me-
del som motfinansiering.  
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kostnader skulle anges. På detta sätt kunde Linnéstödens organisatoriska 
flexibilitet i forskningen tillvaratas. 

Totalt inkom 23 ansökningar som motsvarade kostnader för 27, 5 miljo-
ner SEK. Utrymmet för anslag var begränsat till ca 14 miljoner efter avdrag 
för administration och kommande konferenser. Professorerna Linda 
Woodhead, Lancaster, Lisbet Christoffersen, Köpenhamn och Pål Repstad, 
Kristiansand, fick uppdraget att granska ansökningarna och poängsätta deras 
vetenskapliga angelägenhetsgrad från 1 till 7. Det blev styrgruppens uppgift 
att föreslå antagning och finansiering medan det slutgiltiga beslutet fattades 
av det Vetenskapliga rådet den 31/1 2013. I praktiken kom dessa projekt att 
komplettera redan pågående delprojekt men också att förnya forskningen 
inför den avslutande femårsperioden. De personer som fick projektanslag 
återfinns i bilaga 8. Denna översikt visar på progressionen inom program-
met. Flera forskare under perioden 2008-2013 har disputerat och fungerar nu 
som ledare eller medarbetare inom olika delprojekt. Den grundläggande 
intentionen med mångvetenskaplighet har också synliggjorts genom forsk-
ningsfördjupning. Bakom detta ligger ett ökat fokus på studier av relationen 
mellan religion och rätt, särskilt på familjefrågor i relation till religionsfri-
hetslagstiftning och privaträtt (sharialag), på forskning om migration och 
psykiskt välbefinnande, med en existentiell kompetens inom hälsovården, på 
ungdomsforskning och den mediala debatten om religion, på forskning om 
välfärdsstatens omvandling, mänskliga rättigheter och det civila samhällets 
roll, och om vetenskapens roll mellan det religiösa och det sekulära. Denna 
förnyelse av forskningen var viktig med tanke på utvärderingen av Impact-
programmet som väntade 2013/2014. Totalt anslogs drygt 14 miljoner SEK 
med en motfinansiering beräknad i månader av anställning till 7 112 000 
SEK. Till detta kom övriga anslag till doktorander och lokaler. 

8.5 Utvärderingen av Impact-programmet 2014 
Vetenskapsrådets andra s. k. halvtidsutvärdering, ägde rum 2013/2014. 
Denna gång fokuserade utvärderingen den vetenskapliga kvaliteten, poten-
tialen för vetenskaplig förnyelse och synergieffekter. Dessutom skulle pane-
len pröva vilket mervärde stödet hade genererat och undersöka universitetets 
eget stöd till miljön, samt jämställdhetsaspekter på miljöerna. Utvärderings-
panelen skulle också beakta vilka strategier för rekrytering av internationella 
forskare som miljöerna använder, och hur miljöerna sprider sina forsknings-
resultat. 

Detaljerade anvisningar om vilket material som skulle redovisas skicka-
des ut den 28/2 2013. Impact-programmet hade då redan startat en egen ana-
lys av verksamhetens innehåll och organisation. Ett särskilt formulär för 
självvärdering med frågor om styrkor och svagheter inom Impact-
programmet, samt förslag till utveckling av programmet som forsknings-
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miljö, hade skickats ut till temaledarna. En första sammanfattning och dis-
kussion av självvärderingarna genomfördes den 19/3 2013, och dessa frågor 
aktualiserades också under den första Impact-konferensen den 20-22 maj 
2013. Efter ett omfattande arbete med analys och sammanställning av insänt 
material kunde en samlad självvärdering och övriga begärda utvärderings-
rapporter överlämnas till rektor Eva Åkesson som vidarebefordrade detta till 
Vetenskapsrådet den 1/9 2013. Rektor skickade också in ett eget yttrande 
över de frågor som avsåg universitetets engagemang för Linnéstöden.  

Impact-programmets självvärdering adresserade först de kritiska syn-
punkter som utvärderingen år 2010 hade fört fram. Det noteras att jämställd-
het hade uppnåtts inom alla kategorier av forskare och att ett mentorspro-
gram var på plats. Rapporten innebar därefter en genomgång av samtliga 
delprojekt (WP) som hade pågått sedan projektstarten 2008 och dess aktuella 
status. Den förnyelse av forskningen som den ovan nämnda utlysningen av 
projektmedel hade lett till lyftes särskilt fram. Inte minst bidrog de nämnda 
doktoranderna till att väsentligt bredda och fördjupa det stora antalet delpro-
jekt. Det omfattande internationella kontaktnätet, som byggts upp under 
perioden, men som hade fördjupats genom serien av kollokvier (se nedan 
9.1), redovisades också. Uppsalamiljöns strategiska roll som internationell 
samverkanspartner framhölls.124 

Panelen gjorde sitt platsbesök i Uppsala den 31 januari 2014 och intervju-
ade rektor den 1 februari via länk. Det material som panelen hade som un-
derlag för sin prövning var 1) ansökan om Linnéstöd från år 2007/08, 2) 
materialet från den första utvärderingen 2010, 3) Impact-programmets 
material som insänts den 1/9 2013, vilket inkluderade rektors svar, samt 4) 
de data och intryck som platsbesöket gav upphov till inklusive intervju med 
rektor. Närvarande föredragande från Impact-programmet var vid platsbesö-
ket Anders Sjöborg, som ersatte Per Pettersson (på grund av sjukdom), samt 
Maarit Jänterä-Jareborg (biträdande programledare) tema 3, Mia Lövheim, 

                               
124 Den panel som ansvarade för utvärderingarna inom det Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet bestod av 1) Professor Gunn Elisabeth Birkelund, 
Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, Norway, ordförande; 2) 
Associate Professor Krister Andersson, Department of Political Science and Environmental 
Studies, University of Colorado at Boulder, USA; 3) Professor Theresa H Chisolm, Depart-
ment of Communication Sciences & Disorders, University of South Florida, USA; 4) Profes-
sor Celia Evangeline Deane-Drummond, Department of Theology, University of Notre Dame, 
USA; 5) Professor Jukka Hyönä, Department of Behavioral Sciences and Philosophy, Univer-
sity of Turku, Finland.  
En av de sakkunniga hade särskild kompetens inom det vetenskapsområde som skulle utvär-
deras. För Impact-programmet var professor Celia Evangeline Deane-Drummond denna 
person. Dessutom fanns tre sakkunniga, med generell kompetens, som ansvarade för den 
övergripande analysen av samtliga 20 Linnéstöd. Dessa tre, tillsammans med ordförandena 
för de fyra panelerna (1. Humaniora, Social Sciences and Educational Sciences; 2. Medicine; 
3. Natural Sciences; 4. Physical Sciences and Engeneering), har formulerat de övergripande 
slutsatserna som berör regeringens satsning på Linnéstöd.  
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tema 1 och Mikael Stenmark, tema 6. Närvarande var också samtliga övriga 
temaledare och de seniora rådgivarna. Panelen intervjuade även doktorander 
i programmet separat. Mötet ägde rum i CRS lokaler på Thunbergsvägen 3D. 
De utmärkta lokalerna med gästforskarrum synliggjorde universitetets in-
tresse av att stödja programmet.  

Resultatet av utvärderingen blev offentligt i maj 2014. Panelens rapport 
var mycket positiv. Den föreslog inte bara förlängt mandat för Impact-
programmet mellan åren 1/7 2014 – 30/6 2018 utan också en höjning av 
anslaget med tio procent eftersom miljön visade på substantiella utveck-
lingsmöjligheter, dvs två miljoner i extra anslag. Detta blev också Veten-
skapsrådets beslut den 12/6 2014. Den generella panelens motivering var: 
“IMPACT is an excellent, vibrant and well-functioning centre that has put 
religion back on the agenda of social sciences. IMPACT involves multidis-
ciplinary faculty and doctoral students providing true interdisciplinary and 
trans-disciplinary interactions across a very wide spectrum of expertise. 
There are specific opportunities for strengthening research in key areas for 
this centre. The GE Panel recommends a ten per cent increase in funding” 
(Midterm Evaluation Report of the Linnaeus Centres 2014, s 106).   

Mot bakgrund av utvärderingens rekommendationer år 2010 anser Hum 
sam-panelen att “IMPACT members were responsive and highly effective in 
resolving these concerns” (s 21). Panelen konstaterar att “the associate direc-
tors gave an impressive performance regarding leadership, structure and 
overall management of IMPACT and there was a clear sense of leadership 
and collaborative energy and the succession planning was highly effective” 
(s 21). Panelen anser vidare att syftet att studera religion och dess analytiska 
relation “with legal, social and political science … is truly groundbreaking in 
the field. IMPACT has undertaken highly risky projects … interlaced in 
order to address the broad questions of religious and social changes taking 
place in Swedish society” (s 21). Detta gäller också programmets innovativa 
fokus på ungdomar, hälsa och juridiska familjefrågor inte minst i relation till 
migranters olika trosuppfattningar. Detta ger Impact-programmet en bred 
kontaktyta: “Globally this centre appears to be unique and one of the most 
extensive collaborative efforts in the Humanities and Social Sciences area” 
(s 22).125  

I sina avslutande rekommendationer skriver panelen: “This is a dynamic 
centre of research of excellence with international recognition and an im-
pressive array of networks of scholars, nationally and internationally. Its 
strategic planning and provision for the future is excellent. Recommended 
actions are (a) a clearer documentation of interactions at the policy and legal 

                               
125 Panelen konstaterar också att the University of Uppsala stands firmly behind IMPACT and 
views its work as a high priority. The Faculty of Theology and the office of the Vice-Rector of 
Humanities and Social Sciences have both extended significant financial support to the cen-
tre. The vice-chancellor expressed a strong support for the IMPACT in the interview (s 23).  
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level, (b) more formal structure for collaborations among all doctoral stu-
dents and (c) further efforts to improve targeted communication. There are 
no serious weaknesses identified for IMPACT and areas for development 
would be relatively straight forward to achieve” (s 24). Bakom denna posi-
tiva attityd finns en uppskattning av a) programmets långsiktiga uthållighet, 
b) Impact-ledningens välkomponerade dokument som beskrev organisato-
riska förändringar och forskningens förnyelse fram till utvärderingen, c) den 
starka internationella orienteringen och d) den vitalitet som platsbesöket gav 
uttryck för.  

Den generella utvärderingspanelen hade till uppgift att kommentera rege-
ringens satsning på Linnéstöd. Panelens samlade bedömning är att de 20 
Linnéstöden har hög kvalitet och att forskningen är konkurrenskraftig i ett 
internationellt perspektiv. Linnéstöden är särskilt värdefulla eftersom de har 
möjliggjort långsiktig strategisk och flexibel forskning som ligger i forsk-
ningsfrontens framkant inom respektive område. Det är svårt, om än inte 
omöjligt, att uppnå denna typ av forskning inom ramen för kortsiktig finan-
siering. Linnéstödens syfte, enligt panelen, är att påverka universitetens stra-
tegiska prioriteringar och de fungerar därför som en komplettering av uni-
versitetens basanslag. Finansieringen gör att miljöerna kan skapa tvärveten-
skapliga grupper och anställa fler doktorander och postdoktorer. Den pre-
stige som anslaget innebär kan ge underlag för ytterligare finansiering. 
Universiteten kan också stödja ansökningar, ge startbídrag och andra stimu-
lansåtgärder. Panelen anser därför att fördelarna av satsningen för Sveriges 
del avsevärt överstiger kostnaderna (Midterm Evaluation Report on the 2008 
Linnaeus Centres 2014, s 7). 

8.6 Den avslutande utvärderingen av 
Linnéstödssatsningen 2006-2018 
Jag ska, till sist, kommentera den avslutande utvärderingen av hela Lin-
néstödssatsningen under åren 2006-2018 med anslag på drygt 2,8 miljarder 
kronor. Eftersom utvärderingsprocessen kom att bli försenad presenterades 
slutrapporten först den 4 mars 2020: The Final Evaluation of the Linnaeus 
Grant. A ten year program for establishing Centres of Excellence. Veten-
skapsrådet och Formas 2020.126 Materialinsamlingen inleddes våren 2019 
och utvärderingspanelen träffade representanter för universitetsledningar och 
de ingående Linnéstöden för intervju i vecka 5 år 2020. Panelen skriver att 
de förvånades över att endast två ”presidents”, dvs rektorer, gjorde sig be-

                               
126 Underlaget kompletteras av deltagande i The National Centre of Excellente Investments 
Conference den 4/3 2020 anordnat av Vetenskapsrådet och Formas och intervju den 14/4 
2020 med Maria Bergström, ansvarig vid Vetenskapsrådet för utvärderingen av Linnéstöds-
satsningen. 
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sväret att delta personligen i utfrågningen och att flera närvarande inte hade 
deltagit i hela processen från starten. Det är glädjande att den kritiken inte 
gäller Uppsala universitet. 

Resultatet av utvärderingen 2020 liknar utvärderingen 2014 med den 
skillnaden att programmet som helhet diskuteras mer ingående liksom uni-
versitetens förmåga att hysa Linnéstöd. Panelen är inledningsvis imponerad 
över den svenska satsningen på forskningsexcellens (s 67). Genom fokuse-
ringen på grundläggande forskning, dess flexibilitet och långsiktighet, har 
Linnéstöden resulterat i etableringen av flera framgångsrika forskningsmil-
jöer. ”Centrerna har skapat banbrytande forskning, utbildat en högkvalifice-
rad ny generation av forskare och utvecklat hållbara forskningsmiljöer som 
har stärkt Sveriges ställning som en av de ledande forskningsnationerna i 
Europa” (s 6). Den långsiktiga finansieringen har möjliggjort forskning med 
både risker och möjligheter på ett sätt som kortare projekt inte kan uppnå.  

De kritiska synpunkterna rör främst de stora universitetens bristande för-
måga att göra Linnéstöden synliga som en del av universitetets forsknings-
profil. Detta har t.ex. lett till att de forskningsområden som Linnéstöden 
representerar sällan nämns i lärosätenas forskningsstrategier.127 Panelen be-
klagar vidare att merparten av lärosätena inte har utnyttjat möjligheten att 
använda Linnésatsningen i sin marknadsföring. Därmed har möjligheten att 
lyfta fram svensk forskning internationellt gått förlorad. Panelen är också 
kritisk till att den nödvändiga medfinansieringen inte har varit tydligt defini-
erad. Det har gjort att stödet från det egna lärosätet har kommit att bli skif-
tande. De är också kritiska till att samarbetet mellan lärosäten med Linnéstöd 
inte har förekommit i någon större utsträckning.  

Dessa synpunkter hindrar inte panelen från att föreslå att ett nytt Centre of 
Excellence-program bör komma till stånd med syftet att stärka Sveriges roll 
som europeiskt innovationsland. För att skapa kontinuerlig förnyelse bör ett 
sådant program introduceras vartannat eller vart tredje år och baseras på 
lärdomarna från denna första Linnéstödssatsning. Kommande program bör 
därför, enligt panelen 1) grundas på excellens med tydlig mångvetenskaplig 
inriktning; 2) ha lång varaktighet med kvalitetsuppföljning; 3) utveckla stor 
flexibilitet i användningen av forskningsanslaget; 4) ha en lämplig finansie-
ring där medfinansiering tydligt ska uttrycka lärosätenas engagemang; 5) ha 
tematiskt öppna utlysningar (s 67-69). 

Det är givet att omfattande utvärderingar av detta slag är krävande och att 
det kan vara svårt att rekrytera personal som genom sin expertis täcker in 
samtliga Linnéstöd. I kontrast till utvärderingen 2014, då Impact-
programmet ansågs tillhöra de två främsta miljöerna (som uppgraderades 
med 10 %) anser denna panel år 2020 att Impact-programmet inte kan place-
ras bland de tre främsta vad gäller samhällsrelevans. Detta kan förklaras av 

                               
127 Impact-programmet omnämns dock i Uppsala universitets forskningsstrategier 2011-2013 
(se kapitel 9). 
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att kompetens inom det teologiska/religionsvetenskapliga området saknas i 
2020 års utvärdering.128 Detta kan eventuellt också förklara en olycklig fel-
skrivning i rapporten där det sägs att separata förslag till Linnéstöd ”…were 
initially received from the Sociology and Law Departments” och att  ”the 
Faculty Dean” föreslog att ansökningarna skulle föras samman (s 38). Av 
avsnitt 8.2 ovan framgår att det var de teologiska och juridiska fakulteterna 
som låg bakom ansökningarna och att det var Humanistiskt Samhällsveten-
skapliga områdesnämnden och ytterst rektor som föreslog ett samarbete 
kring ansökan. Det troliga är att detta är en ren felskrivning eftersom det på 
den följande sidan (s 39) står att förståelsen av ”… the complex relationships 
between religion and society has become ever more relevant over the past 
decade…” vilket motiverar Linnéstödet. 129 Det framgår också av den inle-
dande texten till rangordningen av de tre främsta Linnéstöden på sid 58 att 
detta uppdrag har varit svårt att genomföra eftersom alla Linnéstöd inom 
HS-området ”… makes a significant contribution to understanding society 
and human relations and to improving the quality of life” och att de tre 
nämnda Linnéstöden i första hand är goda exempel bland flera relevanta 
exempel. Intrycket är att panelen har haft svårt att genomföra rangordning-
en.130 Uppdraget från Vetenskapsrådet har sannolikt varit för komplicerat. 

Detta blir ännu tydligare då universitetens förmåga att ta till vara och in-
tegrera mångdisciplinära forskningsmiljöer undersöks av panelen, det pane-
len kallar universitetens ”capacity building”. De framhåller att Linnéstöds-
programmet introducerades vid en avgörande historisk tidpunkt då den klas-
siska universitetsmodellen med institutioner och discipliner, som fungerade 
som ”academic silos”, höll på att brytas upp. ”The Linnaeus program was 
both a reflection of that radical change in culture across European Universi-
ties (not just in Sweden) and a catalyst for its progression” (s 17).  Detta är 
en viktig observation, som jag ska återkomma till i del IV och V.  

Mot den här bakgrunden är det intressant att Uppsala universitet anses 
vara ett av de tre främsta i landet då det gäller just ”capacity building”. Detta 

                               
128 Panelen kom att bestå av 13 internationellt ledande forskare från områdena naturvetenskap 
(3), teknik (3), medicin (4) och humaniora och samhällsvetenskap (3). Ledamoten represente-
rande naturvetenskap (och teknik) har fungerat som ordförande medan vice-ordförande repre-
senterade området medicin. De sakkunniga inom humaniora och samhällsvetenskap är Jane 
Falkingham, professor of Demography and International Social Policy, University of South-
ampton; Karl Ulrich Mayer, Head of Center for Sociology and the Study of Life Course, Max 
Planck Institute for Human Development, Berlin; Friedrich W. Hesse, professor of Applied 
Cognitive Psychology, Tübingen. 
129 I webbutgåvan av Vetenskapsrådets och Formas rapport (2020) har denna formulering 
efter påstötning ändrats till ”…were initially received from the Theology and Law Depart-
ments”: 
https://www.vr.se/download/18.6c61a64c170f610eefc1fe/1585238643204/The%20Final%20
Evaluation%20of%20the%20Linnaeus%20Grant_VR2020.pdf/. Hämtat 2020-04-20. 
130 De tre nämnda Linnéstöden är: Learning, Interaction and Mediated communication in 
contemporary Society, Göteborgs universitet; Cognitive Hearing Science, Linköpings univer-
sitet; Social Policy and Family Dynamics in Europe, Stockholms universitet. 
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understryks av att alla Linnéstöden vid Uppsala universitet har blivit välde-
finierade med tydlig identitet. De har också lyckats skapa en positiv bild av 
sina respektive forskningsfält både inom och utanför universitetet. Panelen 
framhåller särskilt betydelsen av KoF07 för denna utveckling som i prakti-
ken ledde till att Uppsala universitet fick större utdelning 2008 jämfört med 
2006.131 Linnéstöden har dessutom fått bestående resultat genom skapandet 
av masterprogram, i en tydligare medvetenhet om forskningens mångveten-
skaplighet och sociala relevans men också i ett tydligare ledarskap som är 
nödvändigt för att hålla ihop stora forskningsprogram. De konstaterar också 
att alla Linnéstöd i Uppsala har dragit till sig internationellt ledande forskare 
genom kollokvier och workshops samt genom anställningen av doktorander 
och post doktorer. Den forskningskultur som Uppsala universitet har bidragit 
till är exemplarisk och blir synlig genom samtliga Linnéstöd. Detta har gyn-
nat tillkomsten av ytterligare forskningsanslag, något som också berör CRS 
(se nedan kapitel 10). Trots en tung disciplinär organisation har Uppsala 
universitet kunnat föra samman en kritisk massa av forskare som studerar 
gemensamma forskningsobjekt på ett fakultetsöverskridande sätt. Detta har 
fått “…a direct and significant impact upon the wider system of research 
governance within UU” (s 40).132 Detta uttalande inkluderar också Impact of 
Religion-programmet. 

                               
131 Se min intervju med rektor Anders Hallberg i avsnitt 7.2. 
132 Som nämnts ovan publicerades Vetenskapsrådets rapport först den 4/3 2020, då denna 
skrift var mer eller mindre färdig. Texten ovan föregriper delvis mina egna reflektioner i 
kapitel 11 men kan också ses som en validering av mitt resonemang kring vikten av mångve-
tenskapliga miljöers långsiktighet och flexibilitet.  
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9. Processen mot skapandet av ett 
internationellt Centrum för forskning om 
religion och samhälle (CRS)  

Kapitel 8 har översiktligt illustrerat de processer som ledde till Impact of 
Religion–programmets etablering. I och med att anslaget fram till 2018 var 
säkrat, med dispositionsrätt till och med år 2019, har utvecklingen varit gi-
ven men samtidigt uppfordrande då den höga ambitionsnivån riktar förvänt-
ningar på att forskningsmiljön vid Uppsala universitet ska utvecklas på ett 
grundläggande sätt. I detta kapitel 9 ska jag återkomma till centrumbildning-
ens organisatoriska formering som ett Centre of Excellence med förändring-
ar av ekonomi och personal. Därefter ska den internationella forskningen, 
som CRS/Impact ytterst ingår i, tas upp. Det gäller också ett antal kollokvier 
som visar att CRS har tagit initiativ till samverkan mellan framstående inter-
nationella forskningsinstitut/centra. Universitetets egna utvärderingar av 
kvalitet och förnyelse, KoF 2011 och KoF 2017 är också av stor betydelse. 
Utvärderingen av CRS hösten 2014 är, till sist, en viktig del av processen 
mot att fokusera på tiden efter Impact-programmets slut. Den ledde till flera 
satsningar där Teologiska fakultetens dokument Mål och strategier för åren 
2016-2020 är av särskild betydelse.  

Från och med den 1/7 2008 har CRS en förhållandevis stabil ekonomi och 
den prestige som det innebär att ha ett Linnéstöd. Detta gjorde att CRS 
snabbt kunde fördjupa sin ställning som en framträdande arena för främst 
juridisk och samhällsvetenskaplig forskning om religiösa och sociala föränd-
ringsprocesser.133 Då Impact-programmet planerades kom organisationen att 
följa ledningen av vanliga projekt. Det gjorde att det blev programledaren 
och den biträdande programledaren och en styrgrupp som fick det avgörande 
inflytandet. Denna lösning gjorde CRS ställning oklar. En första åtgärd blev 
att ta fram ett förslag till ny instruktion för CRS med det engelska namnet 
Uppsala Religion and Society Research Centre (Centrum för forskning om 
religion och samhälle, CRS). Centrumbildningen skulle fortsätta att följa 
modell 1c, med Teologiska institutionsstyrelsen som beslutande organ och 

                               
133 Denna fördjupning märks av Uppsala universitets nominering av CRS i sitt budgetun-
derlag till regeringen inför åren 2011-2013 (fastställd den 22/2 2010). I denna pekar universi-
tetsledningen ut Impact of Religion-programmet som en av sina strategiska satsningar fram 
till 2018.  
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ingå i linjesystemet. Det nya var att Teologiska institutionsstyrelsen skulle 
inhämta förslag från Juridiska fakulteten då styrelsen skulle fastställas. Dia-
konistiftelsens inflytande upphörde därmed. Instruktionen fastställdes av 
Teologiska institutionsstyrelsen hösten 2009 och rektor beslutade den 1/12 
2009 att inrätta denna nya centrumbildning från och med den 1/1 2010. En 
ny styrelse utsågs med professor Bengt Gustafsson som ordförande. I denna 
nya centrumbildning blev Per Pettersson föreståndare medan Anders Bäck-
ström och Maarit Jänterä-Jareborg fortsatte som föreståndare över Impact-
programmet.134 

Det var inte självklart att centrumbildningen skulle organiseras enligt mo-
dell 1c. Önskemål om en tydligare förankring inom vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap fanns, dvs modell 1b. Med en sådan orga-
nisation skulle centrumbildningen sortera direkt under vice-rektor (eller de-
kanus) och uppdelningen mellan de båda fakulteterna inom Impact-
programmet skulle minska. Efter förhandlingar kom forskargruppen inom 
Impact-programmet fram till att fortsätta på den inslagna vägen.  

Vid sidan av den organisatoriska diskussionen beslutade Teologiska fa-
kultetsnämnden att anhålla hos rektor om ekonomiskt stöd för att ge Cent-
rum/Impact goda lokalförhållanden och om bidrag till anställning av Grace 
Davie som gästprofessor knuten till miljön. Grace Davie hade erbjudits en 
förtida pensionering av universitetet i Exeter, UK. I erbjudandet ingick att ett 
annat universitet kunde ta hennes tjänster i anspråk. Den 17/12 2009 uppvak-
tade Impact-programmets ledning rektor i lokalfrågan. Detta gjorde att rektor 
den 21/9 2010 beslutade att anslå 550 000 SEK i fem år som ett bidrag till att 
bekosta nya lokaler i hus 4, Thunbergsgatan 3D, samt att anslå 400 000 till 
anställningen av Grace Davie som gästprofessor vid Teologiska fakulteten i 
Uppsala.135 Lokalfrågan löstes på ett positivt sätt och efter renovering kunde 
inflyttning ske i utmärkta lokaler den 1/1 2012. Båda lösningarna har haft 
stor betydelse för Impact-programmets etablering vid Uppsala universitet.  

De ovan nämnda besparingarna från Diakonistiftelsen och Teologiska fa-
kulteten (se 7.3 ovan), samtidigt som Impact-programmet antogs, gjorde det 
nödvändigt med en långsiktig förstärkning både av den vetenskapliga och av 
den administrativa ledningen. Därför fördes en diskussion med dekanus och 
prefekt om att prioritera utlysning och tillsättning av professuren i religions-
sociologi (skrivelse 26/1 2009). Så blev också fallet och Mia Lövheim kunde 
tillträda som professor i ämnet den 1/9 2011 och även som temaledare inom 
Impact-programmet. 

Vid sidan av dessa åtgärder utsågs Per Pettersson som föreståndare för 
CRS 2009 och den 1/5 2011 som programledare för Impact-programmet, en 
                               
134 Ninna Edgardh tog tjänstledigt åren 2009-2011 för att avsluta sin prästutbildning och 
avtackades den 4/9 2009 för sina insatser. Hon sökte därefter befordran till professor i kyrko-
vetenskap, särskilt diakonivetenskap, år 2010 och utnämndes år 2011. 
135 Grace Davie anställdes på deltid från den 1/1 2010 till den 31/12 2012 med 100 % närvaro 
januari till juli 2010 (Impact-medel) och september till december 2012 (rektors-medel). 



 107

uppgift som han hade till 2019. Anders Sjöborg var forskningskoordinator 
inom Impact-programmet och ledamot av Impact-programmets styrgrupp 
och aktiv i processen att söka nya lokaler. Han övertog rollen som förestån-
dare för CRS i samband med flytten till Thunbergsvägen 3D den 1/2 2012. 
Den 1/7 2014 övertog Martha Middlemiss Lé Mon föreståndarskapet som 
hon fortfarande innehar 2020. Ytterligare en förändring skedde när Maarit 
Jänterä-Jareborg i april 2014 aviserade att hon önskade lämna uppdraget som 
biträdande programledare inom Impact-programmet för andra uppgifter.  

 
Den nya ledningen med Per Pettersson programledare för Impact-programmet, 
Anna-Sara Lind som biträdande programledare och Martha Middlemiss Lé Mon 
som föreståndare för CRS. Bilden återfinns i den nya broschyren tryckt 2014.  

Som ersättare för Jänterä-Jareborg utsågs den 22 maj 2014 juris doktorn 
Anna-Sara Lind och i november samma år 2014 fattade Impact-programmets 
vetenskapliga råd beslut om att finansiera 10 % av hennes lön som ersättning 
för uppdraget. Hon hade disputerat vid Juridiska fakulteten år 2009 på en 
avhandling i konstitutionell rätt med titeln: Sociala rättigheter i förändring. 
En konstitutionellrättslig studie. Avhandlingens jämförande analys av soci-
ala rättigheter i förändring anknöt väl till forskningsprogrammets övergri-
pande teoretiska aspekter. Inte bara demokrati, välfärdsstat och rättsstat be-
höver analyseras ur detta förändringsperspektiv, utan också religiösa rättig-
heter insatta i ett religionsfrihetsperspektiv. Det gäller ytterst frågan om hur 
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mänskliga fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell 
verklighet. Dessa frågor engagerade Anna-Sara Lind sig för inom tema 5 vid 
Impact-programmet dit hon knöts efter promotionen i januari 2010. Hon blev 
docent 2014 och professor 2018 i offentlig rätt. Hennes administrativa ta-
langer observerades av dekanus Mattias Martinson vid Teologiska fakulteten 
som från den 1/1 2016 utnämnde henne till ”Koordinator för teologiska fa-
kultetens mångvetenskapliga satsningar efter 2018”. Detta var ett framsynt 
uppdrag som har kommit att få stor betydelse för forskningens förnyelse i en 
känslig övergångsperiod då Impact-programmet upphör och Uppsala univer-
sitets fortsatta ansvar för verksamheten ska klargöras (se nedan 10.6).136  

9.1 Uppsala universitet – spindel i ett internationellt 
nätverk av forskning om religion, rätt och samhälle 
Det är viktigt att komma ihåg att Uppsala universitets intresse av att skapa 
ett centrum för studier av religion och samhälle 1999/2007, och Vetenskaps-
rådets svar på universitetets ansökan om Linnéstöd 2008, ska ses i ett större 
sammanhang. I själva verket är WREP- och WaVE-studierna (2003-2009) 
och Impact-programmet (2008-2018) en del av en större satsning på forsk-
ning om relationen mellan religion, rätt och samhälle både av EU-
kommissionen och av olika regeringar och/eller nationella forskningsråd. 
Den springande punkten har hela tiden varit religionens ökade synlighet i 
samhällsdebatten förstärkt av snabbare kommunikationer och en ökad mi-
gration. Detta har fått betydelse för nya relationer mellan religion och media, 
politik, juridik, ekonomi, mänskliga rättigheter, hälsa/välfärd och veten-
skapssyner. Med stöd av medel från EU-kommissionen har ett större antal 
projekt genomförts inom sjätte och sjunde ramprogrammen liksom inom 
Horizon 2020-programmet som berör dessa frågor (sammanlagt mellan 20-
30 projekt). I bilaga 9 ges exempel på tio sådana EU-projekt. Det är värt att 
notera att i stort sett alla projekt, som har beviljats av EU-kommissionen, har 
sin bas i olika nationella centrumbildningar eller institut där långsiktig 
forskning pågår. Intresset av att finansiera denna typ av studier visar också 
anslag från regeringar, forskningsråd och universitet i en rad länder i Europa. 
Dessa forskningsprogram har ett innehåll som liknar Impact-programmet. I 
bilaga 10 ges exempel på sådana program. Dessa forskningsprogram visar på 
beredvilligheten att finansiera forskning som fokuserar på den genom mi-
grationen ökade synliga och problematiska närvaron av religion inte minst 

                               
136 Detta beskrivs av Mattias Martinson i en intervju av Anders Berndt vid Vetenskapsområ-
det för Humaniora och Samhällsvetenskap den 5/3 2020: https://mp.uu.se/web/nyheter/-
/teologiska-fakulteten-gor-om?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_ 
medium=email&utm_source=apsis-anp-3/. Hämtat 2020-03-05. 
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för rättskipningen. Det är således en gemensam internationell problematik 
som fokuseras och som Impact-programmet är en del av. 

Genom etableringen av Impact of Religion–programmet uppstod möjlig-
heten att samordna den omfattande forskningen i Europa. Flera av de euro-
peiska projekten eller nationella programmen skulle avslutas under 2010-
talet. För att undersöka intresset för forskningsövergripande samtal inbjöd 
Impact-ledningen till ett första Colloquium on Interdisciplinary research 
programmes den 3-5 februari 2010. Syftet var “to bring together representa-
tives for research centres of excellence in Europe focusing on the study of 
religion and society, and to discuss relevant theories, methods and scientific 
challenges in this field” (Bäckström-Pettersson 2010, s xi). Kollokviet var 
avsett endast för föreståndare för olika europeiska forskningscentra. Detta 
första kollokvium var samordnat med en större satsning på religionsforsk-
ning vid SCAS våren 2010. Som en del av detta samarbete hade SCAS (ge-
nom föreståndaren Björn Wittrock) och Impact-programmet nominerat José 
Casanova som Olof Palme professor vid Vetenskapsrådet vårterminen 2010. 
Vetenskapsrådet accepterade denna nominering och anslog 700 000 till lön 
och omkostnader. Förutom José Casanova finansierade SCAS närvaron av 
Hans Joas,137 professorn i kyrkohistoria vid universitetet i Birmingham, 
Hugh McLeod och professorn i British Social, Imperial, and Religious His-
tory Jeffrey L. Cox, University of Iowa, USA. Dessa deltog bl. a. i kollokviet 
och i övriga gemensamma seminarier.   

 
Professorerna Hugh McLeod (fellow vid SCAS), Grace Davie gästprofessor vid 
CRS, med maken Mark Davie, samt innehavaren av Olof Palme-professuren våren 
2010 professor José Casanova. 
                               
137 Hans Joas är professor i sociologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin och vid universitetet i 
Chicago (också s. k. ”Non-resident long-term Fellow” vid SCAS). 
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Till kollokviet var dessutom alla temaledare från Impact-programmet in-
bjudna. De inbjudna gästerna fick utmana den nordiska forskningen om re-
ligion, rätt och samhälle utifrån sina olika perspektiv med respons från två 
Impact-forskare.138 Detta kollokvium blev framgångsrikt och förfrågningar 
om fler kollokvier riktades till ledningen av Impact-programmet. En lik-
nande inbjudan gick därför ut till ett andra colloquium on interdisciplinary 
research 2-4 maj 2011 i Uppsala med temat Consolidating research on re-
ligion, and moving the agenda forward. Detta kollokvium rönte större upp-
märksamhet och samlade 11 föreståndare för europeiska forskningspro-
gram.139 Dessa kollokvier har därefter återkommit 2013 (förenat med den 
första Impact-konferensen) och den 6-8 december 2015 med temat Religion 
on the Global Agenda - epistemological and methodological challenges. 

 
Det andra kollokviet hölls den 2-4/5 2011. Närvarande från vänster: Anders Bäck-
ström, UU; Solange Lefebvre, univ. i Montreal, Canada; Oddbjørn Leirvik, univ. i 
Oslo; Pål Repstad, univ. i Agder, Norge; Anneli Winell, UU; Riho Alturme, univ. i 
Tartu, Estland; Sarah Garlington, Boston Theological School, USA; Emma Ahlm, 
UU; Grace Davie, univ. i Exeter; Per Pettersson, univ. i Karlstad; Linda Woodhead, 
univ. i Lancaster (hedersdoktor i Uppsala 2009); Kim Knott, univ. i Lancaster; 
Marta Axner, UU; Peter Nynäs, Åbo akademi;. Maarit Jänterä-Jareborg, UU; Inger 
Furseth, univ. i Oslo; Lisbet Christoffersen, univ. i Köpenhamn; Anders Sjöborg, 
UU; Olav Helge Angell, Diakonhjemmet høgskole, Oslo; Lori Beaman, univ. i Ot-
tawa, Kanada; Helena Vilaça, univ. i Porto, Portugal. 
                               
138 Detta dokumenterades i en rapport i Acta-serien Religion & Samhälle nr 3, 2011. 
139 Även detta kollokvium dokumenterades i en rapport i Acta-serien Religion & Samhälle nr 
8, 2012. 
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Det femte kollokviet den 4-6 september 2017 hade växt ut ytterligare. Temat 
var: “Rethinking Theoretical and Methodological Approaches in the Inter-
disciplinary Study of Religion-Society Intersections”, och syftet var fortsatt 
“to bring together research directors of interdisciplinary research centres and 
programmes of excellence focusing on the study of religion and society and 
to provide a platform for mutual conversation on issues of common interest 
and create opportunities for collaboration”. Det hade nu blivit tydligt att 
Impact-programmet hade fått rollen som plattform för mångvetenskapliga 
samtal om relationen mellan religion, rätt och samhälle i ett Europeiskt per-
spektiv.140  

Ytterligare ett kollokvium genomfördes den 2-4 april 2019 med delvis 
samma representation, men också med nya deltagare bl. a. från Pew Rese-
arch Center, USA. Förutom dessa kollokvier har två större konferenser an-
ordnats 2013 och 2018. Till detta kommer WaVE-projektets slutkonferens i 
mars år 2009 som utsträcktes med en dag. Denna dag blev den internation-
ella uppstarten av Impact-programmet. På detta sätt har internationella och 
mångvetenskapliga konferenser eller kollokvier anordnats 2009, 2010, 2011, 
2013, 2015, 2017, 2018 och 2019. Dessutom anordnades nationella konfe-
renser (med internationella deltagare) år 2000, 2003, 2005 och 2008. Det är 
ett ambitiöst schema som har satt Uppsala universitet på den nationella och 
internationella kartan. Detta schema har möjliggjorts tack vare anslag från 
Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Uppsala universitet, men 
också tack vare organisatoriska talanger vid DVI/CRS och en framåtsyftande 
forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Målsättningen är att dessa kollokvier 
ska sammankallas vartannat år med CRS vid Uppsala universitet som inbju-
dare. Därmed har en internationell institution etablerats med namnet Interdi-
sciplinary Religion and Society Research Directors Colloquium. 

9.2 Den andra och tredje utvärderingen av starka 
forskningsmiljöer, KoF11 och KoF17 
Den andra och tredje utvärderingen av starka forskningsmiljöer vid Uppsala 
universitet genomfördes 2011 och 2017. Sammanlagt tre utvärderingar ut-
fördes under den tid då Uppsala Religion and Society Research Centre 
(CRS) utvecklades till ett Centre of Excellence. Den första KoF07 berördes i 
avsnitt 7.3 ovan. Den andra genomfördes våren 2011: Quality and Renewal 
2011. An Overall Evaluation of Research at Uppsala University 2010/11 

                               
140 I bilaga 11 redovisas närvaron av 18 programledare från Europeiska Centres of Excellence 
eller större forskningsprogram. 
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(Kvalitet och Förnyelse 2011 (KoF11). Teologisk fakultet utvärderasdes 
enskilt (som i KoF07).141  

Panelen analyserar Impact-programmet under rubriken Action for suc-
cessful development. Där skriver de: “The panel underlines the strong signif-
icance which a centre of this level of excellence will have for the two facul-
ties involved and for Uppsala University as a whole. The panel sees here a 
potential for a future top international development of research initiatives 
focusing on both normative and analytical challenges with the increasing 
influence and significance of religions in the Western world and elsewhere”. 
De fortsätter: “It has, for good reasons, given rise to very high expectations 
for top-quality research in the coming years. However, the panel recom-
mends that the programme management strengthens the focus of the pro-
gramme. We see especially strong interest in the new normative issues to be 
dealt with when Islamic, Christian and Secular thinking are to cooperate 
within a context of an increasingly multi-religious society” (KoF11, s 259).  

