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Förord 
 
Följande rapport är resultatet av ett samarbete mellan Högskolan Dalarnas 
forskningsprofil Interkulturella studier, Svenska kyrkans forskningsenhet och 
Länsstyrelsen Dalarnas län. 
 
I flera samverkansprojekt med fokus på demokrati, interreligiösa och 
interkulturella frågor har Högskolan Dalarnas forskare genom Interkulturellt 
utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) bidragit till ny kunskap om villkor för 
främjande av demokrati i en tid av polarisering och hot från ideologiskt 
motiverad extremism. Som förelöpare till denna rapport vill vi lyfta fram tre 
tidigare projektrapporter. Till att börja med utvärderingen av de fyra så 
kallade Kunskapshusen som Högskolan Dalarna genomförde på uppdrag av 
dåvarande Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Utvär-
deringen presenterades i rapporten Att lägga rälsen medan man kör (2017). 
Vidare utvärderingen av det interreligiösa rådet i Borlänge där en grupp följe-
forskare följde uppstarten av rådet och presenterade slutsatser och 
rekommendationer för interreligiöst arbete i rapporten Från privatsak till 
politisk kraft? (2018). Utöver dessa två vill vi också foga rapporten Till 
demokratins försvar (2019) om antidemokratiska idéströmningar i samtiden 
och demokratisk mobilisering i civilsamhället.  
 
I dessa rapporter har utmaningar och dilemman ringats in som påkallat 
fördjupad analys och vidare reflektion. Ett särskilt område vi identifierat 
genom dessa tidigare studier är hur och var ideologiska, politiska och religiösa 
konflikter kan tänkas spelas ut i det samtida Sverige och genom vilka strategier 
konflikthantering tar form, framför allt mellan människor och grupper som är 
självständiga vuxna individer med skyddad åsikts- och yttrandefrihet med rätt 
att hysa ett brett spektrum av åsikter i laddade och konfliktfyllda kontexter. 
Frågorna berör demokrati, värderingar och normbildning på olika nivåer men 
också konflikthantering och villkor för fruktbar dialog. Detta tar föreliggande 
rapport fasta på och för att vidga bilden hämtar vi tankestoff till vår analys från 
svenska liksom internationella exempel i Europa och Latin-Amerika.  
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Vi vill rikta ett stort tack till Cecilia Nahnfeldt vid Svenska kyrkans enhet för 
forskning och analys samt till Camilla Sahlander vid Länsstyrelsen Dalarnas 
län, som tidigt visade intresse för frågorna vi fördjupar oss i och som seder-
mera gett stöd till föreliggande arbete vilket möjliggjort denna rapport som 
färdigställs inom ramen för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna.   
 
Vi hoppas vår rapport ger både forskaren och den reflekterande praktikern ny 
kunskap, stimulerande läsning och nya insikter om ett pågående demokrati-
arbete med hög samtidsrelevans.  
 
Tomas Axelson och Maria Deldén  
 
Falun 29 oktober 2021  
 
    



 

7 

1. Inledning 
 
1.1. En lunchkonflikt på en Stockholmskonferens 
 
På en konferens om religion, värdegrund och yttrandefrihet för några år sedan 
hamnade jag, Tomas Axelson, som religionsvetenskaplig forskare vid samma 
lunchbord som en muslimsk företrädare för Förenade Islamiska föreningar i 
Sverige och en representant för Röda Korset. En livlig diskussion utvecklades 
mellan oss tre om synen på homosexualitet i olika religiösa traditioner. 
Mannen från Röda Korset berättade att han också var medlem i en ortodox 
kyrka i Sverige och att man i hans församling hade en restriktiv hållning mot 
homosexualitet som han menade påminner om många konservativa svenska 
muslimers homofobi. Jag berättade om mig och min bakgrund och hur vi i 
”min” protestantiska kyrka på 1980-talet arbetade hårt med frågan om hur vi 
på bästa sätt kunde liberalisera våra nedärvda och heteronormativa tanke-
strukturer. Processen har inte varit lätt utan tagit flera decennier.  
 
