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Abstract 

 

Debates of where and how religion should function within secular societies have 

intensified during the last decade as a result of immigration and a renewed visibility of 

religious markers and practices. Although religious freedom is a human right, there have 

been many incidents of perceived friction between religious and secular values. This 

case study aims to provide further knowledge of religion in public arenas of Swedish 

society. The example studied is a “quiet area”, also known as a prayer room, in Malmö 

University. The study is conducted with observations, interviews and reading of a policy 

document from the quiet room. Previous research show that religion and religiosity is 

now reappearing in Western public institutions such as colleges and universities because 

of expanding globalization and the decline of nation’s welfare systems. These are 

reasons for how religion can take place within secular institutions as an alternative to 

welfare provided by the state and because the state fails to provide answers for “ultimate 

concerns” of human essence and existence. This study confirms that such developments 

also are happening in Malmö, where the prayer room and religious organization is a 

force to be reckoned with. Religious organizations adapts to the secular framework of 

society and its language - demanding its right to be acknowledged through religious 

freedom and tolerance.  
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1. Inledning 

I svensk media idag, och på många andra platser i världen, målas en bild av att det pågår 

en konflikt mellan religion och det sekulära samhället. Ofta handlar det om en konflikt 

mellan islam och västerländska värderingar. Det svenska samhället är sekulärt, men det 

råder även religionsfrihet. Det är inte självklart för dessa två ”ideologier” att samexistera 

friktionsfritt. På det ena eller andra sättet kommer de att inkräkta på varandras territorier. 

Förra året blossade bl.a. en häftig debatt upp efter att en politiker vägrat skaka hand med 

en kvinna p.g.a. sin religiösa tro.
1
 Diskussionen om var gränserna går för religionsfrihet 

intensifierades samt vad svenska värderingar utgörs av. Stefan Löfvén, statsministern, 

talade efter händelsen om svenska värderingar: ”så här gör vi i Sverige”.
2
 En retorik och 

stark symbolisk gränsdragning om identitet som är ganska ny för det socialdemokratiska 

partiet. Vissa kallade det för populism medan andra lovordade honom för att han 

värnade om jämställdhet. Opinionen gick isär - vad går först? Jämställdhet eller 

religionsfrihet? Är det överhuvudtaget kränkande att inte hälsa på kvinnan genom att 

skaka hennes hand? Många menar att religion i Sverige skall praktiseras inom hemmets 

fyra väggar, d.v.s. anta en privatreligiös form. Diskussionerna om niqab, kvinnoförtryck, 

hederskultur, omskärelse, halalslakt etc. har varit många. Vad som följt invandringen 

och inflytandet av islam i Sverige är otaliga diskussioner om bl.a. etiska principer, 

konflikt i värderingar, religionskritik, symboliska krig och högerextremism.  

Religion påverkar oss och det kommer att fortsätta att skapa kontroverser, konflikter och 

diskussioner. Förhandlingarna mellan sekularism och religionsfrihet, vilka i denna 

uppsats kommer att vara nyckelord, är pågående.  

Jag vill med denna kandidatuppsats
3
 visa att religionens plats och funktion inte är 

självklar i dagens Sverige. Detta skall jag göra genom att undersöka stilla rum på Malmö 

högskola, vilket skall vara en offentlig (och därmed sekulär) institution. 

 

                                                           
1
 http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-kvinnor-i-hand-tar-tillbaka-kandidatur/  

2
 http://www.svd.se/folj-fragestunden-med-stefan-lofven  

3
 Denna uppsats skall vara det svenska bidraget i en nordisk forskningsartikel om stilla rum på universitet/ 

högskolor. Det är något som det inte tidigare forskats om i en svensk kontext.  En student (kandidat- och 

mastersnivå) från respektive nordiskt land skall i samarbete med seniora forskare sammanställa och skapa 

en artikel för att fördjupa kunskapen om detta ”fenomen”. Instruktionerna för hur uppsatsen skulle läggas 

upp var ganska vaga, vilket gett mig möjligheten till att vara kreativ och själv bestämma vilket perspektiv 

jag vill studera ifrån samt vilka teorier jag vill använda mig av. Däremot kommer frågeställningarna vara 

inspirerade av det informationsblad jag fick om studien. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/yasri-khan-mp-ville-inte-ta-kvinnor-i-hand-tar-tillbaka-kandidatur/
http://www.svd.se/folj-fragestunden-med-stefan-lofven
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att visa vilken plats och funktion religion kan ha i det 

offentliga i ett av världens mest sekulariserade länder – Sverige. Dessutom vill jag visa 

att religionsfrihet och sekularism har ett ansträngt förhållande till varandra i Sverige. 

Genom att undersöka stilla rum på Malmö högskola, vilket är en offentlig institution, vill 

jag besvara följande frågeställningar och utifrån dessa visa hur religion existerar i det 

offentliga i Sverige.  

Den övergripande frågeställningen är följande: 

- Hur kan religion i form av stilla rum och religiös organisering existera inom ett 

sekulärt ramverk på Malmö högskola?  

Den övergripande frågeställningen besvaras utifrån ett flertal frågeställningar som berör 

sex fält av processen i skapandet och upprätthållandet av ett stilla rum på högskolan. 

Detta för att täcka in komplexiteten av det studerade området. 

- Organisering: Vilka religiösa grupper verkar i anslutning till Malmö högskola 

och det stilla rummet? 

- Initiering: Vem har tagit initiativet till att skapa ett stilla rum på Malmö 

högskola? Och när skapades det? 

- Legitimering: Med referens till vad har man legitimerat skapandet av ett stilla 

rum på Malmö högskola? 

- Finansiering: Vem eller vilka har finansierat skapandet av stilla rummet på 

Malmö högskola?  

- Anpassning: Av vem och hur har stilla rummet anpassats på Malmö högskola? 

- Bruk: Är stilla rummet på Malmö högskola välbesökt? Hur använder sig 

religiösa grupper i anslutning till Malmö högskola sig av stilla rummet?  

 

1.2. Metod   

Denna uppsats är en fallstudie som syftar till att samla in så mycket kunskap som möjligt 

om stilla rum på Malmö högskola i förhoppning om att det ska kunna säga något om 

religionens plats och funktion i det offentliga. Enligt Bent Flyvberg, professor vid 

Oxford University, finns det många missförstånd och fördomar om fallstudie som 

metod. Flyvberg skriver att fallstudie är en detaljerad undersökning av ett enskilt 

exempel, men att det är fel att påstå att det inte går att säga något säkert om en sådan 
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studie samt att enbart se fallstudier som ”pilotmetod”, d.v.s. en prövometod.
4
 Han menar 

att påståenden om att fallstudier enbart är till för att generera hypoteser är felaktiga samt 

kritiserar ståndpunkten som hävdar att fallstudier enbart går i den riktning forskaren 

önskar.
5
 Fallstudiens närhet till det verkliga livet och dess mångfald av detaljer, menar 

Flyvberg, ger en rik och nyanserad bild av verkligheten. Även om ett exempel inte ger 

hela sanningen (på alla platser vid alla tider) ger fallstudien sanningen om ”här och nu”.
6
  

Flyvberg citerar den tyske psykologen Hans Eysenck (1976: 9): "sometimes we simply 

have to keep our eyes open and look carefully at individual cases - not in the hope of 

proving anything, but rather in the hope of learning something!”.
7
 

Uppsatsen ställer flera frågeställningar just för att så mycket kunskap som möjligt 

förknippad till stilla rum på Malmö högskola skall kunna samlas in  och syftet är att 

försöka visa religionens plats och funktion i det offentliga genom detta enskilda 

exempel. Resultaten kan naturligtvis inte generalisera s till att gälla alla högskolor/ 

universitet i Sverige eller i andra länder, men kan leda till kunskap som kan vara viktig 

för vidare forskning på andra platser.  

Den här studien grundar sig i stor utsträckning på teoretisk förankring
8
 och en viss 

förförståelse för samhällets uppbyggnad, religionens plats, betydelse och påverkan samt 

diskussioner i media. Uppsatsen är både explorativ och deskriptiv, där det senare 

beskrivs av Patel och Davidson som en undersökning av ett område där det redan finns 

en viss mängd kunskap och ”man begränsar sig till att undersöka några aspekter av de 

fenomen man är intresserad av”.
9
 Vetskapen om vilka teorier jag ville applicera fanns 

redan innan undersökningen började, men under arbetets gång uppdagades fler passande 

teorier. Detta är ett vanligt metodologiskt tillvägagångssätt inom sociologin; man har en 

viss aning och förkunskap om fältet man ger sig in i och avslutar sedan med en bredare 

förståelse och mer teoribildning. Patel & Davidson skriver: ”Forskarens arbete består av 

att relatera teori och verklighet till varandra”. För att relatera empirin i denna studie till 

teori har tidigare forskning av liknande fenomen lett till ett deduktivt arbetssätt som 

kännetecknas av att man genom allmänna principer och befintliga teorier kan dra 

                                                           
4
 Flyvberg, 185 

5
 Flyvberg, 186 

6
 Flyvberg, 188 

7
 Flyvberg, 189 

8
 Patel & Davidson, 10 

9
 Patel & Davidson, 13 
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slutsatser av enskilda företeelser
10

 – i detta fall varför stilla rum (religiositet) existerar på 

Malmö högskola (offentlig institution). Den tidigare forskning som finns i andra länder 

har gett goda utgångspunkter att arbeta med. En fördel med detta är att den egna 

subjektiva uppfattningen minimeras, men samtidigt finns det en risk i att studien kan 

påverkas av forskarens förkunskap och drivs i en riktning baserad på det.
11

 För att 

undvika detta har jag genomfört insamlingen av material innan läsning av 

forskningsläget.  

1.2.1. Urval och avgränsningar 

Den här uppsatsen belyser osäkerheten kring religionens plats och funktion i dagens, 

svenska samhälle. Alltså utgår den från ett religionssociologiskt makroperspektiv
12

 då 

förhållandet mellan religion och institution är i fokus, vilket sedan exemplifieras av 

Malmö högskola och frågeställningarna som  bl.a. behandlar legitimering och religiösa 

gruppers användning av stilla rummet. 

Jag valde att studera stilla rummet i Orkanen, som är en av Malmö högskolas byggnader. 

Stilla rummet ligger på femte våningen i biblioteket tillhörande Orkanen. Valet av 

studieobjekt blev Malmö högskola eftersom stilla rummet i Orkanen var relativt nytt och 

därför automatiskt gjorde att historie- och tidsaspekten krympte. Dessutom är Malmö en 

internationellt präglad miljö vilket även gäller för Malmö högskola. Detta är en 

intressant aspekt av studien eftersom det påverkat religiositeten vid högskolan. 

Materialet för studien är ett policydokument där rummets riktlinjer beskrivs, 

undertecknat av beslutsfattare och de intervjuer samt observationer som genomförts. 

1.2.2. Genomförande   

Mitt tillvägagångssätt är uppdelat i flera delar. Först och främst påbörjades 

uppsatsarbetet genom observation av stilla rummet i Orkanen på Malmö högskola. Där 

skapades en uppfattning av rummets utformning samt riktlinjer för dess användning 

genom uppsatt policydokument. Dokumentet förklarar hur stilla rummet får användas, 

av vilka o.s.v. Sedan kunde jag gå vidare med finslipning av frågeställningar och syfte.  

Detta utifrån det urval som gjorts, d.v.s. Malmö högskola, stilla rummet i Orkanen. Flera 

mail skickades under tiden till bl.a. registrator och förvaltningschef för att hitta ett 

dokument om beslutet av inrättandet av stilla rum. Något sådant finns ej enligt de 

dussintal mail som mottagits. Däremot hjälpte policydokumentet till med att hitta de 

                                                           
10

 Patel & Davidson, 23 

11
 Patel & Davidson, 23 

12
 Månson, 2000, s. 141  
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personer som var inblandade i beslutsprocessen. Därefter utfördes intervjuer med 

personer involverade i beslutsprocessen av det stilla rummet på Orkanen vid Malmö 

högskola, så som rektor, universitetspräster, studentkårens ordförande samt 

representanter för religiösa grupper i anslutning till högskolan och rummet. Den första 

personen jag fick kontakt med var Lina Hedman, f.d. ordförande för studentkåren. Hon 

svarade på frågor via Facebook. Den andra intervjun skedde på Orkanen med Kent 

Wisti, nuvarande universitetspräst vid Malmö högskola. Wisti hänvisade mig sedan till 

Katarina Egfors Härnring, som var universitetspräst då stilla rummet på Orkanen 

inrättades 2006. Intervjun med henne skedde genom telefonsamtal. Dåvarande rektor 

svarade på frågor via sin mail kopplad till Malmö högskola. De sista intervjuerna, med 

Mosaik (fristående, kristen organisation som riktar sig till studenter i Malmö) och 

Alhambra (muslimsk studentförening), skedde via Facebook. Personen som svarade för 

Mosaiks räkning är anonym, medan de som svarade för Alhambras räkning är f.d. 

ordförande (2014) Sema Ekinci samt nuvarande ordförande Lina Abu Zarour. 