Utvärderingen av juridiska fakulteten berör också Impact-programmet i 
positiva ordalag. Panelen skriver: “The faculty’s participation in the cross-
disciplinary programme ’The Impact of Religion’ is particularly linked to 
researchers in family and succession law but includes researchers from other 
fields and appears very promising. The research work in areas connected 
with family law, particularly its transfrontier aspects, certainly attains an 
internationally high standard and the faculty confirms its high reputation 
among Nordic law faculties as regards private international law in general”. 
Panelen skriver också att denna forskning “provides a platform for further 
studies of the possible impact of Muslim law in Swedish law”. Detta ger 
förutsättningar för innovativ forskning om legala roller i ett samhälle som 
förändras snabbt (KoF11, s 246).  

Den sista stora utvärderingen av starka forskningsmiljöer ägde rum 
2016/17. Syftet är denna gång att stärka universitetet genom en bred analys 
av hur väl dess forskningsmiljöer fungerar inom ramen för universitetets 
organisation. Utvärderingen är därför utvecklingsinriktad och fokuserar inte 
på en betygssättning av enskilda delar eller institutioner. Av rekommenda-
tionerna framgår bl. a. att det akademiska ledarskapets förutsättningar att 
bedriva strategisk förnyelse behöver stärkas liksom utvecklingen av karriär-
stöd för (yngre) forskare (KoF17, s 14). Utvärderarna ansåg också att det 
fanns ett glapp mellan universitetets övergripande strategiska vision och 
respektive center/institut, dvs det är ”…little awareness of the overall Uni-
versity strategy and a lack of connection between the Institute and the Uni-
versity vision” (KoF17, s 265). Detta är intressanta och ofta återkommande 

                               
141 Deltagare i panelen var: Trygve Wyller, Oslo universitet, ordförande, samt ledamöterna 
Heinrich Holze, universitetet i Rostock, Tyskland; Simo Knuuttila universitetet i Helsingfors, 
Finland; David Westerlund, Södertörns högskola, Sverige; Else Marie Wiberg Pedersen, 
Aarhus universitet, Danmark och Fredrik Lindström, Lunds universitet, Sverige.  
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synpunkter då spänningar mellan centra kontra institutioner, fakulteter eller 
vetenskapsområden analyseras.142  

Teologiska fakulteten utvärderades denna gång som en institution till-
sammans med Historia, Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Filosofi.143 Re-
sultatet är kortfattat. Trots detta noteras att Teologiska institutionen har två 
centra, dvs CRS och det 2016 inrättade Centrum för mångvetenskaplig 
forskning om rasism (CemFor) (se nedan 10.5). Särskilt det senare har, en-
ligt panelen, bidragit till att motverka en etnisk homogenitet som de menar 
präglar hela universitetet. Med referens till båda centrumbildningarna 
fortsätter panelen: “The Research model itself appeared to provide a useful 
model for other departments at Uppsala to think with, allowing for more 
sustained excellent research than individual collaborations or the ’nodes’” 
(KoF17, s 304). Men dessa centra lider av en brist på långsiktig finansiering. 
Panelen efterlyser större tydlighet “…about how these two funding stream 
will be identified, differentiated and secured” (KoF17, s 305). 

9.3 Utvärderingen av Centrum för forskning om religion 
och samhälle (CRS) 2014 
Vid sidan av utvärderingen av Impact-programmet och Uppsala universitets 
analys av starka forskningsmiljöer kom också Centrum för forskning om 
religion och samhälle (CRS) att utvärderas hösten 2014. Det blev förra vice-
rektorn Margaretha Fahlgren som presenterade rapporten den 29/10 2014: 
Utvärdering av Centrum för forskning om religion och samhälle.144 Denna 
rapport skrevs mot bakgrund av Vetenskapsrådets positiva utvärdering av 
Impact-programmet 2014. Med hänvisning till denna konstaterar Fahlgren 
att ”det är svårt att etablera tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika disci-
pliner med specifika vetenskapliga diskurser. Det tar tid att skapa en gemen-
sam plattform där forskare tillsammans kan formulera relevanta forsknings-
frågor” (s 5). Därför är det särskilt viktigt att skola in yngre forskare som har 
en öppen hållning till disciplintillhörigheten. Centrumbildningars framgång 
karakteriseras enligt utvärderaren just av denna kombination mellan långsik-
tig excellens och rekrytering av unga forskare. 

                               
142 Se Impact-programmets utvärderingspanel i avsnitt 8.6 ovan. 
143 Panelen betod av Margot Finn, UCL History Department, University College, London, 
Chair; Sven-Erik Liedman, History of Science and Ideas, Göteborg; Anna Westerstål, De-
partment of Germanic Languages and Litteratures, University of Illinois, USA; Catherine 
Epstein, European Study of History, Amhets College, Massachusetts, USA: Aila Lauha, 
Faculty of Theology, Helsinki University och Peter Kjaergaard, Natural History of Museum 
Copenhagen, Denmark. 
144 Margaretha Fahlgren (2014). Utvärdering av Centrum för forskning om religion och sam-
hälle. Stencil i CRS arkiv hos föreståndaren.  



 114 

Då centrumbildningen inrättades 2006/07 följde organisationen modell 
1c. I och med att avtalet med Diakonistiftelsen upphörde 2009 och dekanus 
för teologiska fakulteten övertog ansvaret för Centrumbildningens framtid, 
efter utvärderingen 2014, övergick organisationen till modell 2b. Det yttersta 
ansvaret flyttades därmed från universitetets styrelse till Teologiska fakul-
tetsnämnden. Utredaren diskuterar möjligheten att nyetablera CRS som ett 
centrum enligt modell 2a, vilket skulle innebära att det skulle placeras direkt 
under fakultetsnämnden som ett institutionsliknande kostnadsställe. Utreda-
ren anser dock att CRS har för liten volym för en sådan organisation. Hon 
noterar också det generella problemet med styrelsens oklara roll vilket ofta 
leder till ”viss brist på engagemang hos ledamöterna” (s 6). Detta problem 
kan dock motverkas genom att bredda styrelsens vetenskapliga sammansätt-
ning och uppdrag. Utredaren menar att risken med den nuvarande organisat-
ionen är att CRS uppfattas som enbart en angelägenhet för Teologiska fakul-
teten. Det är därför viktigt att fortsätta att involvera ytterligare forskare och 
aktivt öka antalet gästforskare och doktorander (s 7).145 Utredaren skriver: 
”Oavsett IMPACT-programmets dominans vid CRS behövs strategiskt ar-
bete för att utveckla forskningsmiljön och CRS som excellenscentrum. Som 
framkommit tidigare ter det sig angeläget att öka delaktigheten i CRS dag-
liga verksamhet, att knyta till sig fler internationella forskare och att strate-
giskt arbeta för att öka antalet externfinansierade projekt ... Vidare bör CRS 
arbeta för att öka gemensam publicering … de utgör en viktig del av synlig-
görandet av CRS som ett tvärvetenskapligt excellenscentrum” (s 7). 

Utvärderingarna år 2014, som å ena sidan gav Impact-programmets ve-
tenskapliga och organisatoriska verksamhet högsta betyg, och som å andra 
sidan uppmanade Teologiska fakultetsnämnden och dekanus att vidta åtgär-
der för att säkra CRS:s framtid, ledde till flera avsedda åtgärder. Den vid 
halvårsskiftet 2014 nytillträdde dekanen vid teologiska fakulteten, Mattias 
Martinson, tog tag i dessa uppgifter. Redan den 2/6 2015, § 6, antog Teolo-
giska fakultetsnämnden en handlingsplan för att utveckla verksamheten vid 
CRS. Denna plan innebar anställningen av en projektledare på 20% (2016-
2018) med uppgift ”att etablera ett antal breda, ämnesöverskridande och 
internationellt konkurrenskraftiga projektplaneringsgrupper, samt att koordi-
nera dessa gruppers arbete med att få fram starka projektansökningar”.146 
Dessutom tillsattes en arbetsgrupp, som tilldelades extra resurser, med upp-
gift att under 2015-2017 fungera som en samverkansgrupp som bjöd in ex-
terna partners till stormöten. Av ett uppföljande dekanbeslut framgår att 
projektledaren ska vara dåvarande universitetslektorn, juris doktor, Anna-

                               
145 Den 1/7 2014 fastställde Teologiska fakultetsnämnden styrelsen till sex ledamöter. En 
ledamot skulle utses av Juridiska fakultetsnämnden. Ordförande blev Mikael Stenmark med 
ledamöterna Jenny Ehnberg, Mudar Shakra, Ulf Zackariasson (Teologisk fakultet), Mosa 
Sayed (Juridisk fakultet) samt studeranderepresentant (www.crs.uu.se/ hämtad 2019-01-15). 
146 Teologiska fakultetsnämndens protokoll den 2/6 2015. Se ovan avsnitt 9.1. 
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Sara Lind (tillika biträdande programledare inom Impact-programmet, se 
ovan 9.1).147  

De beslut som togs på olika nivåer inom universitetet år 2015 markerar 
frågans starka förankring inom universitets- och fakultetsledning. I Teolo-
giska fakultetens Mål och strategier för åren 2016-2020148 tydliggörs att fa-
kultetens visioner inkluderar ett centrum som bedriver mångvetenskaplig 
och fakultetsövergripande forskning med fokus på relationen mellan religion 
och samhälle i nära anslutning till Teologiska fakulteten. Denna vision ingår 
i en översyn av ämnesstrukturen vid fakulteten som har initierats genom det 
s. k. Projekt 2020. Enligt dokumentet Mål och strategier (2016, s 6) ska 
”Teologiska fakulteten vara den främsta svenska miljön för internationell 
mång- och tvärvetenskaplig spetsforskning i skärningspunkten mellan relig-
ion och samhälle, samt ha en stark, bred och tydlig samverkansprofil”. Detta 
innebär att Teologiska fakultetsnämnden från den 1/1 2016 beslutat att sä-
kerställa och integrera den mångvetenskapliga forskning som rör relationen 
mellan religion, rätt och samhälle vid Uppsala universitet.149 

Intentionen med Teologiska fakultetens Projekt 2020 var att minska anta-
let forskarutbildningsämnen och antalet ämnesenheter. Detta ledde den 14/12 
2018 till ett inriktningsbeslut av Teologiska fakultetsnämnden som innebar 
att sju samverkansformer för seminarieverksamheten ska etableras den 1/9 
2020 och att forskarutbildningen ska organiseras i sex ämnesenheter.150 Till 
denna intention kommer att Teologiska fakulteten ska ha en eller flera cent-
rumbildningar med en mångvetenskaplig och fakultetsöverskridande forsk-
ningsinriktning i skärningspunkten mellan religion och samhälle.151  

                               
147 Intervju med dekanus Mattias Martinson den 15/3 2019. 
148 Teologiska fakultetens Mål och stategier för 2016-2020 är antagna den 15/12 2015, Dnr 
2015/26. 
149 Genom dekanbeslut 2017 förstärktes den ovan nämnda projektledaren Anna-Sara Linds 
arbetstid till 40% med ett årligt anslag på ca 100 000. Detta gör att ledningen för Impact-
programmet och CRS under läsåret 2018/19 bestod av a) en programledare, gästprofessor med 
ansvar för Impact-konferensen 2018 och Vetenskapsrådets utvärdering 2019 (Per Pettersson), 
b) en biträdande programledare vid Impact-programmet och tillika projektledare avseende 
programmets innehåll och organisation efter 2018/19 (Anna-Sara Lind), c) en föreståndare vid 
CRS och tillika projektledare vid Impact-programmet (Martha Middlemiss Lé Mon). Från den 
1/1 2018 är Middlemiss Lé Mon också Teologiska institutionens samordnare av projektan-
sökningar. Till detta kommer en informatör som finansieras med Impact-medel och av Teolo-
giska institutionen.  
150 Dessa var 1) Religionshistoria; 2) Religionssociologi med religionspsykologi och den nya 
ämnesinriktning som går under arbetsnamnet Empirisk teologi med didaktik; 3) Kyrkohistoria 
och Missionsvetenskap; 4) Gamla testamentets exegetik och Nya testamentets exegetik: 5) 
Religionsfilosofi och Etik inklusive ett spår för forskarutbildning i mänskliga rättigheter; 6) 
Systematisk teologi och Islamisk teologi och filosofi. 
151 Till Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) ska också Forum för Judiska 
studier fogas. (Verksamhetsplan 2019 för Teologiska fakulteten antagen av Teologiska fakul-
tetsnämnden 12/11 2018, s 26).  
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Invigning av nya lokaler på Thunbergsvägen, Engelska parken.  

Lokalfrågan, som blev akut under krisåren 2008/09, löstes genom att tjänste-
rum ställdes till CRS förfogande i hus fyra i engelska parken med adress 
Thunbergsvägen 3D, plan 2. I direkt anknytning till tjänsterummen fanns 
uppehållsrum, ett biblioteksutrymme med plats för möten och en lärosal av 
hög kvalitet. Lokalerna finansierades under fem år genom anslag av rektor, 
teologiska fakulteten och Impact-programmet. Vid invigningen den 1 febru-
ari 2012 hälsade föreståndaren vid CRS Anders Sjöborg välkommen och 
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prorektor Anders Malmberg talade om behovet av tvärvetenskapligt samar-
bete. Som extern föreläsare medverkade statssekreteraren Jasenko Selimo-
vić: Den sekulära staten och det mångreligiösa samhället.152  

Under år 2015 inleddes arbetet med att bygga hus 22 (i anslutning till Te-
ologiska institutionen) med den s. k. Humanistiska teatern, en förnämlig aula 
med goda ljudkvaliteter, samt lärosalar och tjänsterum i tre våningar. På 
våning 3 flyttade CRS in i oktober 2016 tillsammans med CemFor (se nedan 
10.5). Dessa centra disponerar 18 rum med 25 arbetsplatser samt ett sam-
manträdesrum. Lokalerna finansieras av Teologiska institutionen med tjäns-
terum för programledaren för Impact-programmet, den biträdande program-
ledaren, föreståndaren för CRS och administratören. Gästforskarrum och 
ytterligare arbetsplatser finns för projektanställda. Det gör att samarbetet 
inom universitetet kan fortgå och att internationella gästforskare kan beredas 
arbetsplats. Lokalerna invigdes i samband med den första samverkansdagen 
den 23/1 2018 (se nedan). 

9.4 Utveckling av forskningsmiljön  
Utvärderingarna av Impact-programmet och CRS 2014, KoF-
utvärderingarna 2011 och 2017 och Teologiska fakultetens intresse för fort-
satta satsningar inspirerade till en rad åtgärder för att initiera nya forsknings-
projekt och utveckla CRS som en forskarmiljö. Utvärderingarna har hela 
tiden påtalat nödvändigheten av att avsätta extra medel för att möjliggöra 
planering av framtida projekt eller program. Denna resursförstärkning blev 
möjlig då Vetenskapsrådet höjde anslaget till Impact-programmet med två 
miljoner kronor år 2014. Detta gav det Vetenskapliga rådet inom Impact-
programmet möjlighet att utlysa tre forskartjänster vid CRS på 75 % och 
med anställning 17 månader. Dessa liknar postdoktorala tjänster och var 
inriktade på mångdisciplinär forskning om migration. Förutsättningen för 
anställning var, förutom vetenskaplig skicklighet, att den sökande skulle vara 
beredd att, tillsammans med övriga forskare, arbeta med nya projektansök-
ningar som, vid positivt utfall, skulle förläggas till CRS. Av knappt 40 sö-
kande förklarades 24 vara behöriga och av dessa prioriterades fem personer 
som kallades till intervju. Processen avslutades genom anställning av PhD 
Emir Mahieddin, socialantropolog från Paris med projekttitel: Doing God’s 
Work in the Kingdom of the Secular: Ethics, Charismata and Gender in Pen-
tecostal Migrant Churches (Sweden); FD Ann af Burén, religionsvetenskap, 
Södertörn, med projekttitel: The Muslim mainstream: Co-producing secula-
rity in Sweden; och PhD Sabina Hadzibulic, sociologi vid Åbo akademi med 
projekttitel: The Role of Serbian Orthodox Custom Slava in the Lives of Ser-

                               
152 Från Impact-programmet medverkade Per Pettersson, Per-Erik Nilsson, Maarit Jänterä-
Jareborg, Caroline Sörgjerd och Mikael Stenmark.   
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bian Immigrant Families in Sweden. Dessa introducerades vid Impact-
programmets forskarmöte den 3 maj 2016 och anställdes från och med hös-
ten 2016. 

Det andra beslutet var att utlysa medel motsvarande en månads anställ-
ning för arbete med projektansökningar. Under åren (2015-2019) har föl-
jande personer fått anslag: Johan Eddebo, religionsfilosofi, Oliver Li, relig-
ionsfilosofi, Per-Erik Nilsson, religionshistoria, Lise Eriksson, Åbo akademi 
och gästforskare vid CRS i religionssociologi och Emin Poljarevic, mus-
limsk teologi och filosofi. Då detta skrivs (2019) har Per-Erik Nilsson fått 
anslag från Vetenskapsrådet för studier av rasism (se CemFor 10.5 nedan), 
Oliver Li fått anslag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 2018 
för projektet: En filosofisk analys av kunskapsteoretiska och ontologiska 
påståenden inom antroposofin. Dessutom ingår Johan Eddebo och Oliver Li 
sedan ht 2019 i det Wallenberg-stödda projektet om Artificial Intelligence 
med Anna-Sara Lind som projektledare. Lise Eriksson har meriterat sig för 
en vik. universitetslektorstjänst vid sociologiska institutionen i Uppsala samt 
utarbetat en ERC-ansökan och Emin Poljarevic har färdigställt en ansökan 
till VR 2019 kallad: Social Cohesion in Sweden and Norway: Practices and 
Theologies of Coexistence. 

Det tredje var att fördjupa syftet med gästforskare. Under hela perioden 
1999-2019 har gästforskare varit närvarande. Gästforskarprogrammet är 
kostnadseffektivt eftersom forskarna för med sig egna anslag eller stipendier 
till lönekostnader. Gästforskare har fungerat a) som externa rådgivare till 
Impact-programmet, b) som opponenter vid högre seminarier och c) som 
ledare av internationella (mångvetenskapliga) forskningsprojekt. De har 
också bidragit till den vetenskapliga förnyelsen genom publikationer. I bi-
laga 3 finns en förteckning över gästforskare.153  

CRS fungerar, för det fjärde, också som nod för spridning av forsknings-
resultat och fördjupade samverkansdagar. Detta sker a) genom en s. k. book-
launch (bokpresentation) med författarpresentation och kritisk granskning 
eller komplettering;154 b) genom samverkansdagar då forskningspresentat-
ioner följs av kommentarer från representanter för statliga myndigheter, ci-
vila samhällets organisationer och kyrkor/religioner. Dessa samverkansdagar 
bygger på både forskningsförmedling och dialog. Den första samverkansda-
gen den 23/1 2018 var också CRS tioårsjubileum som centrumbildning med 

                               
153 Här kan särskilt nämnas att Dr Kim Beecheno, gästforskare vid CRS, ht 2019 fick ettårigt 
postdoktoralt anslag från Wennergrenstiftelsen för projektet ’Whiteness’ in UCKG Pente-
costal Media: The Online, Religious Construction of Race in Brazil.   
154 Sådana exempel är 1) rapporten Welfare, Religion and Gender in Post-apartheid South-
Africa den 28/5 2013; 2) rapporten Välfärdsinsatser på religiös grund den 21/1 2015; 3) 
Boken Socialrätt under omvandling: om solidaritetens och välfärdsstatens gränser den 25/9 
2016; 4) Religion and Welfare in Europe: Gendered and minority perspectives den 23/11 
2017; 5) Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige den 20/9 2018 med inledning 
av den särskilde utredaren Ulf Bjereld.   
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Uppsala universitet som huvudman. Programmet återfinns i noten.155 c) Ge-
nom studiedagar kring konsten att skriva projektansökningar och att disku-
tera inlämnade projektidéer. CRS uppmuntrar särskilt yngre forskare genom 
ett mentorssystem att utforma ansökningar och fungerar därmed som en 
plattform för mångvetenskaplig samverkan kring fokuserade problem. Detta 
system har varit en bärande tanke inom alla delprojekt och har organiserats 
så att seniora och juniora forskare arbetar tillsammans; d) Genom skapandet 
av CRS serie Acta Universitatis Upsaliensis: Studies in Religion & Society. 
Denna återfinns i bilaga 13.  

                               
155 1) Välkommen och introduktion av Torsten Svensson, Mattias Martinson, och Martha 
Middlemiss Lé Mon; 2) Välfärd, hälsa och religion av Kavot Zillén, Josephine Sundqvist och 
Herman Hallonsten; 3) Att tolka och leva religion av Victoria Enkvist, Pia Karlsson Minganti 
och Cecilia Nahnfeldt; 4) Religion, ungdomar och skola av Anders Sjöborg och Maria Kling-
enberg; 5) Demokrati, kommunikation och politik av Mia Lövheim och Linnea Jensdotter; 6) 
Migration, medborgarskap och religion av Önver Cetrez, Soner Barthoma, Oscar Larsson och 
Leif Magnusson; 7) Religion, konflikt och dialog av Mikael Stenmark, Emin Poljarevic och 
Åke Göransson; 8) Avslutning av Anna-Sara Lind. Nya samverkansdagar genomfördes den 
5/2 2019 och den 4/2 2020. 
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Program för Impact of Religion - konferensen 24-26 april 2018. 

Den, för det femte, viktigaste uppgiften som CRS har tagit på sig, och som 
alla utvärderingar har lyft fram, är den internationellt sammanhållande rol-
len. Denna roll blev möjlig tack vare Linnéstödsprogrammet och har materi-
aliserats genom de konferenser och kollokvier som har anordnats vartannat 
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år sedan 2000-talet. Dessa konferenser och kollokvier fungerar som en platt-
form för internationell analys av forskning om religion, rätt och samhälle i 
förändring. Här ska jag särskilt lyfta fram den mångvetenskapliga konferens 
som anordnades den 24-26 april 2018. Konferensen blev en stor framgång 
med 229 deltagare från 40 länder som presenterade 168 papers och som del-
tog i 11 pleanary sessions. Uppsala universitet har på detta sätt fått det inter-
nationella forskarsamhällets förtroende att fungera sammanhållande för stu-
diet av ett forskningsområde som rör en av de avgörande framtida samhälls-
utmaningarna (se 11.3.4 nedan).156  

 
Representanter för den internationella referensgruppen samt konferensledning. Från 
vänster: Per Pettersson (avgående programledare för Impact-programmet 2019); Dr. 
Pamela Slotte, Research Fellow of Academy of Finland, Associate professor in 
Minority Studies, Åbo Akademi University, Turku, Finland; prof José Casanova, 
Head of Berkley Center’s Programme on Globalization, Religion and the Secular, 
Georgetown University, USA (Olof Palme-professor vid SCAS och CRS 2010); 
Marie-Claire Foblets, Professor of Law and Anthropology, Managing Director of 
Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany (hedersdoktor i Upp-
sala 2019); Dr. Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare för CRS; Prof. Anna-Sara 
Lind, vetenskaplig ledare för CRS från ht 2019.  

 
 
                               
156 Uppsala universitets förmåga att anordna större konferenser understryks av akademikonfe-
rens som är en gemensam organisation för Uppsala universitet, Lantbruksuniversitetet och 
Karolinska Institutet med syfte att genomföra möten mellan forskare, mellan forskning och 
näringsliv och mellan universitet och samhälle. https://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X219:7/. 
Hämtat 2020-01-15. 
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9.6 Framtidsutsikter  
Detta kapitel har tydliggjort CRS etablering som ett Centre of Excellence 
genom Linnéstödsprogrammet 2008-2018/19. Det har också lyft fram de 
personalförändringar som alltid är en del av långsiktiga forskningssatsningar 
och som därför måste vägas in i planeringsarbetet från början. En ny generat-
ion av forskare har tagit över ledningen av verksamheten. Kapitlet visar 
dessutom att CRS roll har förändrats i och med beslut om nya satsningar på 
postdoktoral forskning om migration och integration men också på behovet 
av en upparbetad organisation för resultatspridning då delprojekten inom 
Impact-programmet ska avrapporteras. CRS har också funnit sin roll som 
samverkansarena inte bara som nod för informationsförmedling till det om-
givande samhället utan också som samverkanspartner i en internationell 
analys av angelägna framtida forskningsfrågor. KoF11-utvärderingen beja-
kar CRS internationella roll och föreslår dessutom att forskningen i högre 
grad bör fokusera på det normativa studiet av relationen mellan muslimskt, 
kristet och sekulärt tänkande i ett mångreligiöst samhälle. Viktigt är också 
Teologiska fakultetens beslut om att ta utvärderingen av CRS år 2014 på 
allvar. Det betyder att CRS mångvetenskapliga roll ska säkras inom ramen 
för en omfattande omorganisation vid Teologisk fakultet kallad Projekt 
2020.  

Detta gör att utvärderingen av regeringens Linnéstödssatsning 2006 - 
2018 (med 39 program) kan sättas in i ett större sammanhang som i sin tur 
kan få avtryck i både nationella och lokala forskningspolitiska övervägan-
den. Dessa överväganden underlättas av att centrumbildningens känsliga 

Dekanus för Teologiska fakulteten 
professor Mattias Martinson hälsar 
välkommen till konferensen 2018.  

Ny vetenskaplig ledare vid CRS, 
ht 2019, docent Cecilia Nahn-
feldt. Foto Felix Aronsson. 
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generationsskifte är avklarat och att frågan om CRS’ finansiering och led-
ning efter Impact-programmet är säkrat till år 2024 i och med Teologiska 
fakultetsnämndens beslut den 8 november 2019.157 Detta beslut innebär att 
professor Anna-Sara Lind blir vetenskaplig ledare för CRS, finansierad av 
Teologiska fakulteten, tillsammans med docenten Cecilia Nahnfeldt158, som 
finansieras av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Teol. dr. 
Martha Middlemiss Lé Mon fortsätter som föreståndare för CRS med ansvar 
för miljön, dess forskare och gästforskare men också som samverkansledare. 
Kanslifunktionen med daglig närvaro och en uppdaterad webbsida löses 
genom en gemensam anställning mellan CRS och CemFor av Jeanette Esca-
nilla finansierad av Teologiska institutionen. Samtidigt ändras namnet på 
CRS till Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, 
med en ny instruktion. Den visar att CRS vidareför en väl beprövad organi-
sationsform med styrelse, styrgrupp, vetenskapligt råd och internationella 
rådgivare.159 Alla dessa förändringar gör att de nödvändiga kvalitetskrav, 
som måste ställas på en vital centrumbildning, uppnås (se utvärdering av 
FOS-programmet ovan 3.3). 

                               
157 Se också framgångarna med projektansökningar i kapitel 10 nedan.  
158 Docenten i genusvetenskap Cecilia Nahnfeldt utvecklade 2006-2010 innovationen Balansa 
(se www.balansa.se) där hennes forskning ledde fram till en modell för arbetsplatser att han-
tera det s. k. livspusslet ur ett arbetsplatsperspektiv. Hon har sedan 2012 studerat social inno-
vation och dess relation till humaniora och samhällsvetenskap och där även utvecklat och 
genomfört en doktorandkurs i ”Nyttiggörande och innovation” i samarbete med innovations-
kontoret Fyrklövern (Karlstads och Örebro universitet, samt Linnéuniversitetet och Mittuni-
versitetet), samt har sedan 2015 bedrivit forskning med fokus på social innovation och 
idéburna organisationer (inklusive trossamfund). 
159 Det vetenskapliga rådet ska fungera som en resurs för styrelse och styrgrupp med fokus på 
sex områden. I rådet ingår för tiden 2020-2022 1) Välfärd, hälsa och välmående: Önver 
Cetrez och Annika Nilsson; 2) Familj, genus och demografi: Pia Karlsson Minganti och Emin 
Poljarevic; 3) Migration och medborgarskap: Rebecca Thorburn Stern och Katarina Wes-
terlund; 4) Demokrati, kommunikation och media: Mia Lövheim och Karin Borevi; 5) Sekula-
ritet och sekularism: Per-Erik Nilsson och Victoria Enkvist och 6) Vetenskap, kunskap och 
utbildning: Malin Löfstedt och Ulf Zackariasson.  
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DEL IV Innehållslig förnyelse och 
organisatoriska erfarenheter 2015-2019 

I denna sammanfattande och framåtsyftande del ska jag i kapitel 10 fokusera 
på den förnyelse av forskningen som Impact-programmet initierade 2014, 
och som har resulterat i en rad rapporter och ansökningar om projektmedel 
som har bifallits av Vetenskapsrådet, Europeiska kommissionen och andra 
anslagsgivare under åren 2015-2019. Till detta kommer särskilda utlysningar 
av Vetenskapsrådet, som är en följd av regeringens satsningar. Redovisning-
en av det omfattande arbetet med att förnya forskningen vid CRS under 
dessa år kommer att följa Impact-programmets beprövade uppläggning med 
tematiska områden som studeras mångvetenskapligt. För att inte samman-
blandning med Impact-programmets sex teman (eller med de ovan redovi-
sade sex forskningsområdena) ska ske, kallas dessa för nya teman. Kapitlet 
präglas av noggrannhet och vetenskaplig fördjupning och bygger på de an-
sökningar om projektmedel som har beviljats.160 I kapitel 11 ska erfarenheter 
av drygt 20 års forskningsutveckling sammanfattas i ett antal punkter. Där 
ska framgångsfaktorer för centrumbildningar lyftas fram och granskas kri-
tiskt.161 Vid sidan av de projekt som har antagits under åren fram till och med 
år 2019, pågår inom CRS en omfattande verksamhet med projekteringen av 
nya nätverk och forskningsfält som har framtida prioritet. Resultatet av 
denna process ligger bortom denna rapport som avslutas i och med läsåret 
2019/20.   
 

                               
160 Detta är ett sätt att få konkretion i redovisningen av den pågående forskningsförnyelsen. 
Att också redovisa ansökningar som inte har beviljats anslag blir för omfattande.  
161 Kapitel 10 ska också redovisa bilder på de forskare som har fungerat som temaledare inom 
Impact-programmet under åren 2014-2019, och som har deltagit i forskningsförnyelsen.  



 126 

Kapitel 10. Innehållslig förnyelse: forskning 
om en framtida samhällsmodell 

I detta kapitel ska jag lyfta fram 1) nya satsningar på migrations- och integ-
rationsforskning som utgår från Europeiska kommissionens Horizon 2020-
utlysning, regeringens satsningar på migrationsforskning som Vetenskapsrå-
det förvaltar och de projekt som har fått anslag av Impact-programmet åren 
2014-2016; 2) Forskning om spänningen mellan sekulär och muslimsk fa-
miljerätt som visar att forskningen om religion och rätt i samverkan endast 
har inletts. Religionsfriheten och dess relation till mänskliga fri- och rättig-
heter kräver fortsatta ingående analyser som också inkluderar dessa rättig-
heters betydelse för en värld präglad av artificiell intelligens och sökandet 
efter medborgarskapets roll för demokratisk integration bland migrerade 
grupper; 3) forskningsprogrammet CUSANUS om vetenskap och religion 
som innebär en omfattande tillämpning av forskning som delvis har utveck-
lats med anslag från Impact-programmet år 2014; 4) forskning om en media-
liserad icke-institutionell religiositet som existerar i sin egen rätt och som 
genom nya mediala tekniker och genom skolans religionsundervisning bidrar 
till ungdomars religiösa föreställningar; 5) forskning om rasism och religion 
genom etableringen av en ny centrumbildning CemFor (Centrum för mång-
vetenskaplig forskning om rasism).162   

10.1 Migration, integration och religion: Nytt tema 1 
I en värdefull forskningsöversikt beställd av Vetenskapsrådet (VR) har Per 
Strömblad och Amanda Nielsen (2018) tecknat migrations- och integrations-
forskningens bakgrund och innehåll under senare decennier. De kan visa att 
den så kallade IMER-forskningen163 etablerades på 1970- och 1980-talen, 

                               
162 Vicerektors direktiv 2015 om att a) etablera mångvetenskaplig forskning om rasism vid 
teologiska fakulteten, b) etablera mångvetenskaplig forskning om migration och integration 
vid juridiska fakulteten och c) att etablera ett ”Integration lab” vid Nationalekonomiska in-
stitutionen (Samhällsvetenskaplig fakultet) är noterad. 
163 IMER är en sammanfattning av forskning inom ett tvärvetenskapligt forskningsfält och 
kan uttydas som Internationell migration och etniska relationer eller på engelska Internation-
al Migration and Ethnic Relations. Förutom Malmö och Linköpings universitet bildades 
Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO) vid Stock-
holms universitet 1983 och Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet 1984 
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och att forskningen breddades högst väsentliget under 1990- och särskilt 
2000-talet. Den växande forskningen liknade redan på 1990-talet ett ”ämne” 
med grundutbildning och senare också forskarutbildning vid universiteten i 
Malmö och Linköping. På motsvarande sätt har forskningen gått från 1960- 
och 1970-talens fokus på arbetskraftsinvandring till en bredare ansats med 
studier av migrationens påverkan på samhällets institutioner och arenor, dess 
kultur, identitet och språk men också på aktuella samhällsproblem som rör 
socialt utanförskap, segregation, diskriminering och rasism.164 Författarna 
konstaterar att den svenska forskningen uppvisar stor bredd, men att ämnes-
övergripande samarbeten, med tvärvetenskaplig korsbefruktning, kan stimu-
leras i betydligt högre grad.165  

Denna översikt återfinns i den forskningsagenda kring migration och in-
tegration som har sammanställts av Vetenskapsrådet.166 Bakom denna sam-
manställning ligger regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att inrätta ett 
tioårigt nationellt forskningsprogram. Enligt regeringens forsknings- och 
innovationsproposition Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar 
och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17: 50, s 20) ska Sverige vara ett av 
världens främsta forsknings- och innovationsländer där högre utbildning och 
innovation ska leda till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets kon-
kurrenskraft och svara mot de samhällsutmaningar som Sverige står inför. 
Regeringen fortsätter: ”Just nu pågår den svåraste flyktingsituationen i mo-
dern tid. Fler människor än någonsin har sökt asyl i Sverige, med påföljande 
frågor om nyanländas etablering och integration. Det innebär stora utma-
ningar för vårt samhälle och behov av ökade kunskaper … om förutsättning-
arna för att skapa inkluderande och demokratiska samhällen” (prop. 
2016/17: 50, s 89).167 Därför avsätter regeringen 10 miljoner för år 2017, 20 
miljoner för år 2018 och 30 miljoner årligen 2019-2026. En första och andra 
utlysning av Vetenskapsrådet ägde rum 2016 och 2019. En ny utlysning 
väntas våren 2022.168  

Vetenskapsrådets Forskningsagenda 2018 är mycket ambitiös. I agendan 
noteras att antalet utrikesfödda sannolikt ökar från 1,8 miljoner 2016 till 2,5 
miljoner 2030. Rådet noterar också att SCB:s prognoser tyder på att denna 
nivå med flyktingar, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring kommer 

                                                                                                                             
nu Hugo Valentin-centrum. Denna mångvetenskapliga forskningstradition kompletterar den 
disciplinorienterade forskningen (Strömblad och Nielsen 2018, s 70). 
164 Strömblad-Nielsen 2018, s 71. 
165 Strömblad-Nielsen 2018, s 93. 
166 Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integrat-
ion. Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar. Förord av Kerstin Sahlin 31 
oktober 2018, s 4, Vetenskapsrådet 2018. https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-
analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2018-11-05-forskningsagenda-for-
det-nationella-forskningsprogrammet-inom-migration-och-integration.html. 
167 https://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067 / 
kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-
20161750.pdf/.  
168 Enligt information från Vetenskapsrådet i oktober 2019. 
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att vara fortsatt hög. Det gör att forskningens fokus behöver flyttas från mi-
gration till integration, dvs migranters olika former av etablering i samhället 
men också till frågor om social sammanhållning och främlingsfientlighet. 
Frågan är hur migranter och mottagarländer anpassar sig till varandra. Det 
kan gälla kulturella uttryck, internationella kontakter, utmaningar för väl-
färdssystemet eller hur främlingsfientlighet utvecklas över tid. Migrationen 
till Sverige kompliceras av krocken mellan å ena sidan en grundläggande 
generös (tolerant) hållning till migranter (den s.k. välkomstkulturen: refu-
gees welcome) samtidigt som politiska (populistiska) strömningar å andra 
sidan försöker begränsa migrationen juridiskt, politiskt och ekonomiskt.169 
Dessa samhällsutmaningar måste därför, enligt Forskningsagendan 2018, 
mötas genom ny kunskap som skapas genom kraftfulla synergier mellan 
vetenskapliga och civila samhällsaktörer.170  

Migrationen till Sverige har en religiös sida. Arbetskraftsinvandringen ef-
ter andra världskriget kom huvudsakligen från övriga nordiska länder med 
kulturell och religiös närhet, även om skillnader finns (Gustafsson 1985, 
Furseth 2018). Invandringen från Latinamerika (Chile) på 1970-talet, mellan-
östern (Syrien, Irak, Iran och Turkiet) på 1980-talet och från de Baltiska 
länderna, Polen och Afrika på 1990-talet gjorde den religiösa bilden mer 
komplex med nya grupper av katoliker, ortodoxa, pingstvänner och musli-
mer (med olika nationaliteter). Trots den ovan beskrivna utvecklingen inom 
migrationsforskningen, har intresset för studier av religiösa värderingar varit 
liten (Nordin 2016). Den började dock växa på 1990-talet genom undersök-
ningar av religiositeten bland Chilenare (Nordin 2004), Assyrier/Suroyo 
(Cetrez 2005), Katolska församlingar (Gärde 1999) och den Ortodoxa kyr-
kan (Arentzen 2016). Dokumentationen av religiösa minoriteter i Sverige har 
fördjupats genom presentationer från Myndigheten för stöd till trossamfun-
den (SST).171  

                               
169 Jämför Ekdal och Ekdal i TV-program om migrationen till Sverige, våren 2019 (SVT 
Play).  
170 https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/nationella-forskningsprogram/migration-och-
integration.html.  
171 https://www.myndighetensst.se/. 
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Professorn i religionspsykologi Valerie DeMarinis och professorn i biologisk bero-
endeforskning Fred Nyberg. Ledare inom Impact-programmets tema 4. 

Inom Stat-kyrka-projektet (se ovan 3.1.3) studerade Valerie DeMarinis 
(2003) tvärkulturellt meningsskapande där riter fungerar som identitetsskap-
ande arenor.172 I Göran Gustafssons och Thorleif Petterssons (2000) studie av 
attityder i Norden (Religious and Moral Pluralism, RAMP) ställs den domi-
nerande nordiska folkkyrkouppfattningen mot en växande religiös pluralism. 
På samma sätt inledde Önver Cetrez (2003) sina studier av den ökande Sy-
risk-Ortodoxa närvaron inom svensk kristenhet i avhandlingen från år 
2005.173 I den, och i senare studier 174 förstärker Cetrez den mångvetenskap-
liga forskningsprofilen i Uppsala genom att använda sig av en s. k. ”organi-
serad (sequential) mixed-method” (kvalitativa och kvantitativa metoder an-
vänds systematiskt i en följd).  

WaVE-projektet (kapitel 5 ovan) fokuserade på religiösa minoriteter i 12 
länder i Europa och Impact-programmet har på motsvarande sätt studerat 
den ökade religiösa pluralismens utmaningar som riktas mot en ”homogen” 
sekulär kultur (kapitel 8 ovan). Allt detta sammantaget har gjort att det har 
funnits beredskap bland Impact-programmets forskare att formulera nya 
frågeställningar med anledning av den omfattande migrationen år 2015. Här 
ska tre sådana pågående projekt presenteras. 