Där vi satt var vi mycket oeniga och högljudda för svenska konferens-
förhållanden och de som satt närmast oss drog sig försiktigt undan. Under vårt 
samtal gestikulerade vi intensivt, avbröt varandra, tog den andre i armen för 
att understryka något extra viktigt. Det påminde mycket om de högljudda och 
konfliktfyllda samtal jag hade med olika människor i Jerusalem under ett 
volontärår 1981–1982. Efteråt fick jag ett mejl från min muslimske 
lunchkamrat som tackade för den ovanliga dialogen. Han upplevde nästan 
aldrig att han fick gå i clinch med någon på det här sättet, där hans 
konservativa åsikter fick bryta sig mot mina liberala, men att vi trots det höll 
fast i själva samtalet och vände och vred på våra olika åsikter på ett 
konfliktfyllt sätt utan att tappa respekten för varandra. När jag läste mailet 
insåg jag att detta lunchsamtal hade varit ett ögonblick av ”disagreeing well 
together” (Wilson & Ravat 2017, 82). 
 
Den inledande scenen skildrar ett samtal präglat av artikulerad oenighet kring 
det som diskuteras, och där denna oenighet är själva kärnan. Detta är också 
utgångspunkt för denna rapport som behandlar samtal mellan parter som är 
djupt oeniga och kanske även fientligt inställda till varandra. I det 
samhällsklimat som utvecklats under de senaste årtiondena kan vi se hur 
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polarisering, spänningar och våld mellan olika grupper ökat (RAN 2019a, 
2019b). Vi kan också se hur detta lett till en rad initiativ från samhällets sida 
att förebygga, bemöta och hantera de svårigheter och den komplexitet som det 
polariserade samhällsklimatet skapar (Lundberg 2021; European Council 
2021; CVE 2021; Axelson & Stier 2020; Frisk et al. 2017). Denna föreliggande 
rapport ger här i inledningen en bakgrundsteckning av en tilltagande kulturell 
diversifiering i Sverige och hur det tar sig uttryck. Det handlar bland annat om 
en ökning av religiös diversifiering vad gäller den religiösa organiseringen i 
Sverige. Även en bakgrundsteckning av politiskt-ideologisk polarisering 
kommenteras och hur strategier mot extremistiska åsiktsströmningar i 
samhället hanteras. Utifrån denna bakgrundsbeskrivning presenteras i slutet 
på inledningen rapportens syfte och frågeställningar. 
 
 
1.2. Religiös pluralism – samhällsbyggande eller konfliktdrivande? 
 
Sverige har på ca 100 år gått från att vara ett av Europas mer enhetliga 
samhällen i religiöst och kulturellt hänseende till att vara ett av de mest 
kulturellt och religiöst pluralistiska (Sorgenfrei et al. 2021). Av Sveriges 
befolkning på drygt 10 miljoner år 2019, är knappt 6 miljoner medlemmar i 
Svenska kyrkan (Nordin 2020, 431). Utöver Svenska kyrkan har SST, 
Myndigheten för stöd till trossamfund, 47 registrerade organisationer som 
erhåller bidragsstöd.1 
 
Vad innebär en sådan samhällsförändring från ett relativt enhetligt samhälle 
till ett kulturellt, språkligt och religionsmässigt diversifierat? Under 2000-
talets första två decennier diskuteras med ökad intensitet frågan om 
religionens roll i samhället. Senare tids forskning visar att religion och religiös 
tillhörighet omgärdas av ambivalens (Axelson & Stier, 2020; Pratt 2018; 

 
1 Dessa 47 organisationer betjänar 900 000 människor i den religiösa vardagen i Sverige. 
300 000 hör hemma i de frikyrkliga samfunden, ca 200 000 är medlemmar i någon av de sju 
muslimska organisationerna, ca 160 000 är hemmahörande inom de ortodoxa och 
österländska kyrkorna och närmare 125 000 i den katolska kyrkan (SST 2021). Här återfinns 
Judiska centralrådet liksom Sveriges buddhistiska samarbetsråd.  Det uppskattas finnas 
25 000 buddhister och 20 000 judar, 20 000 Jehovas vittnen samt 10 000 hinduer (Nordin 
2016).  
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Axelson, Sedelius & Hansson 2018). Religiösa traditioner pendlar mellan att 
uppfattas som en resurs som bidrar till att ge människor känsla av samman-
hang, orientering och trygghet i samhället men också som något som ger 
upphov till separatism, konflikt och spänningar mellan människor och grupper 
i samhället.  
 