Metoden för uppsatsen är kvalitativ. Enligt Runa Patel och Bo Davidson är syftet med en 

kvalitativ intervju att ”upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos 

något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen”.
13

 Sådana 

intervjuer kan dock vara av olika karaktär, men består ofta av frågor med låg grad av 

strukturering som ger utrymme för den intervjuade att svara med sina egna ord.
14

 Vid 

denna studie har frågorna haft en relativt låg grad av standardisering samt strukturering 

för att ge ett så brett svarsutrymme som möjligt inom ramarna för uppsatsen.
15

 

Intervjuerna har dock genomförts utifrån en mall (se bilaga) med frågor, men har 

förändrat sig beroende på vem frågorna är riktade till samt under tidens gång. Till 

exempel var det fler frågor vid första intervjun, sedan ändrade de karaktär vid varje ny 

intervju då den egna förkunskapen ökat om den information jag ville få fram. 

Formuleringen av frågorna syftade dessutom till att inte vara ledande, utan med tanke på 

att de skulle besvaras med viss individuell frihet. Utöver detta har den s.k. ”tratt- 

tekniken” använts, d.v.s. att man börjar med större, öppna frågor för att sedan gå in på 

mer specifika frågor.
16

  

                                                           
13

 Patel & Davidson, 82 

14
 Patel & Davidson, 81 

15
 Patel & Davidson, 76 

16
 Patel & Davidson, 78 
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Efter att intervjuer genomförts påbörjades en observation av hur många som besökte 

rummet för att få en uppfattning om dess antydda popularitet. Observationerna pågick 

under tre timmar varje dag mellan 14-16 december. Första dagen var en onsdag mellan 

13.00- 16.00, dagen därpå en torsdag mellan 09.00- 12.00 och sista dagen en fredag 

mellan 13.00- 16.00. Valet att observera stilla rummet under vardagar vid de specifika 

tiderna motiveras med att det är flest människor i lokalerna då.  

Efter genomförande av samtliga intervjuer och observationer sammanställdes de sedan i 

löpande text i kapitlet ”Empiri och analys”. De placerades  in i tematiska avsnitt genom 

att strukturera resultatet utifrån frågeställningarna. Sedan kunde analysen av policy- 

dokument, intervjuer och observationer vävas in i resultaten.  Tolkningen bygger på ett 

hermeneutiskt förhållningssätt till materialet
17

 med hjälp av tidigare forskning och de 

teoretiska verktyg angivna under ”Teoretiska utgångspunkter”.  

1.2.3. Reflektion av genomförande och etiska aspekter 

Det visade sig vara svårt att få information eller dokument över beslut om att inrätta 

stilla rum. Mycket tid gick åt till att skicka mail och vänta på svar. I efterhand tänker jag 

att det hade varit bra om den processen hade påbörjats tidigare för att kunna gå vidare 

med annat material eller andra spår. Intervjuerna var givande, men gav också något olika 

bilder av hur skapandet av stilla rummet gick till och varför det var viktigt med ett 

sådant utrymme. Att få fram en enda, helt sanningsenlig bild av processen om hur stilla 

rummet blev till var således inte möjligt. Att dessutom många intervjuer skedde via mail 

och telefon kan ha varit försvårande för kommunikationen/ förståelsen. 

På många sätt kompletterar dock de olika informanternas historier varandra och ger en 

större, nyanserad bild samt subjektiva meningar om utrymmet. I analysen tas dessa 

faktorer hänsyn till och förklaras som flera, subjektiva perspektiv. Av en relativt liten 

fallstudie som denna var målet inte heller att kunna generalisera resultaten till 

övergripande slutsatser om religion vid universitet eller andra offentliga platser. 

Resultaten ses som ett exempel på hur religion kan se ut vid högskolor/ universitet som i 

sin tur är exempel på offentliga platser. 

Av informanterna ses samtliga som ”offentliga personer” genom sin yrkesroll eller 

representation vars identiteter därför inte ansågs behöva vara anonyma. Däremot var 

diskretion viktig vid den dolda observationen som utfördes då det kan anses vara 

besvärande eller t.o.m. hotfullt när någon uppenbart sitter och observerar vilka som t.ex. 

går in i stilla rummet. Av etiska skäl utfördes observationerna inte i rummet, även om 
                                                           
17

 Patel & Davidson, 29 
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det skulle vara än mer intressant. Att fråga personer vad de gjort i stilla rummet fick 

utföras med en försiktighet som inleddes med kort förklaring om varför de tillfrågades. 

Det upplevdes obekvämt att närma sig personer med sådana privata frågor, men de flesta 

svarade vänligt och var nyfikna på studien om än många till en början blev lite ställda.  

Observationerna som utfördes under tre dagar kan heller inte generaliseras till någon 

besöksfrekvens eller popularitet, men visar trots allt att rummet används.       

 

2. Tidigare forskning  

Vid sökning av tidigare forskning har ingen forskning om stilla rum på svenska 

universitet och/ eller högskolor upptäckts. Dock har det skrivits en del om religionens 

offentlighet och religion på institutioner, av bl.a. professor Anders Bäckström. Det har 

även skrivits en del i andra länder om religion vid universitet, samt om stilla rum på 

andra offentliga platser så som fängelser, sjukhus etc. Mycket av forskningen om stilla 

rum har handlat om vilken form religion tar på fängelser samt hur olika trossamfund 

representeras där, d.v.s. hur ekumenik fungerar. Religionssociologen James Beckford är 

en av flera som skrivit fenomenet ”Religion in public institutions”. Dock har även hans 

fokus främst legat på undersökningar vid fängelser.
18

 Den tidigare forskning som 

presenteras nedan är det senaste om religion vid universitet, men först och främst 

presenteras mer övergripande forskning som handlar om religionens offentlighet av 

Bäckström. Vid sökning av tidigare forskning har jag däremot endast funnit en 

(tillgänglig) forskningsartikel från Australien vars primära fokus utgått från stilla rum 

och universitetspräster.  

2.1. Religion och välfärd. 

För Sveriges räkning har Bäckström (2014) skrivit om religionens offentlighet. I texten 

beskriver han att det skett en forskningsexplosion
19

 inom området eftersom religionens 

närvaro påverkar och ställer frågor om sociala frågor, t.ex. jämlikhet, religiösa markörer 

etc. Bäckströms artikel bygger på projekten i bl.a. Uppsala (Välfärd och religion 2003- 

2009) och det nya projektet ”The impact of Religion: Challenges for Society, Law and 

Democracy (2008- 2018).
20

 Intresset för religionens offentlighet menar Bäckström beror 

på dess nya synlighet i den offentliga sfären och de konsekvenser dess påverkan har för 

                                                           
18

 https://religionpublicinstitutions.com/publications/  

19
 Bäckström, 27 

20
 http://www.crs.uu.se/Forskning/impactofreligion/   

https://religionpublicinstitutions.com/publications/
http://www.crs.uu.se/Forskning/impactofreligion/
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olika länders sammanhållning.
21

 Resultatet av de senaste forskningsprojekten är främst 

att kyrkor och andra religiösa organisationer fungerar som ett komplement till välfärd 

och att p.g.a. nationalstaters avreglering har dessa organisationer fått ett ökat spelrum 

inom ramen för det civila samhället. Religiösa förskolor och äldreboenden är några 

exempel på sådana företeelser. Kyrkor och religiösa grupper är dessutom inklusiva och 

icke- registrerande till skillnad från sociala myndigheter, vilket kan förklara varför 

många istället vänder sig till t.ex. en präst. Det har även visat sig att majoritetskyrkor 

kan fungera som plattform för majoritetskultur som fungerar integrerande för 

minoritetsgrupper. Ytterligare visar resultaten att etniskt och religiöst sammansatta 

minoritetsgrupper utvecklar nätverk som stärker gruppen inåt, men också utåt genom 

”brobyggande” i kontakt med andra religiösa grupper och lokala myndigheter. Religiösa 

gruppers uppgifter är, enligt Bäckström, av innovativ karaktär som snabbt identifierar 

grupper i behov av socialt stöd. Man har dessutom funnit en stor skillnad mellan 

karismatiska grupper och liberala grupper. De föregående utvecklar en egen ”social 

industri”, medan de senare samverkar med stat och sociala myndigheter. Forskningen 

visar även att kvinnor dominerar inom dessa former av omsorgsverksamhet, inom 

socialtjänst och volontärarbete, trots att den stora majoriteten av beslutsfattare i dessa 

frågor är män.  

Bäckström använder sig av teorier om ”postsekulära” processer som globalisering, 

migration och avreglering av nationalstater (se: teoretiska utgångspunkter) för att 

förklara de pågående förändringarna. 

2.2. Religion på universitet 

Sophie Gilliat- Ray är en professor i religionsvetenskap verksam i Storbritannien som 

specialiserat sig inom islam. Hon har skrivit om religion på institutioner för högre 

utbildning. Tyvärr hittade jag inte hennes bok (”Religion in Higher Education: The 

Politics of the Multi- Faith Campus”, 2000) varken på bibliotek eller i databaser, men 

den nämns kort här p.g.a. dess relevans för de som vill läsa mer. Senare böcker (bl.a. 

”Chaplaincies in a Multicultural Post- Secular University” 2014) refererar till hennes 

studie, där hon har genomfört undersökningar om religiositet på universitet i 

Storbitannien. Gilliat- Rays normativa argument i studien betonar vikten av att bemöta 

religiös mångfald på ett tillmötesgående vis. Baserat på studier från sent 1900- tal är 

bokens syfte att identifiera sätt att säkra goda relationer mellan olika trosinriktningar på 
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campus. Detta gör hon genom att undersöka allt ifrån institutionella regler till 

tillhandahållandet av lokaler för tillbedjan o.s.v.
22

  

 2.3. Religion vid högre utbildning 

Damon Mayrl är en professor i sociologi vid California University och Freeden Oeur är 

professor i sociologi vid Tufts University. De har gjort en inventering och 

sammanfattning av befintliga, sociologiska studier inom fältet religion och högre 

utbildning (Mayrl & Oeur 2009). De studier de tar upp är de senaste inom forskningen 

av religion på universitet, främst från USA och i viss mån andra västerländska länder. 

De menar att forskning visar att universitetsstudenter är mer religiöst engagerade än vad 

man traditionellt trott. Forskning visar även att universitetsstudier inte leder till apostasi 

från religion samt kan ha positiva konsekvenser för studenters studier. Mayrl och Oeur 

betonar dock att det mesta som tidigare har skrivits inom fältet varit normativt och 

teoretiskt i sin karaktär. Få har försökt ge svar och komma med konstruktiva lösningar 

till den pågående debatten om religionens plats på högre lärosäten. De tre största 

riktningarna har fokuserat på vad studenter tror på och hur de praktiserar sin tro, hur 

deras universitetsupplevelse påverkat deras religiösa tro och utövande samt hur 

studenters religiösa engagemang påverkar deras studieupplevelse.
23

  

Mayrl och Oeur tar bl.a. upp en studie från 2004 där en undersökning genomfördes i 

USA av The Higher Education of Research Instute (HERI). I studien frågades 112000 

förstaårsstudenter om behovet av att kunna uttrycka och praktisera religion. De flesta 

ville ha mer tillgång och utrymme för sådana aktiviteter. Detta visar att religion inte har 

”försvunnit” på det sätt som sociologer trodde. Av de som deltog i studien tillhörde 83 % 

någon form av religiöst samfund, mestadels kristna sådana.
24

 

Mayrl och Oeur menar vidare att religiositeten och differentieringen av religion på 

lärosäten varierar stort från universitet till universitet. Olika ”campus- kulturer” påverkar 

den religiösa aktiviteten vid universitet, t.ex. beroende på om det är en kommunal eller 

privat skola, liten eller stor, ligger i stadskärna eller på landsbygd etc.
25

 

I övrigt visar forskning att studenter som är religiöst engagerade inte utsätter sig för 

risker som alkohol och droger i samma utsträckning som icke- religiösa samt att de 
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generellt känner sig mer nöjda med sin universitetstid än de som inte anser sig vara 

religiösa.
26

 

Avslutningsvis påpekar Mayrl och Oeur att det religiösa intresset är utbrett, men inte 

fullt så djupgående i form av aktivt engagemang, t.ex. daglig bön, frekventa 

gudstjänstbesök etc. De ger sedan förslag på hur forskare kan gå vidare med studier 

inom fältet. Ett sätt som de tar upp, där det saknas kunskap, är att belysa vikten av och 

uppmärksamma den institutionella kontexten av studenters religiösa engagemang.
27

 

2.4. Religion inte längre osynlig på universitet 

Som ett svar på bristen av forskning om religion vid högre utbildningssäten kommer 

boken “No Longer Invisible: Religion in University Education” (2012). Den är skriven 

av Rhonda Hustedt Jacobson och Douglas Jacobsen. R. Jacobsen är en professor i 

psykologi vars främsta forskningsintresse är religion i relation till utbildning. D. 

Jacobsen är professor i religionsvetenskap som forskar inom religionshistoria, teologi 

och sociologi. De inleder boken bl.a. med en beskrivning av Penn State University’s 

spirituella center från 2003. Det är ett multikonfessionellt, ”spirituellt” center med en sal 

som rymmer 750 personer med representanter från olika religiösa traditioner samt mer 

”neutrala” vägledare som socionomer.
28

 Den frågeställning som drivit deras forskning 

är: ”How is religion present within higher learning, and how might educators maximize 

the cognitive, social and personal dimensions of student learning by paying more 

attention to the inherently religious or spiritual dimensions of higher education?”
29

 Målet 

är att medvetandegöra vad de menar håller på att hända vid högskolor och universitet – 

religionens återkomst.
30

 De utgår då från sin tidigare bok ”The American University in a 

Postsecular Age” där bl.a. Habermas teori om postsekularitet
31

 används (se: ”teoretiska 

utgångspunkter” i denna uppsats).   