                               
172 Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi, utvecklade under åren 2014-2019 stu-
diet av existentiell hälsa och Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, var koor-
dinator för Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-
FOLD) åren 2011 till 2018.  
173 Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization. A multi-generational 
study of Suroyo migrants in Sweden. Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociolo-
gica Religionum, no 17/2005. 
174 Valerie DeMarinis & Önver Cetrez 2016. 
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RESPOND-Mutilevel Governance of Mass Migration in Europe and 
beyond. Horizon 2020 project 2017-2020/21 
Av de ansökningar om externa projektanslag som beviljades åren 2017/18 är 
utan jämförelse Europeiska kommissionens anslag till Horizon 2020 pro-
jektet det viktigaste: RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration 
in Europe and Beyond (1/12 2017 till den 30/11 2020). Anslaget är på 3,3 
miljoner Euro (ca 33 miljoner SEK). Projektet involverar 14 universitet och 
civila samhällsaktörer och 7 olika discipliner i Sverige, Storbritannien, Tysk-
land, Turkiet, Italien, Grekland, Österrike, Polen, Danmark, Libanon och 
Irak. Uppsala universitet är ”co-ordinator” både vetenskapligt och administ-
rativt. Docenten Önver Cetrez är ”principal investigator” och ”co-ordinator” 
för projektet tillsammans med Soner Barthoma. Projektet följer migranterna 
på deras väg från det krigsdrabbade Syrien, Irak och Afghanistan via transit-
länderna i östra Europa (Turkiet, Libanon, Grekland, Italien, Polen och 
Ungern) till mottagarländerna i västra Europa, inte minst Sverige. Genom 
samarbetet mellan 14 partners är syftet att 

 
• provide an in-depth understanding of the governance of recent mass 

migration at macro, meso and micro levels through cross-country 
comparative research; 

• critically analyse governance practices with the aim of enhancing 
the migration governance capacity and policy coherence of the EU, 
its member states and third countries. 

Genom syftet att stärka EU-kommissionens, medlemsländernas och övriga 
näraliggande länders styrningskapacitet (governance capacity) är RESPOND 
“a comprehensive study of migration governance in the wake of the 2015 
Refugee Crisis which is one of the biggest challenges that the union has 
faced since its establishment”. Krisen aktualiserar den känsliga frågan om 
Europas gränser, problemet med den fria rörligheten genom Schengen-
avtalet och de grundläggande problemen med en styrning av både migration 
och integration som sträcker sig över flera nivåer i samhället. One of the 
most visible impacts of the refugee crisis has been the polarization of politics 
in EU Member States and intra-Member State policy (in)coherence in re-
sponding to the crisis (RESPOND in a Nutshell, s 1). På detta sätt analyserar 
RESPOND styrningen av migration på makro (överstatlig eller statlig), meso 
(sub-nationell/lokal) och mikro nivå (flyktingar/migranter) genom att an-
vända sig av en innovativ forskningsmetodik som bygger på legala, poli-
tiska, historiskt jämförbara, socio-ekonomiska och kulturella analyser genom 
enkätundersökningar, djupintervjuer, dokumentstudier tillsammans med 
innovativa tekniker som Kinoeye photovoice, dokumentärfilm och s. k. ”Mi-
gration Governance Network” och ”Advice Hubs”. Studiet fokuserar särskilt 
1) migrationsstyrning, 2) gränshantering och migrationskontroll, 3) internat-
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ionell asylrätt och flyktingstöd, 4) mottagning och humanitärt stöd, 5) integ-
ration och erfarenheter, 6) europeisk identitet. På detta sätt kan de komplexa 
faktorerna bakom “forced migration”, i ett Europa som blir allt mer oklart i 
sin roll och identitet, studeras.  

Projektet präglas av sin sammanhållning av problemet med styrning av 
migration och integration på de tre olika nivåerna och över tid (från ur-
sprungsland via transitland till mottagarland). Författarna till ansökan skriv-
er: “Migration governance is not only about what makes people move (pre-
migration context), but also about what people do after they cross borders 
and settle into a new country. How does settlement affect their lives, the 
lives of people already living there, and polices, institutions and economies? 
And, what new social, cultural and political realities are constructed?” De 
konstaterar avslutningsvis att integrationsfrågan har blivit så central att en 
fullständig förståelse av migrationens politiska styrning inte är möjlig utan 
ett sådant fokus (RESPOND in a Nutshell, s 2).175 

Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church 
in Sweden. VR-projekt 2017-2021 
Det andra stora migrationsprojektet leds av docenten Magdalena Nordin vid 
Göteborgs universitet, tillsammans med den ovan nämnde Önver Cetrez vid 
CRS i Uppsala. Detta projekt fokuserar på redan etablerade etniska/religiösa 
grupper av assyrier och syrianer, kallade Suryoye, i Sverige och frågar sig 
hur flyktingkrisen 2015 påverkar och påverkas av dessa förutsättningar. Hur 
upprätthålls religiösa traditioner samtidigt som anpassningen till det svenska 
samhället pågår för både äldre och nya grupper av ortodoxa migranter? Pro-
jektet beviljades av Vetenskapsrådet år 2017, löper till 31 december 2021 
med ett anslag på 11 miljoner SEK för fyra forskare.176 Projektets bakgrund 
är det stora antalet kristna migranter från Syrien, Irak och Turkiet som bör-
jade anlända på 1970-talet och som har gjort Sverige till ett internationellt 
centrum för just assyrier och syrianer. Projektet fokuserar på den stora Sy-
risk Ortodoxa kyrkan, med 45,000 medlemmar i 50 församlingar.  

Projektet ansluter också till det postdoktorala projektet om den serbisk-
ortodoxa kyrkans användning av den unika familjetraditionen kallad ”slava” 
som fungerar som en identitetsbefrämjande rituell akt för etnisk samman-
hållning. Projektet leds av PhD Sabina Hadzibulic (post doktoral forskare 
vid CRS 2016-2019, se ovan 9.4) och undersöker hur starka traditioner om-
vandlas i en svensk situation och vad denna familjetradition betyder för 

                               
175 Projektets resultat redovisas löpande i www.respondmigration.com/ (hämtat 2020-04-09). 
Projektledningen skriver: In this newsletter, we are pleased to share updates about our re-
search on protection and reception in the countries we study through working papers, the 
inspiring work of our advice hubs in Iraq and Turkey and our recent conferences, publications 
and more.  
176 Dessa är Magdalena Nordin, Göteborgs universitet, Önver Cetrez, Uppsala universitet 
samt Henrik Rydell Johnsén och Andreas Westergren, Lunds universitet. 
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själva integrationsprocessen. Båda dessa projekt innebär sammantaget att 
kompetensen vid CRS (i samarbete med Göteborgs och Lunds universitet) 
kring ortodox invandring, med följande frågor om traditionens betydelse för 
integrationsprocessen, får specialiststatus. 

Pentekostal migration i det sekulära Sverige: influenser och 
utmaningar. VR-projekt 2018-2021 
Det tredje projektet studerar den pentekostala migrationen till Sverige och 
analyserar denna som en del av nya nätverksorienterade relationer bland 
individer i urbana kosmopolitiska miljöer med flytande kontakter och kate-
gorier. Projektet konstaterar att religiositeten i storstadsområden som Paris 
och London inte minskar utan ökar och att samma tendens finns i Stock-
holm. Under det senaste decenniet har omkring 70 nya pentekostala migrant-
församlingar etablerats i Stockholm med totalt bortåt 160 nya fria försam-
lingar. Migranterna kommer från de områden i världen där den pentekostala 
tillväxten är som störst, dvs Latinamerika, Afrika söder om Sahara, och både 
främre och bortre Asien. Syftet med projektet är att undersöka vilken roll 
pentekostalismen spelar bland migranter i Sverige, vilka utmaningar de stö-
ter på i mötet med det sekulära Sverige och vilka utmaningar de samtidigt 
innebär för svensk kultur. Genom detta fokus skapas möjligheten att studera 
växande transnationella miljöer i Stockholm med hjälp av de pentekostala 
migranterna som case. Detta ger också ökad kunskap om den fluktuerande 
globala religiositet som präglar migranters livssituation. Pentekostala mi-
granter är inte bara flyktingar som ska omhändertas. De har en egen miss-
ionerande agenda i länder som de uppfattar vara i en andlig nödsituation.  

Projektet beviljades av Vetenskapsrådet i november 2018 med 4 miljoner 
SEK och pågår till den 31/12 2021. Det kan ses som en förlängning av Im-
pact-programmets postdoktorala satsning eftersom PhD Emir Mahieddin var 
aktiv i arbetet med projektansökan. En ytterligare framgång är att Mahieddin 
den 1/10 2018 tillträdde en forskartjänst vid CéSor, Centre d’études en sci-
ences sociales du religieux, som är en underavdelning av Ecole des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) i Paris. Tjänstens konstruktion gör det 
möjligt att förlägga ca 70 % av arbetet till detta pentekostala projekt vid 
CRS. Det betyder att budgeten ökar med ca 1,5 miljoner. Projektledare är 
docenten i tros- och livsåskådningsvetenskap Katarina Westerlund.177 Pro-
jektet har en mångdisciplinär design och data från en afrikansk, en latin-
amerikansk och en arabisk invandrarförsamling ska syntetiseras utifrån olika 
vetenskapliga perspektiv.  

                               
177 Övriga forskare är Torbjörn Aronson, kyrkohistoria och statsvetenskap, Victoria Enkvist, 
offentlig rätt, Sven-Erik Brodd, kyrkovetenskap, Magdalena Nordin och Anders Bäckström, 
religionssociologi. 
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Framtidsutsikter: Det är uppenbart att de frågor som rör migration, integ-
ration och religion är ett tematiskt forskningsområde som på ett mångfasette-
rat sätt berör det svenska samhällets framtidsutsikter. Frågorna finns som en 
underliggande faktor bakom en rad samhällsutmaningar. De studier som 
pågår kommer att ge ett väsentligt bidrag till förståelsen av migrationsvägar, 
av traditioners betydelse bland gamla och nya migranter och av en urban 
kosmopolitisk politisk kulturs framväxt. Men den fortsatta utvecklingen med 
allt fler migranter, särskilt i storstadsområdena (ca 1/3 av befolkningen i 
Stockholm), utmanar den svenska välfärdsmodellens bärkraft. Detta gäller 
också den spänning mellan en sekulär neutralitet och ett religiöst engage-
mang som yttrar sig i sociala enklaver, hederskulturer och nätverk som upp-
rätthålls via sociala medier. Forskningen behöver därför problematisera be-
grepp som ”migrant” och ”integration” i det svenska samhället. Vilken bety-
delse har religiösa och kulturella traditioner i den processen och hur anpassar 
sig det svenska samhället till en ny kulturell, social och religiös situation? 
Detta är avgörande frågor som rör forskningen om en framtida svensk sam-
hällsmodell. Dessa studier behöver sedan våren 2020 också inkludera bak-
grund och effekter av pandemin covid-19 för migrantgruppers eventuella 
sociala och geografiska isolering men också vad konflikter mellan olika fa-
miljesyner betyder för ett utvecklat sorgearbete vid dödsfall i Sverige eller i 
ursprungslandet.  

10.2 Religion och rätt i en sekulär kontext: Nytt tema 2 

10.2.1 Familjerätten i det mångkulturella Sverige 
Det andra tematiska området rör relationen mellan religion och rätt exempli-
fierad genom a) den internationella familjerättens behov av att inkludera 
(muslimska) rättskällor för individer med dubbla medborgarskap (t. ex. Iran-
Sverige), b) välfärdsstatens ökade fokusering på demokrati och mänskliga 
rättigheter i en internationellt folkrättslig och EU-påverkad kontext och c) 
analysen av mänsklig värdighet inom ramen för artificiell intelligens (AI) 
och av det demokratiskt givna medborgarskapets roll i migrerade miljöer. 
Avsnitt 6.2 ovan visade att frågor om relationen mellan rätt och 
kyrka/religion alltid har varit en del av den rättshistoriska forskningen, men 
att de samhällsförändringar som blev synliga på 1970-talet gjorde att studiet 
fick en ny aktualitet genom idén om det mångkulturella samhället. Redovis-
ningen av denna nydanande forskning tog Maarit Jänterä-Jareborg upp år 
2002 i sin promotionsföreläsning vid Uppsala universitet.178 Dessa spår har 

                               
178 Redovisad, som nämnts, i Upsala Nya Tidning den 3/6 2002.  
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haft en avgörande betydelse för den internationella tyngd som forskningen 
vid CRS har fått vid Uppsala universitet. 

Redan år 2014 visade utvärderingarna av Impact-programmet att forsk-
ningen framgångsrikt har lyft fram komplexa frågor om relationen mellan 
religion och rätt i en global och allt mer mångkulturell kontext.179 Migration-
en till Sverige och den synliga närvaron av islam har lett till spänningar i 
synen på s. k. ”känsliga frågor” som framför allt har att göra med tillämp-
ningen av religionsbaserade utländska familjeregler i svenska domstolar (t. 
ex. muslimska sharialagar: M. Jänterä-Jareborg 2014, arvsrättsfrågor, M. 
Sayed 2009). Andra frågor är a) reglering av äktenskapets utformning (sam-
könade äktenskap: C. Sörgjerd 2011); b) rätten till föräldraskap (genom ad-
option och nya reproduktionstekniker: M. Brattström 2014 och M. Bratt-
ström-M. Sayed 2019); c) rätten till tros- eller traditionsbaserade seder utan-
för den svenska majoritetskulturen: (A. Singer-M. Jänterä-Jareborg & A. 
Schlytter (2010); d) privatiseringar av välfärdsstatens sociala rättigheter och 
framväxten av mänskliga rättigheter: (A.-S. Lind 2009); e) religionsfrihetens 
ställning i Sveriges grundlag: (V. Enkvist 2013); f) hälso- och sjukvårdsper-
sonalens religions- och samvetsfrihet: (K. Zillén 2016); samt g) spänningen 
mellan religionsfrihetens konservativa yttringar och kvinnors mänskliga 
rättigheter (Jänterä-Jareborg 2018). Dessa frågor reser krav på ett klargö-
rande av religionsfrihetens ställning enligt både regeringsformen och den av 
Sverige ratificerade europeiska konventionen om grundläggande fri- och 
rättigheter i en välfärdsstat där civila samhällsaktörer får ökat utrymme.   

I rapporten Familj, religion, rätt – en antologi om kulturella spänningar i 
familjen – med Sverige och Turkiet som exempel, skriver Maarit Jänterä-
Jareborg (2010, s 107), att familjerätten allmänt ses ”som ett extremt kultur-
bundet område”. Familjerättsliga konflikter med kulturella inslag uppstår då 
individer flyttar mellan länder med olika rättstraditioner eller har dubbelt 
medborgarskap som i Sverige.180 Detta borde leda till ett vidgat tillmötesgå-
ende av typfrämmande rättsinstitut men, som Anna Singer (2010, s 240) 
skriver, går utvecklingen snarare mot en snävare tillämpning på grund av 
kulturkollisioner som rör kvinnors och mäns rättigheter. Den muslimska 
shariarättens innehåll och förändringspotential kräver fördjupade studier 
(Hjärpe 2010). 

I en sammanfattande översikt av mötet mellan religion och det sekulära 
samhällets rättssystem har Maarit Jänterä-Jareborg (2017) visat att dom-
stolsbeslut rörande den muslimska morgongåvan mahr, samt en i internat-
ionella sammanhang unik prövning av Högsta domstolen (HD), har lett till 
att svenska domstolar har blivit skyldiga att grunda sina domslut på utländsk 
rätt, också då det gäller religiösa frågor. Den nya trosbaserade mångfalden 

                               
179 Se Impact of Religion-programmets broschyr 2014, s 6 och avsnitt 8.5 ovan. 
180 Mosa Sayed (2009, s 97) visar att det för tio år sedan fanns omkring 195 000 personer med 
dubbelt medborgarskap i Sverige. Den siffran har ökat.  



 135

har fått rättsliga konsekvenser som innebär en utmaning för nationella juri-
diska system. Genom att rättsystemet har makt att bestämma vilket utrymme 
andra normativa system kan ges, både i det privata och i det offentliga, upp-
står ofrånkomliga konflikter mellan det allmännas skyldighet att värna såväl 
individuella mänskliga rättigheter som minoritetsgruppers grundläggande 
rättigheter (Jänterä-Jareborg 2017, s 161).  Detta gäller principen om jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män, principen om likhet inför lagen, minori-
tetsskydd, grundläggande fri- och rättigheter som rätten till privatliv och 
familjeliv, samt religionsfrihet. Det handlar inte om att upphöja sharialagar 
till särlagastiftning utan om att precisera den i övrigt gällande avtalsfrihetens 
omfattning inom familjerätten. Av detta följer att religiöst präglade ut-
ländska rättsregler kan tillämpas av svenska domstolar. En särskilt komplice-
rad fråga gäller regleringar om barns religiösa uppfostran, då t. ex. kvinnan 
är kristen och mannen muslim. Vid en tvist mellan dessa kan ärendet föras 
till svensk domstol för avgörande.  

Genom anslag från Impact-programmet 2014 (se 8.2 ovan och bilaga 8) 
har Maarit Jänterä-Jareborg och Mosa Sayed m. fl. utvecklat studier inom 
familjerätten med fokus på religiösa minoriteter.181 Dessa studier har i sin tur 
legat som grund för det projekt som antogs av Ragnar Söderbergs stiftelse 
2018-2021 kallad: Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext. Om 
familjelivets mångfald och muslimska samfunds roll vid äktenskapets upp-
lösning.182 Med ett anslag på 3,5 miljoner får Mosa Sayed, Juridiska fakulte-
ten i Uppsala, och Pia Karlsson Minganti, etnolog vid Stockholms universi-
tet, halvtidslön i tre år.183 

I sin avhandling Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige har Mosa 
Sayed (2009, s 32) definierat en faktisk svensk mångkultur kvantitativt som 
”den kulturella mångfald som är en följd av den ”nya” utomeuropeiska in-
vandringen till Sverige”.184 Mångkulturalism uppfattar han som idén om att 
människor ska leva efter de egna kulturella värderingarna och att detta är 
något gott i sig och nödvändigt för ett modernt pluralistiskt och demokratiskt 
samhälle (Sayed 2009, s 21). Detta gör att personer som flyttar till Sverige 
kan behålla religiösa traditioner, samtidigt som de rättsligt blir svenska med-
borgare, som följer svensk lag. Medborgarskapet fungerar därmed inklude-
rande enligt denna definition. Pia Karlsson Minganti har studerat muslimska 

                               
181 Impact-projekten heter: 1) Family Law Disputes and Divorce in Europe – The Encounter 
between Legislation, Religion and Social Values with Focus on Majority Populations and 
Muslim Minorities och 2) Informal Dispute Resolution among Roma, Jewish and Muslim 
Minorities (1,6 miljoner). 
182 https://ragnarsoderbergsstiftelse.se/projekt/religiosa-skilsmassor-i-en-sekular-rattslig-
kontext-om-familjelivets-mangfald-och-muslimska/. Hämtat 2019-03-15. 
183 Torsten Söderbergs stiftelse finansierar i sin tur sedan 2016 Laima Vaiges juridiska dok-
torandprojekt om erkännande av samkönade parrelationer, med fokus på de baltiska staterna 
och religionens inflytande i utvecklingen: https://www.torstensoderbergsstiftelse.se/.  
184 Definitionen ansluter till Tariq Modood (2007): Multiculturalism. A Civic Idea. Cam-
bridge: Polity Press.  
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församlingar och kvinnoorganisationer och disputerade 2007 på avhandling-
en Muslima. Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i 
det samtida Sverige. Genom sin etnografiska metod har hon undersökt sim-
hallar, islamiskt mode, kvinnojourer och medierepresentationer. Mellan åren 
2014 och 2019 var Mosa Sayed och Pia Karlsson Minganti ledare för tema 
tre (Family Law and Society) inom Impact-programmet.  

 
Docent Pia Karlsson Minganti, universitetslektor i etnologi, Södertörns högskola 
och docent Mosa Sayed, universitetslektor i rättsvetenskap, inriktning Rätt och 
värdekonflikter, juridiska fakulteten, UU. Ledare för Impact-programmets tema 3. 

Projektet understött av Ragnar Söderbergs stiftelse185 fördjupar problemati-
ken rörande sekulära och religiösa skilsmässor. Frågan är om eller hur reli-
giösa skilsmässor kan komplettera civilrättsliga skilsmässor i skärningspunk-
ten mellan a) två eller flera nationella familjelagstiftningar, b) mellan reli-
giös och sekulär rätt men också c) mellan formell och informell familjerätt. 
Sayed och Karlsson-Minganti skriver i sin ansökan: ”Det är genom att ställa 
så kallade religiösa skilsmässor i fokus för vår undersökning som vi kan 
belysa de utmaningar som föranleds av normativ familjerättslig mångfald för 
det svenska rättssystemet” (sid 1). Projektet bidrar till ny kunskap genom att 
föra in det faktum att 11 muslimska svenska trossamfund (med 50 mus-
limska vigselförrättare) har vigselrätt utfärdad av Kammarkollegiet (se ovan 
kapitel 6.2). Frågan är vad detta civilrättsliga uppdrag innebär för relationen 
till religiösa äktenskap (utan rättslig verkan) och för upplösningen av reli-
giösa äktenskap, som dessförinnan har upplösts av en svensk domstol. Det 
innovativa är möjligheten att vidga problematiken genom att studera a) rätts-
källor, b) internationella lösningsförslag och c) lokala kulturella och reli-
                               
185 http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/. Hämtat 2019-03-15. 
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giösa förhållanden. Det senare sker genom intervjuer av imamer med vigsel-
rätt och individer som har genomgått en skilsmässa, och analyseras genom 
användning av begreppet ”levd religion” (se nedan del V). På detta sätt 
skapas en större förståelse för betydelsen av individens religiösa värderingar 
i relation till familjebildning och upplösning av äktenskap (t. ex. bland mi-
granter). 

Den svenska äktenskapslagstiftningen har förändrats också med avseende 
på samkönade äktenskap. I en historisk och europeiskt jämförande studie har 
Caroline Sörgjerd (2011) i avhandlingen Reconstructing Marriage in a 
Changing Legal and Social Landscape. Challenges of New Cohabitation 
Models in Sweden undersökt äktenskapets förändrade ställning med fokus på 
antagandet av den könsneutrala äktenskapsregleringen år 2009. Caroline 
Sörgjerd (2011, s 352) anser att äktenskapet som institution har både juri-
diska och rituella sidor som tillsammans bidrar till samhällets ordning och 
till känslor av tillhörighet och identifikation. Dessa båda dimensioner stärks 
av lagen om samkönade par 2009, en ordning som Svenska kyrkan (som 
enda trossamfund) accepterade samma år 2009.186 En poäng i resonemanget 
är att en vigsel kan förrättas både borgerligt och religiöst med full juridisk 
verkan.187 Genom att flertalet trossamfund i Sverige har vigselrätt (se ovan) 
fungerar denna rättighet både som en legitimering av den religiösa plural-
ismen och som en kontroll av att trossamfunden upprätthåller grundläggande 
värderingar.188 Detta är, menar Sörgjerd (2011, s 353) ett tydligt exempel på 
hur en sekulär stat kan ta till vara kulturella och religiösa traditioner i ett 
mångkulturellt samhälle. Detta förklarar varför alla nordiska länder har be-
hållit detta system.189 

10.2.2 Mänskliga rättigheter och religionsfrihet i förändring? 
De mänskliga rättigheterna har under senare decennier fått en allt mer central 
plats både i lagstiftning, i det kulturella medvetandet och i en demokratiskt 
grundad medborgerlig identitet. Rättigheterna har en lång historia190 men 
relateras främst till de deklarationer som syftar till att överkomma andra 
världskrigets fasor. Både FN:s deklaration från 1948 och Europarådets kon-
                               
186 Se också Sörgjerd 2011, s 199. Proposition 2008/09: 80, Äktenskapsfrågor.  
187 Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund. Kammarkollegiet den 17 juli 
2019 - Trossamfundet ska ha en varaktig verksamhet och en organisation som klarar av att 
tillämpa den svenska lagens bestämmelser om vigsel. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993305-om-ratt-att-forratta-vigsel-inom_sfs-
1993-305/. Hämtat 2019-07-31.  
188 https://www.svd.se/de-har-samfunden-har-vigselratt-hela-listan/. Hämtat 2019-07-15. 
189 Jämför SOU 2007:17: Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor. Betänkande av 
Äktenskaps- och partnerskapsutredningen.  
190 T. ex. argumenterar folklivsforskaren Dan Korn (2019) i boken Som om Gud fanns. Det 
sekulära samhällets religiösa rötter för att västvärldens demokratier har sitt ursprung i de 
judisk-kristna traditionerna; jfr https://www.kyrkanstidning.se/teologi/overallt-hittar-vi-det-
judisk-kristna-arvet/ (hämtat 2020-03-03). 
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vention (Europakonventionen) om de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna, ratifierad av Sverige år 1952, och antagen som svensk 
lag 1995, innehåller en tydlig referens till religionsfriheten som en del av de 
mänskliga rättigheterna.191 Genom att anknyta till den mänskliga rättighets-
familjen i stort blir religionsfriheten en del av allmänna rättigheter, friheter 
och tolerans.192  

Redan i sin avhandling Sociala rättigheter i förändring argumenterar 
Anna-Sara Lind (2009, s 25) för en vidare social-liberal rättighetsdefinition 
som inkluderar rätten till hälsa, bostad och socialt bistånd, så som de åter-
finns i Regeringsformens 1 kap. 2 § 2 st. från år 1974.193 Lind visar att dis-
kussionen om alternativa lösningar till den svenska generella välfärdsmo-
dellen successivt växte fram under 1980-talet och senare. Den viktigaste 
faktorn bakom dessa förändringar är folkrättsliga (internationella) åtaganden 
och gemenskapsrättsliga förskjutningar (fria rörligheten i Europa) som på-
verkar möjligheten att utöva en nationell välfärdspolitik. Det globala trycket 
på välfärdsstaten ökar, som en följd av Sveriges anslutning till den Europe-
iska unionen 1995, och ger de mänskliga rättigheterna en allt mer framträ-
dande roll (Lind 2018, s 344). De mänskliga rättigheternas universella natur 
utmanar statssuveräniteten och blir genom EG-rätten en ny typ av frihetsi-
deal. Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheter-
na och de grundläggande friheterna (EKMR) gör inte skillnad mellan med-
borgare och icke-medborgare utan gäller lika för alla. Detta följer på antidis-
krimineringslagen som gäller alla medlemmar av den Europeiska unionen. 
Migranters villkor är en illustration av konflikten mellan mänskliga rättig-
heters universalitet och statssuveräniteten (Thorburn Stern 2017, s 173). 
Möjligheten att klaga gör att domstolar ges utrymme till kontroll.194 Pressen 
på den nationella välfärdsstatens förmåga kan avläsas genom det civila sam-

                               
191 Anna-Sara Lind 2016, s 158. 
192 Jfr Hans Ingvar Roth (2012, s 55 och 221) och Marie Demker (2016, s 60) som framhåller 
att tolerans är att tåla andra och att diskursen om mänskliga rättigheter hjälper ”oss både att 
identifiera och förändra icke-tolerabla uppfattningar i vårt samhälle”. Elena Namli (2017, s 
59) argumenterar för att en deliberativ demokrati, bättre än en aggregativ, ger incitament för 
dialog mellan olika grupper där de bästa argumenten (inte majoritetens preferenser) ligger till 
grund för beslut och policy. 
193 Professorn i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet Hans Ingvar Roth delar i 
boken Är religion en mänsklig rättighet? (2012, s 25) in de mänskliga rättigheterna i två 
dominerande kategorier: den socialliberala som anser att sociala rättigheter är nödvändiga för 
att möjliggöra ett människovärdigt liv medan de konservativa anser att det finns stora risker 
med att förespråka sociala rättigheter eftersom dessa kan hamna på kollisionskurs med egen-
domsrättigheter och ekonomiska friheter.  
194 Denna ökade möjlighet till kontroll kallar Anna-Sara Lind för att rättigheterna ”juridifie-
ras”. Med detta avser Lind (2009, s 41, not 73) dels att rättsliga institutioners (t. ex. domsto-
lars och ”kvasidomstolars”) makt över uttolkningen av sociala rättigheter ökar, dels den indi-
vidualisering som allt mer kännetecknar rättssystemet och som leder till att rättigheternas 
innehåll preciseras. Håkan Gustafsson (2018, s 51) kallar de sociala rättigheter som är grund-
läggande för välfärdsstaten, men som utvecklas till att bli allt mer individuella och likna 
legala medborgerliga och politiska rättigheter, för ”rättighetifiering” . 



 139

hällets ökade kritik av omsorgens privatiseringar (Bäckström 2014, s 105; 
Lind & Namli 2017, s 17), av de oklara gränserna mellan religions- och ytt-
randefrihet och den samverkan mellan trossamfunden och lokala sociala 
myndigheter som pågår (Middlemiss Lé Mon 2015).  

 
Teol. dr. Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS, och professorn i civilrätt 
Margareta Brattström, juridiska fakulteten. Ledare för Impact-programmets tema 5. 

Forskningen om religionsbegreppets konstruktion och religiositetens faktiska 
samhällsroll aktualiseras också på ett grundläggande sätt genom studiet av 
religionsfrihetens ställning i Sveriges grundlag. I Regeringsformens (RF) 2 
kap, 1 § första stycket p. 6 står att Var och en är gentemot det allmänna till-
försäkrad religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva 
sin religion. I en jämförande analys av Europakonventionens skydd för de 
mänskliga rättigheterna (artikel 9:1)195 uppmärksammar Victoria Enkvist 
(2013, s 87 och 261) svårigheterna att definiera vad som antas vara religion i 
dessa texter och särskilt frågan om vad rätten att utöva sin religion betyder i 
teori och praktik. Detta blir tydligt då a) rituell slakt, b) omskärelse av pojkar 
och c) religiösa symboler i offentliga lokaler ställs mot a) djurskyddslagens 
regler rörande förbud av slakt av obedövade djur, b) frågan om vems relig-
ionsfrihet som skyddas, barnets eller förälderns,196 c) yttrandefriheten och de 
                               
195 Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar 
frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt 
eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer 
(Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 9:1). 
196 Denna fråga ställs på sin spets genom riksdagens antagande av FN:s barnkonvention som 
gäller som svensk lag från den 1/1 2020. I en kritisk artikel skriver svenska kyrkoledare an-
slutna till Sveriges kristna råd i DN den 20/11 2019: Artikel 14 i barnkonventionen ”Tanke, 
samvets och religionsfrihet” slår fast att varje barn har rätt till religionsfrihet. Denna frihet 
betyder såväl frihet att ha och utöva en tro som frihet att inte ha någon tro. I artikeln framförs 
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regler som skollagen föreskriver. I praktiken är religionsfriheten underord-
nad värden som demokrati och jämställdhet. Enkvist (2013, s 264) föresprå-
kar därför en förändring i tolkningen av Regeringsformen från en absolut till 
en relativ rättighet. Oklarheten med vad som menas med en absolut relig-
ionsfrihet reser frågor om vem som avgör vad som är centralt i en religion. 
Vilken utövning av religion ska politiker kunna begränsa, frågar sig bland 
andra Göran Gunner (2011, s 220)? Denna fråga gäller också migranter som 
anger konversion till kristendomen som asylskäl. Dessa individer kan riskera 
dödsstraff vid återkomsten till sitt hemland.197 Det blir Migrationsverkets 
handläggare som ska avgöra om den nyvunna övertygelsen/tron är ”genuin” 
och tillräcklig för asyl.198  

 
Docent Victoria Enkvist, offentlig rätt, juridiska fakulteten och professor Mattias 
Gardell, religionshistoria, teologiska fakulteten. Ledare för Impact-programmets 
tema 2. 

                                                                                                                             
oro över att den negativa tolkningen ska få företräde. Se också Karin Åhman (2017), Barn-
konventionen i svensk rätt och Maria Klasson Sundin (2016) i avhandlingen Barnets relig-
ionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention. 
197 I 13 länder är ”apostasi” (konvertera till en religion eller förklara att man inte har någon 
religion) i princip straffbart med döden (Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldiverna, Maureta-
nien, Nigeria, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Förenade Arabemiraten, Jemen). 
https://www.dn.se/asikt/dodstraff-for-avhopp-fran-islam-i-13-lander/. Hämtat 2019-10-15. 
198 ”Konversioner, det vill säga att en person antar en annan religion än den man tidigare varit 
en del av eller växt upp inom, har blivit allt vanligare de senaste åren bland dem som migrerat 
till Sverige. Många ärenden hos Migrationsverket innefattar nu att religion/konversion åbero-
pas som asylskäl och ställer verkets handläggare och beslutsfattare inför uppgiften att avgöra 
om till exempel en asylsökandes nyvunna övertygelse/tro är ’genuin’.” 
https://www.skr.org/vart-arbete/migration-och-integration/konvertiter/.  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kaAkPX/rapport-rattsosaker-provning-av-konvertiter/. 
https://www.svd.se/att-vara-kristen-kan-vara-livsfarligt-glomt-det/. Hämtat 2019-10-15. 
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Detta aktualiserar frågor om hur sekularism (idén om åtskillnad mellan stat 
och religion) ska relateras till en ”het” religiositet med politiska ambitioner 
(jfr Callhoun et. al. 2011; Bäckström 2016). Detta visar en fjärde dokto-
rand199 vid Juridiska fakulteten Kavot Zillén (2016, s 302) i sin studie: 
Hälso- och sjukvårdpersonalens religions- och samvetsfrihet. En rättsveten-
skaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård. Frågan 
gäller inte bara vägran att utföra abort, utan har vidare syftningar inom 
hälso- och sjukvården. Generellt menar Zillén att vårdpersonalens religions- 
och samvetsfrihet bör ställas mot rätten till hälsa som är en annan rättighet 
och som i vissa fall kan hamna i konflikt med religionsfriheten. Detta leder 
till behov av att väga olika intressen mot varandra vilket ger arbetsgivaren 
ett handlingsutrymme. Genom att sjukvårdspersonalen har åtagit sig vissa 
skyldigheter menar, Zillén (2016, s 314) att deras rätt bör ge vika för det som 
ligger i patientens intresse.  

Dessa frågor har Anna-Sara Lind fört vidare i en fakultetsöverskridande 
analys av de offentliga mänskliga rättigheternas juridiska och 
etiska/filosofiska grund men också i samarbetet kring en masterutbildning i 
mänskliga rättigheter som har utvecklats mellan juridisk, teologisk och sam-
hällsvetenskaplig fakultet.200 År 2014 fick Anna-Sara Lind tillsammans med 
statsvetaren Karin Borevi och religionssociologen Annette Leis-Peters ett 
anslag inom Impact-programmet för att arbeta med frågor som rör Discrimi-
natory Practices in Welfare Provisions. Examples with regard to Culture 
and Religion from the perspective of Muslims and Roma.201 Resultatet av 
detta projekt redovisas delvis i den bok som följde på den första Impact-
konferensen 2014.202 I bokens introduktion reser Lind m fl (2016, s 9-13) den 
ovan nämnda frågan om staters och domstolars nya roll att definiera och 
avgränsa religion från icke-religion. Denna verksamhet sker ofta ad hoc, från 

                               
199 Det är sex doktorander vid Juridisk fakultet som har arbetat inom Impact of Religion-
programmet, Anna-Sara Lind (2009), Mosa Sayed (2009), Caroline Sörgjerd (2011), Viktoria 
Enkvist (2013) och Kavot Zillén (2016). En ytterligare avhandling väntas av Emma Ahlm 
(2020). 
200 Masterprogrammet vänder sig till dem som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom 
olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Utbildningen fokuse-
rar mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsveten-
skapliga perspektiv. Professorn i etik Elena Namli är aktiv i utvecklingen av masterprogram-
met. Kursansvarig är universitetslektorn i mänskliga rättigheter vid Teologiska fakulteten 
Helen Andersson: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod= RMR2M. 
Hämtat den 2019-10-16. Uppdraget att ansvara för MR-frågorna var bakgrunden till antologin 
av Lind-Namli (red.) (2017): Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlit-
teratur. 
201 Anslaghet på 992 600 SEK rör arbete inom tema 5 (Welfare models-organisation and 
values). Se bilaga 8. Ytterligare ett anslag gick till Anders Sjöborg inom Impact-programmets 
tema 2 för insamling och analys av data ingående i den andra europeiska ungdomsstudien 
under ledning av Hans-Georg Ziebertz: Religion and Human Rights – the second wave (307 
800 SEK).  
202 Anna-Sara Lind, Mia Lövheim, Ulf Zackariasson (eds.) (2016). Reconsidering Religion, 
Law and Democracy. New Challenges for Society and Research. 
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fall till fall, vilket skapar inkonsekvens och osäkerhet. Verksamheten reser 
också frågor om vem, eller vilka, som har makt att särskilja religion från 
andra sociala fenomen i det offentliga. Genom acceptansen av internationella 
avtal med bindande mänskliga rättigheter är det staters uppgift att acceptera 
och stärka olika former av (religiös/etnisk) pluralism, något som skapar 
spänningar mellan individuella och kollektiva rättigheter och friheter. Det är 
stor skillnad om religionsfriheten avser rätten för trossamfund att organisera 
sina inre angelägenheter jämfört med rätten för individer att forma sina egna 
livsåskådningar. Detta gäller också rätten till religionskritik i yttrandefrihet-
ens namn för individer och grupper, som med hänvisning till mänskliga rät-
tigheter, vill leva ett sekulärt liv eller vill kritisera offentliga religiösa ytt-
ringar.  

Boken är också ett exempel på mångvetenskaplig samverkan. I kapitlet 
Layers of Inconsistency. The Swedish National Agency for Education’s 
Guidelines on Muslim Headscarves,203 1) visar Annette Leis-Peters att Skol-
verkets rekommendationer från år 2012 endast i vag form täcker in frågan 
om hur skolor ska förhålla sig till elever som önskar bära slöja (en religiös 
symbol) och att Skolverket därmed riskerar att bidra till stereotypa föreställ-
ningar om religion som något ointressant att förhålla sig till; 2) visar Anna-
Sara Lind att Skolverkets dokument ur ett juridiskt perspektiv på ett inkor-
rekt sätt fokuserar rätten att bära slöja i en offentlig skolmiljö som enbart en 
religiös fråga, dock utan att definiera religion, och bidrar därmed till att un-
derminera frågans relation till andra rättigheter som rätten till yttrandefrihet; 
och 3) visar Karin Borevi genom en analys av debatten om dessa rekom-
mendationer att det i riksdagen inte finns någon politisk konsensus om tillå-
telsen för elever att bära en religiös huvudbonad i skolan och att det därför 
blir oklart om rekommendationen ska ses som ett uttryck för religions- eller 
yttrandefriheten. Intressant är också att den mångvetenskapliga undersök-
ningen ger en fylligare bild av en komplex samhällsfråga som rör mänskliga 
rättigheter.204 

Studiet av de mänskliga rättigheterna är ett av Uppsala universitets priori-
terade forskningsområden. Detta markeras av den konferens som hölls den 
10 december 2018 för att uppmärksamma 70 års jubiléet av FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, ett samarrangemang med Upp-
sala kommun. I en artikel i Upsala Nya Tidning den 10/12 2018 konstaterar 
inbjudarna till konferensen, Anna Jonsson Cornell, Anna-Sara Lind, Martha 
Middlemiss Lé Mon och Rebecca Thorburn Stern att domstolar och myndig-

                               
203 Karin Borevi, Annette Leis-Peters, Anna-Sara Lind (2016): Layers of Inconsistency. The 
Swedish National Agency for Education’s Guidelines on Muslim Headscarves, i A.-S. Lind, 
M. Lövheim, U. Zackariasson. Reconsidering Religion, Law and Democracy. New Challenges 
for Society and Research, s 179-198. 
204 För en studie av nya religionsyttringars anpassning till offentliga regler se Victoria Enkvist 
och Per-Erik Nilsson (2016): The Hidden Return of Religion. Problematising Religion in Law 
and Law in Religion in the Swedish Regulation of Faith Communities.  
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heter har fått allt mer komplexa uppgifter att hantera. För att möta dessa 
utmaningar finns ett förslag om att Uppsala universitet ska bilda ett nätverk 
för att samla kompetens kring frågorna, kallat Uppsala University Human 
Rights Research Network. Flera forskare inom detta studieområde har fått 
Martin H:son Holmdahls pris för särskilda insatser inom området mänskliga 
fri- och rättigheter.205 Priset tilldelades Rebecca Thorburn Stern år 2014206, 
Anna-Sara Lind 2016207 och Elena Namli år 2017.208 Till detta kommer att 
CRS har fått medel från CIRCUS (se nedan 11.10) för nätverket Migration 
as a legal and political process med Rebecca Thorburn Stern som ledare för 
åren 2020-2021.209  

10.2.3 Artificial Intelligence och demokratisk inkludering 2019-
2024 
Ett ytterligare exempel på forskningens förnyelse vid CRS är den beviljade 
ansökan om att studera betydelsen av s. k. strong articifial intelligence (AI) 
för samhällsutvecklingen inom en rad områden.210 Projektet har delvis sina 
rötter inom Impact-programmets tema 6211 men har samtidigt en självständig 
ställning genom att ingå i en omfattande satsning på studier av hur artificiell 
                               
205 Martin H:son Holmdahls pris instiftades av Uppsala universitet 2003 som en hyllning till 
dess förutvarande rektor. Det är universitetets främsta pris för insatser inom detta område. 
Priset ska tilldelas en eller flera anställda vid Uppsala universitet årligen som har gjort insat-
ser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Här anges endast de personer som har varit 
knutna till CRS verksamhet. https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-
utmarkelser/ holmdahlpriset/. Hämtat 2019-12-15. 
206 Rebecca Thorburn Stern tilldelas priset för att hon har påvisat de rättigheter som tillkom-
mer barn, flyktingar och migranter inom EU. Hennes publikationer har i huvudsak behandlat 
asyl- och migrationsrätt och hon är av regeringen utsedd till ledamot av Migrationsverkets 
etiska råd. 
207 Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, är en forskare som genom sin vetenskapliga gär-
ning på ett föredömligt sätt arbetat med frågor om mänskliga rättigheter genom att också ta 
upp sociala rättigheter och inte minst rätten till hälsa. Särskilt viktigt är att hon uppmärksam-
mat dessa frågor även utanför akademin. Hon är nu engagerad i universitetets satsning på 
mångvetenskaplig forskning om rasism. 
208 Elena Namli, professor i teologi och forskningsledare vid Institutet för Rysslands- och 
Euroasiatiska studier, har under närmare ett decennium haft en central roll i att skapa och 
utveckla det mångvetenskapliga mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Inte minst har 
hon engagerat sig för studenter från icke-privilegierade miljöer. I sin forskargärning har pro-
fessor Namli på ett föredömligt sätt bidragit till en nyanserad förståelse av rättigheternas roll i 
etik och politik. Hon har gjort betydelsefulla insatser i rättighetsfrågor även utanför akademin.  
209 Nätverket sammanför forskare från juridik, historia, filosofi, statsvetenskap och teologi 
som ska studera juridiska och politiska frågor med anknytning till migration.   
210 Artificiell intelligens definieras som den intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad 
från naturlig intelligens som uppvisas av människor och djur. Maskininlärning är metoder 
som används av datorer för att lära sig utifrån data, utan att de har programmerats för just den 
uppgiften. En algoritm är en instruktion för hur man genom ett antal steg utför en beräkning 
eller löser ett speciellt problem: se https://www.tidningencurie.se/nyheter/2019/09/23. Hämtat 
den 26/9 2019. 
211 Religionsfilosoferna Johan Eddebo och Oliver Li har utbildats med fokus på relationen 
mellan vetenskap och religion inom tema 6 under handledning av Mikael Stenmark. 
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intelligens och autonoma system påverkar samhället och människors beteen-
den. Detta program stöds av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. I det s. k. WASP-
HS programmet står WASP för Wallenberg AI, Autonomous Systems and 
Software Program och HS för Humaniora och Samhällsvetenskap.212 Pro-
grammet är ett av de största i Sverige213 och satsningen på forskning inom 
Humaniora och samhällsvetenskap omfattar 96 miljoner till 16 projekt med 
syftet att analysera hur det pågående teknikskiftet med artificiell intelligens 
och autonoma system påverkar etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, 
sociala och juridiska förhållanden. En särskild satsning på rekrytering av 
doktorander kommer att ske på nationell nivå. En ny generation forskare 
med bred kompetens inom såväl teknik som humaniora och samhällsveten-
skap rekryteras därför.  

I den senaste utlysningen tilldelades Uppsala universitet i oktober 2019 
fyra projekt om 6 miljoner vardera på fem år (2020-2024) varav ett leds av 
Anna-Sara Lind med titeln: Artificial Intelligence, Democracy and Human 
Dignity.214 Frågan är om stark AI kan utvecklas till att ha en egen självstän-
dighet som kan genomsyra samhället och rent av få moralisk status. De upp-
följande frågorna är hur denna status i så fall kommer att påverka demokra-
tins ställning i en allt mer teknikbaserad verklighet. Hur kommer AI att på-
verka människans värdighet och den fria viljans ställning? Vad betyder detta 
för mänskliga rättigheter och för juridiska tolkningar med följande etiska och 
moraliska frågor, men också frågan om hur livsåskådningsbilden, med tran-
scendentala konsekvenser på nationell och global nivå, kan påverkas. I det 
historiska systemskifte, som teknikutvecklingen innebär, riskerar männi-
skans inflytande att minska, snarare än att öka. Det leder till ett stort behov 

                               
212 The scope of WASP is artificial intelligence, collaborating vehicles, robots and complex 
software-intensive systems with the intelligence to achieve autonomy in interactions with 
humans. Software, models and algorithms are currently a large and rapidly increasing part of 
the development of almost all engineering systems including autonomous systems, and there 
is a strong need to manage this complexity to ensure functionality and reduce development 
costs. Artificial intelligence and autonomous systems are a scientifically challenging disrup-
tive technology that will fundamentally change society and industry. Swedish industry is by 
tradition strong in systems engineering. To stay competitive, Sweden needs to invest in re-
search and competence building in this area, and hence WASP is highly relevant to Swedish 
industry: https://wasp-sweden.org/about/vision-and-strategy/ (hämtat 2019-11-19). Ordfö-
rande för WASP-HS styrgrupp är professor Kerstin Sahlin medan professor Anna-Sara Lind 
är ledamot. 
213 Totalt anslås 660 miljoner i tio år till det nationella programmet: 
https://mmw.wallenberg.org/en/funding-guide#announcement_14/ (hämtat 2019-11-19). 
214 https://www.crs.uu.se/forskning/artificial-intelligence--democracy-and-human-dignity/. 
Hämtat 2020-01-19. De övriga tre projekten heter 1) BioMe: Existential challenges and et-
hical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds med huvudsökande docent Amanda 
Lagerkvist, institutionen för informatik och media; 2) The labor-market impact of firm-level 
adoption of AI and autonomous systems med huvudsökande professor Oskar Nordström, 
nationalekonomiska institutionen; 3) The new scientific revolution? AI and big data in biome-
dicine med huvudsökande docent Francis Lee, sociologiska institutionen. 



 145

av en djupare förståelse av vilka värden som skapas och överförs när teknik 
som bygger på artificiell intelligens blir allt mer vanlig.215  

Anna-Sara Lind svarar för den juridiska analysen tillsammans med Lars 
Karlander vars avhandling (2018) fokuserade på konstitutionell rätt, EU-rätt 
och offentlig internationell rätt. Religionsfilosoferna Johan Eddebo och Oli-
ver Li studerar särskilt medvetandets filosofi och subjektets metafysiska 
karaktär (se nedan avsnitt 10.3). Statsvetaren Jonas Hultin Rosenberg, expert 
på frågan om demokratiska inkluderingar, och statsvetaren Johan Wejryd (se 
nedan avsnitt 10.4) kommer att leda den empiriska delen av projektet. Båda 
har disputerat vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala år 2016 respek-
tive 2018. Projektet innebär därmed att yngre forskare i juridik, statsveten-
skap och religionsvetenskap kommer att medverka till kunskapsutveckling-
en.  

Ett andra exempel på forskningens förnyelse vid CRS är projektet 
’Kontributivism’.216 Detta projekt studerar idén att människors ekonomiska 
bidrag till staten är styrande för hur de får tillgång till demokratiska rättig-
heter, och därmed får politiskt inflytande, och den följande frågan om indi-
vidernas rösträtt håller på att bli allt mer beroende av olika former av eko-
nomiska bidrag till staten. Kontributivismen definieras som idén att ekono-
miska bidrag ger rätt till politiskt inflytande i form av rösträtt. Projektet 
undersöker vilka juridiska former som denna idé håller på att ta, samt hur de 
politiska framtidsutsikterna ser ut i Europa.  

Projektet fokuserar de regelverk som ger grunderna för rätt till politiskt 
inflytande baserat på ekonomiska bidrag antingen direkt, som t.ex. citi-
zenship-by-investment programs som möjliggör ”köp” av medborgarskap 
och därmed rätten att rösta i allmänna val; eller indirekt, som i fallet med 
investment immigration policies. I fokus står det första regelverket, som tyd-
ligast förekommer i de östra och södra delarna av Europa. Projektet under-
söker också de politiska förutsättningarna för att denna idé ska spridas vi-
dare.  

Studien kombinerar teoriutveckling med systematiska empiriska studier 
genom: a) fördjupade juridiska granskningar av lagar som gör det möjligt att 
sälja medborskarskap i EU ”citizanship for sale”, b) jämförande studier av 
parlamentsdebatter rörande rösträtt både för bosatta icke-medborgare och för 
utlandsbosatta medborgare i fyra länder (Storbritannien, Tyskland, Frankrike 
och Italien) och c) enkätundersökningar av befolkningsattityder till frågan 

                               
215 Se ansökan sid 4.  
216 Contributivism – On Practices, Debates and Attitudes about Groudning Democratic Inclu-
sion on Economic Contributions. Projekt vid Vetenskapsrådet 2019-2023. 
https://www.crs.uu.se/forskning/contributivism/. Hämtat 2020-01-10. Projektet antogs av 
Vetenskapsrådet i november 2018 med ett anslag på närmare 6 miljoner på fyra år. Huvudsö-
kande var Patricia Mindus som är Wallenberg Academy Research Fellow med ansvar för 
projektet CIVIS SUM som studerar juridiska praktiker och migrationspolitik inom EU: 
http://civissum.eu/about/. Hämtat 2019-11-19.  
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om kontributivism genom s. k. conjoint analyses.217 Denna metod används 
för att förstå hur den idé som ligger i begreppet kontributivism används och 
om det ekonomiska tänkandet kring demokratiska rättigheter håller på att 
göra come-back.  

Projektet leds av Anna-Sara Lind som fokuserar på interaktionen mellan 
EU och olika länders grundläggande rättigheter med lagstiftning bl. a. om 
välfärdens roll för den demokratiska inkluderingen av medborgare. Patricia 
Mindus studerar vägarna till medborgarskap inom Europeiska unionen och 
kommer att fokusera på rättsläget för migranter i Sverige och EU. Elena 
Prats är doktorand vid filosofiska institutionen och studerar frågan om ”citi-
zenship for sale” tillsammans med Patricia Mindus. Tre yngre forskare från 
den statsvetenskapliga institutionen i Uppsala tillkommer: De ovan nämnda 
postdoktorala forskarna Johan Wejryd och Jonas Hultin Rosenberg, som 
båda kombinerar demokratisk teori med kvantitativ politisk sociologi samt 
Anthoula Malkopoulou som är vik. universitetslektor och har särskild sak-
kunskap kring studiet av parlamentsdebatter.218 

Framtidsutsikter: Utvärderingen av Impact-programmet 2014 lyfte särskilt 
fram forskningen som rör religion och rätt som ”truly groudbreaking” och 
världsledande. Det är uppenbart att de forskningsspår som arbetades upp 
under 2000-talets första årtionde, och som har implementerats i pågående 
studier, är av största betydelse för analysen av samhällets framtidsutsikter. 
Frågor som rör muslimsk tro och rättstradition har växt i omfattning, till-
sammans med en ökad migration. Frågor om religionsfrihetens ställning i 
relation till en offentligt definierad religiositet ingår i de studier som forskar-
na Mosa Sayed, Victoria Enkvist och Kavot Zillén arbetar vidare med.219 Allt 
sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs år 1948 har skyddet 

                               
217 Conjoint analyses är en statistisk metod för marknadsanalys av individuella valstrategier 
som används inom marketing psychology och är en s. k. ”sammanbunden analys”. Metoden är 
ett verktyg för att undersöka den relativa betydelsen av olika egenskaper hos ett objekt samt 
för hur människor bedömer objektet? Se ansökan sidan 7. 
218 Ett liknande projekt har fått stöd av CIRCUS 2019 för att utveckla programmet: Exploring 
Citizenship: Rules & Principles in Citizenship Design - New Challenges in the Wake of Mi-
gration, Populism and Increasing Global Interdependence. Detta program ska fungera mång-
vetenskapligt genom att fokusera problemet utifrån rättsligt, statsvetenskapligt och filosofiskt 
(och ytterligare) perspektiv med de ovan nämnda forskarna Anna-Sara Lind, Patricia Mindus, 
Johan Wejryd och Jonas Hultin Rosenberg. Programmet utgår från tanken om ”demokratins 
kris” och det nya behovet av att definiera vilka som utgör folket i en demokrati genom att 
studera den legitimitet som medborgarskap ges juridiskt och genom sociala praktiker. 
https://www.filosofi.uu.se/research/research-projects/exploring-citizenship/?languageId=1/. 
Hämtat 13/12 2019.  
219 Emma Ahlm arbetar med en ytterligare studie av synen på religionsfrihet i ett Europaper-
spektiv (färdig 2020). Hon studerar relationen mellan juridik och religion genom att fokusera 
på relationen mellan staten och majoritets- och minoritetsreligion, religionsfrihet ur ett indivi-
duellt och kollektivt perspektiv och relationen mellan Europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen, 1953) och 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000). 
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av religion mot statlig styrning varit en prioriterad fråga. Dessa formulering-
ar tillkom dock som en effekt av andra världskriget. Hur dessa rättigheter ska 
tolkas i relation till EU-rätten, och till en ökad statlig styrning, är en het 
fråga för stater, myndigheter och religiösa grupper och kräver fortsatta ingå-
ende studier. Forskningsmiljöns förmåga till förnyelse exemplifieras av stu-
diet av mänsklig frihet och värdighet i relation till artificiell intelligens och 
till studiet av medborgarskapets förutsättningar att fungera inkluderande och 
frågan om rätten att delta i det offentliga demokratiska samtalet kan köpas 
för pengar. Det forskningsfält som beskrivs i detta avsnitt summerar studiet 
av den komplexa relationen mellan religion och rätt så som den kommer till 
uttryck genom både svensk grundlag och de lagar och förordningar som 
inrymmer mänskliga fri- och rättigheter. Komplexiteten kring dessa frågor 
har att göra med ökad migration och internationalisering av svensk rätt. De 
samhällsutmaningar som väntar runt hörnet kräver fortsatta ingående och 
engagerade studier kring religion och rätt. 

10.3 Vetenskap och religion – en plattform för dialog 
och utbildning i Sverige: Nytt tema 3, John Templeton 
Foundation 2015-2019 
Vetenskap och religion (tro) är sannolikt de viktigaste sociala och kulturella 
krafterna i världen idag menar Philip Clayton, Ingraham Professor of Theo-
logy, Claremont School of Theology, USA.220 Hur ska relationen mellan 
dessa sociala och kulturella krafter förstås och hur bidrar de till formeringen 
av aktuella livsåskådningar och därmed till individuell identitet i det plural-
istiska västerländska samhället.221 Svar på dessa grundläggande frågor har 
utvecklats av professorn i religionsfilosofi Mikael Stenmark, seniorprofes-
sorn i systematisk teologi och livsåskådningsforskning Carl-Reinhold Brå-
kenhielm och seniorprofessorn i astrofysik Bengt Gustafsson tillsammans 
med yngre forskare och doktorander.  

Syftet med forskningen är att identifiera och analysera a) olika uppfatt-
ningar om hur vetenskap och religion är relaterade till varandra, b) hur ve-
tenskap och religion påverkar varandra och c) hur vetenskap och religion 
påverkar människors konkreta livsåskådning. En ofta förbisedd följdfråga är 
vilka roller som vetenskap och religion anses ha i den offentliga sfären. 
Dessa olika roller leder till normativa svar, som behöver studeras kritiskt. 
Detta analysarbete har Mikael Stenmark, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Bengt 
Gustafsson och docenten i religionsfilosofi Ulf Zackariasson utfört tillsam-

                               
220 Impact-programmets broschyr 2014, s 13. 
221 Begreppet livsåskådning används i enlighet med traditionen från Anders Jeffner (se avsnitt 
2.1 ovan). 
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mans med fyra doktorander (samt gästforskaren Stephen LeDrew som har 
studerat ateismers olika relationer till vetenskap).222  

Ett viktigt resultat av studierna är utvecklingen av en multidimensionell 
modell där åtminstone fyra olika dimensioner måste studeras för att relation-
en ska bli allsidigt belyst: 1) Den sociala dimensionen innebär tanken att 
relationen är socialt konstruerad av individer som lever i en specifik historisk 
och kulturell kontext; 2) Den teleologiska dimensionen innebär vikten av att 
studera målet för eller syftet med de vetenskapliga och religiösa aktiviteterna 
eller praktikerna; 3) Den epistemologiska dimensionen fokuserar på de me-
del som används för att uppnå vetenskapliga och religiösa målsättningar; 4) 
Den teoretiska dimensionen innebär studiet av de trosföreställningar, berät-
telser, teorier och liknande föreställningar som den vetenskapliga och reli-
giösa praktiken genererar. Det empiriska materialet har förutom analysen av 
relevanta texter varit befolkningsundersökningar, intervjuer med represen-
tanter såväl från akademin som utanför densamma. Detta innovativa arbets-
sätt syftar till en djupare förståelse av hur individers och kulturers världsbil-
der formeras.  

                               
222 Doktoranderna är: 1) Lotta Knutsson Bråkenhielm, religionsvetenskaplig kognitionsforsk-
ning med avhandling: Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn? Kognitionsveten-
skaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet. 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Philosophy of Religion: 2, 2016; 
2) Mikael Leidenhag, Religiös naturalism i dialogen mellan vetenskap och religion med av-
handling: Naturalizing God? A critical evaluation of religious naturalism. Uppsala: Depart-
ment of Theology, Uppsala University, 2016: 3) Johan Eddebo, Vetenskap, religion och 
odödlighetstanken med avhandling: Death and the Self. Acta Universitatis Upsaliensis, Upp-
sala Studies in Philosophy of Religion: 3, 2017; 4) Oliver Li, Vetenskap, religion och den fria 
viljan med avhandling: Panentheism, panpsychism and Neuroscience: in Search of an Alter-
native Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will and 
Theistic Belief. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Philosophy of Religion: 4, 
2018; En femte doktorand Ingrid Malm Lindberg beräknas bli klar 2021 med en avhandling 
om Imaginationens roll i vetenskap och religion.  
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Book Release: Relativism and Post-Truth in Contemporary Society. Possibilities and 
Challenges. Den 11/2 2018. Inledare Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi 
(redaktör), Ulf Zackariasson, docent i religionsfilosofi (redaktör), båda tillika ledare 
för Impact-programmets tema 6, samt professorn i religionspsykologi, Valerie De-
Marinis, författare till ett kapitel. 

Vid fördelningen av fortsättningsprojekt inom Impact-programmet 2014 
(avsnitt 8.4 ovan och bilaga 8) fick Mikael Stenmark och Ulf Zackariasson 
medel till att fördjupa studiet av 1) Relativism in Theology, Law and the 
Sciences, 2) The Quest for certainty (egenfinasierad) och 3) The Role of Sci-
ence in Public Debate on Religion: Case Studies on Public Intellectuals 
(totalt 1,7 miljoner). De har delvis utgått från diskussionen om de motstri-
diga och samtidiga tendenserna mot både relativism och absolutism så som 
Peter L. Berger har utvecklat i boken: Between Relativism and Fundamental-
ism: Religious resources for a middle position (2010). Analysen fokuserar på 
spänningen mellan dessa två till synes motsatta tendenser. En som driver 
kulturen mot relativism, synsättet att det inte finns några absoluta sanningar i 
vare sig vetenskap, religion, moral eller någon annanstans. Den andra driver 
mot olika former av absolutism, som religiös fundamentalism, nyateism eller 
av scientism (en absolut tro på vetenskap). Forskarna har därför fokuserat 
studiet av två motsatta fenomen på skalan mellan relativism och absolutism. 
Relativismstudiet är på ett självklart sätt ett uttryck för den ena polen, medan 
scientismstudiet är ett uttryck för den andra polen, absolutism. Utifrån sin 
mångvetenskapliga ansats är hypotesen att relativism uppfattas olika inom 
olika akademiska discipliner och att svaren därför blir olika.223  

Forskarna frågar sig också om det vetenskapliga arbetet har blivit allt mer 
kund- eller nyttoinriktat (”customized”) oavsett om detta gäller förväntning-
ar från marknaden, politiska ideologier, eller religiösa/anti-religiösa uppfatt-

                               
223 Stenmark, Mikael, Steve Fuller and Ulf Zackariasson (eds.) (2018).   
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ningar. Denna utveckling förklarar förskjutningar i synen på vetenskap och 
frågan om vilken nytta den spelar i samhället i stort. Denna återkommande 
debatt återspeglas i projektet av personer med olika bakgrunder (kristna, 
muslimer, ateister, feminister, miljöaktivister) men också av personer med 
olika vetenskapliga ingångar, dvs teologer, filosofer, naturvetare, sociologer. 
Denna studie är publicerad.224    

Det internationella intresset för forskningen illustreras av det faktum att 
John Templeton Foundation225 anslog ca tio miljoner SEK till projektet 
CUSANUS med det uttryckliga syftet att fördjupa studiet av relationen mel-
lan (natur)vetenskap och religion och samtidigt bredda basen för denna dia-
log genom a) samarbete med Svenska kyrkan och Sigtunastiftelsen/Agora 
for Biosystems men också b) genom kontakter med Chalmers tekniska högs-
kola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan 
Stockholm samt Verbum förlag. Projektledare är Carl-Reinhold Bråkenhielm 
och Mikael Stenmark. Syftet är att skapa en plattform för dialog och utbild-
ning under åren 2015-2018/19 som får betydelse efter projekttidens slut.226 
Enligt webbsidan är syftet vidare att bredda diskussionen och öka kunskapen 
om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan intera-
gera med varandra i ett konstruktivt samspel. I första hand har teologer och 
religiösa ledare berörts, men projektet har även fungerat som en resurs för 
lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal semi-
narier, konferenser och kurser har arrangerats. I t. ex. Göteborgs och Lunds 
stift har under åren sammanlagt 130 evenemang arrangerats, där ca 40 % av 
alla präster och pastorer deltagit. I Västerås stift har samtliga präster deltagit 
i en tredagarsutbildning. Fortbildningsdagar har också genomförts i Luleå 
och Växjö stift. Även inom Equmeniakyrkan och det muslimska studieför-
bundet Ibn Rushd har fortbildning för religiösa ledare genomförts. Det totala 
antalet individer som har tagit del av projektets aktiviteter har ökat under 
projektets gång från 2 500 år 2015 till 11 500 år 2017.  

De studier som bl. a. har genomförts inom projektet CUSANUS samman-
fattas av Carl-Reinhold Bråkenhielm i den omfattande rapporten The Study 
of Science and Religion (2018). Genom att foga samman sociologiska, teo-
logiska och filosofiska perspektiv vill författaren lyfta fram konstruktiva 
modeller för hur relationen mellan vetenskap och religion kan uppfattas i ett 
nordiskt och amerikanskt jämförande livsåskådningsperspektiv. Hur stor är 
skillnaden mellan en befolknings biologiskt influerade synsätt och religiösa 
ledares och teologers? Boken analyserar olika uppfattningar om denna relat-
ion från Nathan Söderblom till Antje Jackelén och frågar sig om relationen 

                               
224 Fuller, Steve, Mikael Stenmark och Ulf Zackariasson (eds.) (2014). 
225 https://www.templeton.org. Anslaget är på 1 022 304 dollar. Hämtat 2019-05-11. 
226 https://www.crs.uu.se/om-crs/nyhetsarkiv/2015/?tarContentId=639012/. Hämtat 2019-05-
11. 
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är konfliktartad, uttrycker en kreativ interaktion eller fungerar som separata 
livsåskådningsfält.  

Framtidsutsikter: Projektet CUSANUS är ett skolexempel på hur forsk-
ningen i allt högre grad får betydelse utanför akademin och om kravet på 
resultatredovisning riktad till olika institutioner i samhället, dess ledare och 
en intresserad allmänhet. Projektet fungerar därför som en plattform för dia-
log mellan akademi och samhälle. Detta visar att Impact-programmet har 
kraft att förnya sig och resultera i långsiktig kunskapsförmedling och dialog 
inom ett forskningsområde som inte bara tilldrar sig stort internationellt in-
tresse utan också har betydelse för synen på relationen mellan vetenskap och 
religion och för den grundläggande livsåskådningsdebatten i ett framtida 
Sverige.  

10.4 Religionens medialisering i samhälle och skola: 
Nytt tema 4  
Ett internationellt uppmärksammat forskningsfält som har utvecklats paral-
lellt med CRS och har ingått i Impact-programmet rör studiet av relationen 
mellan media, religion och kultur och teorin om religionens medialisering. 
Denna teori kan relateras till kulturforskningen i stort, se t.ex. ACSIS, Lin-
köpings universitet227, och till Stig Hjarvard’s studier i Danmark (Hjarvard 
2008) och den företräds av Mia Lövheim i Uppsala.228 Teorins springande 
punkt är antagandet om mediernas ökade betydelse som arena för social 
interaktion och kommunikation men också för formandet av opinioner, vär-
deringar och identiteter i samhället. Medierna är centrala som kontaktytor till 
en levd vardagsreligion (se ovan 10.2). Religiösa organisationer använder 
dessutom media för att kommunicera med sina medlemmar, Facebook-
grupper och det offentliga samhället. Religionen frigörs därför från sina in-
stitutioner och blir en friflytande storhet som förankras i olika samhällsin-
stitutioner utifrån deras premisser.229 

Detta forskningsfält synliggjordes redan på 1970- och 80-talen av Jan Ar-
vid Hellströms (1979) och Thorleif Petterssons (1985) studier men framför 
allt av Alf Linderman (1996) i avhandlingen om receptionsforskning. Forsk-
ningsområdet media, religion och kultur pekades ut särskilt i Forskningspro-
gram i religionssociologi vid Uppsala universitet år 2001 med Linderman 
som ansvarig. Utgångspunkten för forskningen är att det senmoderna sam-
hällets pluralism gör det svårare för individer att utveckla övergripande tolk-

                               
227 https://liu.se/artikel/om-acsis, hämtad 28/11 2019.  
228 Hjarvard, Stig och Mia Lövheim (2012). 
229 Se t. ex. James A. Beckford (2003) som utvecklar denna syn på religion som en kulturell 
resurs i det offentliga. 
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ningsmönster som upprätthålls av stora grupper människor (en s. k. plausibi-
litetsstruktur, se 2.3 ovan). Olika perspektiv existerar sida vid sida och me-
dier utgör då en samlande kommunikativ arena för att skapa gemensamma 
förståelser men också för debatt mellan olika tolkningar på individuell och 
samhällelig nivå. Ny medieteknik bidrar till att individen frigörs från tidigare 
sociala grupperingar, normer och identiteter och får möjlighet till globala 
nätverk för information och kommunikation över tidigare gränser. Detta ökar 
betydelsen av egna val och tolkningar av religion och livsåskådning. Det ger 
också migrerade grupper möjlighet att skapa egna nätverk. 

Alf Linderman kom att bli handledare för Mia Lövheim som studerade re-
ligionsyttringar i unga människors användning av sociala medier. Hon för-
svarade avhandlingen år 2004 med titeln: Intersecting Indentities: Young 
People, Religion and Interaction on the Internet. Avhandlingen var innova-
tiv genom att fokusera på ungdomar och internet och därmed både på socia-
lisationsfrågor och på diskursanalys som arbetsmetod (Fairclough 1992). 
Avhandlingen publicerades aldrig i någon Acta-serie men utkom i bearbetad 
form på svenskt förlag och fick därmed stor spridning.230 Resultaten fick 
också internationell spridning genom ett antal artiklar, t. ex. i Ammerman, 
Nancy (2007).231 Denna problematik förde Mia Lövheim vidare i ett postdok-
toralt projekt som år 2006 beviljades av Stint (Stiftelsen för international-
isering av högre utbildning och forskning) med titeln: Postmodernistiska 
föregångare och traditionella bärare. Unga kvinnors värderingar i medie-
rade berättelser på internet (2007-2009). Enligt reglerna måste denna typ av 
projekt förläggas till ett annat land, i det här fallet till Institutt for medier og 
kommunikasjon vid Oslo universitet. Där fanns opponenten från disputation-
en 2004, Knut Lundby, som föreståndare. 

Denna forskningsprofil har också berörts av Marta Axner (2013) som stu-
derade religiösa aktörer på debattsidor i tre stora dagstidningar och Anneli 
Winell (2016) som har analyserat diskurser om hälsa och välbefinnande i 
svenska damtidningar. Till detta kommer Oriol Povedas (2017) analys av 
förhandlingar om religiösa identiteter, och vilken roll digitala medier spelar 
för dessa bland ortodoxa judar med HBTQ-identitet, och Evelina Lundmarks 
(2019) analyser av den sårbarhet som kvinnor och män i USA uppvisar då de 
exponerar sin ateistiska grundhållning på You Tube (Performing Private 
Truths in Precarious Publics). Linderman och Lövheim har också varit med 
och grundat det nordiska nätverket för studier av media-religion-kultur 
(1993) och the International Society for Media, Religion and Culture (2006) 
som har möten vartannat år.  

Denna forskningsagenda utvecklades under 2010-talet genom två studier 
av relationen mellan en religiös och sekulär modernitet tillsammans med 

                               
230 Mia Lövheim (2007a). Sökare i cyberspace. Ungdomar och religion i ett modernt medie-
samhälle. 
231 Mia Lövheim (2007b). Virtually Boundless? Youth Negotiating Tradition in Cyberspace. 
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analyser av pågående förskjutningar i den mediala diskursen. Den tog först 
form genom projektet vid Vetenskapsrådet: Religionens återkomst? En stu-
die av religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall 2010-
2015.232 Studien undersöker relationen mellan religion och modernitet genom 
att fokusera förändringar av referenser till religion i svenska opinions-
bildande texter under perioden. Frågan gäller inte så mycket om religion har 
återkommit, som hur religionens närvaro yttrar sig i media, och hur religion 
genom migration och nya politiska skiljelinjer får en central roll i offentlig 
debatt. Lövheim har även studerat medier som arena för debatter om 
mångreligiositet och demokrati som en följd av sociala och kulturella för-
ändringar. Genom att anknyta till en tidigare studie kallad Kulturindikatorer: 
Svensk symbolmiljö 1976-1995, kan en longitudinell ansats användas. Pro-
jektet har avrapporterats genom Lövheim & Linderman (2015), Linderman 
och Lövheim (2016), Lövheim (2017a, 2017b) och Lövheim (2019).  

Den andra studien avser ett projekt antaget av Impact-programmet 2014 
med ett anslag på 1,1 miljoner SEK kallat Construction of religion and the 
secular in Swedish public debate. Three case studies 2000-2012 med Mia 
Lövheim, religionssociologi, Victoria Enkvist, offentlig rätt, Per-Erik Nils-
son, religionshistoria och Ulf Zackariasson, religionsfilosofi. Projektet ana-
lyserar både konstruktionen av nya gränser mellan det religiösa och det seku-
lära i svensk medierad debatt och frågan om vilka juridiska konsekvenser 
denna utveckling får för a) religiösa friskolor, b) yttrandefriheten och c) frå-
gor om diskriminering av minoriteter. Projektet beräknas bli avrapporterat 
2020.  

Studier av religion och politik  
Mia Lövheim har också utvecklat samarbete med statsvetenskapen om frågor 
som rör religionens politisering. Det växande intresset för detta studium kan 
å ena sidan uppfattas som en del av den generella politiseringen av privatli-
vet men det kan också å andra sidan ses som en del av behovet att identifiera 
moraliska eller etiska ställningstaganden i en global värld. Flytande identite-
ter inom både det privata och det offentliga gör nödvändiga förhandlingar 
politiska. Denna politisering analyserar Mia Lövheim och statsvetaren Karin 
Borevi inom Impact-programmets tema 1. Impact-programmets broschyr 
(2014) lyfter särskilt fram studier av politiska responser på den religiösa 
pluralismen men också studier av statliga myndigheters tendens att politisera 
religion för sina egna syften. En följdfråga är om staters exklusiva styrning 
(government) håller på att ersättas av en styrning som inkluderar nya aktörer 
som verkar tillsammans med staten, dvs frivilliga, semi-officiella eller pri-
vata aktörer (governance). Denna utveckling skulle förklara ökningen av 
antalet aktörer inom det offentliga samhällslivet (se nedan del V). 

                               
232 Anslaget var på 2,2 miljoner SEK. Projektledarna Alf Linderman och Mia Lövheim kom 
att förlägga delar av projektet till Sigtunastiftelsen (se kapitel 3.4 ovan). 
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Mia Lövheim, professor i religionssociologi och Karin Borevi docent i statsveten-
skap. Ledare för Impact-programmets tema 1. 

Det mångvetenskapliga samarbetet med statsvetenskapen har yttrat sig i en 
avhandling av Johan Wejryd (2018), kallad On Consumed Democracy: The 
Expansion of Consumer Choice, Its Causual Effects on Political Engage-
ment, and Its Implications for Democracy. Avhandlingsprojektet anknyter 
till diskussionen om det föreställda kundperspektivet som slog igenom på 
1980-talet och den därefter dramatiska ökningen av konsumtionsval (indivi-
duell valfrihet och privatisering som politisk idé). Wejryd kan i en empirisk 
studie i USA visa att konsumtionsval, och ökad exponering av reklam inför 
konsumtionsval, gör individen mindre benägen att rösta i kommande val. 
Studien antyder att den demokratiskt bestämda kollektiva omsorgen minskar 
för personer som exponeras av reklam. Författaren menar att dessa motstri-
diga tendenser behöver studeras mer ingående eftersom konsumentvalen är 
betydelsefulla för människors livssituation samtidigt som de politiska valen 
är avgörande för samhällens framtida sammanhållning.233   

I sin avhandling i religionssociologi: Religion in Nordic Politics as a 
Means to Societal Cohesion. An Empirical Study on Party Platforms and 
Parliamentary Debates 1988-2012. Studies in Religion & Society 13, 2015 
argumenterar Jonas Lindberg för att religion har blivit en identitetsmarkör 
mellan ett kollektivt ”vi” och minoriteternas ”de andra”. Under 1900-talet 
definierade socialdemokraterna religion som en privat angelägenhet medan 
kyrkan skulle styras av staten. Den politiska skiljelinjen gällde synen på 
relationen stat-kyrka/religion och därmed den komplexa frågan om statens 
neutralitet. Under 2000-talet används religionen i allt högre grad för att tyd-
liggöra partiernas egna politiska skiljelinjer. Närvaron av högerpopulistiska 
                               
233 Johan Wejryd för dessa frågor vidare i de ovan nämnda projekten Artificiell intelligens och 
kontributivism. 
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partier är en bidragande faktor genom kritiken av religiösa minoriteter och 
ett bejakande av nationella kyrkor som kulturella resurser.234  

Att relationerna mellan religion och politik är komplexa visar Lise Eriks-
son (fd Kankos) i sin avhandling vid Åbo akademi och därefter som gäst-
forskare vid CRS finansierad av Finlands akademi 2014-2018: Barnets bästa 
i politikens främsta rum. Finlands riksdags debatt om assisterad befruktning. 
Åbo akademi 2012. Undersökningen visar att politiska samvetsfrågor, vär-
den och moraliska problem är symboliskt viktiga. De är exempel på politiska 
frågor som lämnas till den enskilda ledamoten av riksdagen att ta ställning 
till. Vid voteringar i samvetsfrågor blir privata moraliska övertygelser, delvis 
religiöst influerade, viktigare än politiska ställningstaganden.   

Unga och religion: troende, ointresserade eller neutrala  
Forskningen avser också en djupare förståelse av ungdomars grundhållning-
ar så som de kommer till uttryck i nya medier, t. ex. Facebook. Genom ett 
anslag från Impact-programmet år 2014 på 1 miljon SEK har Mia Lövheim 
och Maria Klingenberg genomfört projektet: Youth and Religion. A Survey of 
the role of religion for young people’s living conditions in Sweden. Projektet 
anknyter bl. a. till tre tidigare projekt. 235 Maria Klingenberg har meriterat sig 
för forskning om unga och religion genom avhandlingen vid universitetet i 
Helsingfors (2014).236 Projektet vid Impact-programmet baseras på en webb-
enkät år 2014 riktad till ungdomar mellan 16-24 år, och har utförts av Maria 
Klingenberg. Projektet analyserar religiöst meningsskapande i svenska ung-
domars vardagsliv med skilda religiösa, etniska och sociala bakgrunder. 
Studien fokuserar fyra områden där ungdomar kan komma i kontakt med 
religion: i hemmet, i skolan, i kontakten med det civila samhällets organisat-
ioner och genom media. Dessa områden relateras därefter till ungdomars a) 
religiösa kunskap, b) existentiella hälsa och c) deltagande i det civila sam-
hällets organisationer. Projektets huvudresultat framgår av rapportens titel: 
Klingenberg, Maria och Mia Lövheim (red.) (2019). Unga och religion: 
Troende, ointresserade eller neutrala? Malmö: Gleerups.237  

                               
234 Jonas Lindbergs avhandling finansierades av NOREL-projektet, se ovan avsnitt 6.1. 
235 De tre projekten är: 1) Religion och religiositet i lokalsamhället (Lövheim 2008) finansi-
erad av Svenska kyrkans enhet for forskning och kultur; 2) Lövheim-Sjöborg (2006): Varför 
kyrkan? Ungas röster i Stockholms stift finansierad av Stockholms stift och förlagd till Dia-
konivetenskapliga institutet (se ovan 6.1) och 3) Lövheim-Bromander (red.)(2010): Religion 
som resurs? Existentiella frågor och värderingar i ungas liv. 
236 Maria Klingenberg inledde doktorandstudier i Helsingfors 2006 och flyttade till Uppsala 
2007. Under doktorandperioden hade hon ett ettårigt projekt med placering vid CRS, ett 
flertal undervisningsuppdrag på Teologiska institutionen och föräldraledighet i två omgångar. 
Hon disputerade 2014 (Klingenberg 2014) och blev därefter biträdande universitetslektor i 
religionsbeteendevetenskap 2015 och fick ett tillsvidareförordnande 2016. Hon ingår i ung-
domsprojektet vid Impact-programmet (2019).  
237 Mia Lövheim och Maria Klingenberg har också varit svenska representanter i projektet vid 
Åbo akademi och Finlands Akademi kallat Young Adults and religion in a global perspective: 
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Ytterligare ett projekt med stöd från Impact-programmet 2014 utgör stu-
dien Youth at the Margins: A comparative study of the contribution of faith-
based organisations to social cohesion in South Africa and Nordic Europe 
(YOMA). Medverkande från IMPACT var Per Pettersson och Maria Kling-
enberg. Detta projekt finansierades också av Finlands Akademi och Sydafri-
kas forskningsråd (NRF). Arbetet med slutrapport pågår 2020.238  

Ungdomars religion, värderingar och skolan som arena  
Intresset av att studera hur religion överförs mellan generationerna har ökat. 
Detta har gynnat forskningen om hur existentiella frågor blir levande materia 
för ungdomar. Relationen mellan ungdomars religion och deras värderingar 
har studerats i flera europeiska projekt. Per Pettersson var svensk forskare i 
en komparativ studie med tio medverkande länder under ledning av Hans-
Georg Ziebertz vid universitetet i Würzburg: Religion and Life Perspectives 
- an International Youth Survey (2001-2007).239 

Ytterligare ett ungdomsinriktat projekt med Friedrich Schweitzer, univer-
sitetet i Tübingen, som projektledare studerade ungdomars upplevelser och 
påverkan av konfirmationsundervisning i en jämförande studie omfattande 
sju länder: International Research on Confirmation (2007-2009).240 Per Pet-
tersson ansvarade för den svenska delstudien.  