Författarnas något normativa mening är att de potentiella vinsterna är enorma om man 

uppmärksammar religion mer, t.ex. kan arbetet och inlärningen vid högre utbildningar 

förstärkas. Detta p.g.a. att religion, enligt författarna, är oupplösligt sammanvävd i 

nyckeldispositioner som driver lärandet/ inlärning – blandningen mellan kritiskt 
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tänkande och hopp, medvetenhet om likheter, förmågan att undra och se världen på nya 

sätt och att fokusera på en sak i taget samt att blanda det personliga och det 

opersonliga.
32

 De ger en historisk överblick av hur religion verkat vid högre utbildning i 

USA, för att senare skapa kategoriseringar av hur religion förändrats som visar att 

religiositet kan ta väldigt många olika former. Detta kräver breda religionsdefinitioner 

för att fånga in hela spektrat. Dessutom skapar de teoretiska modeller för att kunna visa, 

med empiriska exempel från högskolor och universitet i USA, var högre utbildning och 

religion överlappar varandra.  

Boken utgår ifrån Thomas Luckmanns teori om ”osynlig religion” och Paul Tillich 

definition av religion som ”ultimate concern”.
33

 Dessa religionsdefintioner är mycket 

inkluderande, men enligt Jacobsen och Jacobsen nödvändiga för att förstå religiositet i 

dagens samhälle. Ur en sådan förståelse av religion är religion inte ”importerad” till 

universiteten, utan något som funnits där hela tiden, men ibland varit  osynlig. 

Författarna menar att religionen blivit synlig igen vid universiteten i USA på grund av 

postsekulära processer i samhället, men inte i dess ursprungliga, traditionella form. Idag 

karakteriseras religion på amerikanska universitet av mångfald, inte av religiös auktoritet 

och doktriner. Dessutom argumenterar de för att gränserna till vad som är religiöst är 

”suddiga”.
34

  

Genom empiriska studier identifierar författarna fyra ”trail markers” som figurerar som 

en samtidsdiagnos om hur religion uppfattas och hanteras vid högre utbildning.  

- Spiritualitet vs. Religion. Med detta menar författarna att många vill påstå att 

dessa är två helt skilda entiteter, trots att t.ex. troende inom en traditionell 

religion kan vara spirituella. Dessa två kan alltså överlappa varandra. 

- Att undervisa om religion. Ämnet lärs ut som något icke- konfessionellt och som 

ett historiskt fenomen snarare än något som är levande och påverkar än idag. 

- Besvärande dialoger. Många uppfattar att religion är svårt att tala om och 

diskutera, att det leder till konflikter etc. Detta är enligt författarna en dålig 

ursäkt, som kan gälla många andra ämnen så som politik, ras, kön o.s.v.  

- Stora frågor. Religiositet idag präglas av ”de stora frågorna” snarare än vardaglig 

bön, utövning etc.
35
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I kapitel 4 refererar de till sin tidigare utgivna bok: “ The American University in a 

Postsecular Age” (2008). Där har de delat in religion i tre olika kategorier: 

- Historisk religion. Med detta menar de “stämplade” religiösa trosinriktningar 

som t.ex. Protestantism, shiism o.s.v.  

- Offentlig religion: de upphöjda värden som samhället representerar och 

uppmuntrar.  

- Personlig religion. Det individuella sätt att tolka livet och hur man låter sin tro 

påverka ens handlingar. Detta är något som de menar är lätt att överse eller att 

ignorera när man talar om religion.
36

  

Offentlig religion förklaras med Robert Bellah’s (1967) begrepp ”civil religion” som 

myntades särskilt för att förklara religiositet i Amerika. Bellah menade att eftersom 

USAs befolkning består av invandrare utan gemensam historia, etnicitet, traditioner etc. 

har de blivit tvungna att skapa sammanhållning i landet genom att skapa ett gemensamt 

språk och övertygelser som övergår varandras skillnader. T.ex. är man ”amerikan” över 

allt annat, man är ”troende” över allt annat. Civil religion är alltså de överstående 

principer och värden samhället håller för sanna och viktiga.
37

    

Författarna lägger sedan samman kategoriseringar (historisk, offentlig och personlig 

religion) med de tre “trailmarks” och skapar en modell för att visa att religionens 

befinner sig på alla nivåer och skeenden i samhället, men att den har mycket olika 

former och uttryck. De formulerar sex frågor efter denna modell som besvaras i var sitt 

kapitel. Syftet med dessa är att vara konstruktiva förslag på hur universitet kan hantera 

religion och religiositet.
38

  

Trots deras inkluderande och positiva attityder gentemot religion förtydligar de att 

religion inte står över kritik. Religion behöver inte vara något gott, som världen ofta 

visat, och att även detta är skäl till varför det behövs uppmärksammas. Vidare menar de 

att universiteten har många uppgifter, inte bara att utbilda folk som intellekt, utan som 

personer. De kritiserar bl.a. Anthony T. Kronman som önskar att religion, som ett ämne 

inom humaniora, skall präglas av ett sekulärt förhållningssätt som ”man made”. 

Jacobsen och Jacobsen förnekar inte att religion kan undergräva utbildning, så som 

många kritiker menar att religion är irrationell. De framhåller intellektuella diskussioner 

som bygger på lyhördhet vid hanterandet av ämnet. Författarna vill däremot hävda att 
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gränserna som separerar religion och det sekulära har blivit flytande samt att det inte går 

att ha en klar distinktion mellan religion och övriga ämnen.   

De använder även sig av Martha Nussbaum (2010) för att förklara vikten av att 

uppmuntra elever vid högre utbildning till att diskutera viktiga saker som värden, moral 

o.s.v. Hon framför att: 

 

“We seem to be forgetting about the soul, about what it is for thought to open out of the 

soul and connect person to world in a rich, subtle, and complicated manner.”
39

  

 

Deras slutresultat visar att religion “återvänt” till högskolor/ universitet under de två 

senaste årtionden, eller snarare blivit mer synlig och tagit en annan form. Den är oftast 

icke- traditionell, utan högst personlig. Författarna menar att vi nu lever i en ”religio- 

secular world”.
40

 Religion, som den existerar inom högre utbildningsväsen idag, är inte 

en fristående del utan är en integrerad del av världen, och vad det betyder att vara 

människa. Författarna exemplifierar sitt påstående med att de flesta ämnen innebär delar 

med någon form av etiska reflektioner. Religion, menar författarna, existerar utanför oss 

genom historiska skeenden, offentligt genom de värden vi tar för givet genom 

religionsliknande idéer och personlig sådan vilket är spiritualitet och det som gör livet 

meningsfullt.
41

 Författarna menar att en nyanserad uppmärksamhet till religion kan bli 

en källa till revitalisering av högre utbildning; 

 

”Religion can also deepen discussions, connect students more holistically with the 

process of learning, and force everyone to grapple more realistically with the world as it 

actually is—a world where religion is no longer invisible.”
42

 

 

2.5. Universitetskyrkor i ett postsekulärt universitet 

2014 kom en forskningsartikel från Australien ut som handlar om framför allt präster på 

universitet/ högskolor samt ”stilla rum”. Artikeln är författad av flera sociologer; Adam 

Possamai, Arathi Sriprakash, Ellen Brackenreg och John McGuire.
43
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I artikeln har ett universitet i Sydney med ca 40000 studenter undersökts. På 

universitetet finns sex campus där det finns minst ett stilla rum på varje. Några är 

multireligiösa rum, några är explicita böne- och meditationsrum. Dessutom finns det ett 

bönerum specifikt tillgängligt för muslimer. Författarna har utfört fokusgruppsintervjuer 

med personer med olika tro som finns representerade vid universitetet: 

universitetspräster, kristna, muslimer, ateister samt en grupp som inte associerar sig med 

någon religiös (eller icke- religiös) tillhörighet.
44

 Intervjuerna har varit av kvalitativ art 

och handlat om bl.a. användandet av de stilla rummen och universitetsprästernas 

arbetsuppgifter.
45

 En slutsats som kan dras från deras, och tidigare, studier är att trots att 

religion ej är viktigt för vad som skall uträttas vid universitetet (studier), är religion 

viktigt för många individer. Det är något som enligt författarna måste tas hänsyn till 

eftersom det är en fråga om välmående och därför sammankopplas med universitet, som 

en välfärds- eller hälsofråga.
46

  

I introduktionen skriver de att det skett en förändring av högre utbildningsinstitutioner i 

västerländska samhällen i samband med universitetens expansion, d.v.s. ökat antal 

studenter och dessutom fler internationella studenter/ studenter med annan kulturell och 

religiös bakgrund. Att studera utomlands möjliggörs och är ett led av ökad 

globalisering.
47

 Som titeln avslöjar använder även dessa författare sig av Habermas 

teorier om postsekulärt samhälle för att förklara religiositetens ”återkomst” vid 

universiteten: 

 

”the process of the deprivatization of religion, and to the current dialogue about the 

management of the presence of religious groups in the public sphere within a secular 

framework.” 

 

De återger även ett stycke där Habermas påstår att dagens utmaning ligger i att komma 

till en överenskommelse om gränserna mellan den positiva friheten att få utöva sin 

religion och friheten som handlar om att bli besparad från andra människors religiösa 

praktik.
48

 De refererar även till tidigare forskning som går i samma linje, bl.a. Jacobsen 
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och Jacobsen (se 1.3.4.) som beskriver högskolor och universitet som postsekulära samt 

John C. Sommerville som författat boken ”The Decline of the Secular University” 

(2006). Samtliga anser att samtiden och utvecklingen präglas allt mer av ”postsekulära” 

drag; t.ex. uppluckring av samhällsdifferentieringen, nedmontering av nationalstater, 

ökade globala kommunikationer och ekonomi samt relativisering av rationalismens 

totala sanningsanspråk.  

Resultaten av intervjuerna visar att de ”stilla rummen” är populära, men används på 

mycket olika sätt, främst för individuella aktiviteter. Kristna uppgav att bön inte är det 

främsta motivet för deras besök, då bön kan utföras överallt, när som helst. Däremot 

brukar de träffas för bibelstudier samt för att nätverka med andra kristna i anslutning till 

rummen. För muslimer var nätverkande också en viktig aktivitet, men bön var den 

viktigaste aspekten för användningen av rummet, då deras bön är tidsbestämd och kräver 

avskildhet.
49

 För ateisternas räkning är ”stilla rum” inte ansett som något problem, men 

de flesta betonade att det är viktigt att utrymmena är tillgängliga för alla, d.v.s. att alla 

trosinriktningar skall få samma möjligheter och tillgång till sådana rum. De kände sig 

själva inte manade till att utnyttja ett sådant rum, för möten använder de sig hellre av 

lektionsrum.
50

  

Av studien framgick även att ickereligiösa så väl som troende studenter inte ansåg det 

nödvändigt med fler universitetspräster eller andra religiösa lärda. De troende ansåg att 

det var tillräckligt med de som befann sig vid andra lokala kyrkor, religiösa center etc. 

De menar också att även om religiositet existerar på universitetet så är det en ”ljummen” 

sådan. Detta menar författarna är något som kan sägas om Australien generellt och 

hindrar landet från att gå mot en utveckling som liknar den i USA. De menar att i 

Australien är religion och religiositet inget man ”skyltar med”.
51

 Vid den liknande 

forskningen av Jacobsen och Jacobsen i USA såg man en helt annan respons där många 

studenter ville ha mer religiös representation på campus och att religion är något som 

både talas om och refereras till i vardagliga diskussioner.  

Studien från Australien visar att universitetsprästerna (chaplains) inte heller är särskilt 

knutna till varken rummen eller de religiösa grupperna utan finns till för att möta 

studenternas behov, ofta i form av kris eller sorg.
52

 Universitetsprästerna engagerade sig 
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dock i ett nätverkande som går ut på att koppla ihop studenter med andra studenter. 

Exempelvis sådana som saknar umgänge. Universitetet tillhandahåller prästerna med 

lokaler, men ger ingen ersättning.
53

  

Artikelns huvudsakliga argument och slutsats är att universitetprästernas aktiviteter ofta 

överensstämmer med det nutida neo- liberala förhållningssättet till välfärd i samhället. 

De återger Beckford som skrivit om att religiösa grupper fyller dessa ”luckor” där 

samhället brister och att de på så sätt kan ta plats i det offentliga/ allmänna.
54

 I slutsatsen 

skriver författarna att eftersom universitetsprästerna inte får lön från universitetet kan de 

ses som ”neutrala”, trots att de arbetar utifrån sin tro och sina värderingar.
55

  

Detta indikerar enligt författarna, att det finns ett behov av en djupare utforskning av 

konceptet ”postsekulärt universitet”. Författarna till studien menar att mer forskning 

behövs genom att studera fenomenet på nationell nivå samt genom ett diakront 

perspektiv för att se hur utvecklingen sett ut ur ett historiskt perspektiv.
56

  

 

3. Bakgrund 

3.1. Religionsfrihet 

I Sverige råder det religionsfrihet vilken är skyddad genom EU:s konventioner. Det har 

dock inte alltid varit så. 1830 kunde man dömas till döden genom halshuggning för 

hädelse och för att ha ”smädat Gud och sakramenten”. Det var dock aldrig någon som 

dömdes till döden för ett sådant brott, enligt statistiken. Religionsfrihet i modern 

bemärkelse blev inte verklighet förrän 1952, efter andra världskrigets fasor, då man på 

allvar började erkänna att andra religioner än kristendomen behöver skyddas genom 

lag.
57

 Religionsfrihet anses vara en mänsklig rättighet enligt FN och enligt artikel 9 i 

Europakonventionen, som Sverige ratificerade 1995. Det står: 

”1. 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 eller ritualer.  
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2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn 

till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter.”
58

 

I Sverige har man gjort mätningar (sedan 1993) på hur stort stöd det finns bland 

invånarna för invandrares religionsfrihet. År 2007 uppmätte man det allra lägsta stödet, 

vilket forskare tror beror på att människor upplever att religionsfrihet och yttrandefrihet 

är två konkurrerande krafter. 2011 ökade dock stödet till det högsta någonsin där 63 % 

av infödda svenskar ställde sig positiva till att invandrare skall få utöva sin religion.
59

 

3.2. Separation mellan stat och kyrka  

På 800- talet började kristna missionärer att omvända människor i Sverige och sedan 

följer en lång historia om maktens förhållande till kyrkan. Sverige blev proklamerat 

protestantiskt 1544 då Gustav Vasa var kung i riket. Reformen innebar att kyrkans makt 

minskade från att ha varit en ”stat i staten” till att bli underordnad kungen. 1634 har 

staten och kyrkan enats. I regeringsformen uttrycks att de båda är en enhet och utgör 

grundpelaren i samhället. Den nya kyrkolagen 1686 förstärker än mer förhållandet 

mellan stat och kyrka som skall gå varandras ärenden: ”Guds kyrka och församling, 

vilkens uppsikt, vård och försvar av Gud oss (konungen) anförtrodd är”. Att samlas i 

gudstjänst eller andakt utanför den statliga evangelisk- lutherska kyrkan förbjuds genom 

lag 1726. Senare samma århundrade lättar man dock på lagarna i linje med 

upplysningens krav på religionsfrihet, men de är fortfarande relativt strikta. 

”Religionsfriheten” gäller i princip bara olika former av kristendom.
 60

 Inte förrän 1951 

kan man tala om någon verklig religionsfrihet i modern mening. Fram till mitten av 

1800- talet var medborgarskapet förknippat med dopet och alla barn skulle enligt lag 

döpas senast åtta dagar efter födsel. Det visar att samhälle och kyrka var nära 

sammanbundet. Det var även lag på att alla medborgare skulle delta i nattvard minst en 

gång per år, i enlighet med lutherskt sakrament.
61

 Det religionspolitiska inrättandet av 

nationalkyrka som blev fri från påvemakten i Rom kom att bestå ända fram till 
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separationen mellan stat och kyrka år 2000. Trots separationen har Svenska kyrkan en 

särskild plats framför andra samfund med hela 65 % av Sveriges invånare som 

medlemmar.
62

 Trots ett högt medlemsantal är det få som t.ex. deltar i gudstjänster. Att 

tillhöra utan att vara aktiv i kyrkan eller att överhuvudtaget vara troende antas vara en 

normalitet i Sverige och flera olika mätningar visar att få svenskar anser sig vara 

religiösa. Däremot visar undersökningar att många anser sig vara ”andliga”, ”tro på en 

högre makt” etc.
63

 

Enligt många uppfattningar är det inte tal om en regelrätt skilsmässa mellan staten och 

Svenska kyrkan, utan en separation där förhållande och dialog kvarstår. Ett exempel på 

detta är att Svenska kyrkan fortfarande har huvudansvaret för begravningsplatser, med 

några få undantag. Staten har delegerat detta ansvar till Svenska kyrkan genom 

speciallagstiftning. Dessutom äger Svenska kyrkan en stor del av Sveriges nationella 

kulturarv, bl.a. medeltida kyrkor och andra gamla byggnader. Staten kontrollerar 

Svenska kyrkan genom bestämmelser om att den skall vara öppen för alla samt vara 

demokratiskt organiserad genom kyrkoval m.m. I lagen om Svenska kyrkan beskrivs 

kyrkan av regeringen som en del av välfärdssamhället som skall vara tillgänglig för alla i 

alla delar av landet. Detta bevisar att Svenska kyrkan har en särställning i jämförelse 

med andra trossamfund.
64

 

3.3. Migration 

2015 var ett rekordår vad gäller invandring till Sverige. 134 240 personer sökte sig hit av 

olika skäl. Den allra största gruppen invandrare kommer från Syrien p.g.a. det pågående 

inbördeskriget där. Den andra största gruppen är återvändande svenskar. Därefter är de 

största grupperna från Irak, Afghanistan, Eritrea och Somalien. Förra året mättes 1,6 

miljoner människor i Sverige vara födda utomlands vilket motsvarar var sjätte person. 

Den största andelen kommer från grannlandet Finland, men många invandrare som 

kommit de senaste åren har bakgrund i muslimska länder.
65
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3.4. Malmö högskola 

Malmö högskola är idag Sveriges största högskola och blir universitet 2018.
66

 

Högskolan ligger även på fjärde plats i nationell rankning av samtliga universitet och 

högskolor i Sverige för bästa utbildningar på grundnivå.
67

 Beslutet om att grunda en ny 

högskola i Malmö togs 1996 och två år senare hade det etablerats. Till en början läste ca 

5000 studenter vid högskolan, en siffra som idag uppgår till 24000 (2015). 67 % av de 

studerande är kvinnor och 33 % är män. Det finns ca 1800 anställda vid högskolan och 

223 doktorander.
68

 Det finns många olika utbildningar vid de olika fakulteterna: hälsa 

och samhälle, kultur och samhälle, lärande och samhälle, teknik och samhälle samt 

odontologiska fakulteten.
69

 

På Malmö högskola representeras en mångfald av individer. 2015 påbörjade ca 300 nya 

studenter från utlandet en utbildning på nybörjarnivå.
70

 De allra flesta kommer från 

andra länder inom EU, men många studenter har muslimsk bakgrund. Några av dessa 

studenter har bildat en muslimsk studentförening. 

3.5. Stilla rummet 

Rummet ligger beläget på våning 5, längre bort från entrén bland bibliotekshyllorna i 

byggnaden Orkanen (en del av Malmö högskola, se även bilaga 2). Det finns ingen 

skyltning som visar vägen dit. Utifrån ser rummet ut som en fyrkantig kub inne i 

bibliotekssalen, ej avskilt med väggar utan med glasfönster. Dock har rummet 

insynsskydd av fönsterfilm som täcker ca 2,5 meter nedifrån och upp. Det är högt i tak 

och ovanför insynsskyddet kan ljuset komma in genom glaset. Det finns en liten, rund 

dekal där det står ”Stilla rummet”, men annars finns det inget som drar särskilt mycket 

uppmärksamhet dit. När man kommer in möts man av en hög möbel där man kan hänga 

av sig och skall ta av sig skorna (för att respektera allas bönesätt).
71

 Möbeln fungerar 

även som en väggavskiljare och man ser inte in i själva rummet förrän man går förbi, 

antingen till vänster eller höger. Där hänger flera A4- papper som informerar om allt 
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ifrån rummets policy till information om middagsbön och aktiviteter/ kurser. På höger 

och vänster sida i ”hallen” finns varsin byrå. På den ena står en inramad dikt och bredvid 

ligger stearinljus i en korg. Där ligger även två böcker där man kan skriva något, 

liknande en gästbok. På byrån till vänster står de abrahamitiska religionernas heliga 

böcker. Det finns tre koraner; en på turkiska, en på svenska och en på engelska. Det 

finns två exemplar av Bibeln, en psalmbok samt en bok med endast Nya testamentet. 

Dessutom finns det ett exemplar av ”Haftarot”, de fem moseböckerna.  När man sedan 

går in bakom möbeln är det den stora, röda, runda mattan som först fångar blicken. Den 

uppfyller nästan hela rummet. Framför mattan finns två vackert snidade stenfigurer som 

liknar krubbor. I dem finns det sand där man skall placera stearinljus. I högra hörnet 

hänger en avlång, abstrakt tavla föreställande ett träd. Allra längst bak, placerad vid 

hallmöbeln, finns en bänk att sitta på och några kuddar. Under bänken finns några 

väldigt små, mjuka pallar att sitta på. När man ska gå ut igen blir man genom ett papper 

på dörren påmind om att släcka stearinljusen. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Följande teorier har valts för att förklara de pågående processer i samhället som 

möjliggör religionens existens vid högskolor/ universitet samt förklarar dess funktion. 

4.1. Metareligion 

Genom historien har multikulturella samhällen som håller människor med flera olika 

traditioner och religioner varit vanliga. Detta har krävt kreativa lösningar av ledarskapet 

för att skapa sammanhållning. Lösningen har ofta varit att hitta en gemensam, 

övergripande princip att enas om. James W. Laine är en professor i religionsvetenskap 

som specialiserat sig på islam och asiatiska religioner. Han har bl.a. skrivit om religion 

och makt i världshistorien (2015) där han hävdar att eurocentism, egenskapen att 

betrakta Europa som världens mittpunkt, skapar förväntningar om att religioner har eller 

snarare bör ha samma funktion som protestantisk kristendom: öppen, tolerant, sekulär i 

västerländska samhällen utan någon politisk roll. Men faktum är att sekularisering är 

något nästan uteslutande västerländskt fenomen. Religion presenteras, enligt Laine, i 

undervisning som totalt apolitisk och icke- kapabel till våld. Istället beskrivs religion 

utifrån upplyftande idéer om att vara en god person i sann humanistisk anda med 

principer om rättvisa. Religioner beskrivs vara en produkt av olika kulturer som samtliga 

har bra budskap som vi kan lära oss av. Detta perspektiv utesluter politiska faktorer som 

makt, teokrati o.s.v. vilket Laine menar sätter läsarna och författaren över religionerna 
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de studerar i en slags respekt som faktiskt ej tar dem seriöst, så som många religiösa 

individer gör. Det går inte att utesluta att många religiösa individer vill leva i ett 

samhälle och en värld som står i harmoni med religiösa doktriner och principer samt att 

det finns personer och grupper som är villiga att dö för sin tro. Religion har ofta tagit 

politiska anspråk och haft en samhällsbyggande funktion, men när väst blivit 

sekulariserat ställer sig Laine frågor om vad som ersatt religionen? Det vill säga, vad 

bygger upp samhället när religionen inte längre gör det? Och vad spelar i sådana fall 

religion för roll? I väst bygger samhället på sekulära institutioner med värderingar från 

upplysningen om demokrati, individens frihet och rationalitet. Dessa principer, menar 

Laine, dyrkas nästan religiöst av västerlänningar och har ersatt religionen i dess 

samhällsbyggande funktion. Laine beskriver principen universalism för att förklara de 

värderingar som vi tar för givet och accepteras av den stora majoriteten.
72

 Detta kallar 

han för metareligion. Det är de värderingar som transcenderar allt annat, även religion 

och politik. Ett exempel är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det exkluderar 

endast den minoritet som kan klassas som barbariska, t.ex. religiösa extremister. 

Upplysningstidens nutida funktion i västerländska samhällen har flera föregående 

historiskt. Imperier har accepterat pluralism och inte krävt konformitet, eftersom det 

skulle vara omöjligt. Dock har inte all religiös praxis varit accepterad och konfliktfri. 

Metareligion förklarar hur universalistiska värderingar, som t.ex. tolerans, degraderar 

religion till understående sådana principer, men att de även omfattas av dessa.
73

    

4.2. Sekularism 

Sekularism är ett svårdefinierat begrepp där teoretiker är oense om bl.a. i hur stor 

utsträckning fenomenet kan beskriva verkligheten. Den norske socialantropologen 

Sindre Bangstad definierar ordet bl.a. på följande sätt:  

 

”En politisk doktrin som förespråkar statlig neutralitet i förhållande till olika religioner 

och deras utövare, åtskillnad mellan stat och religion/ kyrka och religiositetens 

förvisning till den privata sfären.”
74

 

 

Sekularism är en ideologi, medan ett sekulärt samhälle är hur sekularism praktiskt 

genomförs – på olika sätt.
75
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Enligt Bryan Wilson, som var sociolog vid Oxford University, bygger det moderna 

samhället bl.a. på processer av differentiering och kunskapsspecialisering i vilken 

religion privatiserats. En s.k. emancipationsprocess som bl.a. Sverige är ett exempel 

på.
76

 David Martin menar däremot att det finns olika vägar till det moderna samhället 

där religion spelat mycket olika roller. Han exemplifierar med de franska, ryska och 

amerikanska revolutionerna. I Frankrike har innebörden av sekularism betytt frihet från 

kyrkan och dess förtryck (revolutionens slagord: liberté, egalité, fraternité) vilket lett till 

en slags ”aktiv sekularism”. I Ryssland har man gått från att se religion (kristendomen) 

som ”folkets opium” till ”Europas klippa”, som Putin uttryckt det. Under den 

kommunistiska tiden förvisades religion, som var en stark motståndare till den 

förtryckande regimen. Efter kommunismens fall blev den ortodoxa kyrkan återigen en 

faktor att räkna med.  Det amerikanska frihetskriget och revolutionen var också en 

konsekvens av bl.a. europeiskt, religiöst förtryck där olika (kristna) samfund ej var 

accepterade. Inbringande av självständighet ledde i sin tur till religionsfrihet som 

skapade en blomstring av religiös pluralism p.g.a. invånarnas olika religiösa bakgrunder. 