Den som har studerat relationen ungdomar och religion, med särskild ton-
vikt på skolan, är Anders Sjöborg (se kapitel 6.1 ovan). Hans doktorandstu-
dier fokuserade på attityder till bibeln 1) inom den svenska befolkningen,241 
2) en egen genomförd onlineenkät rörande bibelanvändning bland ungdomar 
samt 3) uppföljande intervjuer med 20 ungdomar om deras förståelse av 
bibeltexter. Detta var ett nytt grepp som visade på religiöst orienterade ung-
domars internetanvändning. Studien resulterade i en doktorsavhandling 
(Sjöborg 2006).  

Med finansiering från CRS kunde Sjöborg år 2007 överta det svenska in-
samlingsarbetet till europaprojektet om ungdomar, mänskliga rättigheter och 
religion med 40 forskare från 20 länder. Den första delen av projektet pågick 
under åren 2005-2010, och leddes av professorn Johannes A. van der Ven 
(universitetet i Nijmegen). Den andra delen 2010-2018 leddes av professorn 
Hans-Georg Ziebertz (universitetet i Würzburg) och finansierades delvis 
med Impact-anslag 2014 (se bilaga 8). Projektet har resulterat i flera publi-

                                                                                                                             
A cross-cultural, comparative and mixed-method study of religious subjectivities and values 
in their context (YARG) (2015-2019).   
238 Kontaktytan vidgades bortom ungdomsperspektivet till ytterligare en studie av det civila 
samhällets roll i utvecklingen av sjukvården i Tanzania. Detta skedde genom en studie av 
’contractual partnerships’ mellan lutherska, katolska och pentekostala sjukvårdsinrättningar 
och den tanzaniska staten: Sundqvist, Josephine (2017). 
239 Hans Georg Ziebertz et. al. (eds.), (2005), (2006) och (2009). 
240 Friedrich Schweitzer et. al. (2010). 
241 Det skedde genom en enkätstudie finansierad av Svenska bibelsällskapet och Svenska 
kyrkans forskningsinstitut. 
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kationer.242 Anders Sjöborg har successivt vidgat forskningen till att gälla 
religionsundervisningens plats inom det svenska skolväsendet. Detta märks 
av hans framgångsrika ansökan till Vetenskapsrådet om postdoktorala stu-
dier med projektet: Silence, conflict or exotism? Views of religion and re-
ligious education among senior high school students and teachers in mul-
ticultural Sweden 2007-2008 (1,34 miljoner SEK) Denna kompetens har han 
senare utvecklat ytterligare tillsammans med didaktikern Malin Löfstedt dels 
med planeringsmedel från Ämnesdidaktiskt forum vid Fakulteten för utbild-
ningsvetenskaper, dels i projektet vid Vetenskapsrådet 2013-2019 för två 
forskare och en doktorand (7 miljoner SEK) kallat: Teaching Religion in 
Late Modern Sweden. Professionalism on the border between public and 
private. Projektet fokuserar religionslärare inom den offentliga skolan, lärar-
nas professionalitet genom den auktoritet som de utvecklar och deras an-
vändning av mediematerial i undervisningen. En enkätundersökning av den 
svenska lärarkåren visar att läroböcker är vanligast förekommande i under-
visningen följt av bilder, ”heliga texter”, dokumentationer, TV-nyheter och 
tidningsartiklar.243 En uppföljande intervjustudie med 22 religionslärare och 
klassrumsobservationer, visar vidare att mediematerial används för att kon-
textualisera abstrakta religiösa frågor och för att skapa intresse för religions-
frågorna bland eleverna. Medieanvändningen synliggörs både vid val av 
frågeställning och vid sätt att presentera religion.244 En tredje studie visar att 
(religions)lärare borde få ökad kunskap om medieanvändning eftersom ele-
vers omedelbara tillgång till sociala medier gör lärares förmåga att kommu-
nicera med elever problematisk om de lever i olika s. k. filterbubblor.245 I en 
sekulär svensk kontext utgör religionslärarna en viktig professionell yrkes-
grupp för förmedling av kunskap om religion. Frågan är hur religionslärare 
konstruerar sin professionella auktoritet om religion i en mediatiserad situat-
ion? Allt detta sammantaget visar att religionslärarna återfinns i det kom-
plexa samspelet mellan den egna framtoningen som lärare och de struktu-
rella förutsättningar som bl. a. närvaron av media skapar. I sin avhandling 
’Stay Awhile and Listen’- Authority and Agency in Swedish RE-teachers’ 
relation to media, Studies in Religion & Society 17/2019, argumenterar 
Maximilian Broberg för att religionslärarna genom sin kunskap och auktori-
tet bidrar till religionens medialisering genom religionsundervisningen.  

Dessa studier följs upp av projektledarna Malin Löfstedt och Anders Sjö-
borg. 246 Deras studier visar att förmedlingen av faktakunskaper är grundläg-
                               
242 Botvar, Pål Ketil & Anders Sjöborg (2012); Sjöborg, Anders och Pål Ketil Botvar (2014); 
Sjöborg, Anders & Hans-Georg Ziebertz (eds.) (2017).   
243 Broberg, Maximilian (2017). I studien ingick 1 292 religionslärare.  
244 En jämförelse med Norge ger ett likartat resultat. Toft, A. och M. Broberg (2018). 
245 Broberg, M. och A.Wrammert: Multiple Media Literacy and Religious Education – A 
qualitative study of teachers and students’ thoughts on critically engaging with mediatized 
religion. Under publikation. Begreppet plausibilitetsstruktur används oftare för att markera 
olika kulturella tillhörigheter. 
246 Se t. ex. forskningsöversikt i Löfstedt, Malin och Anders Sjöborg (2018).  
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gande men inte tillräcklig i en klassrumssituation som präglas av spänningen 
mellan ungdomars olika trosuppfattningar och mellan det religiösa och seku-
lära. Idag reses förväntningar på att skolan ska bidra till kulturell förståelse, 
religiös tolerans och medborgerlig integration. För att möta denna komplexi-
tet använder lärare sina egna erfarenheter som en resurs i undervisningssitu-
ationen. I detta ingår behovet av både ökad religiös eller existentiell kunskap 
och ökad kunskap om medieanvändning som pedagogisk resurs. Projektet 
antyder också att medieanvändningen inte är oproblematisk och behöver 
studeras mer ingående. Projektet har på ett framgångsrikt sätt lyft fram en av 
de viktigaste arenorna för religionsförmedling i Sverige (vid sidan av hem-
met och de religiösa institutionerna) och den följande frågan om hur den 
ansvariga yrkesgruppen konstruerar sin auktoritet i professionstermer. De 
frågor som projektet väcker och frågan om hur resultaten ska bli tillgängliga 
för lärarkåren i Sverige återstår att lösa. 

 
Anders Sjöborg, föreståndare för CRS 2013 och Hans-Georg Ziebertz som Hum-
boldt-professor vid Riksbakens jubileumsfond 2013/14 samt doktoranden i etnologi 
Susanne Schenk, Goethe-universitetet i Frankfurt am Main, Tyskland. 

Det är värt att uppmärksamma att professorn i religionspedagogik vid uni-
versitetet i Würzburg Hans-Georg Ziebertz har varit delaktig i utbildnings-, 
ungdoms-, välfärds- och mänskliga rättighetsfrågor relaterade till den Upp-
sala-baserade forskningen sedan starten på 1990-talet. Han blev utsedd till 
Humboldt-professor vid Uppsala universitet september 2013 - april 2014, 
finansierad av Riksbankens jubileumsfond. Hans närvaro förstärkte den ovan 
refererade forskningen. 
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Framtidsutsikter: Denna forskningsprofil är det fjärde stora området som 
har utvecklats sedan 1990-talet och som analyserar människors förmåga att 
skapa mening i sina liv genom de mediala kommunikationer som bl. a. inter-
net erbjuder. Den omfattande valfriheten gör att makten i samhället förskjuts 
från politiska och religiösa institutioner till självständiga individer. Detta 
reser frågor om auktoritetens förankring och vilka politiska och religiösa 
nätverk som uppstår som en del av det civila samhällets grupperingar. Reli-
giösa minoriteter och migrerade grupper blir på ett komplext sätt en del av 
det demokratiska samtalet utan att själva vara medvetna om detta. Ytterligare 
andra nätverksgrupper kan utnyttja denna arena för egna politiska syften. 
Frågan om demokratins relation till den religiösa pluralismen kräver förny-
ade analyser i framtida studier och det gäller också den näraliggande frågan 
om medias inkluderande eller exkluderande roll som arena för offentlig de-
batt om religion. Området ungdomar, skola och religion är väl förankrad vid 
CRS och vid Teologiska institutionen och kommer genom Sjöborgs och 
Löfstedts forskning om religionsundervisningens förutsättningar i ett 
mångreligiöst och globalt mediekommunikativt samhälle att vara fortsatt 
nödvändiga. Det finns idag (2019) ett stort behov av att fördjupa förståelsen 
av den professionella auktoritetens plats i skolans värld där medielogiken 
fungerar styrande. Genom dessa studier har Uppsala universitet fått en fram-
skjuten position som märks inom den internationella forskningen av relig-
ionslärares auktoritet som förmedlare av religion i ett sekulärt och media-
liserat samhälle.  

10.5 Mångvetenskaplig forskning om rasism: Egen 
Centrumbildning 
Forskning om rasism har varit en del av Impact-programmet. Vid utdelning-
en av projektstöd 2014 fick Mattias Gardell 640 000 SEK till en studie av 
Murder in Malmoe Mogadishu: Antisemitism, Islamophobia, and Lone Wolf 
Tactics och Per-Erik Nilsson medel för studier av the Construction of Relig-
ion and the Secular in Contemporary Swedish Public Debate: An analysis of 
three Case Studies (tillsammans med Mia Lövheim och Victoria Enkvist) 
(totalt 1,1 miljon SEK). Han fick dessutom ett anslag från Vetenskapsrådet 
år 2016 till projektet: Radikalisering och våldsbejakande extremism. En ana-
lys av två mångtydiga begrepp i svenskt offentligt samtal (3 miljoner).247 
Forskning om rasism utfördes också vid Institutet för bostads- och urban-
forskning under ledning av professorn i kulturgeografi Irene Molina.  

                               
247 Redan 2013 hade Vetenskapsrådet beviljat Per-Erik Nilsson en internationell postdoktoral 
tjänst vid CRS för vistelse vid Science Po Aix 2014-2017 med projektet: Burkor och baguet-
ter: sekularism, nationalism och islam i det samtida Frankrike. 
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Allt detta gjorde att det fanns upparbetad kompetens då regeringen gav 
Vetenskapsrådet i uppdrag att initiera forskning om rasism genom en speci-
alutlysning av medel 2016. Av Vetenskapsrådets hemsida framgår att fors-
karna själva ska formulera en forskningsuppgift som ska lösas på högst fyra 
år. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som studerar 
bakgrunden till rasism, dess utveckling över tid och dess konsekvenser för 
människor och samhällen. Regeringen avsatte 20 miljoner SEK per år i fyra 
år (80 miljoner), och ansökan om projektbidrag skulle vara inne senast den 5 
april 2016.248 

Redan hösten 2016 hade en mötesplats för rasismforskning skapats vid 
Uppsala universitet genom en forumbildning placerad vid teologiska institut-
ionen i nära relation till CRS (TEOLFAK 2016/14). Områdesnämnden före-
trädd av vicerektor kom emellertid att inkludera rasismforskning som en av 
tre delar i en övergripande mångvetenskaplig satsning och gav i ett direktiv 
från december 2015 teologiska fakulteten ansvar för att utveckla inriktningen 
mot rasismforskning. Efter förhandling med rektor kom möjligheten att in-
rätta en centrumbildning med större ekonomi, delfinansierad av UU centralt, 
Hum sam-området och teologiska fakulteten. Ett självständigt Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor)249 kunde därför inrättas vid 
teologiska fakulteten genom beslut av Områdesnämnden för humaniora och 
samhällsvetenskap den 16/11 2016. Syftet enligt instruktionen, tagen den 
10/11 2016 (HUMSAM 2016/56), är att vid Uppsala universitet bedriva, 
främja, understödja och samordna forskning inom profilområdena integrat-
ion, rasism och diskriminering. Teologiska institutionen ska fungera som 
värdinstitution enligt modell 2b (UFV 2007/804).250 Enligt Teologiska fakul-
tetens verksamhetsplan för 2019 (tagen den 12/11 2018) kommer anslaget 
från rektor att minska år 2019 och upphöra år 2021 då centrumbildningen 
ska utvärderas. Från 2017 är Per-Erik Nilsson föreståndare, med de veten-
skapliga ledarna Mattias Gardell, religionshistoria och Irene Molina, kultur-
geografi. En styrelse och ett vetenskapligt råd utsågs också med representan-
ter från var och en av områdets sex fakulteter. Ordförande i styrelsen blev 
Irene Molina.251  

Vetenskapsrådets utlysning gav resultat för: a) Mattias Gardell som sökte 
anslag tillsammans med historikern Heléne Lööw och sociologerna Simon 

                               
248 https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/utlysningar/utlysningar/2016-02-24-
projektbidrag-for-forskning-om-rasism.html. 
249 https://www.cemfor.uu.se/. Hämtat 2019-11-19. 
250 Till detta kommer att rektor avsätter 4 miljoner per år för åren 2017 och 2018, att vicerek-
tor vid Hum sam-området och Teologiska fakulteten avsätter 1 miljon vardera årligen till 
kostnader för två vetenskapliga ledare (30% vardera), en föreståndare på 20%, loka-
ler/verksamhet och för tre forskare med tidsbegränsade anställningar. 
251 Hemsida http://www.cemfor.uu.se/. Hämtat 2019-12-08. 
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Lindgren och Samuel Merrill,252 b) för Mattias Gardell som medsökande till 
projektet Metodologiska laboratorier med syfte att utveckla etiskt och veten-
skapligt hållbara metoder för att mäta diskriminering på grund av ras, etnici-
tet och religion på nationell nivå253 och för c) Irene Molina för projektet In-
vandrade mödrar - rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner.254  

Dessutom har tre personer anställts vid Teologiska institutionen med 45% 
forskning och 55% forskningsadministration i tjänsten: 1) från den 1/7 2017 
Ylva Habel, FD i media och kommunikationsvetenskap (två år), med upp-
drag att studera antisvart rasism; 2) från den 1/2 2018 Mehek Muftee, FD i 
sociologi, postdoktoral tjänst i två år med fokus på islam, motstånd och ras-
ism; och 3) från den 1/2 2018 Patricia Lorenzoni, FD i idéhistoria, forskaras-
sistent i fyra år.255 Till detta kommer en kommunikatör anställd på 75%, 
Jeannette Escanilla.256 Denna forskningsmiljö ligger i direkt anslutning till 
CRS lokaler på våning 3 i hus 22 i Engelska parken. CemFor har under rela-
tivt kort tid blivit känt genom en välformulerad webbsida, deltagande i den 
offentliga debatten och genom konferenser som har rönt uppmärksamhet. 
CemFor ska utvärderas år 2021. Den aktuella utvecklingen gör att studiet av 
den rasism som uppträder i det svenska samhället har fortsatt hög prioritet.257 

10.6 Framtidsutsikter  
Detta kapitel har exemplifierat en mångvetenskaplig centrumbildnings för-
måga att förnya forskningen i takt med att samhället förändras och nya sam-
hällsutmaningar uppstår. Denna idé om förnyelse fanns redan då Linnéstödet 
                               
252 Projektet heter Arga vita Män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan 
organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimension-
er (4 miljoner SEK). 
253 Huvudsökande Edda Manga, Mångkulturellt centrum i Botkyrka (5 miljoner SEK). 
254 Irene Molina tillsammans med professor Paulina de los Reyes (projektledare) från Ekono-
misk-historiska institutionen vid Stockholms universitet, och professor Diana Mulinari från 
Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet. Projektutvecklingen vid CemFor se 
https://www.cemfor.uu.se/forskning/forskningsprojekt/. Hämtat 2020-01-15.  
255 I november 2019 fick Patricia Lorenzoni ytterligare medel genom projektet Produktionen 
av deporterbarhet i Sverige: Ensamkommande minderårigas asylprocesser i Krisberedskap-
ens tid. Projektledare är Anne Kubai vid Södertörns högskola och Lorenzoni medverkar med 
ett delprojekt som förlänger anställningstiden. År 2020 fick Patricia Lorenzoni Martin H:son 
Holmdahls pris för särskilda insatser inom området mänskliga fri- och rättigheter. 
256 Jeanette Escanilla har från och med ht 2019 blivit anställd på 100% för informationsarbete 
också inom Teologiska institutionen och CRS: www.cemfor.uu.se/. Hämtat 19/9 2019. Föru-
tom de anställda forskarna finns externt finansierade forskare knutna till CemFor: Dr. Anne 
Kubai, missionsvetenskap, Södertörns högskola; Professorn i socialantropologi vid Stock-
holms universitet, Shahram Khosravi; Postdoktor Daniel Strand, Riksbankens jubileumsfond; 
FD May-Britt Öhman, FD Gunilla Larsson och FD Christina Helsdotter i ett projekt om Ur-
folksperspektiv på klimatförändringar, finansierat av FORMAS; en doktorand, Tomas Politti 
Lundström, religionshistoria, finansierad av Teologiska institutionen.  
257 Pågående projekt vid CemFor: https://www.cemfor.uu.se/forskning/forskningsprojekt/. 
Hämtat 2020-01-31. 
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planerades åren 2005/07 och genomfördes enligt ansökan under åren 2008-
2013. Förnyelsen har därefter fortsatt genom en utlysning av forskningsme-
del inom Impact-programmets senare del 2014-2018. Till detta kom utlys-
ningen av tre postdoktorala tjänster 2015 för studier av migration/integration 
med syfte att utarbeta nya ansökningar. Impact-programmets förnyelsearbete 
granskades också av den internationella utvärderingspanelen 2014 med posi-
tivt resultat men också av Uppsala universitets egen kvalitetsgranskning 
KoF11, som gav liknande synpunkter.258 Dessa åtgärder har resulterat i nya 
ansökningar om externa projektmedel som har fört forskningen vidare ge-
nom rekryteringen av unga doktorander och post doktorala forskare.  

För att tydliggöra förnyelsens innehåll har kapitel 10 fokuserat på de 
forskningsområden som har fått externa anslag. Dessa anslag baseras delvis 
på projektmedel från Impact-programmet satsning på förnyelse av forsk-
ningen år 2014. Tanken med en tematisk mångvetenskaplig forskning har 
därmed förts vidare men i fem nya mångvetenskapliga teman. De tematiska 
områdena är å ena sidan tydligt urskiljbara men de går också in i varandra 
och kompletterar varandra vetenskapligt. Detta visar att det är samma kom-
plexa samhällsomvandling som alla teman berör, men med olika frågeställ-
ningar.  

Ofta används den klassiska bilden av torget för att förstå hur olika sam-
hällen hanterar religiös mångfald.259 Torget består av en offentlig mitt med 
gemensamma synliga aktiviteter (tankar, tjänster och varor) och privata eller 
enskilda hörn. Alla enskilda aktiviteter vetter mot torgets centrum, och ju 
mer man rör sig mot dess mitt, desto mer framtonar det som är gemensamt. I 
de ideala fallen korsar människor med skilda religiösa tillhörigheter på ett 
obehindrat sätt torgets mitt. I vissa samhällen trängs en del religiösa grupper 
undan till torgets periferi. Gruppens seder accepteras inte av den religiösa 
eller kulturella majoriteten. Roth (2012, s 17) skriver: ”Rätten till religions-
frihet … är en av de mest politiskt relevanta rättighetsprinciperna, särskilt 
med beaktande av diskussionerna kring det mångkulturella samhället, reli-
giös identitetspolitik och frågor kring den sekulära staten”. Frågan om den 
sekulära välfärdsstatens förmåga att göra torget tillgängligt inte bara för so-
cialt utsatta, utan också för religiösa minoriteter, är en av de mest komplexa 
idag. Än mer komplex blir bilden av de individer som i en global öppen och 
kosmopolitisk värld håller sig med flera (religiösa) identiteter och legala 
tillhörigheter samtidigt. Denna relativa kulturform utgår från tanken om det 
öppna och globala samhället där ekonomiska och kulturella reciproka kon-
takter i en liberal demokrati är avgörande för det moderna samhällets möj-
lighet att lösa framtidsfrågorna.260 
                               
258 Den avslutande utvärderingen av hela Linnéstödsprogrammet 2020 framhåller vikten av 
förnyade långsiktiga och flexibla satsningar. 
259 Se t. ex. Hans Ingvar Roth (2012, s 13 och 308). 
260 Den årliga mångfaldsbarometern utförd av Gävle högskola visar att 59 % av den svenska 
befolkningen år 2018 anser att den etniska mångfalden utvecklar vår kultur medan 87 % 
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De olika delprojekten vid CRS befinner sig i rummet mellan torgets of-
fentliga mitt och de privata hörnen. 1900-talets idé om sekularisering genom 
att föra medlemmar i Svenska kyrkan och övriga trossamfund till de privata 
hörnen har dolt en samtidigt pågående offentlig reglering av religion, fram-
för allt i dess muslimska form. Frågan om religion ska definieras som en 
privat idé om individuell utveckling eller som en offentlig kulturell och poli-
tisk kraft är kontroversiell. De pågående projekten reser en rad frågor om 
vad som händer med människor som byter, anpassar sig till eller avvisar en 
ny kultur genom att utveckla sub- eller motkulturer, hur den mentala hälsan 
ser ut för unga personer som byter kultur, vad som händer med ett samhälle 
som anser sig vara tolerant när toleransen kräver anpassning till det nya, hur 
välfärden ska organiseras för att möta nya utgifter, hur nya bostadsområden 
uppstår och eventuellt fragmenterats, om det finns tendenser till extremism i 
sådana miljöer eller om extremisten är en ensamvarg, om religiösa friskolor 
ska få existera, hur beroende individer är av media för sitt meningsskapande 
och för sina föreställningar om religion och vilken auktoritet och profession-
ella roll en religionslärare har då det gäller formeringen av svenska medbor-
gare.  

Inte minst påverkas internationella familjerättsliga förhållanden genom 
migrationen, som kräver ny kunskap om muslimsk rätt, särskilt vid dubbla 
medborgarskap. Detta gäller också hur Sveriges roll som moralisk röst i 
världen påverkas av en EU-rättslig kontext? Är växande rasism ett uttryck 
för en inneboende social struktur och/eller av nationalistiska strömningar? 
Hur ska man tänka kring relationen mellan vetenskap och religion, särskilt 
nu då människans värdighet och frihet utmanas av den avancerade teknolo-
gin genom artificiell intelligens? Kan medborgarskap köpas med pengar? 
Vem/vilka avgör det framtida samhällets kulturella, sociala och religiösa 
innehåll? 

Dessa frågor visar sammantaget att forskningsområdet inte på något sätt 
är uttömt. I själva verket är frågor om migration, integration, rättsliga för-
hållningssätt till olika kulturella och religiösa yttringar och deras relation till 
en sekulär stats syn på yttrandefrihet och mänskliga fri- och rättigheter 
forskningsområden som kräver fortsatt långsiktig och mångvetenskaplig 
uppföljning och fördjupning. Genom att samla projekten i en centrumbild-
ning blir det möjligt för forskningen vid Uppsala universitet att samverka 
kring komplicerade rättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga, ekonomiska, 
medicinska och religionsvetenskapliga frågor. Detta ger universitetet en röst 

                                                                                                                             
samtidigt anser att människor med utländsk bakgrund har en skyldighet att anpassa sig till 
svenska vanor. Detta gör att Fereshteh Ahmadi, huvudansvarig för undersökningen, menar att 
Sverige fortfarande är långt ifrån ett mångkulturellt land. http://www.smp.se/nyheter/forskare-
sverige-ar-inte-mangkulturellt/. Hämtat 2019-07-01. Andreas Johansson Heinö skriver i Da-
gens Nyheter den 25/9 2019 att ”Muslimer i Sverige möts av en okunnig och djupt fördoms-
full omgivning”. Per-Erik Nilsson (2020) anser att Sverigedemokraterna framställer sig själva 
som väktare av sann kristendom i Sverige.  
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i det internationella samtalet om individers och (religiösa) minoriteters iden-
titeter och rättigheter och om det demokratiska samhällets framtid.  
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Kapitel 11. Organisatoriska erfarenheter  

I detta avslutande kapitel ska erfarenheterna av drygt 20 års forskningsut-
veckling sammanfattas. Vilka är argumenten för skapandet av långsiktiga 
forskningsmiljöer? Vilka tendenser i samhället driver fram behov av tema-
tisk miljöbaserad forskning och hur ska man förhålla sig till spänningen mel-
lan tematisk och disciplinär fördjupning? Som grund för dessa överväganden 
ska erfarenheter av arbetet med ansökningar, yttranden, verksamhetens or-
ganisering samt resultaten från de omfattande utvärderingarna användas. De 
senare har redovisats i avsnitten om FOS-programmet i kapitel 3, om Im-
pact-programmet i kapitel 8 och i avsnitten 7.6 och 9.6 där resultaten från 
Uppsala universitets kvalitetsutvärderingar har redovisas (KoF07, KoF11 
och KoF17). Detta sammanfattar dokumentationen, berättelsen och analysen 
av hur en forskningsmiljö kan uppstå och vidareutvecklas om det finns ett 
gemensamt intresse från universitet/fakultet, forskningsråd och extern stif-
telse att finansiera en verksamhet som har drivits fram av forskare som är 
djupt engagerade av att studera ett problemområde som de anser ha hög 
samhällsrelevans (se kapitel 1 Bakgrund).  

11.1 Hur studera en ny verklighet 
Den grundläggande hypotesen i denna skrift är att den samhällsomvandling 
som gick i dagen på 1970-talet i Sverige, och som successivt har förstärkts 
fram till 2010-talet, kan antas kulminera nu på 2020-talet och sannolikt ta en 
ny vändning allt beroende på hur man tolkar den globala digitaliseringens 
verkningar och kraften i politiska motkulturer i Europa. Poängen är att idén 
om en enhetlig syn på det moderna samhället har övergått till det som Smuel 
Eisenstadt (2000) kallar för multipla moderniteter som inte nödvändigtvis 
måste vara sekulära. En ny osäkerhet om samhällets färdriktning har uppstått 
som en följd av den allt snabbare globala cirkulationen av varor/tjänster, 
människor och idéer. Detta globala tillstånd gör geografiska, kulturella och 
religiösa gränser flytande och skapar ett behov av att på nytt analysera inne-
hållet i det religiösa och sociala landskap som håller på att rekonstrueras och 
omförhandlas. Den pågående omvandlingen skapar sociala och religiösa 
realiteter som inte kan fångas lätt av etablerade politiska och akademiska 
idéer och teorier. Dissonansteorins fokus på skillnaden mellan ideal och 
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verklighet blir intressant att föra in. Denna förklarar varför “policy and ideas 
seem to be ‘out of touch’ with real world experiences” (Davie 2017).  

Detta gör att forskningen står inför avgörande nya teoretiska utmaningar 
beroende på att kategorier, begrepp och modeller som används inte räcker 
till för att förklara den verklighet som människor lever i. Inte heller förklaras 
de mönster av religiositet och sekularitet som vi ser hos en stor del av be-
folkningen. Samtidigt ger globalisering och migration upphov till nya reli-
giösa förändringsprocesser som inte går att förutsäga. Frågan är hur vi stude-
rar denna nya komplexitet och hur nya synergier och metodologiska innovat-
ioner uppstår som fungerar bortom traditionstunga politiska idéer, religiösa 
spår och teoretiska paradigm. Den ökade globala ekonomiska och ekologiska 
förändringshastigheten som driver fram komplexa relationer mellan eliten 
och folket, mellan en ny rikedom och fattigdom, mellan olika värderings- 
och kunskapsdomäner, mellan religioner och politiska kulturer, liksom mel-
lan existentiell säkerhet och osäkerhet, behöver studeras genom nydanande 
okonventionella teorier och metoder (se kapitel 10). I boken Reconsidering 
Religion, Law and Democracy lyfter redaktörerna Lind, Lövheim och Zacka-
riasson (2016, s 11) fram vikten av att inte enbart utgå från religiösa indivi-
der, aktörer eller organisationer i forskningen kring religionens synlighet 
utan att också fokusera på hur religion uppfattas och används av sociala ak-
törer såsom media, myndigheter eller personer i den offentliga debatten. 
Detta perspektiv aktualiserar frågor om hur relationen mellan kollektiva och 
individuella religiösa identiteter ska förstås men också hur den religiösa syn-
ligheten, betydelsen av verksamheten och inflytandet i samhället ska uppfat--
tas. Denna typ av studier kan naturligtvis genomföras inom ramen enskilda 
discipliner. Erfarenheten säger oss trots allt att mångvetenskapliga internat-
ionella miljöer ökar förutsättningarna för att skapa denna typ av innovativa 
kunskapsområden och pröva nya metoder.261 

 
 

 
 
 

                               
261 Ett sådant exempel är den internationella IPSP-panelen. Se Grace Davie (2017), kapitel 4: 
Global Challenges: the contribution of social science through the International Panel on 
Social Progress (IPSP). Det ambitiösa globala IPSP-projektets syfte är: “Rethinking Socie-
ty: The Panel will … aim at restoring hope in social progress and stimulating intellectual and 
public debates” (http://www.ipsp.org/). Religion behandlas i kapitel 16 av Nancy Ammerman 
och Grace Davie: “Religions and social progress: Critical assessments and creative partner-
ships”. De skriver: ”In sum, we argue that researchers and policy makers pursuing social 
progress will benefit from careful attention to the power of religious ideas … The continuing 
need for critical but appreciative assessment and the demonstrable benefits of creative part-
nerships are our standout finding”: https://www.ipsp.org/download/chapter-16/. Hämtat 2019-
10-10. 



 167

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Reconsidering Religion, Law and  
Democracy. New Challenges for  
Society and Research – publikation vid 
Impact-programmet år 2016.  

Erfarenheter för framtiden: En komplex global, medial, social, religiös 
och ekologiskt hållbar verklighet, som förändras snabbt, fångas bäst av in-
novativa teoretiska och metodologiska synergier som uppstår bortom tradit-
ionstunga vetenskapliga paradigm, politiska idéer och religiösa spår. 

11.2 Idémässig och administrativ sammanhållning och 
styrning  

11.2.1 Erfarenheter av utvärderingarna 
Som nämnts i kapitel 3 beslutade regeringen år 1991 att bl. a. inrätta ett nytt 
forskningscentrum med uppgift att organisera tematiskt sammanhållen 
mångvetenskaplig, huvudsakligen samhällsvetenskaplig, grundforskning 
med fokus på styrning, ledning och utvärdering, dvs Score (Stockholms 
centrum för forskning om den offentliga sektorn). Jag tar upp detta eftersom 
Score fick en uppbyggnad som liknar DVI/CRS. Intressant är också att Score 
och CRS fortfarande existerar som forskningsmiljöer år 2019/20 (se avsnitt 
3.1). 

Score är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögsko-
lan. Stockholms universitet finansierar basfunktioner som lokaler och admi-
nistration, medan forskningsråden finansierar grundforskningen. Score är en 
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självständig centrumbildning som leds av en internt tillsatt styrelse med egna 
befogenheter. Den vetenskapliga verksamheten leds av en professor tillsam-
man med ett antal ledare för olika teman finansierade med externa medel och 
utsedda av styrelsen. Den administrativa ledningen och sammanhållningen 
sköts av en föreståndare och en administratör/informatör (se avsnitt 3.1.1). 
En kreativ miljö skapas genom både en idémässig sammanhållning och en 
väl fungerande infrastruktur och genomtänkt ledningsfunktion. 262  

Detta kunde lika gärna skrivas om DVI/CRS. Stat-kyrka-projektets utvär-
deringspanel konstaterar (2003:3, s 116, avsnitt 3.3) att mångvetenskaplig-
heten är uppenbar och givande. Också spridningseffekterna är påfallande och 
förefaller bygga på en god organisering av forskarnas internationella kontak-
ter och ett skickligt val av medlemmar i en stor internationell referensgrupp. 
Det är svårt att bedöma hur mycket av Stat-kyrka-projektets samverkan som 
beror på ”…de av projektledningen organiserade återkommande samman-
komsterna, på att ledningsgruppen haft ett fungerande kansli eller att fors-
karna redan från början lyckades skapa ett levande intresse för projektets 
problematik” (se avsnitt 3.3.1). Oavsett detta stimulerar projektet till sam-
verkan och till uppkomsten av nya internationellt förankrade forskningsfrå-
gor.  

Det var erfarenheter från dessa projekt som gjorde att Impact-programmet 
också kunde utveckla en tydligt sammanhållen vetenskaplig ledning (teolo-
gisk och juridisk fakultet) tillsammans med en administrativ ledning knuten 
till föreståndaren för CRS finansierad av Uppsala universitet och Veten-
skapsrådet. En kanslifunktion med lokaler för forskare och gästforskare har 
finansierats först av Diakonistiftelsen Samariterhemmet därefter av rektor, 
av Teologiska fakulteten och av Impact-programmets anslag. 

En både styrka och svaghet med integrationen av centrumbildningar i det 
s. k. linjesystemet inom Uppsala universitet är å ena sidan deras klara ställ-
ning genom etablerade beslutsgångar från rektor, via vicerektor och dekan 
till prefekt och föreståndare för centrumbildningen. Fördelen är att centrum-
bildningen blir en del av universitetets vision och organisation och att dis-
kussionen om stödet av verksamheten och dess finansiering kan föras på alla 
nivåer. Detta gör å andra sidan att styrelsen för en centrumbildning blir avlö-
vad på inflytande. Detta problem är väl känt inom universitetsorganisationen 
och kan uppfattas som ett demokratiproblem och luftas återkommande i de-
batten (jfr UNT 5/12 2018). Denna problematik uppmärksammade utvärde-
ringen av CRS 2014. Utredaren skriver att styrelsens oklara roll har lett till 
viss brist på engagemang hos ledamöterna (se avsnitt 9.3). Bristen på infly-
tande är också beroende av Impact-programmets dominans 2008-2018. Det 

                               
262 Verksamheten pågår fortfarande 2019 med samma intensitet med stöd av Stockholms 
universitet för verksamhet och med projektmedel till forskningen. Intervju med föreståndaren 
Staffan Furusten och biträdande föreståndaren Renita Thedvall vid platsbesök den 15/10 
2019. 
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vetenskapliga rådet inom Impact-programmet kom i praktiken att fatta de 
avgörande besluten om fördelning av medel och rekrytering av nya dokto-
rander och forskare.  

Erfarenheter för framtiden: Forskningsmiljöer likt Score och CRS behö-
ver byggas upp med en självständig sammanhållen idémässig och administ-
rativ ledning som tillsammans med en styrelse och med basanslag till lokaler 
och administration ger förutsättningar för att utveckla kreativ och nyskap-
ande grundforskning. Styrelsens uppdrag inom CRS som centrumbildning 
behöver tydliggöras då Impact-programmet upphör 2019/20.  

11.2.2 Intellektuell nyfikenhet går före administrativ styrning  
Ett kännetecken på en vital forskningsmiljö är den pågående och kontinuer-
liga förnyelsen av forskningen (som framgår av kapitel 10). Det innebär att 
ansökningar om nya projekt och utvecklingen av nya kontakter, som bygger 
vidare på upparbetad kunskap, behöver ligga i pipeline hela tiden (se kapitel 
6 ovan). För att ge den intellektuella nyfikenheten utrymme, behövs luft i 
systemet, så att (yngre) forskare får tid att samla tankarna, anordna kol-
lokvier kring nya teman och därefter författa ansökningar till forskningsråd 
och stiftelser. Detta skedde först genom anslaget från Diakonistiftelsen Sa-
mariterhemmet och därefter genom anslag från Hum sam-området, Teolo-
giska fakulteten och Impact-programmet. Den grundläggande idén är hela 
tiden, att förnyelsen kommer underifrån och att Centrumbildningars veten-
skapliga fokus inte kan styras uppifrån genom administrativa beslut.  

FOS-programmets internationella utvärderingspanel skriver (2003:3, s 
143): ”Sammanfattningsvis konstaterar vi att en organisation och ledning 
som bygger på nyfikenhet och engagemang hos enskilda fors-
kare/forskargrupper tycks erbjuda en bättre grogrund för att bygga upp och 
utveckla nyskapande forskning, än en modell som bygger på administrativ 
styrning och institutionellt samarbete … Försöken att styra forskningen uti-
från administrativa principer genom en invävning av ämnesinstitutioner och 
fakultetsintressen har enligt vår bedömning varit mindre framgångsrik när 
det gäller verksamhetens utveckling och interna dynamik”. Panelen fortsätter 
”…en god forskningsmiljö är en miljö där det är tillåtet och premierande att 
bryta olika perspektiv och synsätt mot varandra. I det avseendet är mångve-
tenskapliga miljöer utvecklingsbefrämjande” (s 135).  

Resultaten från både FOS- och Impact-programmen visar att omfattande 
förnyelseprocesser som har fortplantat sig i nya tematiska forskningsområ-
den har genomförts på egen hand av forskarna. Detta motsäger inte tanken 
på att stat eller universitet kan skjuta till medel till tematisk forskning. Po-
ängen är att forskare, vid en Centrumbildning, av egen kraft kan formulera 
forskningsfrågor som blir avgörande för samhällets utveckling.  
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Utvärderingspanelen (2003:3, s 49) påminner också om att mångveten-
skap inte kan reduceras till fysisk samexistens utan bör uttrycka en intellek-
tuell ambition att belysa teoribildningen från flera utgångspunkter och per-
spektiv. Vid Score återfinns en sådan dynamisk utveckling från en nätverks-
organisation via en programorganisation till en tematisk organisation. Denna 
intellektuella fokusering har också fortplantat sig inom CRS genom vidg-
ningen, först till frågor om europeiska religiösa majoriteters/minoriteters 
interna samverkanslogik och därefter till samarbetet mellan religion, rätt och 
samhälle inom Impact-programmet. Miljön har utvecklat en kåranda och en 
känsla av att höra till en specifik intellektuell miljö med ett eget forsknings-
program. Dynamiken i det mångvetenskapliga samarbetet underhålls genom 
att forskarna har kvar anknytningen till den egna disciplinen. 

Erfarenheter för framtiden: Intellektuell nyfikenhet och mångvetenskaplig 
kåranda är utvecklingsbefrämjande och går före administrativa principer och 
fakultetsintressen då det gäller att skapa en dynamisk verksamhetsutveck-
ling. 

11.2.3 Långsiktig grundforskning ger förnyelse  
En lärdom av forskningsresan inom CRS är att långsiktighet skapar förut-
sättningar för nya samarbeten som annars inte hade kommit till stånd. Im-
pact-programmets utvärderingspanel 2014 skriver att den analytiska rela-
tionen “…with legal, social and political science … is truly groundbreaking 
in the field. IMPACT has undertaken highly risky projects … interlaced in 
order to address the broad questions of religious and social change taking 
place in Swedish society… Globally this centre appears to be unique and one 
of the most extensive collaborative efforts in the Humanities and Social Sci-
ences area” (se avsnitt 8.5). Denna omfattande mångvetenskapliga fokuse-
ring på ett undanglidande forskningsobjekt hade inte varit möjligt utan den 
långsiktighet som Linnéstödsprogrammet och dess föregångare har erbjudit.  

Denna slutsats överensstämmer med Vetenskapsrådets Forskningsöversikt 
2019, som diskuterades i inledningen. Vetenskapsrådet hävdar att långsiktig 
grundforskning har stor potential till förnyelse av forskningens innehåll. 
Idéer till ny forskning tas ofta fram av enskilda forskare innan statliga ini-
tiativ tas till tillämpad forskning. Tanken är att den fria forskningen inte är 
repetitiv utan innovativ då det gäller förnyelsen av forskningen innehåll.263 

                               
263 Tanken om långsiktighet och frihet i forskningen stöds av flertalet verksamma inom aka-
demin, se t. ex. Rektorsbloggen vid Uppsala universitet den 3/10 2019 Ny kommissionär för 
”innovation och ungdom”: ”Långsiktigt inriktad grundforskning har ofta visat sig vara det 
som slutligen leder till lösningar på samhällets utmaningar ” samt artikeln i DN 27/9 2019 
Inför ett enprocentmål för statens forskningsanslag av Göran K. Hansson och Hans Ellegren, 
ständig sekreterare respektive vice preses i Kungliga Vetenskapsakademien. 
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Vetenskapsrådets forskningsöversikt 2019 markerar också att det inte går 
att skilja på grundforskning och tillämpad forskning eftersom båda behövs. 
Den nyfikenhetsbaserade grundforskningen behövs eftersom den kan leda 
till banbrytande upptäckter vars nytta inte kan förutses på förhand. Veten-
skapsrådet framhåller därför att en ”bottom-up-strategi” bör vara den vägle-
dande. För att uppnå maximal utväxling på forskningen behöver dessutom 
forskare, praktiker och beslutsfattare föra en dialog med varandra. Alla be-
hövs men initiativet kommer underifrån, även om staten riktar medel t. ex. 
till migrationsforskning (avsnitt 10.1) eller rasismforskning (avsnitt 10.5). 
För att fånga in ett mångvetenskapligt forskningsintresse fungerar långsik-
tiga miljöer inkluderande. 

Erfarenheter för framtiden: Impact-programmets utvärderingspanel 2014, 
Vetenskapsrådets forskningsöversikt 2019 och rektorsbloggen vid Uppsala 
universitet 2019 framhåller alla att långsiktig och fristående mångvetenskap-
lig grundforskning är det som slutligen leder till lösningsförslag på sam-
hällets utmaningar.  

11.2.4 Balansen mellan senior excellens och nyrekrytering samt 
mellan kvinnor och män 
Långsiktiga forskningsmiljöer har större förmåga att balansera mellan den 
excellens som är nödvändig för denna typ av centrumbildningar och behovet 
av nyrekrytering som är lika nödvändigt. Det gäller också balansen mellan 
kvinnor och män (minst 40 % av respektive kön). Denna balans mellan se-
nior excellens och junior rekrytering har varit närvarande under hela forsk-
ningsprocessen. Stat-kyrka-projektet rekryterade fem doktorander till fjorton 
projekt 1997 (varav 3 män och 2 kvinnor). Detta genomfördes konsekvent 
inom de båda välfärdsprojekten WREP och WaVE (2003-2009) då en senior 
forskare fick ansvar för uppläggning och teoretisk ram för forskningen i 
respektive land medan en doktorand eller junior forskare ansvarade för in-
samling av material och analys (sju kvinnor och två män). Denna ordning 
har också gällt inom Impact-programmet som kunnat delfinansiera flera 
doktorander, som har inspirerats av relationen till hela forskningsmiljön. 
Detta gör att den seniora forskargruppen successivt har ersatts av juniora 
forskare som genom meritering har blivit seniora och som därefter har tagit 
ansvar för ledningsuppdrag inom både Impact-programmet och CRS. Denna 
successionsprocess blir tydlig om man följer enskilda forskare i de listor av 
medarbetare som finns i bilagorna.  

FOS-programmets utvärderingspanel (Vetenskapsrådets rapport 2003:3) 
poängterar att mångvetenskapliga miljöer kräver speciell kompetens av de 
involverade forskarna. Det behövs både gedigen kunskap i den egna disci-
plinen och tillräcklig förtrogenhet med andra discipliner för att kunna kom-
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municera kring begrepp och perspektiv. Panelen skriver: ”Tillgång till en 
gemensam miljö och en god balans mellan seniora och juniora forskare tycks 
vara faktorer som underlättar mångvetenskaplig integrering” (se avsnitt 3.3). 
Utvärderingen av CRS 2014 betonar också vikten av rekrytering av yngre 
doktorander och forskare som utredaren menar har lättare att ta sig an ett 
mångvetenskapligt samarbete. 

På samma sätt underlättas en ökad jämställdhet av långsiktiga miljöer 
som Impact-programmet. Då ansökan skickades in år 2007 var det fler man-
liga temaledare och forskare något som utvärderingen 2010 anmärkte på. 
Detta hade utjämnats till den andra utvärderingen 2014 för att övergå till en 
övervikt av kvinnor i ledande ställning inom programmet 2018. Av de veten-
skapliga och administrativa programledarna var 2018 en man och två kvin-
nor och av ordinarie respektive biträdande temaledare var sju kvinnor och 
fem män. Rekryteringen av kvinnor och juniora forskare har således byggt 
upp en potential av forskare som efter hand har blivit seniora och har tagit 
över ledningsuppdrag inom eller utanför programmet. 

Erfarenheter för framtiden: Ovanstående projektorganisering visar att en 
initial och medveten satsning på samarbete mellan juniora och seniora fors-
kare, liksom på jämställdhet mellan kvinnor och män, underlättats av ett 
forskningsprograms långsiktiga successionsprocess och integrering.  

11.3 Mångvetenskaplighet och projektorganisation i en 
disciplinbaserad kontext 

11.3.1 Den disciplinbaserade kontexten 
”Världen har problem, universitet har avdelningar. Det fungerar inte längre” 
anser rektorn på Handelshögskolan i Stockholm, Lars Strannegård, citerad i 
en krönika av Björn Wiman i Dagens Nyheter 19/8 2018.264 Med denna dras-
tiska formulering vill Lars Strannegård peka på en nödvändig samverkan 
både inom universiteten och mellan universitet och omgivning för att kunna 
lösa de framtidsfrågor som rör klimatet. Denna rapport har också argumente-
rat för att den globala komplexiteten driver fram behovet av mångvetenskap-
liga perspektiv i forskningen. Det är också tydligt att forskningsfinansiärer, 
särskilt på EU-nivå, utgår från att de projekt som beviljas, har en mångve-

                               
264 Wiman, Björn (2018). Bara ett nytt sätt att tänka kan hindra att vår civilisation går bank-
rutt. Dagens Nyheter 19/8 2018: https://www.hhs.se/contentassets/ 
76bcf6e9da6b4b9c90d8cc0626b48ea1/bjorn-wiman-om-nya-initiativ-i-klimatfragan-pa-
handelshogskolan---dn.se.pdf/. Hämtat 2018-11-19. 
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tenskaplig ingång till det problem som ska analyseras.265 Det är också tydligt 
att idén om forskningsexcellens bygger på ett avancerat samarbete mellan 
universitet, discipliner och samhällsaktörer i Sverige och internationellt. 

Samtidigt är universiteten uppbyggda av discipliner som enligt socialan-
tropologen Christina Garsten (2014) fungerar som ”tribes” som utvecklar en 
egen ”folklore” och som arbetar för att utveckla och försvara sina egna ”ter-
ritorier”, som är den egna disciplinära kunskapen. Detta förklarar problemet 
med förståelsen av begrepp och metoder mellan olika disciplinära kulturer. 
Impact-programmet uppvisar flera sådana exempel. Ett delprojekt har helt 
enkelt utgått från detta faktum och har avsiktligt fokuserat på ett begrepp 
som har beskrivits och analyserats ur juridiskt, statsvetenskapligt och relig-
ionssociologiskt perspektiv.266 Också det faktum att jurister, filosofer, stats-
vetare, beteendevetare och naturvetare samarbetar med analyser av relig-
ionsbegreppet har varit givande för alla parter (nytt tema 2 i kapitel 10). Det 
går dock inte att sticka under stol med att disciplinära kulturer kan göra den 
mångvetenskapliga förståelsen bräcklig och ibland så tunn att den inte håller 
för en ingående granskning. Trots dessa problem visar Impact-programmet 
att samarbeten fungerar om det finns ett genuint intellektuellt intresse av att 
undersöka en specifik relation mellan religion, rätt och samhälle tematiskt. 
Det visar också att mångvetenskapligheten öppnar för nya perspektiv på 
gamla problem och att initiala svårigheter att förstå varandra i längden kan 
bli kreativa. CRS har därför, särskilt genom Impact-programmet, bidragit till 
en ökad förståelse av religionsbegreppet, religionsfrihetens juridiska och 
sociologiska betydelser och betydelsen av att på nytt föreställa sig en oklar 
senmodern religionsform.  

I Europabaserade projekt uppträder också problemet med jämförelser av 
kontexter inom kvalitativa studier. Detta problem redovisas öppet i slutrap-
porten från WaVE-projektet (Repstad 2017). Stora jämförande och holistiskt 
genealogiska projekt är krävande att genomföra för alla inblandade, men de 
ger mycket tillbaka då arbetet väl är slutfört. Ett andra problem med mång-
vetenskapliga centrumbildningar är att doktorander och yngre forskare har 
svårt att staka ut en akademisk karriär genom att bygga upp ett mångveten-
skapligt etos. Detta beror till stor del på att det akademiska systemet med 
fasta lektorstjänster och professurer är disciplinbaserade. Detta gäller också 
undervisningen även om samarbete över disciplingränser förekommer. Pro-
fessurer med nya inriktningar tar lång tid att skapa och utgången av sådana 
tillsättningar beror på de sakkunnigas kompetens och intresse av att infoga 
näraliggande kunskapsområden. Samtidigt visar erfarenheterna från 

                               
265 Den europeiska kommissionen avser att satsa ytterligare 100 miljarder euro i det kom-
mande forskningsprogrammet Horizon 2022 etc. Detta program är ännu mer innovationsinrik-
tat bl. a. med fokus på miljöfrågorna. https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-
and-innovation-framework-programme_en/. Hämtat 2020-02-29. 
266 Borevi, Leis-Peters & Lind (2016, s 179) i kapitlet Layers of Inconsistency (se ovan 
10.2.1). 
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DVI/CRS-tiden (1997-2019) att mångvetenskaplig forskning kan leda till 
uppkomsten av nya discipliner som företräds av professorer som har växt 
fram inom forskningsmiljön. Erfarenheterna visar också att mångvetenskap-
ligt samarbete kan leda till en väsentlig kompetensutveckling inom den egna 
disciplinen så att dessa forskare blir konkurrenskraftiga på den disciplinbase-
rade marknaden. Inte helt oviktigt är att den forskningskultur som utvecklas 
vid en centrumbildning ökar den enskilda forskarens kompetens som pro-
jektledare. Forskningsmiljöer fungerar därför fostrande för blivande veten-
skapliga och administrativa ledare genom det täta umgänget med kolleger 
där olika perspektiv kan brytas. Forskarens mångvetenskapliga kompetens 
har i det här fallet blivit avgörande för nya projektanslag.  

Erfarenheter för framtiden: En forskningsmiljö av Impact-programmets 
karaktär har förutsättningar att utveckla en egen intellektuell kåranda, som i 
sin tur kan utvecklas till nya discipliner och/eller till en förstärkning av de 
ingående disciplinernas ”folklore”. Detta gör att de enskilda forskarna får 
möjlighet att utveckla en förtroendefull kritisk anda, som i sin tur kan leda 
till nya gemensamma samarbeten och risktaganden som projektlivet alltid 
innebär.  

11.3.2. Fysisk och virtuell forskningsmiljö  
Linnéstödsprogrammen ska uttryckligen finansiera forskningsmiljöer och 
kallas för miljöstöd. I kapitel 1 (Bakgrund) framhölls att miljöbegreppet är 
komplext och att miljöer inte bara är fysiska och beroende av en stark infra-
struktur. En forskningsmiljös viktigaste resurs är engagerade individer som 
utifrån sina disciplinära utgångspunkter fokuserar ett gemensamt problem 
som de brinner för att lösa. Att hålla samman en forskargrupp genom regel-
bundna samlingar blir därför en avgörande målsättning. Sammanhållningen 
av det stora antalet forskare inom WREP och WaVE projekten, totalt 36 
forskare i 12 länder i Europa, (kapitel 4 och 5) löstes genom en stark led-
nings- och kanslifunktion för samordning, kommunikation via e-post och 
Skype och genom regelbundna möten med juniora och seniora forskare samt 
rådgivare.  

Impact-programmet planerades utifrån samma idé om sammanhållning. 
Det stora antalet forskare knutna till Impact-programmet (från 42 forskare 
2008 till sammanlagt 95 forskare 2018)267 var en utmaning då det gäller 
sammanhållningen. Detta löstes så att flertalet forskare fortsatte med egna 
arbetsplatser på sina institutioner vid Uppsala universitet. De sex organise-
rade temagrupperna samlades två gånger per termin och hela forskargruppen 
en gång per termin för att skapa sammanhållning och vi-känsla. Till detta 

                               
267 En förteckning över alla forskare som under längre och kortare tid har varit knutna till 
Impact-programmet finns i bilaga 14. 
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kommer årliga kick-off konferenser, möten med de internationella forskarna 
vid konferenser och kollokvier. Samtidigt är det tydligt att klimatfrågorna 
gör att onödiga resor till och från Uppsala bör undvikas. 268 Det gör att kon-
takterna blir allt mer virtuella genom förenklade kommunikationer via inter-
net med säkra hemsidor. Idag finns särskilda hjälpmedel för att förmedla 
föreläsningar (Zoom med chatt och röst-möjlighet), anordna möten för led-
ningsgrupper inom projekt/program (Skype), hålla forskningsinformationen 
igång genom Facebook grupper men även genom video-konferenser.269 Rätt 
utförda och förberedda kan digitala möten bli lika viktiga som sociala möten 
hävdar Creelman (2020). Det avgörande är hela tiden att den intellektuella 
gemenskapen kring de tematiska frågorna upprätthållas och utvecklas så som 
kapitel 10 exemplifierar. 

Erfarenheter för framtiden: En internationell forskarmiljö byggs upp av 
det intellektuella samtalet, genom den fysiska närvaron i sammanhållna lo-
kaler och genom en virtuell (internationell) närvaro som kräver en stark in-
frastruktur och ledningsgrupp som gör den virtuella närvaron social. 

11.3.3 Projektorganisation och resultatspridning 
Resultatspridningens dynamik har blivit allt mer viktig genom åren. Det är 
uppenbart att projektresultat kan göras tillgängliga genom rapporter i en 
Acta-serie och genom kommersiella förlag med stor spridning. Välfärdspro-
jekten publicerade resultaten vid två engelska förlag medan Stat-kyrka-
projektet, genom avtal mellan bokförlaget Verbum och Vetenskapsrådet, 
kunde publicera hela rapportserien med 15 volymer. På samma sätt har Im-
pact-programmets teman resulterat i avhandlingar, internationella publikat-
ioner och en rad artiklar i referee-granskade tidskrifter i olika länder. Dessa 
publikationer har också resulterat i studiedagar och s. k. book-launch som 
har anordnats inte bara i Uppsala. Till detta kommer nya akademiska kurser 
på kandidat- och masternivå. Under senare år har riktade studiedagar genom 
AIMday och samverkansdagar rönt stor uppmärksamhet. Konferenser och 
kollokvier i Uppsala har gjort Impact-programmet till ett varumärke för 
avancerad internationell forskning med hög kvalitet.  

Förutom utåtriktade rapporter, kurser och studiedagar har det blivit allt 
mer viktigt att dra in representanter för avnämarna i projektarbetet, särskilt 
om en kvalitativ metod tillämpas. Det kan gälla lokala kyrkor, religiösa 
grupper, frivilligorganisationer eller myndigheter. Detta betraktas som ett 

                               
268 Till detta kommer att tjänsteresor för statligt anställda förbjuds våren 2020 på grund av 
pandemin Covid-19. Detta har drivit på utvecklingen av virtuella mötesformer.  
269 Stockholms universitet tips till digitala möten och videokonferenser: 
https://www.su.se/miljo/s%C3%A5-g%C3%B6r-du/milj%C3%B6-resa/digitala-
m%C3%B6ten-och-videokonferenser/. https://www.bilda.nu/artiklar/tips-for-ett-lyckat-
digitalt-mote/. Hämtat 2020-02-20. 
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sätt att validera och säkerställa resultatens pålitlighet, men också som ett sätt 
att göra resultaten relevanta och omedelbart tillgängliga för de institutioner, 
organisationer eller grupper som berörs. Detta kan kombineras med en s. k. 
organized (sequential) mixed-method som innebär att både kvalitativa och 
kvantitativa metoder används i en följd tillsammans med observationer och 
andra etnografiska studier. Detta innebär att legala, politiskt jämförbara, 
socio-ekonomiska, religiösa eller kulturella analyser sker successivt genom 
enkätundersökningar, djupintervjuer, dokumentstudier tillsammans med 
innovativa tekniker som digitala inspelningar, dokumentärfilm, You Tube-
presentationer, Facebook-nätverk och s. k. ”Advice Hubs”, nätverk för stöd 
och rådgivning till intervjupersoner som påverkas positivt eller negativt av 
sin medverkan i projektet. Poängen är att de individer och grupper som stu-
deras, och har en utsatt position (migranter, konvertiter, arbetssökande etc), 
ges utrymme att påverka själva processen och därmed bli delaktiga i resultat-
spridningen. En sådan uppläggning av ett projekt ger det som EU-
kommissionen kallar för ”Added Value”. I praktiken är det idag svårt eller 
rent av omöjligt att få ett projekt godkänt av beredningsgrupper om detta 
fokus på ansökan saknas.  

Erfarenheter för framtiden: Resultatspridning är inte bara rapporter, kon-
ferenser, studiedagar eller nya kurser utan den innebär också involveringen 
av avnämare (stakeholders) och ”känsliga” grupper som påverkas av pro-
jektdeltagandet. Denna yttre ram är så viktig för ett projekts framgång inne-
hålls- och metodmässigt att den behöver tänkas in som en del av projektor-
ganisationen från början.  

11.3.4 Uppsala universitet som internationellt sammanhållande 
arena 
En aspekt av verksamheten som alla utvärderingar har återkommit till är 
Impact-programmets roll som plattform för internationellt nätverkande mel-
lan mångvetenskapliga forskningsmiljöer med fokus på forskning om relig-
ion och samhälle. Denna funktion går utanför den självklara internationella 
kontaktverksamhet som alla discipliner och institutioner håller sig med. 
Detta har skett genom anordnandet av kollokvier för forskningsledare och 
internationella konferenser (2009, 2014 och 2018). De möten som internat-
ionella programledare inbjuds till går under namnet Interdisciplinary Relig-
ion and Society Research Directors Colloquium . Hittills har sex kollokvier 
anordnats med ett ständigt ökat antal deltagare (2010-2019). Nästa kol-
lokvium planeras till våren 2021. Detta visar att Uppsala universitet har både 
kapacitet och legitimitet att skapa och administrera internationella nätverk av 
ledare för framstående forskningsprogram och centra. Som framgick av be-
skrivningen i avsnitt 9.3 representerar dessa föreståndare inte bara 



 177

centra/program i Europa utan också i USA, Kanada, Australien, Tanzania 
och Sydafrika. Dessa kollokvier har resulterat i fortsatta kontakter med gäst-
forskare placerade vid CRS. Detta skapar på sikt nya konstellationer av sam-
arbeten i form av nätverk eller projekt. Under senare år har kontakter utveck-
lats med bl. a. universitetet i Ottawa, Kanada (värderingar bland religiösa 
och icke-religiösa, s. k. ’nons’) och med Max Planck Institute for Social 
Anthropology, Halle, Tyskland (religion och rätt). Historiskt sett befinner vi 
oss fortfarande i en etableringsfas för internationell forskningssamverkan 
inom Hum sam-området där framtida ledningsfrågor kommer att avgöra 
vilka långsiktiga forskningsmiljöer som har styrka nog att leva vidare. 

Erfarenheter för framtiden: Uppsala universitet har genom Impact of Re-
ligion–programmet kommit att bli ledande inom den internationella forsk-
ningen om religion, rätt och samhälle. Förväntningar riktas mot Uppsala att 
fortsätta att hålla samman denna forskning genom att bidra till att Interdisci-
plinary Religion and Society Research Directors Colloquium lever vidare.  

11.4 Hum sam-områdets ämnesövergripande 
förnyelsearbete 
Under hela den epok, som denna skrift omfattar (1990-talet till 2020-talet) 
har frågan om forskningens relevans för samhällsutvecklingen varit i fokus. I 
Mål och strategier antagna av Hum sam-området den 24/9 2015 (avser peri-
oden 2016-2019) poängteras att en teologisk, juridisk, historisk-filosofisk, 
språkvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig fakul-
tet, är omistliga delar av ett komplett universitet. Men i stället för att falla 
sönder i dessa fakulteter vill området bidra till att skapa, stödja och prioritera 
forskningssamarbeten över ämnes- och fakultetsgränser. Detta gäller också 
utbildningen, som förutom sin vetenskapliga kvalitet, på detta sätt kan bred-
das genom samverkansprojekt och skapa rörlighet för studenter och dokto-
rander.  

Områdesnämndens mål är att stärka den mångvetenskapliga och fakul-
tetsöverskridande forskningen genom olika samordningsfunktioner. Impact-
programmet är ett exempel på sådan samordning av forskning om religion, 
rätt och samhälle vid Uppsala universitet. Liknande tankar om samordning 
lyfter Vetenskapsrådets forskningsagenda 2019 fram. Detta visar hur starkt 
förankrat det mångvetenskapliga miljötänkandet är inom högskolan. 

För att synliggöra mångvetenskapligheten vid Uppsala universitet håller 
sig Hum sam-området med följande samverkansformer 2019: 1) institut eller 
centrumbildningar, 2) forumbildningar, 3) plattformar eller nätverk.  
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På den första nivån finns Institutet för Rysslands- och Euroasiatiska studier 
(IRES), Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för 
genusvetenskap. Dessa är institutionsliknande med föreståndare eller prefekt 
och ett eget kostnadsställe. Till dessa kommer Svenska institutet för Norda-
merikastudier (SINAS) och Hugo Vallentin-centrum som finansieras av om-
rådets fakulteter gemensamt och är förlagt till historiska institutionen.270 
Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) och Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) är centrumbildningar som 
återfinns på denna nivå och är förlagda till Teologiska institutionen. 

På den andra nivån kommer geografiskt orienterade forumbildningar som 
inrättades omkring år 2011 med syfte att synliggöra och utveckla ämnesö-
vergripande (internationell) forskning och utbildning inom respektive om-
råde.271 Dessa forumbildningar har en institution som värd för verksamheten 
med en föreståndare. Som exempel kan nämnas Forum för Afrikastudier, 
som är förlagt till Institutionen för socialantropologi och etnologi (vid histo-
risk-filosofisk fakultet) med professor Sten Hagberg som föreståndare. I 
forumbildningarnas styrelser finns representerar för områdets fakulteter. 
Dessa forumbildningar utvärderades 2015. Efter en översyn ledd av stf vice-
rektor Anna Singer beslutade områdesnämnden år 2017 att Forum för Afri-
kastudier ska bli en Centrumbildning med fortsatt anslag på 500 000 SEK 
per år medan de övriga ska utvärderas på nytt.  

På den tredje nivån finns nod, plattformar eller nätverk. Nätverk är den 
minst organiserade formen som uppstår kring en dagsaktuell fråga och där 
medel från området kan leda till kontaktskapande konferenser eller works-
hops med syftet att identifiera problem som kan leda till projekt- eller pro-
gramansökningar. Ett exempel på nod är SALT som lades ner 2014 och ett 
exempel på plattform är CIRCUS som inrättades 2017 (se nedan).272  

Behovet av att skapa integrerade studier av relationen mellan kultur och 
samhälle analyserades åren 2015-2018 av Hum sam-området. Inspiration 
hämtades bl. a. från centrumbildningarna CRASSH, Centre for Research in 
the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge University och 

                               
270 Hugo Vallentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet med huvudsaklig inriktning på stu-
diet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den 
etniska dimensionen i mänskligt liv, samt Förintelse- och folkmordsstudier 
(https://www.valentin.uu.se/). Hämtat 2019-05-05. 
271 Detta gäller Forum för Tysklandsstudier, Latinamerikastudier, Sydasienstudier, Afrika- 
studier, Kinastudier och Turkietstudier. Intervju med stf vicerektor Anna Singer den 7/3 2019. 
272 Vid sidan av centrum- och forumbildningar samt plattformar finansierar Historisk-
filosofiska fakulteten tillsammans med Hum sam-området och det tekniskt naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet ett tvåårigt forskningsnätverk kring Digital Humaniora (DH): 
(www.uu.se/en/research/infrastructure/digitalhumaniora/om-oss/ hämtat 2019-05-05). 
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TORCH, The Oxford Research Centre in the Humanities.273 Den 14/6 2017 
beslutade områdesnämnden att anhålla hos rektor om att inrätta CIRCUS 
(Centre for Integrated Research on Culture and Society) (HUMSAM 
2017/18). Projektet är femårigt (2019-2023) och ska utvärderas år 2021 med 
redovisning senast den 31/3 2022. Beslutet innebär att Områdesnämnden 
ställer 5 miljoner per år till verksamhetens förfogande, och att rektor bidrar 
med samma belopp.274  

Enligt instruktionen tagen den 20/12 2017, ska CIRCUS 1) utgöra en 
plattform och en fysisk miljö för initiering och utveckling av problemdrivna 
och tematiska forskningssamarbeten över ämnes-, fakultets- och områdes-
gränser; 2) komplettera den disciplinbaserade universitetsstrukturen inom 
området och fånga upp och stödja initiativ över ämnesgränser: 3) utveckla 
kompetens för problemdriven forskning, främja studier av centrala kulturella 
teman eller samhällsproblem och därmed uppnå potential för att konkurrera 
om svenska och europeiska forskningsanslag. Medlen ska användas till stöd 
för organiseringen av workshops, konferenser och mångvetenskapliga nät-
verk. Högst 250 000 per nätverk kan sökas vid två utlysningar per år. Verk-
samheten inleddes 2019. 

Samverkansaspektens betydelse kommer också fram i etableringen av 
Uppsala University Innovation som på 2000-talet skapade en plattform för 
gränsöverskridande samarbeten mellan akademi och industri. År 2008 lanse-
rades en studiedag kallad AIMday med syfte att föra samman specialiserade 
forskare, inom främst naturvetenskap och teknik, med företrädare för indu-
strin på ett välorganiserat sätt.275 Vicerektor Margaretha Fahlgren såg detta 
behov och projektanställde Martin Rogberg och Sara Jernberg för att utreda 
frågan 2009. Tanken var att starka forskningsmiljöer, inom Hum sam-
området, genom sin expertis, skulle fungera attraktivt i relation till statliga, 
kommunala eller ideella aktörer.276 Från och med augusti 2010 var Martha 
Middlemiss Lé Mon anställd på 20 % som samverkansledare inom UUI. 
                               
273 CRASSH: http://www.crassh.cam.ac.uk/ och TORCH: https://torch.ox.ac.uk/ hämtat den 
2019-03-15. Intervju med dekanus Mattias Martinson 1/3 2019. 
274 En föreståndare, Claes-Fredrik Helgesson har tillträtt den 1/1 2019. En administrativ funkt-
ion och en projektsamordnare har tillsatts under 2019. Intervju med Claes-Fredrik Helgesson 
den 3/12 2019. 
275 Detta skedde först vid Ångströmlaboratoriet där materialforskningen låg i framkant. Upp-
sala University Innovation definierar AIMday som ett strategiskt verktyg för att främja sam-
verkan mellan akademiska forskare och privata, offentliga och ideella organisationer. Genom 
denna samverkan kan frågor från externa organisationer matchas mot de frågor som forskare 
arbetar med. Detta har skett i samverkan med CRS, se nedan (http://aimday.se/).  
276 Hum sam-området anhöll också om externt stöd. Den 3/5 2010 beslutade Tillväxtverket att 
anslå 2,5 miljoner ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet: Stödstruktur 
för innovationer vid humanistisk-samhällsvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet, SIH-
SU 2.0 för perioden 2010-2013 (Beslutsid: 151165, s 2). Projektets syfte var ”att skapa ett 
konkret och modellbildande stödsystem för samverkan och innovation inom humaniora och 
samhällsvetenskap och att bygga upp en särskild kompetens när det gäller att utveckla och 
etablera samverkansarenor” (s 2). Uppsala universitet motfinansierade projektet med drygt 4,6 
miljoner. 
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Som forskare inom Impact-programmet fick hon en viktig roll i arbetet med 
att skapa samverkansarenor mellan akademi och privata, offentliga, ideella 
och religiösa organisationer.277   

Uppsala University Innovation har under 2010-talet växt till en omfat-
tande verksamhet som signalerar behovet av gränsöverskridande kontakter 
mellan akademi och näringsliv/samhälle. AIMday har blivit ett koncept som 
har inspirerat andra universitet till liknande verksamhet och är idag en eta-
blerad institution vid Science Park. Vid sidan av AIMday utvecklas nu också 
samverkansdagar mellan Uppsala universitet och näringsliv, stat/kommun 
och ideella organisationer.278 Denna utveckling kanaliseras genom Uppsala 
universitets Samverkansråd, som inrättades 2017 med prorektor som ordfö-
rande. Medel för verifiering av samverkan med upp till 300 000 SEK delas 
ut årligen. Martha Middlemiss Lé Mon fick år 2019 anslag till ett projekt där 
Nya metoder prövas för kunskapsöverföring och attitydpåverkan kring relig-
ion och livsåskådning i samverkan med Fredens hus i Uppsala.279  

Erfarenheter för framtiden: Områdesnämnden för humaniora och sam-
hällsvetenskap vill genom olika satsningar stärka den mångvetenskapliga 
och fakultetsöverskridande forskningen. Idén om en problem- eller fokusdri-
ven forskning har blivit allt mer viktig i takt med samhällets ökade föränd-
ringshastighet och komplexitet. Därför fungerar starka forskningsmiljöer 
genom sin expertis attraktivt i relation till statliga, kommunala eller ideella 
aktörer och gynnar universitetets samverkan med det omgivande samhället.  

                               
277 Det gäller t ex en AIMday om välfärd 2015 och 2017, om ”Faith-based Organisations and 
welfare”, om den svårdefinierade frågan om sociala innovationer men också om ”Immigration 
and Psykological Health” och ”Aging and People”. www.uuinnovation.uu.se/nyheter-
och-event/sociala-innovationer/. Hämtat 2018-12-12. 
278 Universitetets uppdrag är att långsiktigt och självständigt söka kunskap som utmanar det 
etablerade och utforskar det okända, men detta ska ske genom en bred syn på samverkan som 
inkluderar de humanistiska vetenskaperna anser Humtank: https://www.uu.se/nyheter-
press/nyheter/artikel/?id=4892&area=2,6,16,22,26,27&typ=artikel&lang=sv/. Hämtat 2020-
01-15. 
279 Rektor har utsett följande ledamöter i Samverkansrådet, t o m den 30 september 2020: 
prorektor Anders Malmberg (ordförande), professor Mats Edenius, professor Mattias Martin-
son, universitetslektor Christel Bergström, professor Stefan James, professor Peter Lindblad, 
enhetschef Ylva Bäcklund, gruppchef Jenny Nordquist och seniorrådgivare Margaretha An-
dersson. Studenterna är representerade i rådet. https://mp.uu.se/web/nyheter/-/ledningsnytt-
13-17/. Hämtat den 2019-12-19. 
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Del V Uppsala universitet som miljö för 
mångvetenskaplig forskning om religion, rätt 
och samhälle: Framtidsutsikter 

Syftet med denna skrift är att dokumentera, att återge i berättelsens form och 
att analysera framväxten och vidareutvecklingen av Centrum för mångveten-
skaplig forskning om religion och samhälle (CRS), dess föregångare (DVI), 
den konsolideringsprocess som Linnéstödet (Impact of Religion-programmet 
2008-2018) har inneburit och den påtagliga innehållsmässiga förnyelse av 
forskningen som de tematiska områdena i kapitel 10 vittnar om. Idag 
(2019/20) pågår en nyrekrytering av forskare och projektledare vid CRS på 
samma sätt som under 1990- och 2000-talet. Det stora antalet projekt som 
har växt fram under Impact-programmets tid ger förutsättningar för en dju-
pare förståelse av pågående religiösa och sociala förändringsprocesser men 
också hur dessa processer relaterar till förskjutningar i synen på individuella 
och kulturella identiteter, på demokratiska och politiska samhällsroller och 
på rättsliga procedurer. Stat-kyrka-projektet (kapitel 3) visar att avreglering-
en av Svenska kyrkan år 2000 kan studeras som en del av en generell avre-
glering av det svenska samhället och inte som en självklar del av en nödvän-
dig sekulär modernisering. De följande välfärdsprojekten visar hur olika 
teologiska idéer samspelar med politiska och strukturella faktorer i skapan-
det av skilda välfärdsorganisationer i Europa. De illustrerar också mångfal-
dens betydelser för framväxten av en pluralistisk och demokratisk sam-
hällsmodell där nya religiösa och politiska röster blir närvarande genom 
olika mediala arenor.  

Ansökan om Linnéstöd 2008 utgick från att Sverige är ett avancerat post-
industriellt k-samhälle (se kapitel 8 ovan) där individuell integritet, för både 
kvinnor och män, och mänskliga rättigheter, är grundläggande värderingar 
men också från att Sverige är en del av ett Europa som befinner sig i snabb 
omvandling. Sverige är också en del av en turbulent global kontext där tek-
niska/ekonomiska och kulturella världsordningar söker sina framtida former. 
Migrationen under senare decennier har fört världen till Sverige och har gjort 
globala strömningar närvarande i det lokala inte minst genom sociala medier. 
Religion i dess olika former har blivit mer synlig i det offentliga rummet inte 
bara genom en ökning av antalet trossamfund, utan också genom närvaron 
av en mer kosmopolitiskt interaktiv och informell religiositet som är en del 
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av den mediala och teknologiska utvecklingen. Närvaron av medborgare 
med olika trosbilder väcker behov av förnyade distinktioner i skärningsfältet 
mellan yttrande- och religionsfrihet och av domstolars kompetens att tolka 
relationen mellan svensk rätt och EU-rätt t. ex. ur ett internationellt familje-
rättsligt perspektiv.280 Sverige befinner sig mitt i denna omvandlingsprocess 
som i sig skapar nya skiljelinjer mellan kulturell och politisk öppenhet re-
spektive slutenhet kallat för den nya Gal-Tan skalan (se ovan 10.4). Svens-
ken i gemen vill ha ett öppet och tolerant samhälle (refugees welcome) sam-
tidigt som ökad invandring och religiös pluralism ses som ett hot. 

Dessa samhällsförändringar sammantagna driver fram behov av att på 
nytt föreställa sig (re-imagine) religion, inte bara som en institutionell före-
teelse, som sakta tynar bort, utan som en både existentiellt identitetsgivande 
och socialt vitaliserande kraft, som i dess olika former fungerar som både 
problem och resurs för individer, grupper och stater. Vi ser att 1900-talets 
sekulariseringsteori behöver omformuleras eftersom religion varken minskar 
i betydelse offentligt eller separeras från samhällets institutioner så som se-
kulariseringsteorin antar. Idag riktas i stället nya förväntningar mot staters 
förmåga att styra religion. Detta gäller också välfärdsstaters förmåga att hysa 
nya grupper av medborgare. Gina Gustavsson (2011) menar i sin avhandling 
i statvetenskap inom Impact-programmet att s. k. ”positiva frihetsvärden”, 
kan leda till intolerans och moralisk arrogans om de förenas med sekularism 
och allmänna fördomar mot religiösa minoriteter.281 Vi har också sett att den 
medborgerliga rätten att delta i allmänna val försvåras i Europa med nya 
gränser och definitioner.282 Dessa medborgerliga rättigheter behöver utredas 
och definieras på nytt i relation till de oklarheter som migration, populism 
och ökade globala mediala relationer innebär (se avsnitt 10.2 ovan).283  

Enligt statsvetaren Christian Joppke (2015) belägras den sekulära staten i 
Europa av muslimsk fundamentalism och i USA av evangelikal fundament-
alism, dvs av ”heta” konservativa religiösa grupper (jfr Bäckström 2016, s 
                               
280 Ett aktuellt exempel är utredningen om den rättsliga grunden för skolor med konfessionell 
inriktning SOU 2019: 64: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. 
281 Detta för hon vidare i boken David Miller och Gina Gustavsson (eds.)(2020). Liberal 
Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions. Oxford: Oxford University 
Press, där hon argumenterar för att en liberal nationalism som lyfter fram medborgarskapet 
som en faktor som för samman, i vårt fall, svenska medborgare oavsett bakgrund, kan fungera 
som en motvikt till nationell identitet och illiberal nationalism. Det kan noteras att sekularism 
är en filosofisk idé som inte kan likställas med neutralitet. 
282 Se ovan 10.2.3 och Hans Ingvar Roth i Svenska Dagbladet den 22/11 2019: En gränslös 
värld föder inga demokratier. Problemet är att nationalismen har blivit utnyttjad av icke-
liberala krafter som värdekonservatism, högerpopulism och religiös fundamentalism. Globali-
seringen ger dessutom dessa grupper möjlighet att agera gemensamt och intervenera i olika 
länder.  
283 Victoria Enkvist (2020, s 195) frågar sig vem som har rätt att definiera religion, för vilka 
detta sker och med vilka syften. Mia Lövheim och Mikael Stenmark (2020) ventilerar i en ny 
volym ingående de frågor som rör en konstruktiv kritik av religion både inifrån religiösa 
grupper och utifrån olika samhällsinstitutioner och idétraditioner. Dessa böcker sammanfattar 
resultat från Impact-programmet och visar på en fortsatt utveckling av forskningen.  
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33). Men en sådan förenklad exkluderande slutsats räcker inte. Som diskuss-
ionen i inledningen ovan visade kan religion definieras på många sätt, och 
det är lika rimligt att anse att religion har en inkluderande ”sval” relation till 
en rättsstats demokratiska och kulturella institutioner. Mattias Martinson 
(2017) åskådliggör de svenska extremerna i kulturdebatten i en djupsinnig 
analys av det ömsesidiga gillandet av Mitt kors-rörelsen av både religiöst 
och sekulärt profilerade personer.284 Han refererar till David Thurfjells 
(2015) skarpa analys av svenskarna som ett sekulärt folk mitt emellan 1800-
talets väckelserörelser och sekulära motkrafter. 285 Detta sekulära folk bär på 
en osynlig religiositet som har sin historiska bakgrund i en luthersk kallelse-
lära och en socialdemokratisk folkkyrkoidé. Detta område studeras nu allt 
mer av kyrkohistoriker och statsvetare.286  

Men inte bara religion utan också populism, och relationen dem emellan, 
är svårdefinierad. Martin Gelin & Erik Åsard (2019) anser att den högernat-
ionalistiska våg, som vi ser i Europa och USA, utgör ett verkligt hot mot 
demokratin, definierad som allmän och lika rösträtt, oberoende domstolar, 
grundläggande fri- och rättigheter och accepterande av legitim opposition. 
Det är kombinationen av en inskränkt demokratisyn och en principiell an-
tipluralism som gör dagens aggressiva högerpopulism till ett akut hot.287 
Denna populism framträder i Polen, Ungern, Italien, Österrike, USA, men 
också i det protestantiska sekulära norra Europa, även om lokala förhållan-
den gör att den generella bilden varierar. Kravet på ett ohämmat majoritets-
styre och attackerna på de instanser som ska begränsa statsmakten ses som 
de största farorna mot demokratins framtid. 