I det brokiga USA såg man religionsfrihet som en frihet till att tro, praktisera och tillhöra 

den religion av religion man själv ville, vilket inte var fallet i Europa under tiden för 

frihetskriget. Den historiska utvecklingen och kontexten är alltså mycket viktig för hur 

sekularism uppfattas både teoretiskt och empiriskt i olika länder. Sekulariseringsteorin, i 

upplysningstankarnas tecken om rationalitet, går främst ut på att förklara religionens 

minskade betydelse i samhället. Anders Bäckström menar dock att forskare måste 

teoretiskt analysera religionens närvaro som en integrerad del av det moderna projektet – 

antingen som konserverande eller utvecklande. Diskussionen om att religionen 

försvunnit och nu är på väg tillbaka har kritiserats av flera. Bäckström lyfter bl.a. Hugh 

McLeod som visar att utvecklingen snarare gått upp och ner hela tiden. 

Sekulariseringsteorin är enligt McLeod generaliserande med normativa drag av 

ideologiskt önsketänkande om att religionen skall försvinna eller sluta påverka politiska 

beslut etc.
77

  

4.3. Den nordiska modellen 

Den nordiska modellen är inget undantag i att den utvecklats på ett unikt sätt genom sin 

historiska kontext. I Sverige har ingen revolution skett som syftat till att ”störta kyrkan”. 
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Istället skedde en reform som ledde till ett nära förhållande mellan stat och kyrka. Till 

skillnad från bl.a. Frankrikes ”aktiva sekularism” antas en mer pragmatisk sekularism i 

Sverige. Det har skett en kulturell integration av religion genom ett förhållande mellan 

stat och kyrka. Det har funnits en stark homogenitet mellan dessa i samhället som 

gynnade framväxten av välfärdsstaten vilken betonade individens valfrihet och en 

jämställd omsorg.
78

 Bäckström argumenterar för att den svenska välfärdsmodellen 

knappast hade funnits utan en luthersk statskyrka som teologiskt gav staten stark 

legitimering. Denna samspelsmodell, menar han, har dock gjort religion ”osynlig” i 

vardagslivet och är endast märkbar vid högtider, sorg, kris och övergångar i livet (dop, 

bröllop, begravning). Under hela 1900- talet fungerade Svenska kyrkan som 

välfärdsstatens utbud av tjänster gällande välmående. Fram till 2000 hade man officiellt 

ansvar för riter och själavård. I och med reformen där kyrka och stat separerade samt den 

religiösa pluralismen har osäkerheten om religionens vara och plats blivit tydligare för 

individen. Bäckström hävdar därför att religionen inte försvunnit för att återkomma utan 

snarare att förutsättningarna för religiöst engagemang har förändrats genom 

samhällsförändringar. Till exempel måste individen numer göra ett aktivt val att stanna 

kvar i, eller lämna, Svenska kyrkan.
79

 

4.4. Globalisering och pluralism 

Det är viktigt att förstå vilka faktorer som påverkat vad man kallat ”religionens 

återkomst i det offentliga”. Bäckström menar att det finns flera faktorer i form av 

samhällsförändringar som lett till att religionens plats inte längre är lika självklar: 

kyrkors och religiösa organisationers sociala eller diakonala funktioner i samtiden, 

migration möjliggjord av globala kommunikationer, minskade inkomster för 

nationalstater i en ökande global ekonomi (nyliberala tendenser), ökade kostnader för 

sjukvård och omsorg p.g.a. en åldrande befolkning, nya könsroller och framväxten av 

utanförskap i ytterområden. Han menar att det existerar parallella utvecklingslinjer, där 

den ena är sekularisering och den andra är globalisering.  

Genom globala kommunikationer och migration skapas pluralism och religionens 

inflytande är på väg tillbaka till västvärlden, enligt Bäckström. På andra kontinenter ses 

religion ofta som något betydelsefullt och viktigt, även på det offentliga planet. Olika 

former av sekularism har existerat i hela världen, genom hela historien, men är trots allt 
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ett till stor del västerländskt fenomen. Genom migration har den religiösa marknaden 

vidgats i Sverige, också genom etniska grupperingar, t.ex. olika ortodoxa kyrkor. 

Ökad pluralism gör det svårare för stater och partier att exkludera religiöst baserade 

åsikter och krav från den offentliga samtalsarenan.
80

 Islam har ofta varit en stor del av 

diskussionen om religion och sekularism. Många menar att de är oförenliga då islam inte 

accepterar uppdelning mellan det privata och det offentliga. Till exempel genom 

religiösa markörer, tidebön o.s.v. Europas utveckling av religionsfrihet har ofta handlat 

om rätten att vara fri från religion medan från ett mångkulturellt perspektiv ses 

religionsfriheten som rätten till att utöva religion.
81

 I många europeiska länder har det 

mångkulturella gett upphov till en osäkerhet av identitet vilket skapat förutsättningar för 

nationalistiska partier, som betonar homogenitet och nationell sammanhållning, att bli 

stora.
82

  

Globaliseringen har dessutom lett till försvagandet av nationalstaten som också påverkat 

ekonomin. Den globala ekonomin försvagar, eller snarare konserverar inte, landets egna 

tillgångar. Denna nyliberalism och ”avreglering av nationalstater” innebär nyregleringar 

av religion genom olika slags kontakt som kyrkor och religiösa grupper anpassar sig 

efter. Dessa grupper fungerar i en aktiv roll som moraliska/ etiska röster för solidaritet i 

ett samhälle som mer och mer präglas av utanförskap och fattigdom. Därför, menar 

Bäckström, har religionen kunnat ta större plats i det offentliga där religiösa ledare t.o.m. 

förväntas delta i politiska debatter som handlar om just välfärd.
83

  

4.5. Postsekularitet 

I forskningsresultatet från den tidigare presenterade studien från Australien använder 

författarna (Adam Possamai, Arathi Sriprakash, Ellen Brackenreg och John McGuire) 

begreppet ”postsekularitet” av Habermas för att förstå sina resultat. Med postsekularitet 

refererar Habermas (2008) till processen av avprivatisering av religion och till den 

nutida dialogen om hur närvaron av religiösa grupper i den offentliga sfären skall skötas 

inom ett sekulärt ramverk. Habermas menar att utmaningen idag är att mötas i en 

överenskommelse mellan rätten att praktisera sin religion och rätten att vara befriad från 

religion. I och med universitetsstudenters ökade intresse för religiös närvaro måste det 

ske någon slags förhandling mellan dessa eniteter.  
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Beckford (2011) pekar också på den aspekt av begreppet postsekularitet som behandlar 

den skenande globaliseringen och nyliberalismen (global kapitalism). Han menar att 

ökandet av religiösa gruppers närvaro i den offentliga sfären beror på neoliberalismens 

nedskärning av offentlig väldfärd vilket skapat förutsättningar för religiösa grupper att ta 

över dessa ”arbeten” i form av välgörenhetsengagemang, ”själavård” etc. I kombination 

med globaliseringen finns det en hel rad olika religiösa grupper som tillhandahåller hjälp 

i olika slags former, vilket skapar en marknad av väldfärdsutbud. Dessa grupper kan 

existera i den offentliga sfären med legitimering genom hälsa och välmående, trots ett 

sekulärt ramverk.  

I Bäckströms artikel poängterar han att det specialiserade samhällets institutioner består, 

men att en viss uppluckring av differentieringen sker och att religion läcker in i olika 

samhällsinstitutioner på nya och oväntade sätt. För att förstå detta fenomen använder 

även han sig av Habermas begrepp ”postsekularitet”. Relationen mellan det privata och 

offentliga är oklar och religionens närvaro i båda sfärer gör det, enligt Bäckström, 

intressant att studera religion som en aktör som binder samman det offentliga och privata 

i en nödvändig relation. Religion i Sverige befinner sig just nu i vad han kallar ett 

postsekulärt tillstånd: i ett spänningsfält mellan sekularism (ideologiska) och empiriska 

lösningar. Genom religionsfrihet antas ett slags pragmatiskt, sekulärt förhållningssätt.
84

  

 

5. Empiri och analys  

Här presenteras resultaten från studien genom en uppdelning av de sex fält som utgör 

uppsatsens frågeställningar. Materialet blir jämfört och analyserat med hjälp av tidigare 

forskning och teorier angivna i förra kapitlet.  

5.1. Organisering 

De religiösa grupper som existerar i anslutning till Malmö högskola är: 

Universitetskyrkan, Alhambra och Mosaik. Andra religiösa grupper kan möjligtvis 

existera utan min kännedom, men bör i sådana fall vara ganska små, privata och inte 

särskilt organiserade. Vid studien av stilla rummet intervjuades representanter från de 

religiösa grupper jag identifierat som på olika sätt verkar i anslutning till högskolan och 

använder sig på olika sätt och i olika utsträckning av stilla rummet.  
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5.1.1. Universitetskyrkan  

Universitetskyrkan och dess präster har varit direkt inblandade i inrättandet av ett stilla 

rum tillsammans med studenter vid Malmö högskola. Prästerna är anställda av Svenska 

kyrkan, men deras arbetsplats är Malmö högskola där de blivit tilldelade lokal att vistas i 

för att finnas till för studenter. De arbetar i nära samarbete med studenthälsan på 

högskolan och finns till för studenter som har behov av att prata. Detta stämmer överens 

med studierna från Australien och USA, där universitetsprästers främsta uppgifter är 

individuell kontakt vid sorg och kris.  

Nuvarande universitetspräst Kent Wisti berättar att det är personer med alla olika slags 

bakgrunder som söker sig till dem, inte bara kristna. Han menar dessutom att de flesta 

inte är troende och han tror att studenter vänder sig till präster p.g.a. deras totala 

tystnadsplikt och fria mötesgång. Till skillnad från när man går till en kurator så sparas 

ingen information och mötena är ej förbindande på samma vis som samtalsserier, d.v.s. 

att man sätter en plan. Man finns helt enkelt till för de som vill, när de behöver det. De 

som kommer för att prata har oftast drabbats av någon form av kris eller sorg. Det kan 

vara allt ifrån förlust till relationsproblem. Wisti uppmärksammar även att ensamhet är 

ett återkommande problem bland studenter, särskilt de som flyttat till Malmö från andra 

städer. Då kan universitetsprästerna finnas till för dem genom att hjälpa till med att 

skapa sociala sammanhang där studenter kan känna gemenskap. Svenska kyrkans 

närvaro på högskolan är naturlig med tanke på kyrkans förhållande till staten, där det 

t.o.m. står i lagen att de skall finnas till hands för alla som behöver, på alla platser. Det 

är Svenska kyrkans uppdrag att också finnas till vid högskolor och universitet. Enligt 

Bäckström får religiösa grupper mer spelrum i den offentliga sfären p.g.a. nedskärning i 

välfärden. Istället kan religiösa grupper ta över vissa av dessa uppgifter, vilket kan sägas 

stämma till viss del på Malmö högskola.  

5.1.2. Alhambra 

Malmö högskola uppmuntrar studenter att organisera sig i föreningar och tillhandahåller 

lokaler för sådana sammanslutningar. År 2008 bildades en muslimsk studentförening, 

Alhambra, som sammanför Malmö högskolas många muslimska studenter. Alhambra 

betyder ”den röda” på arabiska och är ett stort borg- och palatsområde belägen på en 

höjd i den andalusiska staden Granada, vilken är en unikt bevarad byggnad inom västlig 

islamisk arkitekttur. Grundaren av föreningen, Salim Najar, hade enligt Lina Abu 

Zarour, läst en termin på Chalmers i Göteborg där han sett att muslimerna hade en 

studentförening som anordnade fredagsbön och andra aktiviteter. På Malmö högskola 
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hade muslimer ingen plats att be o.s.v. vilket fick honom att börja diskutera med andra 

muslimska studenter om att starta en sådan förening på Malmö högskola. När de blivit 

en grupp gick de till kåren för att framföra önskemål om att starta en muslimsk 

studentförening. Fullmäktige röstade till en början nej till förslaget, men ”när vi fick 

chansen att förklara varför vi ville ha föreningen så röstade de ja till att starta den”, 

förklarar Lina Abu Zarour. Hon menar att det fanns ett motstånd mot religiösa 

föreningar, men att det till slut gick igenom efter diskussioner med kåren. Idag är de fem 

studenter i styrelsen och har ca 50 aktiva medlemmar som kommer till deras evenemang. 

Föreningen anordnar främst aktiviteter med gästföreläsare och håller fredagsbön i stilla 

rummet. Fokus har inte legat på att driva sakfrågor åt muslimska studenter, menar Sema 

Ekinci, trots att detta skett vid enstaka tillfällen. Hon berättar om en gång då en 

tandläkarstudent bett om deras hjälp efter att ha hotats av avstängning eftersom hon bär 

heltäckande slöja. Även Lina menar att det sällan sker sådana ”ingripanden”, men att det 

arbetar aktivt mot islamofobi både på högskolan och i övriga samhället (Malmö) genom 

bl.a. föreläsningar. De viktigaste frågorna de driver åt studenter är trots allt sådant som 

berör studenternas utbildningar, menar hon.  

Alhambra skulle kunna påstås existera som ett led av globalisering och migration, enligt 

min egen tolkning. Malmö har länge varit en mångkulturell stad, vilket naturligt 

påverkar även dess högskola då många studenter har rötter i andra länder.  Det initiala 

motståndet till en religiös studentförening visar på att man till en början haft en 

positionering som ej accepterat religiös organisering bland studenter. Efter förhandlingar 

gick man dock med på det eftersom det fanns många studenter som behöver be flera 

gånger per dag o.s.v. Detta kan ses som en förhandling mellan sekularism och 

religionsfrihet, där den senare ”vann” vilket går i linje med Bäckströms ”pragmatiska 

sekularism” genom ”postsekulära” diskussioner om religionens plats och funktion. 

Religiös ”mobilisering” av denna typ verkar vara vanligt i en amerikansk kontext enligt 

Jacobsen och Jacobsen, där det existerar bl.a. kristna bönegrupper på de flesta 

universitet. I studien från Australien är utövandet av religion något väldigt individuellt 

och manifesteras inte på samma sätt. Sverige liknar Australien på detta sätt, men det 

ökande inflytandet av religiösa individer i Sverige har gjort att religion blivit mer synligt 

och tar mer plats. Att det först fanns ett motstånd mot bildandet av Alhambra kan också 

ses som motsägelsefullt då Svenska kyrkan redan existerade som religiös grupp på 

högskolan. Det är något som återigen speglar Svenska kyrkans särställning bland 

religiösa grupper i Sverige – deras givna rätt att existera på alla nivåer i samhället som 
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ett välfärdsutbud. Förhandlingen tyder även på att vara en typisk postsekulär diskussion 

som syftar till att söka överenskommelse mellan rätten att praktisera religion och rätten 

att få vara fri från religion. Kompromissen som ledde till skapandet av Alhambra skulle 

därför av Habermas kunna stämplas som en postsekulär företeelse.  

5.1.3. Mosaik 

Mosaik är en karismatisk, kristen grupp som existerar utanför högskolans verksamhet, 

men bedriver mission bland studenterna. Mosaik tillhör ett större europeiskt nätverk som 

heter ”Students for Christ” och startade en grupp i Malmö hösten 2015. Initiativtagarna 

kommer från andra delar av Europa och medlemsgruppen består enligt dem själva av en 

brokig, internationell skara. Medlemmarna består också av många olika kristna 

trosinriktningar. Representanten för Mosaik förtydligar dock att de inte heller utesluter 

ungdomar som inte är studerande. De berättar att de ibland framför ärenden och 

önskemål från studenter till Malmö högskola, trots att de är en från högskolan fristående 

verksamhet. De menar dock att de vill bli ”integrerade” i högskolan genom att skapa en 

studentförening. De har några få aktiva medlemmar som frekvent hjälper till med deras 

arbete. De flesta deltar mer eller mindre sporadiskt vid möten och aktiviteter. 

De har ibland kontakt med Universitetskyrkan, men de arbetar inte tillsammans. Mosaik 

är inte en studentförening och hyser inte någon lokal på högskolan, men värvar trots 

detta studenter på Malmö högskola samt driver medlemmarnas frågor och intressen till 

högskolan. 

Dessa religiösa gruppers närvaro vid Malmö högskola visar att den inte är totalt sekulär, 

eftersom religion inte blir förvisat. Dess närvaro visar istället på postsekulära tendenser 

där en strikt differentiering inte är fallet. Religion tillåts att existera inom vissa ramar.  

5.2. Initiering 

Policydokumentet vittnar omedelbart om vilka parter som varit involverade i inrättandet 

av det stilla rummet i Orkanen på Malmö högskola. Dåvarande rektor Lennart Olausson 

har undertecknat beslut (2010-03-11) på dokumentet som även informerar om riktlinjer 

och regler för rummets användning. Dåvarande förvaltningschef Kjell Gunnarsson har, i 

närvaro av dåvarande prorektor Harriet Axelsson och dåvarande ordförande för 

studentkåren, föredragit rektor Olausson om ärendet som beretts av 

universitetsprästernas referensgrupp och studentkåren i Malmö. Intervjuerna jag 

genomförde var givande, men gav också något olika bilder av hur skapandet av stilla 

rummet gick till, varför det var viktigt med ett sådant utrymme o.s.v. Att få fram en 
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enda, helt sanningsenlig bild av processen om hur stilla rummet blev till var således inte 

möjligt. 

Lina Hedman, som var dåvarande ordförande för studentkåren, menar att det var kristna 

studenter som haft önskemål om ett stilla rum där man kan gå in och be, tända ljus o.s.v. 

De har i sin tur tagit upp idén till studentkåren. Hon berättar att stilla rummet i Orkanen 

var det första på Malmö högskola. Lina berättar att det senare skapades ytterligare ett 

sådant utrymme på fakulteten för Teknik och samhälle, efter önskemål från den 

muslimska studentföreningen Alhambra. Hon skriver att då det finns många 

internationella elever just på den fakulteten var det naturligt att det ärendet drevs av just 

muslimer. Dock ska alla stilla rum på högskolan vara konfessionslösa, enligt 

policydokumentet: 

- ”Stilla rum är öppna för alla oavsett religion, kön eller sexuell läggning.”  

- ”Stilla rum är ickekonfessionella”. 

Universitetsprästen Wisti har inte varit med från början när stilla rummet skapades. 

Dock kan han informera mig om att stilla rummet var planerat redan innan det nya 

biblioteket byggdes i Orkanen 2005. Rummet fanns alltså med i de första ritningarna av 

byggnaden. Ärendet som drevs av kristna studenter genom studentkåren och 

universitetsprästerna skedde alltså före det nya bibliotekets tillblivande, men inte särskilt 

lång tid före planläggandet av byggnaden heller.  

Det är Katarina Egfors Härnring, som Wisti hänvisat mig till, som berättar om parallella 

initiativ från studenter och universitetsprästerna. Härnring är tidigare anställd som 

universitetspräst vid Malmö högskola och var med när stilla rummet skapades. Vid mitt 

telefonsamtal med henne framgår det ännu tydligare att det var flera parter som var 

inblandade i initiativet om att skapa ett stilla rum. Å ena sidan var det studentkåren och 

enskilda studenter, men även universitetsprästerna och en kristen studentgrupp. Detta 

menar hon visar att det fanns ett stort behov av ett sådant utrymme. Till en början 

skapade man ett stilla rum i en källarlokal i en av de gamla byggnaderna. Katarina menar 

att detta inte var funktionellt och när man skulle bygga ett nytt hus tryckte man på 

ytterligare om nödvändigheten i att tillhandahålla ett tillgängligt stilla rum för studenter 

och personal. Katarina berättar att man hade en invigning, den 26 mars 2006, av det nya 

stilla rummet på Orkanen som hölls av universitetsprästerna. Man hade även bjudit in 

ledare från andra konfessioner i staden. Hon berättar även att inrättandet av stilla rummet 

i Orkanens bibliotek banade väg för fler sådana rum och fortsätter:  
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”Man skulle kunna säga att skapandet av det första stilla rummet banade väg för de 

andra genom förståelsen av att människans behov för stillhet, kontemplation och 

andlighet behöver prioriteras.” 

 

Stilla rummet på fakulteten för teknik och samhälle menar hon också skapades p.g.a. 

utav flera olika initiativtagare, men med muslimska studentföreningen i spetsen då det 

fanns många muslimska studenter på den fakulteten. Dock är även detta rum 

konfessionslöst och alla oavsett tro eller icke- tro är välkomna, påpekar hon. Stilla 

rummet på odontologiska fakulteten tillkom senare eftersom det även fanns ett behov 

där, och för att huset ligger långt ifrån de övriga av Malmö högskolas byggnader.  

Vid mailkonversation med dåvarande rektor Lennart Olausson bekräftar han det tidigare 

informanter berättat om initiativ, beslut och inrättande av stilla rummet i Orkanen.  

Alhambra menar att de inte var inblandade när förfrågan om ett stilla rum i Orkanen 

fördes fram, men att de välkomnade inrättandet av ett sådant utrymme. Zarour menar 

dock att de senare försökt hjälpa studenter även vid Lunds universitet att få bönerum, 

men ”utan någon vidare framgång då Lunds Universitet nekar till utövande av religion 

och religions-anknutna föreningar”. 

Svenska kyrkans särställning bland religiösa grupper i Sverige speglas i initieringen av 

stilla rummet på Malmö högskola. Det är Svenska kyrkan (och studentkårens 

ordförande) som för studenternas talan inför beslutsfattaren Lennart Olausson. Det blir 

deras självgivna uppgift att hålla i invigningen, vilket högskolans ledning ej blandat sig i 

om än de blev bjudna till evenemanget. Den kulturella integrationen av Svenska kyrkan 

föranleds ha gjort dess religiösa framtoning försvagad, vilket i sin tur gjort att de verkar 

vara mer allmänt accepterade än andra religiösa grupper och därför kan verka ganska 

fritt inom sekulära ramverk. Att religiösa grupper skall få organisera sig vid universitet 

och högskolor är inte något som är självklart, vilket belyses av Alhambras försök att 

skapa sådana gemenskaper vid Lunds universitet. Det verkar därmed inte som om det 

finns några riktlinjer för högskolor/ universitet när det gäller religiös organisering och 

utövning eftersom Malmö högskola valt att ”ge med sig” när det gäller sådant.    

Religiositet och religiös organisering är något som förutsetts ska minska, både i den 

offentliga sfären och på en privat nivå, enligt sekulariseringsteorin. Att det fanns ett 

intresse bland studenter på Malmö högskola att inrätta ett stilla rum och organisera sig 

religiöst, vittnar också om att religion fortfarande är viktigt för många individer.  Detta 

faktum är dock varken något som avskriver eller styrker sekulariseringsteorin då teorin 
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förklarar en samtida, pågående process av religionens minskade betydelse – något som 

vi kanske ännu inte kan se slutresultatet av. Däremot har högskolan troligtvis förändrats, 

som Jacobsen och Jacobsen visar med sin forskning, från att ha varit ”totalt sekulär” i 

upplysningsidéernas anda, till en uppluckring av differentiering där man inte längre 

exkluderar religion från samtal o.s.v. Dessutom visas religion en respekt som tar den på 

intellektuellt allvar, något som hade avfärdats som irrationellt för bara några decennier 

sedan. Inrättandet av ett stilla rum på Malmö högskola bör därför ses som en konsekvens 

av postsekulära processer där religion återigen får fungera.  

5.3. Legitimering 

På policydokumentet står det att Dag Hammarskjöld var initiativtagaren till ett 

meditationsrum i en FN- byggnad i New York som motiverades på följande sätt: 

 

”This house must have one room dedicated to silence”. 

 

Därefter står det att stilla rum tar plats i offentliga miljöer på ett naturligt vis, eftersom: 

  

”behovet att dra sig undan utan yttre påverkan och störande ljud för att lyssna inåt i bön 

eller meditation är påtagligt för människan”. 

 

När universitetspräst Wisti svarar på frågan huruvida han anser det vara viktigt med ett 

stilla rum just på universitet påpekar han att det finns stilla rum på andra offentliga 

platser samt att det är viktigt att det finns sådana utrymmen där ”livet sker”. Trots att 

universitet är sekulära institutioner menar Wisti att samhället och människorna i det inte 

är sekulära och tillägger att: 

 

”Det finns ett grundläggande, mänskligt behov av andlighet”.  

 

Dessutom tycker han att stilla rummet hjälper till med att skapa en bättre studiemiljö. 

När jag talar med Katarina blir det tydligt att hon anser det vara viktigt med ett stilla rum 

på universitetet. Hon berättar om att för många individer är religion en självklar del av 

deras liv och något som uttrycker sig även i deras vardag. Hon menar dessutom att 

Malmö högskola (och Malmö stad i helhet) är internationellt präglad och många 

kulturer/ religioner samspelar och att detta är något man måste visa hänsyn inför och 

respektera. Skapandet av stilla rummet är, enligt Katarina,  
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”ett synliggörande av religion och religiositet - ett sätt att skapa nyfikenhet, kunskap och 

förståelse om andra människors tro. Det utmanar även olika trosinriktningar till samsas 

om ett utrymme vilket kräver respekt och tolerans.” 

 

Hon menar att det är den internationella miljön i kombination med religionsfrihet och 

tolerans som gjort att man skapat tillgång till ett multireligiöst utrymme. Hon menar att 

även om rummet skall vara konfessionslöst, är sanningen att det vistas och samsas 

många olika konfessioner inom samma fyra väggar. 