Gelin och Åsard (2019, s 213) konstaterar intressant nog att forskningen 
om populism och demokrati har fragmenterats i en ekonomisk och kulturell 

                               
284 Mattias Martinson (2017, s 166) konstaterar att det nya samröret mellan dessa personer 
visat att ”… religionskritikernas sekulärhumanism inte kan förstås ’bortom religionen’.” 
Debatten kan tolkas som en del av en övergripande svensk xenofobisk ordning som uttrycker 
en form av exceptionalism (s 59).  
285 Nancy Ammerman (2014) menar att en varje dags religiositet utgår från en social och 
praktisk gyllene regel omsorg som kan studeras bäst genom begreppet ”levd religion”. Linda 
Woodhead (2012), påminner om att denna religiositet inte bygger på dogmatiska trossatser 
utan på individuella upplevelser av livskvalitet. David Thurfjell (2015, s 108) lyfter fram den 
svenska tanken att religion gäller ”de andra”. 
286 Sven Thidevall, Kampen om folkkyrkan (2000); Lennart Ahlbäck, Socialdemokratisk kyr-
kosyn (2003) och Urban Claesson i ett pågående VR-projekt 2018-2021 kallat Den nordiska 
hushållstaten: variationer på ett tema av Luther. Ytterligare en studie vid universitetet i Edin-
burgh jämför Sverige och Skottland där den socialdemokratiskt grundade tilliten till staten har 
gått i olika riktning beroende på två olika teologiska grundhållningar (Naumann-Paterson 
2020). 
287 I stället för att definiera populism utvecklar Gelin och Åsard (2019, s 36) sex kännetecken. 
Högerpopulism ger 1) en upphöjelse av ”det vanliga folket” (oftast etniskt homogena folket 
med ett exkluderande av minoriteter, ex. invandrare, muslimer, homosexuella); 2) en stark 
kritik av de parasitära eliterna (i media); 3) en stark skepsis mot den representativa demokra-
tin; 4) en strävan att återvända till ett svunnet idealtillstånd; 5) en aggressiv politisk stil (poli-
tiken ses som en arena för konflikt); 6) en användning av konspirationsteorier.  
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linje. De refererar till John B. Judis bok, The Populist Explosion (2016) som 
frågar sig hur den stora recessionen (2008) kom att förvandla amerikansk 
och europeisk politik. Enligt denna linje var det 1980-talets nyliberala 
agenda som prioriterade avregleringar, låglönejobb och skattesänkningar, 
som ledde fram till en tudelad ekonomi där ojämlikheten mellan samhällets 
rika och fattiga vidgades. Den kulturella linjen företräds av statsvetarna 
Pippa Norris och Ronald Inglehart (hedersdoktor vid Uppsala universitet 
2006) i deras nya bok Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian 
Populism (2019). Mot bakgrund av deras ”klassiska” teori om den tysta re-
volutionen argumenterar de för att en kulturell motreaktion pågår som är 
särskilt tydlig bland konservativa äldre och bland män. Hotet mot dessa 
gruppers kärnvärderingar har enligt Norris-Inglehart utlöst en ”auktoritär 
reflex” som väckt ilska både uppåt mot eliten och neråt mot grupper som 
livnär sig på bidrag. De bejakar visserligen resultat som visar att auktoritära 
värderingar, och negativa attityder till invandrare, är starkare bland t.ex. 
industriarbetare och låginkomsttagare, grupper som har förlorat på ekono-
mins globalisering. Men deras huvudargument ligger i det hot som dessa 
grupper upplever från människor med annan bakgrund, hudfärg eller religion 
(och som utlöser rasism). Mot deras kända tes Culture matters, kan man 
ställa Judis tes Economy matters. Gelin och Åsard (2019, s 217) anser att 
både culture and economy matter, en mångdisciplinär tankegång som över-
ensstämmer med innehållet i denna skrift. Det är uppenbart att forskning om 
relationen mellan populism och demokratihot underlättas av ett mångveten-
skapligt angreppssätt och att Uppsala universitet har kapacitet att på ett ny-
anserat sätt arbeta med dessa frågor. Ett tecken i tiden är att Forsskålsympo-
siet den 28/11 2019 behandlar frågan om demokratins framtid med Sten 
Widmalm som hedersföreläsare.288 

I FOS-programmets 1990-talsanalys (se ovan kapitel 3) ingick den styr-
ningsmodell som går under namnet New Public Management (NPM). Lena 
Marcusson (2017, s 30) konstaterar att modellen under denna epok fick ge-
nomslag på systemnivå och kom genom sitt fokus på ekonomisk styrning, på 
ledarskapets betydelse, på målstyrning, resultatstyrning och omfattande åter-
rapporteringskrav att genomsyra stora delar av samhällsförvaltningen.289 Det 
genom NPM introducerade kundperspektivet, med evidensbaserad kvalitet i 
kundrelationen, sammanfattade kritiken mot en stel byråkrati. Idag är det 
kritiken av ett ensidigt och evidensbaserat kundperspektiv som sätter agen-
dan för en uppvärdering av ett professionellt handlande som prioriterar män-
niskors värde före krav på vinst och som lyfter fram de professionellas kom-
petens och yrkesetik. Det är en styrningsmodell som utgår från ”governance” 

                               
288 Frågan var: Stora samhällsförändringar utmanar demokratins förutsättningar. Hur är det 
politiskt möjligt att stärka den? Föreläsning av professorn i statsvetenskap Sten Widmalm 
över ämnet: Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid. 
289 Jämför Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016), s 8. 
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och som inkluderar det civila samhällets aktörer i beslutsfattandet. Detta 
förklarar varför samverkan har blivit en grundläggande styrningsmodell, där 
det positiva med kundperspektivet används för att kanalisera makten mellan 
institution och brukare.290 Jonna Bornemark (2018) har aktualiserat proble-
met med utvärderingssamhället på ett grundläggande sätt. I sitt tal vid den 
traditionella gudstjänsten i samband med Riksmötets öppnande den 10/9 
2019 argumenterar hon för att vårt sätt att organisera samhället har blivit 
människofientligt.291 I den efterföljande DN-artikeln skriver hon att ”…vi har 
skapat ett system som ger allt mindre plats för ett professionellt omdöme”. 
Det märkliga har hänt att syftet med verksamheten vid en vårdinrättning har 
förskjutits från att ”…vårda äldre till att vårda register och checklistor ge-
nom att följa manualer”. Problemet är att en professionell egenskap som 
empati inte kan mätas vilket gör att egenskapen faller utanför systemet. Bor-
nemark drar en lans för studiet av kulturens betydelse för att ge samhällets 
professionella yrkesgrupper en framtida identitet.292 

Dessa exempel vill visa att religion i dess olika former på gott och ont in-
går i sökandet efter en framtida samhällsmodell och att religion därför inte 
kan utelämnas i denna forskning. En avgörande fråga är vem/vilka som äger 
berättelsen om det framtida samhället och vilka röster som tillåts delta i kon-
versationen.293 Oavsett om det är ett avgörande samhällsskifte som pågår 
genom migration, nya politiska skiljelinjer och teknikskifte eller om dagens 
utveckling är ett av flera steg i en successiv omförhandling av samhällets 
värderingar, är framtidsutmaningarna reella och verkliga.294 De behöver stu-
deras uppföljande och långsiktigt på samma sätt som under Linnéstödspro-
grammets tid. Långsiktigheten i forskningen fungerar som en metod för att 
                               
290 Enligt Ahlbäck Öberg och Widmaln (2016), s 14 präglas NPM-reformer av idén att de 
professionella bör styras, utvärderas och kontrolleras, både löpande och detaljerat. Det s. k. 
utvärderingssamhället som präglar hela organisationssverige kritiserades redan år 1999 i den 
kända boken av Michael Power (Audit Society. The Rituals of Verification). I Statsvetenskap-
lig tidskrift nr 1/ 2016 introducerar Göran Sundström (2016) idén att vi går från NPM till 
NPG, New Public Governance vilket betyder att statens styrning uppfattas vara mer beroende 
av samspelet med omvärldsaktörer utanför myndighetssfären.  
291 Högtidstalet publicerades i Dagens Nyheter den 25/12 2019: Vårt sätt att organisera sam-
hället har blivit människofientligt. https://www.dn.se/kultur-noje/jonna-bornemark-vart-satt-
att -organisera-samhallet-har-blivit-manniskofientligt/. Hämtat den 2019-12-27. 
292 Se t. ex. Åke Sandberg (2014, s 52) som i boken Värden i välfärden - om styrning och 
organisering efter new public management argumenterar för en medelväg efter NPM som 
leder bort från managementbyråkratins dominans men inte tillbaka till en stelbent byråkrati, 
utan till en medelväg med fokus på verksamhetens innehåll,  delaktighet/medbestämmande 
och demokratiska öppenhet. 
293 Här kan refereras till den kända debatten om det postsekulära samhället introducerad av 
Jürgen Habermas (2006), (2008).  
294 Jämför John Micklethwait och Adrian Wooldridge (2009) som diskuterar religionens 
återkomst som en del av en amerikansk entreprenörsinriktad religiositet som nu exporteras 
över världen, och (2014) där de argumenterar för en pågående fjärde revolution “The Fourth 
Revolution: The Global Race to Reinvent the State”. Poängen är att västvärldens staters för-
söker öka sin effektivitet och förmåga att möta en världsordning som allt mer präglas av 
Kinas dominans.  



 186 

öka möjligheten till ny kunskap i skärningsfältet mellan discipliner, civila 
samhällsaktörer och i vårt fall också olika former av religion. En poäng med 
långsiktigheten är dessutom möjligheten att kritiskt förhålla sig till teorier 
om dramatiska paradigmskiften, eftersom det blir tydligt att samhällsföränd-
ringar alltid har en historia och sker på olika nivåer med olika hastighet sam-
tidigt. De för vår studie intressanta mentala eller värderingsbaserade kultu-
rella föreställningarna förändras endast långsamt framför allt genom generat-
ionsskiften (se 2.1 ovan), medan de teknik- och migrationsbaserade föränd-
ringarna sker med större hastighet.  

Den kritiska frågan är om centrumbildningar är nödvändiga för att fånga 
upp de frågor som drivs fram av samhällsutmaningarna. Är det självklart att 
starka forskningsmiljöer kan fungera attraktivt i relation till det omgivande 
samhället? Avsnittet 11.3.1 pekade ut de hinder som mångvetenskapliga 
miljöer kan innebära för forskare och doktorander som står i valet mellan en 
fakultetsöverskridande forskningskompetens och en disciplinär verklighet.295 
Visserligen kan unga forskarbegåvningar bygga upp en mångvetenskaplig 
kompetens, som är starkt efterfrågad på olika nivåer i samhället, men kom-
petensen behöver också efterfrågas inom högskolan. Omvänt kan hävdas att 
forskningsmiljöer fungerar fostrande och att de erfarenheter som doktoran-
der och unga forskare tillägnar sig kan bli en efterfrågad kompetens då kon-
kurrensen om projektmedel hårdnar.   

Risken med centrumbildningar är också, som KoF17-panelen anmärker, 
svårigheten att upprätthålla en grundläggande kontakt mellan universitetets 
mål med verksamheten och de mål som forskningsmiljöer kan uppnå. Pane-
len konstaterar att det finns ”…a lack of connection between Institute and 
the University vision” (KoF17, s 265) ett resultat som gäller stora universitet 
generellt.296 Men panelen konstaterar med anledning av centrumbildningarna 
CRS och CemFor vid Teologiska institutionen att “The Research model it-
self appeared to provide a useful model for other departments at Uppsala to 
think with, allowing for more sustained excellent research than individual 
collaboration or the ’nodes’” (KoF17, s 305). Plattformar och noder som 
uppstår genom tillfälliga workshops mellan individuella forskare är värde-
fulla för att skapa idéer och kontakter men de har inte har den institutionella 
tyngd som behövs för att ta sig an långsiktiga utmaningar. Detta problem 
understryks av att styrelserna för centrumbildningar genom linjesystemet har 
en svag roll.  

                               
295 Prefekten Nils Hertting vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) påpekar, med 
anledning av institutets 25-årsjubileum, att en framgångnyckel för institutet har varit kombi-
nationen mellan en mångvetenskaplig miljö och nära och intensiva relationer med ämnesdi-
sciplinerna. https://mp.uu.se/web/nyheter/-/samverkan-och-amnesdiscipliner-grund-for-mang-
vetenskap?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm 
_source=apsis-anp-3/. Hämtat 2019-11-13. 
296 Detta hävdar Linnéstödets utvärderingspanel från 2020 (se 8.6 ovan). 
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Anslagen till CRS (och dess föregångare) genom FOS-programmet, väl-
färdsstudierna, Linnéstödsprogrammet och de nya (EU) projekten om mi-
gration, rätt, demokrati, artificiell intelligens, media och skola visar att mil-
jösatsningar är möjliga och önskvärda. Det går att hävda att CRS som cent-
rumbildning uppfyller kriterierna för både en nationell samling och en inter-
nationell ledning inom sitt problemområde. Detta bekräftar 
Vetenskapsrådets internationella paneler från 2003 och 2014. Båda utvärde-
ringarna konstaterar att det bör vara av ”ett nationellt intresse att inte förlora 
den plattform som har byggts upp…” (Vetenskapsrådet 2003, s 117) och att 
Impact of Religion-programmet “is an excellent, vibrant and well-
functioning centre which has put religion back on the agenda of social sci-
ences” (Midterm Evaluation Report of the Linnaeus Centres 2014, s 106). 
Samma resultat kommer KoF07 och KoF11 fram till för både teologisk och 
juridisk fakultet: “The panel approves of the fact that the centre has been 
combining fruitfully empirical, systematical and historical approaches in its 
research” (Teologiska fakulteten KoF07, s 243); “The combination of pri-
vate international law and family law, especially with its multicultural as-
pects…” bör få särskilda utvecklingsresurser (Juridiska fakulteten KoF07, s 
235).297 

Men som KoF17 framhåller behövs en större tydlighet i hur “… these two 
funding streams will be identified, differentiated and secured” (KoF17, s 
305). Liknande resultat kommer Vetenskapsrådets utvärdering 2003 och 
utvärderingen av CRS 2014 fram till. För att en centrumbildning ska fungera 
dynamiskt behöver de grundläggande funktionerna ha en långsiktig finansi-
ell lösning, så att forskningen kan finansiera sig själv genom externa anslag. 
Det behövs ett kansli och en ledningsgrupp som fungerar inte bara som en 
sambandplats för internationella forskargrupper. Ledningsgruppen ska också 
stimulera den intellektuella planeringen av nya projekt/program. 

I kapitel 11.4 ovan lyfts ett antal åtgärder fram som Uppsala universitet 
har vidtagit för att stärka den ämnesövergripande, långsiktiga och flexibla 
forskningen. Centrumbildningars förankring och inlemmande i organisat-
ionsstrukturen har utretts (2007), starka forskningsmiljöer har synliggjorts 
genom KoF07, KoF11 och KoF17, AIMday (2008) har introducerats med 
syfte att göra forskningsmiljöer, genom sin expertis, attraktiva i relation till 
statliga, kommunala eller ideella aktörer och ett samverkansråd har inrättats 
2017 där samverkansdagar har blivit en viktig mötesplats mellan akademi 
och det omgivande samhället (se exempel i kapitel 9.4 ovan). Till detta 
kommer CIRCUS (Centre for Integrated Research on Culture and Society), 

                               
297 I KoF11 skriver de internationella utvärderingspanelerna: “The panel underlines the strong 
significance which a centre of this level of excellence will have for the two faculties involved 
and for Uppsala University as a whole” (Teologiska fakulteten KoF11, s 259). “The research 
work in areas connected with family law, particularly its transfrontier aspects, certainly attains 
an internationally high standard and the faculty confirms its high reputation among Nordic 
law faculties…” (Juridiska fakulteten KoF11, s 246).  
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som inrättades 2017, och där verksamheten kom igång den 1/1 2019. Syftet 
är att genom ekonomiskt stöd bidra till mångvetenskapliga forskningssamar-
beten och därmed komplettera den disciplinbaserade universitetsstrukturen. 
Universitetet centralt har också utvecklat kurser i ledarskap och har stärkt sin 
kompetens då det gäller stöd att söka och förvalta EU-anslag. Allt detta har 
utgått från tanken att samhällsutmaningarna är forskningsdrivande och att 
fullständiga universitet har en särskild förmåga och ett särskilt ansvar att ta 
sig an dessa utmaningar. Det är intressant att Linnéstödets utvärderingspanel 
2020 i sin bedömning av universitetens förmåga till ”capacity building”, har 
observerat detta omfattande förnyelsearbete vid Uppsala universitet. Det 
visar att stora universitet har en förmåga att på ett klokt sätt förnya sin inre 
verksamhet i takt med de värderingsförändringar som utmanar det klassiska 
universitetsbegreppet. De skriver: ”The Linnaeus program was both a reflec-
tion of that radical change in culture across European Universities (not only 
in Sweden) and a catalyst for its progression (s 17). Detta har fått “…a direct 
and significant impact upon the wider system of research governance within 
UU” (s 40).  

Det är givet att ett systemskifte av detta slag har pågått en längre tid. Ge-
nom att lyfta fram FOS-programmet från 1992-2002 har jag velat visa att det 
redan på 1980-talet fanns tankar om att forskningens design kan bidra till 
olika former av framgång. I propositionen 1991/92: 16 Forskning om den 
offentliga sektorn önskade regeringen sjösätta ett program som skulle över-
brygga den splittring som kännetecknade forskningen och därmed möta 
samhällets behov av integrerad kunskap. De viktigaste resultaten var att 
Score (Stockholms centrum för forskning om den offentliga sektorn) och 
DVI/CRS genom FOS-programmet kunde etableras som mångvetenskapliga 
centra med de kännetecken som utvärderingen 2003 särskilt lyfter fram. Det 
var en organisationsform som hade framtiden för sig och som bevis på detta 
fortfarande existerar som levande forskningsmiljöer. Linnéstödet med Im-
pact-programmet 2008 är ett tydligt exempel på att CRS som forsknings-
miljö har legat i fas med, men också bidragit till, denna förnyelse inom hög-
skolan.298  

Så hur ska man se på centrumbildningars vara eller inte vara? Svaret beror 
på vilket syfte, och vilka forskningspolitiska ambitioner, ett universitet har 
med verksamheten. En centrumbildning ska aldrig finnas till för sin egen 
skull. En sådan inrättas enbart för att växla upp möjligheten att studera 
grundläggande samhällsförändringar, som kräver kraftfulla synergier bortom 
vetenskapliga paradigm, politiska idéer och religiösa spår. Forskningen ska 

                               
298 Rektor Eva Åkesson skriver i sitt svar till 2014 års utvärderingspanel den 29/8 2013: 
“Thanks to the establishment of this Linnaeus centre which spans over six faculties, new ways 
of cooperation have been created, in particular between the Faculties of Law and Theology. 
The Linnaeus Grant has enabled IMPACT to establish a new cluster of disciplines for scien-
tific exchange and collaboration that would not have taken place otherwise. It has also consol-
idated CRS as a permanent unit within Uppsala University.” 
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kännetecknas av frihet och ett underifrån perspektiv men den är samtidigt ett 
svar på samhällsutmaningar som ytterst är en angelägenhet för det politiska 
systemet. Så, avslutningsvis: det är inte lätt att foga samman juridiska, sam-
hällsvetenskapliga, sociologiska, antropologiska och hälsovetenskapliga 
livsåskådningar och religiösa föreställningar och begrepp i ett forsknings-
program. Men det går att genomföra om det finns institutionella förutsätt-
ningar, en väl avvägd infrastruktur och ett brinnande intellektuellt intresse 
bland forskare att ta sig an samhällsutmaningar långsiktigt och därmed sam-
tidigt bidra konstruktivt till samtalet om hur forskning och forskningskvalitet 
ska organiseras och utvärderas. Då dessa kriterier uppfylls är framtidsutsik-
terna goda. 
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Del VI Summary 

Research on Religion and Society: Experiences from the Emergence of a 
Centre of Excellence at Uppsala University 1997-2019 
The question of how research is to be organized and evaluated is an ongoing 
issue within the scientific community. Connected to this are the benefits and 
pitfalls of both long term and risky research programmes and short term 
research projects. Also important is the need: 1) to separate scientific and 
administrative leadership in the management of centres; 2) to involve junior 
researchers with seniors right from the start; and 3) to study problems from a 
multidisciplinary perspective. In this report, I present my experiences of 
long-term research planning and provide an overview of the gradual emer-
gence of the Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society 
at Uppsala University (CRS). Today CRS is organizationally part of the 
Department of Theology, but is linked to the Faculties of Law and Theology 
through the Impact of Religion Programme and its successors.  

The background lies in the 1980s focus on the growth of a service or 
knowledge based society which included a new awareness of religion, deriv-
ing at least in part from the Iranian Revolution in 1979, the collapse of 
communism in 1989 (noting the initiatives of Pope John II in Poland), the 
growth of the political right in the US and India, and a growing discussion of 
multiculturalism as a consequence of increased migration.  

The question of secularization was captured by the Swedish state in the 
gradual separation of state and church which culminated in 2000. Meanwhile 
parallel discussions on the return or visibility of religion took place, based on 
late modern and holistic views of spirituality becoming part of the philoso-
phies of education, health and social care. This return of religion to public 
discourse was also due to the in-migration of significant numbers of Mus-
lims, but also Orthodox, fostering a discussion about how to handle religion 
in secular democracies. These developments have resulted in increased diffi-
culties in defining the role of the state in the protection of religious commu-
nities, individuals and non-believers. The key question is the following: what 
is a religious community and how is it to be protected with respect to the 
thinking on freedom of religion and belief developed by the Human Rights 
Conventions. Who defines religion, for whom and for what reasons? These 
questions have been studied through a series of research projects carried out 
between 1997 and 2019. 
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The report is divided into 11 chapters.  Chapters 1 and 2 cover the back-
ground to the research; chapters 3 to 9 describe the scientific content and 
organization; and chapters 10 and 11 focus on more recent research (from 
2017 to 2022) and on the experiences of running a Centre of Excellence.  

The report shows that it is possible to find financial support if the issues 
at stake are seen as sufficiently important. The activities of CRS, and its 
predecessor the Institute for Social and Diaconal Studies (DVI), have been 
funded:  

1) by the Swedish Research Council's FOS Programme (Research on the 
Public Sector 1992-2002/03) in which the shift in state-church relationships 
in the year 2000 was studied as part of a more general deregulation of public 
institutions in late modern societies affected by new public management 
(NPM) philosophies. The state-church project included fifteen different pub-
lications covering historical, legal, social and political approaches, social 
care/civil society, gender, youth, leadership and church music, together with 
a comparative study on the growing religious and moral pluralism in the 
Nordic countries. The results of the project are summarized in a final report 
entitled: Religious Change in Northern Europe. The Case of Sweden (see 
appendix 1 for a full list of publications). The project began in 1997 and 
ended in 2003.  

2) by the Foundation Samariterhemmet (1999-2009) which funded inves-
tigations into the deregulation of Swedish society in the 1990s and what this 
meant in terms of first, civil society discourse and second, the changing de-
mands on welfare among elderly people, refugees, the homeless and the 
growing numbers of individuals without Swedish citizenship. The project 
drew from Zetterberg and Ljungberg (1997: 199) to argue that civil society 
can be used as a model for the analysis of the relationships between a sphere 
of decision-making and order (the state), a sphere covering work and con-
sumption (the economy), and a (civil) sphere relating to moral, aesthetic and 
religious values.  

Central to the Foundation’s commitment was an agreement with Uppsala 
University which led to the establishment of the Uppsala Institute for Diac-
onal and Social Studies (DVI) in 1999. Through this agreement diaconal 
studies were inaugurated as a new discipline within the Faculty of Theology 
together with VID Specialized University in Oslo. This meant that individual 
researchers of the state-church and other projects, were able to pursue inter-
national contacts. In 2000-1, the Kerstin Hesselgren professorship at the 
Swedish Research Council was located at DVI and held by Grace Davie 
from the UK. The offices of DVI were established in a separate house and 
were financed by the Foundation Samariterhemmet. In total the budget for 
the years 1997-2003 was about 10 million SEK. 

3) by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation for a project entitled 
Welfare and Religion in a European Perspective (WREP) 2003-2007 focus-
ing on the connection between majority churches and the state in their re-
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sponsibility for welfare and social care in eight European countries; and by 
the European Commission's Sixth Framework Programme for a three year 
project entitled Welfare and Values in Europe. Transitions related to Reli-
gion, Minorities and Gender (WaVE) 2006-2009 focusing on the intersec-
tion between majority and minority religions and the transition of values in 
social care and gender in thirteen cities and twelve countries across Europe. 
In total, with subsidies from the Foundation Samariterhemmet and other 
financial bodies, these projects had a budget of about 30 million SEK be-
tween 2003-2009.  

WREP built on to the state-church project. The international reference 
group from the former became the core research group of the latter. The 
project then recruited junior researchers or doctoral students from each coun-
try. The WaVE-project is a continuation of WREP adding minorities and 
four post-communist countries to the mix. Both projects were based on three 
key ideas related to religion: 1) There is an ongoing value shift in western 
societies which is part of the (neo)liberal focus on the individual as consum-
er. This shift has curtailed the power of nation states and political parties. As 
a result, the space for choice has increased and a market for non-
governmental organizations has opened up; 2) Europe is divided into three or 
four different welfare regimes which, according to Gøsta Esping-Andersen 
(1990), emerged in the decades following the second world war. Research 
shows that the Nordic social democratic regime has its roots in Lutheran soil, 
that the English liberal regime is related to the individual within reformed 
Protestantism, that the continental regime derives from Catholic social teach-
ing, and that the Mediterranean regime is based on the idea of familism sup-
ported by strong Catholic and Orthodox values; 3) Welfare has according to 
Erik Allardt (1975) three dimensions: to have, to love and to be. These di-
mensions are related to material and financial security, social relations and 
quality of life questions. All three, but especially social relations and quality 
of life issues, are related to religion. 

The WREP findings show: 1) that there are similar social developments in 
the thirteen cities studied, despite markedly different political regimes; 2) 
that there is a strong sense that the state should take care of the citizen from 
the cradle to the grave; 3) that theology has significance for the development 
of social care (Max Weber); and 4) that gender is significant – men are lead-
ers and women are doers all over Europe. The results of the WaVE-project 
are grouped around two clusters: questions related to the political and social 
organization of the majority society; and questions related to the networks 
created by minorities. Concepts such as welfare, religion, majority, minority 
and values are complex and in need of careful investigation. The same is true 
for minority networks, which accommodate strong feelings of internal and 
external cohesion – both positive and negative. Finally, the media have a 
tendency to create stereotypical values and to exaggerate conflict.  
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Several publications have emerged from these projects. The data are set 
out in Edgardh Beckman (2004), Young, Edgardh and Pettersson (2006a, 
2006b), and Bäckström (2011, 2012a, 2012b); more developed analyses can 
be found in Bäckström, Davie, Edgardh and Pettersson (2010 and 2011) and 
Molokotos-Liederman (2017).   

4) by the Linnaeus-supported programme 2008-2018 The Impact of Reli-
gion: Challenges for Society, Law and Democracy, which focused on the 
new visibility and changing role of religion in relation to six different 
themes: 1) religious and social change, 2) integration, democracy and politi-
cal culture, 3) families, law and society, 4) well-being and health, 5) welfare 
models – organization and values and 6) science and religion. This was a 
long term programme financed for ten years by the Swedish Research Coun-
cil as part of the Swedish government’s encouragement of strong research 
environments in Swedish Universities in order to increase their international 
profile.  

As part of the further cooperation between the Faculty of Theology and 
Law, DVI became the Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS) 
in 2007, which in 2008 formed the basis of the Impact Programme. The aim 
of the programme was to examine the new visibility of religion as an integral 
part of the social, legal and religious transformations of Sweden and the 
Nordic countries, at the beginning of the 21st century. The essence of IM-
PACT lies in the complex economic, social, political, legal and cultural 
transformations currently taking place in Sweden. Religion both influences 
and is influenced by these changes. The programme was ambitious and had 
43 researchers at the start, drawn from six Faculties and 25 different disci-
plines. The number of researchers grew to 95 in 2018. The budget included 
52 million SEK from the Swedish Research Council and the same amount 
from Uppsala University as matched funding, about 100 million in all. A 
major outcome of the programme can be found in its strong links to the re-
search strategies at Uppsala University, together with its multi-disciplinary 
approach and the close co-operation between the Faculties of Law and The-
ology. Publications are too many to mention and can be found in the list of 
references.  

The experience of running these programmes/projects leads to the follow-
ing suggestions: 

A) that the creation of a Centre of Excellence always should be long-term. It 
takes time to build up scientific competence, coherent organization and an 
international multidisciplinary profile.  The experience of the state-church 
project indicates that more or less ten years are required to build up a centre 
with an international capacity. Equally important is an ethos that permits a 
sense of curiosity, enabling a team of researchers ready to take risks, and not 
simply to repeat previous theories and methods. This is especially important 
when a new reality – for example the shifting relationship between the secu-
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lar and the religious – is investigated. There is a need to explain why existing 
policies and ideas are out of touch with reality and why new theories and 
methods are necessary to increase understanding. In such a situation it is 
important not only to investigate the role of religious organizations as such, 
but to study the mutations of religion as an integral part of the social scienc-
es. Long term basic research is by definition developmental. As the Vice-
Chancellor of Uppsala University Eva Åkesson writes in her blog 3/10 2019: 
Long term basic research has often proved to be that which ultimately leads 
to solutions to the challenges of society (my translation). 

B) that developments over recent decades show that the unexpected can and 
does happen and that Universities with developed multidisciplinary compe-
tence have a particular responsibility to respond. The unexpected is not only 
about political decisions such as Brexit and the appearance of new borders, 
or the advances in technology such as artificial intelligence and the ethical 
issues that come with this, or indeed the consequences of a pandemic such as 
COVID-19.  

The unexpected also applies to the presence of religion through migration 
and global conflict, and a growing need for moral or ethical support for indi-
viduals experiencing transition. The borders between the secular and the 
religious are increasingly blurred and there are new tensions between social 
groups and political convictions. Issues related to the freedom of religion 
and expression are frequently on the agenda. Human rights and democracy, 
and their relationship to citizenship, are hotly debated. Rapid social change 
creates new analytical demands in which different scientific perspectives 
complement each other. These challenges require a great deal of expertise. It 
is the task of the Universities to provide this.  

C) that there is a continuing tension between subject-specific and multidisci-
plinary research. However, in practice, the different research cultures tend to 
complement each other. A subject-based or disciplinary doctoral education 
requires in-depth research and prepares the candidate for a discipline-based 
position within academia; a multidisciplinary doctoral education broadens 
competence through new synergies. The latter is likely to increase the re-
searcher's competence as a project manager – a necessary skill in the EU-
funding market. Experiences drawn from the management of CRS also re-
veal that multidisciplinary cooperation is likely to lead to increased compe-
tence in one's own discipline.  

D) that there is a need for a balance between senior scholars and the recruit-
ment of junior researchers and doctoral students. The WREP and WaVE-
projects were organized in this way: the research process was directed by a 
team of senior scholars representing different disciplines, each of whom had 
in-depth knowledge of the country under review. Younger colleagues were 
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then recruited as doctoral students or as junior researchers in order to carry 
out the field work. This strategy was transferred to the Impact of Religion 
Programme, with senior scholars heading up the team for each theme, and 
doctoral students or junior researchers responsible for the collection of mate-
rial which resulted in a doctoral thesis or a new publication. Over the course 
of IMPACT, a new generation of senior researchers emerged and moved into 
leadership. The international evaluation panel set up by the Swedish Re-
search Council in 2003 (2003:3, p. 136) writes: Access to a shared environ-
ment and a good balance between senior and junior researchers seem to be 
factors that facilitate multidisciplinary integration (my translation). 

E) that long-term and grounded research results in a better balance between 
women and men. When the Impact of Religion proposal was initially ap-
proved, the number of men was disproportionate especially at a senior level. 
At the second evaluation of the programme (in 2013/14), the number was 
more or less equal at all levels in the organization. At the end of the pro-
gramme (in 2018) there was a preponderance of women throughout. The 
long-term perspective also makes it easier for different generations to coop-
erate, which facilitates in turn generational shifts in leadership and a steady 
recruitment of both women and men. 

F) that the allocation of money to CRS (and its predecessors) shows that it is 
possible to establish large-scale research environments. Today CRS is able 
to act both as a national centre for research and in relation to a growing 
number of international partners. This view was confirmed by the interna-
tional evaluation panels of the Swedish Research Council in 2003, 2014 and 
2018/19. In 2003, the relevant panel concluded that it was in the national 
interest not to lose the platform built up by the research within the state-
church project (Swedish Research Council 2003: 3, p. 117); and in 2014, its 
equivalent stated that the Impact of Religion Programme is an excellent vi-
brant and well-functioning centre which has put religion back on the agenda 
of social sciences (Midterm Evaluation Report of the Linnaeus Centres 2014, 
p 106). The third and final evaluation of the Linnaeus programme 2006-2018 
as a whole (The Final Evaluation of the Linnaeus Grant. A ten year pro-
gramme for establishing Centres of Excellence, The Swedish Research 
Council 2020, p. 39-40) states that Uppsala University has become one of 
the three best universities in Sweden when it comes to Capacity Building 
and that the allocation to the Impact Programme is justified by the fact that 
…the complex relationships between religion and society have become ever 
more relevant over the past decade. The international panel for the evalua-
tion of Quality and Renewal at Uppsala University, which reported in 2007, 
2011 and 2017 reached the same conclusion for the Faculties of Theology 
and Law. In KoF11, the international panel writes: The panel underlines the 
strong significance which a centre of this level of excellence will have for the 
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two faculties involved and for Uppsala University as a whole (The Panel of 
the Evaluation of Quality and Renewal at the Faculty of Theology, KoF11, 
p. 259: KoF stands for Kvalitet och Förnyelse; the text can be downloaded at 
http://www.uu.se/en/research (under the heading Quality and Renewal).  

In short I welcome the comment by the Vice-Chancellor of Uppsala Univer-
sity Eva Åkesson when she responded to the international evaluation panel 
in August 29 2013: Thanks to the establishment of this Linnaeus centre 
which spans over six faculties, new ways of cooperation have been created, 
in particular between the Faculties of Law and Theology. The Linnaeus 
Grant has enabled IMPACT to establish a new cluster of disciplines for sci-
entific exchange and collaboration that would not have taken place other-
wise. It has also consolidated CRS as a permanent unit within Uppsala Uni-
versity.  

Today new resources have been allocated to the Centre, to cover in depth 
studies of religion in relation to migration/integration, family law, human 
rights, artificial intelligence, citizenship and democracy among minorities, 
science, media and education. The new leadership of the Centre established 
in 2019 is successfully developing the advanced study of religion at Uppsala 
University.  
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publicerade av bokförlaget Verbum 1999-2004 
Den religiösa och sociala förändringsprocessen omkring år 2000 har studerats  
1)  ur ett historiskt perspektiv genom a) Anders Bäckström. När tros- och värde-

ringsbilder förändras. En analys av nattvards- och husförhörssedens utveckling 
i Sundsvallsregionen 1805-1890. Stockholm 1999 och b) av Sven Thidevall. 
Kampen om folkkyrkan. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928-1932. Diss. 
Stockholm 2000;  

2)  ur ett teologiskt perspektiv genom Thomas Ekstrand. Folkkyrkans gränser. En 
teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka. Stockholm 
2002; 

3) ur ett genusteoretiskt perspektiv genom Ninna Edgardh Beckman. Feminism 
och liturgi – en ecklesiologisk studie. Diss. Stockholm 2001; 

4)  ur ett organisationsteoretiskt perspektiv genom a) Per Hansson. Svenska kyr-
kans organisationskultur. Stockholm 2001; b) genom Bert Stålhammar. Kyrko-
herdens ledningsvillkor. Stockholm 2002; 

5)  ur ett tjänsteteoretiskt perspektiv genom Per Pettersson. Kvalitet i livslånga 
tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt 
perspektiv. Diss. Stockholm 2000.  

6) ur ett nordiskt jämförande perspektiv genom Göran Gustafsson och Thorleif 
Pettersson (red.). Folkkyrkor och religiös pluralism – den nordiska religiösa 
modellen. Stockholm 2000. 

7)  ur ett religionssociologiskt perspektiv genom a) Anders Bäckström. Svenska 
kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur. En studie av religion och omsorg. 
Stockholm 2001; b) genom Ulf Sjödin. Mer mellan himmel och jord? En studie 
av den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska ungdomar. Stockholm 
2001; c) genom Jonas Bromander. Rum för röster. Sociologiska analyser av mu-
siklivet inom Svenska kyrkan som de uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker 
och kyrkokorister. Diss. Stockholm 2002.  

8)  ur ett socialt arbete perspektiv genom Eva Jeppsson Grassman. Socialt arbete i 
församlingens hägn. Stockholm 2001. 

9) ur ett religionspsykologiskt perspektiv genom Valerie DeMarinis. Pastoral 
Care, Existential Health, and Existential Epidemiology. A Swedish postmodern 
case study. Stockholm 2003. 

10) Projektbeskrivningen är publicerad som rapport i Anders Bäckström (red). 
Från statskyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk och 
teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 
2000 (From State Church to Free Folk Church. A Sociology of Religion, Ser-
vice Theoretical and Theological Analysis in the face of Disestablishment be-
tween the Church of Sweden and the State in the year 2000. Presentation of the 
project). Stockholm 1999. 

11) Slutrapporten är sammanställd av Anders Bäckström – Ninna Edgardh Beck-
man – Per Pettersson. Religiös förändring i norra Europa. En studie av Sverige. 
Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 8/2004, Uppsala. Religious 
Change in Northern Europe. The Case of Sweden. Verbum: Stockholm 2004. 
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Bilaga 2. Personer närvarande vid det 
Diakonivetenskapliga institutet och vid Stat-kyrka-
projektet läsåret 2000/2001 
Följande personer var fasta medarbetare knutna till Diakonivetenskapliga institutet 
genom olika projekt 2000/2001 (pågående forskning inom parentes):  
1)  Professor Anders Bäckström, forskningschef (Från statskyrka till fri folkkyrka); 
2)  Teol dr Thomas Ekstrand, forskningsassistent (Folkkyrka och religionsfrihet 

1951-2000); 
3)  Teol lic Annette Leis, bitr forskningsassistent, särskilt internationella kontakter 

(Diakoni mellan två välfärdssystem-exemplen Sverige och Tyskland); 
4)  Teol dr Sven Thidevall, forskare (Folkkyrkan i mötet med det moderna sam-

hället); 
5)  Teol kand Ninna Edgardh Beckman, doktorand (Kvinnor och gudstjänst); 
6)  Teol kand Pernilla Parenmalm (Liv i Guds tjänst-prästmötesavhandling för 

Linköpings stift); 
7)  Teol dr Per Pettersson, forskare (Svenska kyrkan ur ett tjänsteteoretiskt perspek-

tiv); 
8)  Dr Grace Davie, Kerstin Hesselgren-professor, universitetet i Exeter: HSFR 

beslut 2000-09-15, Dnr F 142/00: (Europe: The Exceptional Case); 
9)  Teol kand Barbro Borg, forskningssekreterare; 
10) Fil kand Maria Essunger, (bitr) forskningssekreterare; 
11)  Teol stud Martha Middlemiss, biblioteksansvarig; 
 
Anställda av Diakonistiftelsen Samariterhemmet för diakonal utveckling var diakon 
Stig Linde och utbildningssekreterare Eva Buring Eriksson.  
 