Alhambras representant Lina Abu Zarous anser också att det är viktigt att det finns stilla 

rum på universitet/ högskolor: 

 

”Det är viktigt, inte bara för muslimer men även andra religioner. Just i stilla rummet 

kan man få vara ensam en stund och utöva det som faktiskt betyder något för en och är 

en del av ens identitet. Högskolor, universitet och samhället i sig predikar att man ska få 

vara det man vill, och att man ska känna en tillhörighet i samhället och ingen ska 

lämnas utanför. Med stilla rummet känns det som man uppnår detta för just de religiösa, 

eller de som helt enkelt behöver en stund för att meditera.” 

 

Mosaik anser att det är viktigt med ett stilla rum då de menar att rummet uppmanar till 

bön och att det är en stressfri plats där studenter kan ta en paus från studierna. 

Rektor Lennart Olausson menar däremot att orsaken till inrättandet av stilla rummet 

också handlade om att han inte ville ”göra det svårare än nödvändigt för studenter att 

fullfölja sina studier på Malmö högskola”. När jag ber honom specificera förtydligar han 

med att många studenter vid högskolan ber flera gånger om dagen.  

Det finns alltså flera olika legitimeringar av inrättandet av ett stilla rum på Malmö 

högskola. De har dock en del gemensamt. Policydokumentet och universitetsprästernas 

svar på frågor om behovet för ett stilla rum speglar en slags positivism för en gemensam, 

mänsklig essens om andlighet och tolerans som höjer sig över religiösa och teologiska 

skillnader. Inrättandet av ett stilla rum motiveras och legitimeras genom välmående, 

spiritualitet, andlighet, respekt och tolerans. Dessa begrepp är inga kristna dogmer, utan 

något som kan anses vara viktiga levnadsvillkor för alla människor, vare sig kristna, 

muslimer eller ateister. Begreppen kan liknas vid upphöjda, universella principer som 

omfamnar alla av olika tro genom tolerans i en slags metareligiös övertygelse. De 
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betonar det majoriteten av människor har gemensamt istället för att påpeka det som 

skiljer oss åt, om än våra olikheter skall respekteras. Begreppen är således gångbara 

inom ett sekulärt ramverk då de inbegriper en slags mänsklig essens som förenar alla i 

majoritetssamhället. Begreppen handlar också om välmående, vilket ligger i både 

Svenska kyrkans och statens intresse. Svenska kyrkan skall vara ett alternativ till statens 

välfärdsutbud och det exemplifieras väl vid deras legitimering av stilla rummet. Även 

det som uttrycks av representanterna från Alhambra och Mosaik visar, liksom 

universitetsprästerna, vikten av ett stilla rum för alla individer, oavsett trostillhörighet 

samt att det har positiva effekter på studenternas välmående, som i sin tur leder till en 

bättre studiemiljö. 

F.d. rektor Olaussons främsta orsak till legitimering av inrättandet av stilla rummet är 

dock att inte försvåra för muslimer att slutföra sina studier på Malmö högskola trots att 

det enligt de övriga informanterna inte var muslimer som var initiativtagare till ett stilla 

rum. Detta visar trots allt en välvilja och benägenhet till att kompromissa med religiösa 

individer som utgör en naturlig del av Malmö stad så väl som högskolan p.g.a. 

globalisering och religiös pluralism. Detta kan inte påstås vara ett strikt sekulärt 

förhållningssätt, utan en pragmatisk lösning för att möta religiösa behov genom 

religionsfrihet. Sådana förhandlingar som enligt Habermas är något som präglar 

samtiden som postsekulär. Även i studierna från Australien och USA ses religionens 

”återkomst” som en postsekulär konsekvens och legitimeras genom hälsa och välmående 

som en välfärdsfunktion. Jacobsen och Jacobsen skriver att religion kan ha positiva 

konsekvenser för studenters inlärningsförmåga och personlig utveckling, så som att ha 

förståelse för andra, vilket också de intervjuades, för denna studie, argument för 

inrättandet av ett stilla rum vid Malmö högskola.  

5.4. Finansiering  

Vid invigningen av stilla rummet i Orkanen skänktes ”heliga böcker” till rummet: 

Bibeln, Torah och Koranen (några på olika språk och versioner). Gåvorna var från 

religiösa representanter som deltog vid invigningen av stilla rummet.  

Universitetspräst Wisti, som också är konstnär och satiriker, har skänkt tavlan 

föreställande ett träd till stilla rummet. De snidade ”faten” där man kan tända ljus är 

också skapade och skänkta av Wisti. Gåvorna är indirekt från Svenska kyrkan eftersom 

materialet betalades av Universitetskyrkan. Resterande av det sparsamma möblemanget 

och inredningen är bekostade av Malmö högskola, bl.a. två byråer, en garderob, en bänk 

och en matta.  
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Kent Wisti och de andra universitetsprästerna är anställda av Svenska kyrkan och får lön 

därifrån. De får också en verksamhetsbudget från Svenska kyrkan för att finansiera olika 

aktiviteter o.s.v. Däremot är det Malmö högskola som tillhandahåller med arbetsplats/ 

lokal.  

Alhambra får bidrag från Studentkåren, som de ansöker om vid varje ny termin. 

Bidragen delas ut efter antal medlemmar, d.v.s. föreningens storlek. För att få vara 

medlem i en studentförening måste man vara medlem i Studentkåren, vilket kostar 60 kr 

under hela studietiden. Studentkåren finansieras genom medlemsavgifter, Malmö 

högskola och indirekt staten. Enligt Zarour är Alhambra den näst största 

studentföreningen på Malmö högskola vilket i sin tur betyder att de får näst mest bidrag 

utav föreningarna. Dessutom har de ett kontor i Studentkårens byggnad samt har lov att 

använda deras lokaler vid evenemang och aktiviteter. Kraven för att få bidrag är att 

föreningen är demokratiskt uppbyggd, med en styrelse bestående av bl.a. ordförande, 

vilket Alhambra är.  

Mosaik finansieras genom lokala, kristna samfund och blir inte sponsorerade av Malmö 

högskola på något vis. De uttrycker dock en önskan om att aspirera till att bli en 

studentförening med lokal på campus. 

På flera sätt utgör religiös organisering extra kostnader för Malmö högskola och staten. 

Både Svenska kyrkan och högskolor/ universitet blir till stor del subventionerade av 

staten, vilket i sin tur betyder att staten indirekt har finansierat stilla rummet på Malmö 

högskola. Sekularism som ideologi kräver att stat och religiösa grupper skall vara totalt 

separerade, men fallet är följaktigen inte så när staten indirekt sponsrar religiösa grupper 

på Malmö högskola ekonomiskt och högskolan ger plats åt Svenska kyrkan, Alhambra 

etc. Dessa sätt religion finansieras på liknar de i studierna från både USA och Australien 

– det är något som sker indirekt, under ”ordnade” former.  

5.5. Anpassning 

Det blev universitetskyrkans uppgift att inreda rummet, med vissa restriktioner om att 

rummet måste vara konfessionslöst. Dock skall det finnas plats för religiös rekvisita som 

troende kan plocka fram och använda sig av, t.ex. bönemattor, ikoner o.s.v. Dock är en 

grön pil som visar riktningen mot Mekka fastklistrad på golvet, märkt med bokstaven 

”Q” (qibla). Målningen som hänger i rummets ena hörn, föreställande ett träd, är målad 

av Kent själv. Han säger att träd är universella symboler för många saker, bl.a. livet, och 

därmed passande i ett konfessionslöst rum. Wisti berättar att några objekt i rummet är 

gåvor från Svenska kyrkan, t.ex. de snidade stenfigurerna där man kan placera ljus. På 
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frågan huruvida han är nöjd med rummets utformning svarar han att de är mycket nöjda, 

särskilt med rummets placering – mitt i biblioteket där mycket folk vistas. Han anser 

även att det är funktionellt för alla olika trosinriktningar. 

Lina Abu Zarour menar att man från Alhambras sida är nöjda med stilla rummets 

utseende och placering, men hon tillägger att det ibland blir trångt.  

Mosaik menar också att de är nöjda med rummets utformning och placering. Vid frågan 

om det fungerar att människor med olika trosåskådningar skall samsas om ett utrymme 

svarar representanten: 

 

”It is a good idea that the quiet room is multireligious. It helps people to be more aware 

of the different religions at the campus and it creates openness.” 

 

Vid rummets anpassning har Svenska kyrkans särställning återigen bekräftats genom att 

de varit de drivande och fått ansvara över rummets utformning. Enligt Svenska kyrkan 

skall de ”finnas till för alla” och det är därför naturligt att de inrett rummet för att passa 

alla och därför göra det neutralt/ konfessionslöst, vilket också svarar till och fungerar 

inom ett sekulärt ramverk. Att de abrahamitiska religionernas synliggörs genom sina 

respektive religiösa skrifter som ej dolts, samt qibla- pilen, visar dock att några 

kompromisser gjorts och att rummet inte är totalt konfessionslöst – snarare 

multireligiöst. Att vara tillmötesgående till muslimers krav på tidebön och utmärkningen 

av riktningen av Mekka kan också ses som en eftergivning av rummets regler och 

riktlinjer.  

5.6. Bruk 

När jag talat med Wisti berättar han att rummet är mycket populärt och att det ofta sitter 

folk därinne när han går dit: 

 

”Ibland är det någon som ber på bönematta, någon som sitter i stilla kontemplation, 

någon som tänt ljus eller t.o.m. utför yoga.” 

 

Även Katarina Egfors Härnring bekräftar att rummet är mycket populärt. 

Vid de tre observationer som utfördes vid stilla rummet iakttogs relativt mycket 

aktivitet. Första dagen besökte totalt 41 personer rummet under de tre timmar (13.00- 

16.00) observationen pågick. Det var fullt i biblioteket över lag och det gick endast 

några få minuter mellan nya besökare till rummet. De flesta stannade en längre stund, ca 
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10 minuter, medan vissa i princip bara gick in och ut. Det var folk i rummet nästan hela 

tiden. Dagen därpå utfördes observationen på förmiddagen (09.00- 12.00). Då besökte 

endast fyra personer stilla rummet. Sista observationen utfördes därför mellan 13.00- 

16.00 igen för att utreda om första iakttagelserna endast varit en tillfällighet. Det visade 

sig att flera besökte stilla rummet under denna tid, vilket kan bero på att det var just en 

fredag, som är viktig för muslimer. Totalt 27 personer besökte rummet. Trots att det är 

en mindre siffra än vid första observationen visar det att rummet är populärt då det sällan 

är tomt en längre stund. Vid observationerna tillfrågades några av besökarna vad de gjort 

i rummet. Samtliga av de tillfrågade svarade att de var muslimer som skulle be. Trots 

dålig insikt i rummet kan man se igenom vid vissa ställen och flera har setts utföra den 

rituella, muslimska bönen. Få av besökarna kändes igen som återkommande vid de tre 

observationer som utfördes, d.v.s. att det verkar som om det inte bara är ett fåtal 

personer som är regelbundna besökare där. 

Även gästboken som ligger i rummet vittnar om många besökare. Många skriver datum 

vilket ger en liten uppfattning om besöksfrekvens. I den står skrivet på flera olika språk, 

där ibland engelska och arabiska. Det är dock svårt att utröna vilken religion eller tro 

personerna som skrivit i boken har, om än man får olika uppfattningar av det som står 

skrivet. 

Vid första besöket till stilla rummet hängde ett informationsblad om middagsböner på 

torsdagar där inne. Vid intervjun med Wisti frågade jag om de brukar hålla gudstjänster 

eller samlas i rummet. Han förklarar att det inte går att boka rummet, men att de har 

gjort försök att hålla bl.a. middagsböner där. Det har inte skett varje torsdag, till skillnad 

från vad som står på informationsbladet. Däremot menar han att de håller på att nystarta 

och nu kommer att satsa mer på olika slags aktiviteter av sådant slag för att samlas. Han 

tillägger att Malmö högskola skärpt reglerna angående hur möten får organiseras och 

ledas i stilla rummet eftersom de ansvarar för vad som sägs och görs i högskolans 

lokaler. Därför är de även restriktiva med att man bjuder in religiösa ledare eller 

föreläsare av olika slag. Eftersom man ej heller skall kunna boka rummet är det 

problematiskt. Högskolans präster håller gudstjänster i Kyrkans hus som ligger i 

närheten.  

När jag ber f.d. rektor Olausson kommentera det universitetspräst Kent Wisti berättat om 

uppstramning av aktiviteter/ möten i rummet skriver han:  
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”Syftet från början var att rummet skulle ge stillhet för enskilda individer, där de kunde 

ägna sig åt bön och/eller kontemplation. Det var också viktigt att inga grupperingar 

skulle känna sig uteslutna, utan rummet förutsattes kunna fungera för många olika 

inriktningar. Jag har uppfattat det som så att det enbart skulle handla om enskild 

kontemplation, inte att reguljära mässor eller dylikt skulle äga rum, för det torde man få 

söka sig till andra lokaler.” 

 

Inga grupper syntes komma dit tillsammans utan det var enskilda individer som ville be. 

Några kom dock i par. Universitetsprästerna eller andra religiösa grupper är således inte 

särskilt knutna till stilla rummet, utan utrymmet är till för individuell bön, kontemplation 

o.s.v.  

Sema och Lina menar att det tidigare uppstått problem i och med deras fredagsböner, då 

rummet inte är till för samlingar av något slag och högskolan återigen förtydligade att 

rummet ej får ”ockuperas” av en grupp. Det verkar dock som om det inte gjordes någon 

uppföljning av Malmö högskola i ärendet efter att studentkåren erbjudit Alhambra att 

använda deras lokaler till sådana samlingar. Trots det Sema och Lina berättar tar 

fredagsböner fortfarande plats i stilla rummet. Det kan antas att frågan inte var särskilt 

viktig för högskolans ledning då de ej följde upp i ärendet. Lina menar ändå att de är 

noga med att göra plats för alla som kommer in i rummet och att man inte får kräva 

”ensamrätt” för gruppen som deltar i fredagsbön. 

Mosaik menar att de ibland möts i stilla rummet för gemensam bön, men att de ofta 

bokar ett annat rum för deras bönemöten då de menar att de stör andra personer som 

kommer in när de ber högt tillsammans. Eftersom rummet är avsett för enskild bön/ 

kontemplation väljer de hellre ett annat utrymme när de träffas tillsammans. Dock går 

medlemmarna ofta dit individuellt. De tänder då ljus och ber. Rummen som bokas för 

gemensam bön görs av de studenter som studerar vid högskolan, men det är egentligen 

inte tillåtet för andra än studenter att vistas i lokalerna.  

Kravet på individuellt bruk av stilla rummet vittnar om den svenska modellens 

privatreligiösa, protestantiska synsätt på religion som skall begränsa religiositetens 

inverkan på högskolan samt förhindrar ”mobilisering” av religion och religiösa 

aktiviteter, vilket inte skulle falla innanför ett sekulärt ramverk. Av observationerna 

framgick att samtliga, eller åtminstone den största majoriteten, av besökarna var 

muslimer. Det kan förklaras med att islam är en religion som är praxisorienterad i en 

högre utsträckning än protestantism och att muslimer således använder rummet i en 
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högre frekvens än t.ex. kristna som inte ber efter schema, på ett preciserat vis, och på så 

vis inte behöver avskildhet o.s.v. Rummet brukades flitigt till muslimsk bön och kan 

förklaras med att Malmö är en pluralistisk stad som haft hög invandring under många år. 

Att rummets riktlinjer och policy samt även högskolans regler om användning av andra 

lokaler inte alltid efterföljs är ett faktum.    

 

6. Slutsats 

Resultaten ligger relativt nära tidigare forskningsresultat, även om de flesta är bedrivna i 

andra länder. Sverige är i många aspekter likt andra västländer i avseenden som 

demokrati, utveckling, och mångfald som bl.a. förklaras med postsekularitet. Därför har 

teorierna passat väl in också på denna studie. De postsekulära processerna som bl.a. 

innefattar globalisering, försvagandet av nationalstater, uppluckring av differentiering 

och relativisering av det rationella som den enda sanningen förklarar hur religionen 

kunnat göra återkomst inom den offentliga sfären. Detta förklarar den övergripande 

frågeställningen för denna studie i samband med resultatet från de övriga 

frågeställningarna. Religionens existens är dock inte kravlös, utan den blir tvungen att 

anpassa sig efter ett sekulärt ramverk eftersom lagen om religionsfrihet också innebär att 

denna inte ska inkräkta på någon annan rättighet, t.ex. jämställdhet, rätten att vara fri 

från religiösa invändningar o.s.v. Religiös utövning och religiösa sammankomster får ej 

heller störa övriga samhället, vilket kan tolkas som att ett privatreligiöst förhållningssätt 

är det eftersträvansvärda. I och med den kulturella integrationen av Svenska kyrkan i 

samhället, är den svenska modellen av religiositet en ”osynlig”, privat religiositet i en 

protestantisk form där egen bön, läsning och självrannsakan står i fokus. På detta sätt 

visar exemplet om stilla rum på Malmö högskola på en pragmatisk sekularism, som 

Bäckström förklarar det, något som blivit lösningen på hur det offentliga skall förhålla 

sig till religion i Sverige. Så länge religion inte stör allmänheten eller hindrar andra 

mänskliga fri- och rättigheter är dess existens oproblematisk. Svenska kyrkan kan 

närmast ses som en förlängning av staten eftersom dess ställning som välfärdsförmedlare 

är påbjuden, vilket enligt Bäckström är en konsekvens av deras alltjämt nära förhållande 

i kombination med globalisering och nyliberala tendenser som undergräver statens utbud 

av välfärd. På så vis har Svenska kyrkan tillåtits att till viss del ”ta över” detta ansvar. 

De skall finnas till ”för alla på alla platser”. Det förklarar varför Svenska kyrkan 

existerar på Malmö högskola och även dess särställning gentemot andra religiösa 

grupper.  
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Globaliseringen, som skenat markant de senaste decennierna, som bl.a. innebär att folk 

förflyttar sig leder också till en mångfald av religiösa grupperingar, av t.ex. etniska 

minoritetskyrkor och muslimska grupper. Inflytandet av islam till västvärlden har ofta 

inneburit en konflikt mellan det sekulära och rätten till att utöva religion. Då islam, till 

skillnad från protestantism, innehåller många religiösa praxiser samt markörer blir 

religion (islam) mer synlig i samhället. Diskussionerna i media har varit otaliga 

angående halalslakt, hijab, omskärelse etc. Dessa är inte unika för Sverige, utan pågår i 

hela Europa och västvärlden. I Frankrike, där religionsfrihet har inneburit rätten att vara 

fri från religion, utövar man en aktiv sekularism som motarbetar religiöst inflytande i 

alla dessa former inom den offentliga sfären så väl som på allmänna platser, t.ex. genom 

förbud att bära hijab. I Sverige befinner vi oss på en pragmatisk nivå där förhandlingar 

mellan sekularism och religionsfrihet är pågående. Den svenska modellen vill dock 

forma alla religioner in i en protestantisk, privatreligiös mall. Detta kan, enligt Laine, 

tolkas som eurocentrism. Att försöka stöpa andra religioner i protestantisk form menar 

han är ignorant. Trots detta verkar det vara den enda, konstruktiva lösningen på hur det 

sekulära skall förhålla sig till religionsfrihet och vice versa. 

Liksom denna studie visar kompromissar den sekulära institutionen (Malmö högskola) 

med religionsfrihet, men gör detta genom ett privatreligiöst tillvägagångssätt. Stilla 

rummet skall brukas för enskild bön/ kontemplation, religiösa föreläsare/ predikanter får 

ej bjudas in och religiös organisering får ske inom demokratiska ramar genom att ej störa 

eller hindra andra människors åsikter, rättigheter och frihet. Stilla rummet skall vara 

neutralt för att passa alla olika tros- och livsåskådningar, men man har gjort vissa 

eftergivningar angående religiös rekvisita så som en pil som visar åt vilken riktning 

Mekka ligger. Så länge religiositeten stannar bakom dörren till rummet, ej skapar obehag 

eller hinder för andra verkar religion få existera genom att vara ”osynlig”. Dessutom 

strider Alhambra och Mosaik mot högskolans regler när det gäller samlingar i lokalerna. 

Precis som i studien från Australien accepterar Malmö högskola religiositet så länge den 

inte försöker göra anspråk på hur utbildning bedrivs och skapar konsekvenser för andra 

studenter. Dock får universitetsprästerna på Malmö högskola och universitetet i 

Australien tillgång till lokaler, men utan någon ersättning från lärosätena. Studien från 

USA visar en annan bild av religion trots att universitetspräster ej heller där får 

ersättning från universiteten. Där blomstrar religiösa center och studenter vill att religion 

skall integreras än mer i utbildning och författarna menar att detta skulle få positiva 

konsekvenser för inlärning, personlig utveckling m.m. Att, som Jacobsen och Jacobsen, 
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använda breda religionsdefinitioner för att förstå varför människor är religiösa och/ eller 

spirituella fångar in samtliga individer som har någon form av upphöjda principer och 

värderingar eller tänker på ”de stora frågorna” av existentiella former. Vid motiveringen 

av inrättandet av ett stilla rum på Malmö högskola förklarar man att det är en del av 

människans väsen att söka stillhet, inom oss eller genom att rikta blicken utanför oss, 

kanske mot en gudom.
85

 Ramverket och språket är sekulärt och ”tonar ner” det religiösa, 

men omfamnar religion i en slags metareligiös princip om tolerans och respekt. I ett 

pluralistiskt samhälle - och dess institutioner - finns det ett behov av en gemensam 

nämnare trots skillnader. Jacobsen och Jacobsen förklarar offentlig religion med Robert 

Bellah’s teori om ”civil religion”, vilken likt Laines begrepp ”metareligion” innebär de 

överstående principer och värden samhället upphöjer som sanna och viktiga. I Sverige 

och andra västerländska länder är sådana principer, enligt Laine, demokrati, rättvisa, 

frihet, jämställdhet etc. Genom de breda religionsdefinitioner Jacobsen och Jacobsen 

använder sig av, kan de flesta medborgare i dessa länder uppfattas som religiösa dyrkare 

av sådana principer. Så länge religiösa individer och grupper ej motverkar dessa 

principer tillåts de att tro och utöva sin religion som de vill. Enligt denna 

samhällsutformning är de enda som exkluderas religiösa fanatiker som vägrar acceptera 

sådana premisser. Därför är det också, på Malmö högskola, ett krav om att religiösa 

grupper och studentföreningar skall underkasta sig demokratiska värderingar och 

organisera sig efter dem. Alltså kan religion fungera och existera på Malmö högskola 

(sekulär institution) genom att ”stöpa” religion enligt den svenska modellen av 

privatreligiositet. Att inrätta ett stilla rum ger utrymme åt religion, men osynliggör 

samtidigt religiös praxis och ställer krav på individualitet.  

Resultatet från denna studie kan ej generaliseras till något som gäller för andra 

högskolor och universitet i Sverige eller andra länder, men är ett exempel på hur religion 

kan existera och fungera vid högskolor/ universitet samt inom andra offentliga arenor. 

6.1. Vidare studier  

Mayrl och Oeurs skriver i sin sammanfattning av forskningsfältet flera förslag på hur 

man kan gå vidare med studier för att få mer kunskap om ämnet (beskrivna i avsnitt 

1.3.3.). De menar bl.a. att få har försökt komma med konstruktiva lösningar till den 

pågående debatten om religionens plats på högre lärosäten. Mayrl och Oeur menar att 

det saknas kunskap om den institutionella kontexten av studenters religiösa engagemang. 

Denna uppsats är ett litet bidrag till sådan kunskap för Sveriges räkning. Det behöver 
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utföras större studier samt på fler högskolor och universitet i Sverige för att kunna säga 

något mer generellt om religionens plats och funktion vid högre utbildning i landet. En 

möjlighet är att Malmö inte alls är representativt för andra platser, utan unikt p.g.a. sin 

demografi t.ex. Det hade varit intressant att kunna jämföra olika lärosäten för högre 

utbildning i Sverige med varandra, men också att jämföra Sverige med andra länder. Ett 

annat förslag på hur man kan gå vidare med studierna i fältet är att anta ett diakront 

perspektiv för att se hur utvecklingen och förändring av stilla rum, kapell eller bönerum 

sett ut genom historien vid svenska högskolor/ universitet. Det blir nödvändigt om fältet 

skall förstås i en helhet. Dessutom är utökade studier om studenters religiösa 

tillhörigheter och användning av rummet intressanta, vilka skulle kunna utföras genom 

enkäter.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor  

Till ansvarig/ beslutsfattare: 

 När skapades bönerummet på ert universitet? 

 Varför skapade ni ett religiöst utrymme på universitetet? 

 Fanns det en eller flera initiativtagare? Eller såg ni ett behov? 

 Vem fattade beslutet?  

 Hur finansierades det? 

 Hur utformades det och vad tänkte ni när ni ”designade” det?  

 Vad hänvisade man till då det grundades? (Religionsfrihet?) 

 Anser ni det vara viktigt med ett sådant utrymme? 

 Tror (eller vet) ni om det används ”flitigt”? I sådana fall, av vilka? 

https://religionpublicinstitutions.com/publications/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
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Till föreningar: 

 När och varför bildades er förening? 

 Hur många ”medlemmar”/ aktiva? 

 Varför anser ni att ett bönerum är nödvändigt på universitetet? 

 När och hur använder ni rummet?  

 Är ni nöjda med rummets utformning? Saknas något? Något som ej bör vara där? 

 Vilka sakfrågor driver ni? Studenter – universitetet. 

 Anordnar ni möten och aktiviteter? I sådana fall, vilka/ vad? 

 Får ni bidrag? Om ja, från vem/ vad? Samt, vad skall pengarna gå till? OCH får 

man fråga hur mycket? 

Till universitetspräster: 

 Vilka möter ni vid högskolan? Främst kristna? 

 Varför tror ni studenter anförtror sig till er? Just vid universitetet? 

 Använder ni bönerummet? Om ja, hur och när? 

 Vad anser ni om att det finns ett bönerum på universitetet? Är det viktigt? 

 Är ni nöjda med rummets utformning? Saknas något? Något som ej bör vara där? 

 Driver ni saker å studenternas vägnar? Studenter – universitetet. 

 Anordnar ni möten och aktiviteter? I sådana fall, vilka/ vad? 

 Ni är anställda med lön, men får ni även bidrag för att genomföra aktiviteter, 

möten etc.? Är de statliga bidrag i sådana fall? Och hur mycket?  

Bilaga 2: Bilder av stilla rummet 
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