Dessutom var följande forskare knutna till Stat-kyrka-projektet: 
Professor Valerie DeMarinis (halvtid 1/7 2000- 30/6 2001);  
Professor Eva Jeppsson Grassman halvtid 1/10 1999-30/9 2000; 
Professor Per Hansson 1/7 1999-30/6 2001 deltid;  
Teol dr Ulf Sjödin 2000/2001 deltid; 
Doktorand Jonas Bromander 1999-2001 med anställning vid teologiska institution-
en;  
Professor Bert Stålhammar 1/9 1999-30/6 2001 projektanställning med medel från 
Rådet för arbetslivsforskning;  
Fil dr Per Ecceverri projektanställning med medel från Europeiska kommissionen.  
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Bilaga 3. Gästforskare vid Diakonivetenskapliga 
institutet respektive vid Centrum för forskning om 
religion och samhälle 1999-2019 (vissa forskare har 
återkommit): 
1)  Doktoranden Anne Birgitta Yeung, Teologiska fakulteten i Helsingfors 1999;  
2)  Dr. Grace Davie, universitetet i Exeter. Kerstin Hesselgren-professor finansierad 

av Vetenskapsrådet 2000/2001; Hon återkom läsåret 2006/07 samt 2012 finansi-
erad av rektor; 

3)  Dr. Teresa Berger, Duke University 2000;  
4) Dr. Brian Russell, Church of England’s Division for Ministry 2001;  
5) Professor Danèle Hervieu-Léger, Paris 2000 och 2002;  
6-7) Professorerna em David och Bernice Martin, London School of Economics 

2002,  
8) Professor José Casanova, New York 2002, Han återkom 2006 samt vt 2010 som 

Olof Palme-professor finansierad av Vetenskapsrådet. Detta var samarrangerat 
med SCAS; 

9)  Professor Nancy Ammerman, Hartford Seminary ht 2002; 
10) Doktoranden Maria Rogaczewska från Polen; 2006; 
11) Doktoranden Rebecca Catto, Exeter, UK vårterminen 2006;  
12) Universietslektor Liselott Malmgart, Universitetet i Aarhus, Danmark 2007; 
13) Doktorand Susanne Schenk, doktorand vid Goethe-Universität, Franfurt am 

Main, egen finansiering, april-maj 2013; 
14) Professor Ignatius Swart, Religion and Development Studies; forskningsinstitu-

tet för teologi och religion (RITR) vid University of South Africa, Pretoria, egen 
finansiering, maj 2013; 

15) PhD Rasa Pransekviciute, etnologi, från Vytautas Magnus University, Kaunas, 
Litauen, finansierad av Svenska insitutets Visby-program, september 2013-mars 
2014; 

16) Dr. Hans-Georg Ziebertz, Professor i praktisk teologi och religionspedagogik 
vid universitetet i Würzburg, finansierad av Riksbakens jubileumsfond (Swe-
den-Germany Research Award 2013-2014, s. k Humboldt-professur), september 
2013-mars 2014; 

17) Susanne Schenk, doktorand i etnologi vid Goethe-universitetet i Frankfurt am 
Main, Tyskland, läsåret 2013- 2014 med syfte att samla data om humanisternas 
inflytande och non-religion i Sverige. Egen finasiering; 

18) Dr. Stephen LeDrew, Sociologi vid York University, Toronto, Kanada för stu-
dier av projektet: Atheism is more than the absence of religion, post dok vid Te-
ologiska institutionen, juni 2014-maj 2015; 

19) PhD Ramani Hettiarachchi, University of Peradeniya, Sri Lanka, november 
2015-april 2016; 

20) Doktoranden Ketevan Mosashvili, Ivane Javakhishvili, Tiblisi State University, 
Georgien, egen finansiering, september-november 2015;  

21) PhD Kristin Aune, Centre for Trust, Peace and Social Relations, Coventry Uni-
versity, UK, egen finansiering, maj 2016; 

22) PhD Ekaterina Grishaeva, filosofiska institutionen, Ural Federal University, 
Ryssland för projektet: Construkting and Expressing Religious Identities in Rus-
sian Blogosphere, februari till oktober 2017, finansierad av Svenska institutets 
Visby-program; 
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23) PhD Damian Guzek, statsvetenskapliga institutionen vid Silesia University, 
Katowice, Polen, för projektet: Defining the religiosity in social media from the 
perspective of the refugee crises, vårterminen 2017, finansierad av Svenska in-
stitutets Visby-program; 

24) Doktorand Bodil Lodberg, Teologiska institutionen, Aarhus universitet, Dan-
mark, för projektet: Föreställningar om hem inom den danska lutherska protest-
antismen och välfärdsstaten, egen finansiering, februari 2017; 

25) PhD Elena Kalmykova, religionsfilosofi, för studier av Phenomenology and 
embodied approaches to religion, finansierad av Europa kommissionens Marie 
Curie Fellowship, februari-maj 2018; 

26) PhD Sofia Sjö, religionsvetenskap vid Åbo akademi, för studier inom projektet 
vid Åbo akademi: Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG) 
med fokus på religion, media och populärkultur, finansierad av Åbo akademi, 
april-maj 2018; 

27) PhD Seth Epstein, USA, historiker med focus på relationen mellan tolerans, 
makt, ras och religion. Hans forskning inkluderar religionens roll inom “climate 
change activism” och en studie av North Carolina’s segregated social welfare 
department between 1925 and 1950, våren 2019; 

 28) PhD Kim Beecheno, religionssociolog från King’s College, London, för studier 
av religionens roll i relation till både secular and faith-based organizations 
which address violence against women. Hon har särskild kompetens om förhål-
landen i Brasilien, våren 2019. 
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Bilaga 4. Hedersdoktorer vid Teologiska och Juridiska 
fakulteterna 1997-2020 
Hedersdoktorer vid Teologiska och Juridiska fakulteten i Uppsala som har varit 
knutna till arbetsgrupper, forskargrupper eller internationella vetenskapliga råd un-
der tiden för framväxten av Diakonivetenskapliga institutet, etableringen av Cent-
rum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) samt inom 
Impact of Religion–programmet:  
År 1998: Douglas Davies, professor i teologi vid universitetet i Durham; 
År 2000: Gustav Björkstrand, professor i praktisk teologi och rektor vid Åbo aka-
demi. 
År 2002: Danièle Hervieu-Léger, professor i sociologi vid Ècole des Hautes Ètudes 
en Sciences Sociales, Paris;  
År 2006: Ronald Inglehart, professor i statsvetenskap vid universitetet i Ann Arbor, 
Michigan;  
År 2008: Grace Davie, professor i sociologi vid universitetet i Exeter;  
År 2009: Linda Woodhead, professor i religionssociologi vid universitetet i Lancas-
ter:  
År 2010: Pål Repstad, professor i religionssociologi vid universitetet i Agder;  
År 2012: Hans Raun Iversen, professor i praktisk teologi vid universitetet i Köpen-
hamn;  
År 2018: Lori Beaman, professor, Canada Research Chair in Religious Diversity and 
Social Change, University of Ottawa; 
År 2019: Marie-Claire Baroness Foblets, jurist och professor i antropologi vid det 
katolska universitetet i Leuven, Belgien och föreståndare för Max Planck institutet i 
Socialantropologi i Halle, Tyskland: Juridiska fakulteten;  
År 2020: Nancy Tatom Ammerman, professor em i religionssociologi vid School of 
Theology, universitetet i Boston, USA. 
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Bilaga 5: Avtal mellan Uppsala universitet och 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet den 8/12 1999. 
Avtalstext med underskrift. 
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.  
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Bilaga 6. WREP-projektets framgång berodde på den 
tydliga ansvarsfördelningen mellan samordningsgrupp 
och seniora/juniora medarbetare. 
Samordningsgrupp: 
1)  Professor Anders Bäckström, projektledare anställd vid universitet i Uppsala 

med RJ-medel;  
2) professor Grace Davie, biträdande projektledare 10 % anställning vid universite-

tet i Exeter med RJ-medel;  
3)  teol dr Per Pettersson sociologisk analys och planering och genomförande av 

samordningsgruppens möten anställd 50% vid universitet i Karlstad med RJ-
medel;  

4)  teol dr Thomas Ekstrand teologisk analys anställd 50 % vid universitet i Upp-
sala med RJ-medel;  

5)  teol dr Ninna Edgardh Beckman, genusteoretisk analys, samt samordningen av 
personalen vid DVI, anställd 50 % vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet med 
RJ-medel;  

6)  doktoranden Maria Essunger (tros- och livsåskådningsvetenskap) anställd den 
1/9 2003 som projektsamordnare och sekreterare vid WREP-baserade möten 
nationellt och internationellt på 25 % med RJ-medel;  

7)  doktoranden Martha Middlemiss anställd som projektasistent och bibliotekarie 
vid DVI på 25 % finansierad av RJ-anslaget och av DSH-anslaget;  

8)  Forskningssekreteraren vid DVI, Barbro Borg, 75% anställning vid Diakonistif-
telsen Samariterhemmet;  

 
Genom att föreståndaren Ninna Edgardh Beckman var tjänstledig för forskning inom 
WREP-projektet, anställdes vikarier under åren 2003-2006, dvs Malin Ekström, 
Nina Sjöberg, Cecilia Wejryd, Pernilla Parenmalm, Maria Essunger, Anders Sjöborg 
och Martha Middlemiss. 
Rådgivare till samordningsgruppen var professorn Eva Jeppsson Grassman, vid 
universitetet i Stockholm och professorn Bo Edvardsson, universitet i Karlstad.  
 
Seniora och juniora medarbetare i WREP-projektet: 
Sverige: Senior forskare: Anders Bäckström; juniora forskare Ninna Edgardh och 
Per Pettersson. 
Norge: Senior forskare: Trygve Wyller, universitetet i Oslo; junior forskare: Olav 
Helge Angell, Diakonhjemmet høgskola. 
Finland: Senior forskare: Eila Helander, universitet i Helsingfors; junior forskare: 
Anne Birgitta Yeung, universitetet i Helsingfors. 
England: Senior forskare: Douglas Davies, universitetet i Durham; junior forskare: 
Martha Middlemiss, anställd vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet, som doktorand 
100 % i fyra år finansierad med RJ-medel. Hon var stipendiat läsåret 2000/2001 i 
Uppsala. 
Frankrike: Senior forskare: Danièle Hervieu-Léger vid Ècole des Hautes Ètudes en 
Sciences Sociales, Paris; junior forskare: Corinne Valasik vid Ècole des Hautes 
Ètudes en Sciences Sociales, Paris. Danièle Hervieu-Léger blev rektor vid Ècole des 
Hautes Ètudes en Sciences Sociales år 2004, och ledningen övertogs då av François 
Mabille, statsvetenskap vid Katolska fakulteten i Paris. 
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Tyskland: Senior forskare: Heinz Schmidt, universitetet i Heidelberg, och Hans-
Georg Ziebertz, universitetet i Würzburg; junior forskare med placering vid DVI, 
doktoranden Annette Leis. Hon var stipendiat i Uppsala 1997/1998.  
Italien: Senior forskare: Chantal Saint-Blancat, universitetet i Padua; junior fors-
kare: Annalisa Frisina, universitetet i Padua, anställd ett år 100 % av RJ-anslaget. 
Grekland: Senior forskare: Nikos Kokosalakis, universitetet i Panteion, Aten och 
junora forskare: Lina Molokotos-Liederman, London och Effie Fokas, London 
School of Economics. De fick ett års anställning 100 % av RJ-anslaget.  
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Bilaga 7: Medarbetarna i WaVE-projektet var delvis 
desamma som i WREP-projektet. Det nya var 
rekryteringen av forskare och doktorander i de post-
kommunistiska länderna.  
Följande forskare ingick i WaVE-projektet: 
Sverige: Samma som i WREP-projektet. 
Norge: Senior forskare: Pål Repstad, universitetet i Agder; junior forskare samma 
som ovan. 
Finland: Seniora forskare: Eila Helander och Anne Birgitta Yeung, universitetet i 
Helsingfors; juniora forskare: Henrietta Grönlund och Elina Juntunen, universitetet i 
Helsingfors. 
Lettland: Senior forskare: Zaneta Ozolina, statsvetenskap, universitetet i Riga; 
junior forskare masterstudenten i företagsekonomi Raimonds Graudins.  
England: Samma som i WREP-projektet. 
Tyskland: Reutlingen (protestantisk): Senior forskare: Heinz Schmidt, universitetet 
i Heidelberg; junior forskare Annette Leis-Peters, universitet i Uppsala, och Anika 
Albert, universitetet i Heidelberg. 
Tyskland: Schweinfurt (katolsk): Senior forskare: Hans-Georg Ziebertz, universite-
tet i Würzburg; junior forskare Ilona Biendarra, samma universitet.  
Frankrike: Samma som i WREP-projektet. 
Polen: Senior forskare: Irena Borowik, Institute for the Scientific Study of Religion, 
Jagiellonian University; Juniora forskare: Agnieszka Dyczewska och Eliza Litak, 
samma universitet. 
Kroatien: Senior forskare: Siniša Zrinščak, universitetet i Zagreb; juniora forskare 
Marija Geiger och Tamara Puhovski. 
Italien: Senior forskare: samma som ovan samt doktoranden Valentina Longo och 
doktoranden Adriano Cancellieri. 
Rumänien: Senior forskare: Martin Hauser, universiteten i Friburg och Bukarest; 
junior forskare: Nicoletta Zagura, forskare vid UNESCO. 
Grekland: Samma som i WREP-projektet. 
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Bilaga 8. Forskare vid Impact-programmet som fick 
anslag vid omfördelningen av medel 2013-2015 
(huvudsökande nämns först): 
Mia Lövheim och Maria Klingenberg (religionssociologi, tema 1): Youth and relig-
ion. A survey of the role of religion for young people’s living conditions in Sweden 
(1 000 000 SEK). 

Mia Lövheim, Victoria Enkvist och Per-Erik Nilsson (religionssociologi, konstitu-
tionell rätt och religionshistoria, tema 1 och 2): Constructions of Religion and the 
Secular in Contemporary Swedish Public Debate. An Analysis of three Case Studies 
2000-2012 (1 100 000 SEK). 

Per Pettersson, Mattias Burell och Anders Sjöborg (religionssociologi, statsveten-
skap, religionssociologi, tema 1 och 2): Religion in Sweden: RISE - med syfte att 
konstruera en offentlig databank med information om religion i Sverige (1 000 000 
SEK). 

Victoria Enkvist och Karin Åhman (konstitutionell rätt, tema 2): The Possibilities to 
manifest religion: The perceptions of City Planning as a neutral restriction of free-
dom of religion? (632 000 SEK). 

Mattias Gardell (religionshistoria, tema 2): Murder in Malmoe Mogadishu: Antisem-
itism, Islamophobia, and Lone Wolf Tactics (643 200 SEK). 

Anders Sjöborg (religionssociologi tema 2): Religion and Human Rights – the se-
cond wave: Detta project avser insamling och analys av data ingående i den andra 
europeiska ungdomsstudien under ledning av Hans-Georg Ziebertz (307 800 SEK).  

Mosa Sayed, Caroline Sörgjerd, Maarit Jänterä-Jareborg och Anders Sjöborg (Inter-
nationell privaträtt och religionssociologi, tema 3 och 2): Family Law Disputes and 
Divorce in Europe – The Encounter between Legislation, Religion and Societal 
Values with Focus on Majority Populations and Muslim Minorities (913 344 SEK). 

Mosa Sayed och Maarit Jänterä-Jareborg (internationell privaträtt, tema 3): Informal 
Dispute Resolution among Roma, Jewish and Muslim Minorities: A Comparative 
Study (800 992 SEK). 

Önver Cetrez, Valerie DeMarinis och Mudar Shakra (religionspsykologi, tema 4): 
Mental health, meaning-making, and integration among Syrian immigrants in Söder-
tälje and Stockholm with temporary residency (450 000 SEK). 

Valerie DeMarinis, Fred Nyberg, Bengt Arnetz och Wolfgang Rutz (reli-
gionspsykologi, biologisk beroendeforskning, socialmedicin och psykiatri, tema 4): 
Meta analysis – public mental health promotion research with a special focus on 
existential meaning making in Sweden and with Scandinavian partners (562 000 
SEK). 

Maria Liljas Stålhandske (religionspsykologi, tema 4): Cross-disciplinary anthology: 
Abortion, culture and Values in Sweden (117 000 SEK).  
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Maria Liljas Stålhandske, Carola Wingren, Anna Petersson och Gunnar Cerwén 
(religionspsykologi, landskapsarkitektur vid SLU, tema 4): CAMINE (Cemetary 
Architecture – Meaning making intentions: Needs and Experiences. The aim is to 
explore the cemetaries as a materialisation of cultural, social and individual process-
es of change (430 000 SEK). 

Maria Liljas Stålhandske, Maria Ekstrand och Marlene Makenzius (religionspsyko-
logi, obstretik och reproduktiv hälsoforskning, kvinnors och barns hälsa, tema 4): 
EX-CORE, Existential competence and resources among Swedish abortion person-
nel (pilot study) (457 250 SEK). 

Karin Borevi, Annette Leis-Peters och Anna-Sara Lind (statsvetenskap, religionsso-
ciologi, konstitutionell rätt, tema 5): Discriminatory Practices in Welfare Provisions. 
Examples with regard to Culture and Religion from the perspective of Muslims and 
Roma (992 600 SEK). 

Anders Bäckström och Miriam Hollmer (religionssociologi och etnologi, tema 5): 
Attityder till religiösa organisationer som välfärdsaktörer, en teoretisk analys av en 
befolkningsstudie i Sverige (150 000 SEK). 

Anders Bäckström, Grace Davie och Martha Middlemiss Lé Mon (religionssociologi 
och sociologi, tema 5): Welfare and Values in Europe: Transitions related to relig-
ion, minorities and gender, WaVE (En teoretisk och internationell analys av WaVE-
projektets material: slutrapport) (265 000 SEK). 

Martha Middlemiss Lé Mon och Per Pettersson (religionssociologi, tema 5): Reli-
gious and social literacy in contract relationships between FBOs and public authori-
ties in the provision of welfare services (CONTRACT) (641 000 SEK). 

Per Pettersson, Martha Middlemiss Lé Mon, Josephine Sundqvist och Gunilla Hal-
lonsten (religionssociologi, tema 5): Youth at the margins: A comparative study of 
the contribution of faith-based organisations to social cohesion in South Africa and 
Nordic Europe (YOMA). The Swedish part of an international initiative (340 000 
SEK).  

Anna Singer, Margareta Brattström och Karin Borevi (privat rätt och statsvetenskap, 
tema 5): A person close – in law and politics. The aim is to carry out a multi-
disciplinary study of the legal and political meanings of ”family” and ”close rela-
tionships” and the implications of these terms for today’s society (1 233 270 SEK). 

Mikael Stenmark och Ulf Zackariasson (religionsfilosofi, tema 6): Relativism in 
Theology, Law and the Sciences (i samarbete med tema 1-5) (1 210 000 SEK).  

Mikael Stenmark (religionsfilosofi, tema 6): The Quest for Certainty: Scientism as 
the Liberator from Superstition (fick extern finansiering för detta projekt). 

Ulf Zackariasson (religionsfilosofi, tema 6): The Role of Science in Public Debate 
on Religion: Case Studies on Public Intellectuals (542 000 SEK). 
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Bilaga 9. Exempel på större projekt inom sjätte och 
sjunde ramprogrammen liksom inom Horizon 2020 
programmet finansierad av EU-kommissionen som 
berör forskningen vid Uppsala universitet.  
1)  REDCo. Religion in Education. A contribution to Dialogue or a factor of Con-

flict in transforming societies of European Countries. Hamburgs universitet, 
Tyskland (2006-2009). Coordinator Professor Wolfram Weisse: 
http://www.evrel.ewf.uni-erlangen.de/pesc/ie-2008-weisse.pdf.  

2)  VEIL. Values, Equality and Differences in Liberal Democracies. Debates about 
Female Muslim Headscarves in Europe. Coordinator  Professor Birgit/Sieglinde 
Sauer/ Rosenberger, Wien (2006-2009):  
https://cordis.europa.eu/result/rcn/47698_en.html.  

3)  REMC. Religious education in a multicultural society: School and home in 
comparative context. Coordinator Professor Emer Smyth, Head of the Social 
Research Division at the Economic and Social Research Institute (ESRI) in 
Dublin, Ireland (2008-2009): 

  https://cordis.europa.eu/project/rcn/88611_en.html.  
4)  ACCEPT PLURALISM. Tolerance, Pluralism and Social Cohesion. Respond-

ing to 21st Century Challenges in Europe; Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, Migration Policy Centre, European University Institute, Florens, Italien 
(2010-2013); Coordinator Professor Anna Triandafyllidou: 
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/A
rchivesMigration/AcceptPluralism.  

5)  RELIGARE. Religious Diversity and Secular Models in Europe. Innovative 
Approaches to Law and Policy. Institute for Migration, Law & Legal Anthro-
pology, Law Faculty, K.U. Leuven (2010-2013); Coordinator Professor Marie-
Claire Foblets: www.religareproject.eu.  

6)  RESPECT. Towards a “Topography” of Tolerance and Equal Respect. Insti-
tute for Advanced Study IUSS, Pavia, Italien (2010-2012). Coordinator Dr 
Emanuela Ceva: www.respect.iusspavia.it.  

7)  TOLERANCE. The Semantics of tolerance and (anti-)racism in Europe: Pub-
lic bodies and civil society in comparative perspective. Centro de Estudos So-
ciais (CES), Coimbra, Portugal (2010-2013). Coordinator Professor Boaventura 
de Sousa Santos: www.ces.uc.pt/projectos/tolerance.  

8)  FACIT. Faith-Based Organisations and Exclusion in European Cities. Univer-
siteit Antwerpen, Belgien (2010-2013). Coordinator Professor Jan Vranken: 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/87790_en.html.  

9)  WaVE. Welfare and Values in Europe. Transitions Related to Religion, Minori-
ties and Gender. Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), Uppsala 
universitet (2006-2009). Coordinator Professor Anders Bäckström: 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/78654_en.html. 

10) RESPOND. Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond. 
Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), Uppsala universitet 
(2017-2020). Coordinator Associate professor Önver Cetrez: 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/211948_en.html.  
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Bilaga 10. Exempel på forskningsprogram finansierade 
av regeringar, nationella forskningsråd och universitet i 
olika länder under 2000-talet och senare. 
1)  Religion in the 21st Century – The Danish Model of Religion. University of 

Copenhagen, Denmark. Slutrapport: Christoffersen, Lisbeth, Hans Raun 
Iversen, Hanne Petersen och Margit Warburg (2010). Religion in the 21st Cen-
tury. Challenges and Transformations. Farnham: Ashgate.  

2)  The Religion and Society Research Programme (2007-2013). AHRC/ESRC, 
Storbritannien, http://www.religionandsociety.org.uk/.   

3)  Religion, the State and Society. National Research Programme, NRP 58 (2006-
2010). Schweiz, www.nfp58.ch/e_index.cfm.  

4)  Religion in Pluralistic Societies (PluRel) (2008-), Universitetet i Oslo, Norge, 
www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/plurel/.  

5)  Secularization (de-institutionalization and de-christianization): Religion in 
Estonia from the Modern period to the Present (2008-2015). Estniska veten-
skapsrådets finansiering förlagd till universitetet i Tartu, Estland, 
www.ut.ee/CECT/members/religion.html.  

6)  The Role of Religion in the Public Sphere. A comparative study of the five Nor-
dic countries (NOREL) (2009-2013). Finansierat av Nordiska Ministerrådet, 
förlagt till KIFO i Oslo, www.kifo.no/index.cfm?id=266100.  

7)  Religion and Diversity Project (2010-2017). Universitetet i Ottawa, Kanada, 
www.religionanddiversity.ca/.  

8) Post-secular Culture and a Changing Religious Landscape (PCCR) (2010-
2014). Åbo akademi, Finland: www.abo.fi/fak/hf/relvet/pccr/research.html.   

9)  Religion and the Public Sphere. Advancing and mobilizing new knowledge 
about religion, secularism and public life. Social Science Research Council, 
USA.  

10) Religion and Human Rights. An International Empirical Program (2013-2018). 
Universitetet i Würzburg, Tyskland.  

11) Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (CoMRel) 
(2014-2018) vid Department of Media and Communication, Oslo University. 
Projektledare Knut Lundby, 

  https://www.hf.uio.no/imk/english/research/projects/comrel/index.html.  
12) Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World 

(SIMAGINE) (2017-2019) vid Vetenskapsrådet i Holland. Projektledare Prof. 
dr. Laurens Ten Kate, Faculty of Religion and Theology, Vrije Universitetet i 
Amsterdam, https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/53/ 
27053. html.  
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Bilaga 11. Närvarande ledare för Centres of Excellence 
eller större forskningsprogram vid kollokviet i Uppsala 
den 4-6 september 2017. 
1)  Prof. Riho Alturme, University of Tartu: Secularization (de-institutionalization 

and de-christianization): Religion in Estonia from the Modern period to Present 
(2008-2015);  

2)  Prof. Marius Timmann Mjaaland, University of Oslo: Religion in Pluralistic 
Societies (PluRel) (2008-);  

3)  Prof. Peter Nynäs, Åbo Akademi University: Young Adults and Religion in a 
Global Perspective – YARG (2015-2018);  

4)  Prof. Lori Beaman, University of Ottawa: Religion and Diversity Project (2010-
2017);  

5)  Prof. Hans-Georg Ziebertz, University of Würzburg: Religion and Human 
Rights. An International Empirical Research Programme (2013-2018);  

6)  Prof. Hans Raun Iversen, University of Copenhagen: What Money Can’t buy. 
The Dynamics between Market Orientation, Individualization, and Social Capi-
tal. The Case of the Danish National Church;  

7)  Prof. Cornel du Toit, University of South Africa, Pretoria: Research Institute for 
Theology and Religion (RITR);  

8)  Prof. Marie-Claire Foblets, Max Planck Institute for Social Anthropology, Di-
rector of the Department of Law and Anthropology: RELIGARE-project;  

9)  Prof. Ignatius Swart, University of Western Cape, South Africa: Youth at the 
margins: a comparative study of the contribution of faith-based organisations to 
social cohesion in South Africa and Nordic Europe - YOMA (2013-2017);  

10) Dr. Richard Sambaiga, University of Dar es Salaam, Tanzania: Society and 
Religion Research Center (SORECE);  

11) Dr. Anne-Laure Zwilling, University of Strasbourg, France: Sociological and 
legal data on religions in Europe, DRES (Droit, religion, enterprise et société) 
unit;  

12) Prof. Markus Huppenbauer, University of Zürich, Schwizerland: The Centre for 
Religion, Economy and Politics;  

13) Prof. Inger Furseth, University of Oslo: The Role of Religion in the Public 
Sphere. A comparative study of five Nordic countries, NOREL (2009-2013);  

14) Prof. Lisbet Christoffersen, University of Copenhagen: Protestant Legacies in 
Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law (Pro-
NoLa);  

15) Prof. Marco Ventura, The Center for Religious Studies (ISR), Trento, Italia;  
16) Prof. Norman Doe, Cardiff University: Centre for Law and Religion;  
17) Prof. Adam Dinham, Faith and Civil Society, Goldsmiths, University of Lon-

don;  
18) Prof. Franck Frégosi, CHEPRA Research Unit at Sciences Po Aix, Aix en Pro-

vence, France. 
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Bilaga 12: Diakonivetenskapliga institutets rapporter 
1999-2006 
1.  Bäckström, Anders. När tros- och värderingsbilder förändras. En analys av 

nattvards- och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805-1890. 
Stockholm 1999. 

2.  Bäckström, Anders. Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur. En 
studie av religion och omsorg. Stockholm 2001. 

3.  Ekstrand, Thomas (red.) Diakoni och samhälle. Uppsala 2001. 
4.  Bäckström, Anders (red.) Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv. En 

jämförande studie av kyrkors roll som välfärdsaktörer inom den sociala ekono-
min. Projektansökan. Uppsala 2003. 

5. Thidevall, Sven. När kartan inte längre stämmer. Svenska kyrkans församlingar 
i ett samtidshistoriskt perspektiv. Uppsala 2003. 

6.  Sjöborg, Anders. Bibeln i nya medier. Livsåskådningsmiljö och bibeltolkning 
bland svenska ungdomar. Licentiatuppsats. Uppsala 2003. 

7.  Leis, Annette. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem. 
En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland. Av-
handling. Uppsala 2004. 

8.  Bäckström, Anders, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson. Religiös för-
ändring i norra Europa. En studie av Sverige. Uppsala 2004. 

9. Beckman Edgardh, Ninna (red.) Welfare, Church and Gender in Eight Europe-
an Countries. Working Paper 1 from the project Welfare and Religion in a Eu-
ropean Perspective. Uppsala 2004. 

10. Bäckström, Anders (red.). Welfare and Religion.  A Publication to Mark the 
Fifth Anniversary of the Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies. 
Uppsala 2005. 

11. Yeung, Anne Birgitta, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson (red.) 
Churches in Europe as Agents of Welfare – Sweden, Norway, and Finland. 
Working Paper 2:1 from the project: Welfare and Religion in a European Per-
spective. Uppsala 2006a.  

12. Yeung, Anne Birgitta, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson (red.) 
Churches in Europe as Agents of Welfare –England, Germany, France and 
Greece. Working Paper 2:2 from the project: Welfare and Religion in a Europe-
an Perspective. Uppsala 2006b.  

13. Wiig-Sandberg, Unni. Den nödvändiga riten? Om upplevelser av kvalitet i be-
gravningsgudstjänsten. Licentiatuppsats. Uppsala 2006. 

14. Lövheim, Mia och Anders Sjöborg. Varför kyrkan? Ungas röster i Stockholms 
stift. Uppsala 2006. 

15. Liljas Stålhandske, Maria. Ett avgörande beslut. Om existentiella behov och 
uttryck i samband med tidig abort. Uppsala 2006. 
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Bilaga 13. Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in 
Religion & Society 2007-2019 
1.   Frizon, Arne. Att tolka det tvetydiga. Tro, liv och funktionshinder. Uppsala 2007. 
2.  Middlemiss Lé Mon, Martha. The In-between Church. A Study of the Church of 

England’s role in Society through the Prism of Welfare. Avhandling. Uppsala 2009. 
3.  Bäckström, Anders och Per Pettersson (eds.). The Callenge of Religion. Collo-

quium on interdisciplinary research programmes 3-5 February 2010. Uppsala 
2010. 

4.  Bäckström, Anders (ed.). Welfare and Values in Europe: Transitions related to 
Religion, Minorities and Gender. Northern Europe: Sweden, Norway, Finland, 
England. Volume 1. Uppsala 2011. 

5.  Bäckström, Anders (ed.). Welfare and Values in Europe: Transitions related to 
Religion, Minorities and Gender. Continental Europe: Germany, France, Italy, 
Greece. Volume 2. Uppsala 2012a. 

6.  Bäckström, Anders (ed.). Welfare and Values in Europe: Transitions related to 
Religion, Minorities and Gender. Eastern Europe: Latvia, Poland, Croatia, Ro-
mania. Volume 3. Uppsala 2012b. 

7.  Cetrez, Önver, Sargon Donabed, Aryo Makko (eds.). The Assyrian Heritage: 
Threads of Continuity and Influence. Uppsala 2012. 

8.  Row, Anna och Per Pettersson (eds.) Consolidating Research on Religion: Mov-
ing the Agenda Forward. Colloquium on interdisciplinary research programmes 
2-4 May 2011. Uppsala 2012.  

9.  Sjöborg, Anders. Från vatten till vin?: Kristna ungdomars förhållande till alko-
hol. Uppsala 2013. 

10. Hollmer, Miriam och Anders Bäckström. Svenska kyrkan och välfärden: En 
undersökning av attityder. Uppsala 2013. 

11. Axner, Marta. Public Religions in Swedish Media: A Study of Religious Actors 
on Three Newspaper Debate Pages. Avhandling. Uppsala 2013. 

12. Pettersson, Per, Marta Axner, Annette Leis-Peters, Martha Middlemiss Lé Mon, 
Anders Sjöborg (red.). Religiös och social förändring i det glokala samhället: 
Samtida religionssociologiska perspektiv. Uppsala 2014.  

13. Lindberg, Jonas. Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: 
An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012. 
Avhandling. Uppsala 2015. 

14. Winell, Anneli. “Godis för kropp och själ”. Välbefinnande och vardagsandlig-
het i tre svenska kvinnotidningar. Avhandling. Uppsala 2016. 

15. Poveda Guillén, Oriol. According to whose will. The entanglements of gender & 
religion in the lives of transgender Jews with an Orthodox background. Avhan-
dling. Uppsala 2017.  

16. Sundqvist, Josephine. Beyond an instrumental approach to religion and devel-
opment. Challenges for church-based healthcare in Tanzania. Avhandling. Upp-
sala 2017. 

17. Broberg, Maximilian. ‘Stay a while and Listen’. Understanding the Dynamics of 
Mediatization. Authority, and Literacy in Swedish Religious Education. Avhand-
ling. Uppsala 2019. 

18. Bäckström, Anders. Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en 
centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019. 
Uppsala 2020. 
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Bilaga 14. Forskare knutna till Impact of Religion – 
programmet 2008-2018. 
Forskargruppen vid Impact-programmet ökade från 42 till 95 under perioden 2008-
2018. Från och med juli 2019 överförs Impact-programmets nätverk av forskare till 
CRS och administreras direkt av CRS’ ledning. Denna förteckning innehåller både 
aktiva forskare och forskare som har lämnat Impact-programmet för andra uppgifter. 
Årtal för anslutning till programmet och eventuellt årtal för att ha lämnat program-
met finns i parentesen. Titlar ändras kontinuerligt, och kan lätt bli inaktuella. Dessa 
titlar är från år 2019. 
Ann af Burén, FD i religionshistoria (2017-)  
Emma Ahlm, (f.d. Svensson), doktorand i europeisk rätt (2009-)  
Othman Al-Tawalbeh, doktorand i systematisk teologi (2015-)  
Bengt Arnetz, professor i socialmedicin (2008-) 
Ewa Axelsson, JD i medicinsk rätt (2008-2010)  
Marta Axner, TD i religionssociologi (2008-)  
Karin Borevi, docent i statsvetenskap (2010-)  
Margareta Brattström, professor i privaträtt (2008-)  
Patrik Bremdal, JD i konstitutionell rätt (2011-)  
Maximilian Broberg, doktorand i religionssociologi (2014-)  
Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor i systematisk teologi och livsåskådnings-
forskning (2008-) 
Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt (2008-2012)  
Mattias Burell, FD i statsvetenskap (2008-)  
Anders Bäckström, professor i religionssociologi (2008-)  
Iain Cameron, professor i internationell rätt (2008-2013)  
Önver Cetrez, docent i religionspsykologi (2008-)  
Grace Davie, professor i sociologi vid universitetet i Exeter (2008-)  
Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi (2008-)  
Victor Dudas, doktorand i religionspsykologi (2015-)  
Johan Eddebo, FD i religionsfilosofi (2013-)  
Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap (2008-)  
Thomas Ekstrand, docent i systematisk teologi och livsåskådningsforskning (2008-
2010)  
Victoria Enkvist, docent i offentlig rätt (2008-)  
Lise Eriksson, docent i sociologi (2016-)  
Johan von Essen, professor i livsåskådningsvetenskap inriktning civilsamhällesstu-
dier (2016-)  
Manuel Fernandez, MD i psykiatri (2008-)  
Mattias Gardell, professor i religionshistoria (2008-)  
Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik (2008-)  
Gina Gustavsson, FD i statsvetenskap (2008-)  
Sabina Hadzibulic, FD i sociologi (2017-)  
Daniel Janse, doktorand i internationell rätt (2008-)  
Linnea Jensdotter, doktorand i religionssociologi (2015-)  
Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privaträtt och internationell pro-
cessrätt (2008-)  
Elena Kalmykova, FD i religionsfilosofi (2018-)  
Pia Karlsson Minganti, FD i etnologi (2013-)  
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Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i rättsvetenskap (2016-)  
Maria Klingenberg, TD i religionssociologi (2013-) 
Lotta Knutsson Bråkenhielm, TD i religionsfilosofi (2008-)  
Mats Kumlien, professor i rättshistoria (2008-)  
Ernils Larsson, doktorand i religionshistoria (2016-)  
Oscar Larsson, FD i statsvetenskap (2017-)  
Stephen LeDrew, FD i sociologi (2014-) 
Mikael Leidenhag, TD i religionsfilosofi (2010-)  
Annette Leis-Peters, professor i religionssociologi, särskilt diakonala studier (2008-) 
Claes Lernestedt, professor i straffrätt (2012-2014)  
Oliver Li, FD i religionsfilosofi (2015-)  
Aina Lilja, MD i generell medicin och psykiatri samt doktorand (2014-)  
Maria Liljas Stålhandske, docent i religionspsykologi (2008-)  
Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt (2010-)  
Jonas Lindberg, TD i religionssociologi (2013-)  
Alf Linderman, docent i religionssociologi (2011-) 
Christina Lloyd, TD i religionspsykologi (2013-)  
Linnea Lundgren, doktorand i studiet av det civila samhället (2016-)  
Evelina Lundmark, FD i religionssociologi (2015-)  
Malin Löfstedt, TD i etik med religionsdidaktik (2013-)  
Mia Lövheim, professor i religionssociologi (2008-)  
Emir Mahieddin, PhD i antropologi (2017-)  
Edda Manga, FD i idé- och lärdomshistoria (2008-)  
Ingrid Malm-Lindberg, doktorand i religionsfilosofi (2015-)  
Martha Middlemiss Lé Mon, TD i religionssociologi (2008-)  
Vanja Mosbach, doktorand i religionssociologi (2013-)  
Yukako Nahlbom, (f.d. Kawanaka), doktorand i religionspsykologi (2013-)  
Annika Nilsson, universitetslektor i offentlig rätt (2018-)  
Per-Erik Nilsson, docent i religionssociologi (2008-) 
Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning (2008-2010)  
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning (2008-)  
Rolf Nygren, professor i rättshistoria (2008-)  
Per Pettersson, professor i religionssociologi (2008-) 
Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi (2008-2010†)  
Emin Poljarevic, docent i religionssociologi (2016-) 
Oriol Poveda, FD i religionssociologi (2014-)  
Elisabeth Punzi, TD i religionspsykologi (2016-)  
Mattias Rosenfeldt, doktorand i Teologi (2018-) 
Wolfgang Rutz, professor i psykiatri (2013-) 
Mats Rydinger, TD i religionspsykologi (2014-) 
Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt (2008-2012)  
Mosa Sayed, docent i internationell privaträtt (2008-) 
Åsa Schumann, TD i religionspsykologi (2013-)  
Mudar Shakra, doktorand i religionspsykologi (2018-)  
Anna Singer, professor i privaträtt (2008-)  
Anders Sjöborg, docent i religionssociologi (2008-)  
Rebecca Thorburn Stern, docent i internationell rätt (2015-)  
Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi (2008-) 
Marie Steinrud, FD i etnologi och kulturhistoria (2016-) 
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Josephine Sundqvist, TD i religionssociologi (2010-) 
Caroline Sörgjerd, JD i privaträtt (2008-2013)  
Laima Vaige, doktorand i internationell privaträtt (2016-) 
Sedigheh Vasmaghi, FD i islamisk rättsfilosofi (2014-)  
Johan Wejryd, FD i statsvetenskap (2008-) 
David Westerlund, professor i religionshistoria (2011-)  
Katarina Westerlund, docent i systematisk teologi och livsåskådningsforskning 
(2013-)  
Anneli Winell, TD i religionssociologi (2009-)  
Anna Wrammert, doktorand i religionssociologi (2017-)  
Ulf Zackariasson, docent i religionsfilosofi (2008-)  
Kavot Zillén, docent i medicinsk rätt (2011-) 
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