Att detta är ett viktigt forskningsfält under stark expansion synliggörs av det 
nybildade forskningsinstitutet IMS vid Södertörns högskola.2 De konstaterar 
att Sverige idag ”samtidigt är ett av Europas mest sekulariserade och mest 
mångreligiösa länder” (Sorgenfrei & Thurfjell 2021, 5). I Sorgenfreis och 
Thurfjells forskningsöversikt konstateras att svensk offentlighet är grundad i 
sekulära principer och samtidigt möts medborgerliga krav som går emot 
sekulära utgångspunkter. Kunskapsunderlaget för hur det offentliga Sverige 
ska reglera relationerna till religiösa aktörer och religiösa strukturer är tunt, 
konstaterar rapportförfattarna.  
 
Vi menar att Sverige kan sägas präglas av en sekulariseringsmodell som kallas 
pragmatisk sekularism (Nordin 2020, 433). Staten accepterar olika religions-
uttryck och tar enligt ett sådant synsätt inte någon tydlig ställning i förhållande 
till religion. Uttrycket ligger nära den betydelse Lynn Davies lägger in i ett 
närbesläktat begrepp när hon talar om ”dynamic secularism” (2016, 10). Till 
skillnad från en hårdför sekularism, enligt exempelvis fransk modell, som 
motsätter sig olika former av religionsuttryck i det offentliga rummet, 
definierar Davies dynamisk sekularism som en hållning präglad av acceptans 
och försvar av religion. Religion ses som en viktig mänsklig verksamhet med 
sitt eget värde av meningsskapande för många, men religion ges utifrån denna 
hållning inte en särställning i samhället, med ett konfessionellt maktanspråk 
knutet till statens maktutövning av ett annat slag än andra rörelser och 
mänskliga aktiviteter, som ideologiska, politiska eller sociala. 
 
Men livsåskådningspluralism utmanar. I analyser av utvecklingen i olika 
kommuner runt om i Sverige finns en tydlig ambivalens inför den mång-
religiösa utvecklingen (Axelson & Stier 2020). Både förtroendevalda politiker 
och tjänstemän, indragna i igångsatta interreligiösa råd, uppvisar ett dubbelt 

 
2 https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/institutet-for-
forskning-om-mangreligiositet-och-sekularitet  

https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/institutet-for-forskning-om-mangreligiositet-och-sekularitet
https://www.sh.se/forskning/centrumbildningar-och-forskningsnatverk/institutet-for-forskning-om-mangreligiositet-och-sekularitet
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förhållningssätt till religiösa traditioner. Å ena sidan ser man med avvaktan 
och skepsis på vissa former av religion, som separatistisk och potentiellt 
härbärgerande religiös extremism. Å andra sidan ser man religionens roll som 
brobyggare för ett bättre lokalsamhälle. Många politiker lägger tonvikten på 
religionens potential som brobyggare och för att skapa en ”gemensam 
plattform för att diskutera religionens roll i ett större samhällsperspektiv men 
också för att det finns en förhoppning om att interreligiös dialog kan bidra till 
att lösa lokala konflikter” (Axelson & Stier 2020). Det som är intressant är att 
också religiösa företrädare har denna dubbla blick.  
 
Religiöst aktiva människor ses inte sällan som ett störningsmoment för det 
sekulärt orienterade majoritetssamhället. Religionsfientliga attityder har 
enligt en nyutkommen religionssociologisk avhandling en hegemonisk 
diskursiv ställning i det offentliga samtalet (Jensdotter 2021). Forskning om 
religionens plats i samhället visar också hur en sekulär politisk praktik runt 
om i kommuner och städer i Europa arbetar enligt två logiker parallellt, både 
som kontroll av religiösa grupper och som förstärkning av religiösa gruppers 
autonomi. Genom interreligiösa råd i större kommuner och städer framträder 
å ena sidan en pågående ”domesticering” av religiösa minoriteter i lokal-
samhället, å andra sidan pågår ett stärkande av minoritetsgrupper på religiös 
grund (Griera & Nagel 2018). Här finns en intressant målkonflikt som kan 
identifieras utspela sig på olika nivåer vad gäller konflikthantering och 
främjande av dialog och social hållbarhet och vi återkommer till detta längre 
fram. 
 
 
1.3. Ökande ideologisk polarisering, extrema åsikter och konflikt 
 
Vi konstaterar således att den religiösa pluralismen har en viss sprängkraft i 
det samtida Sverige. Ett skäl till det är en ökad närvaro av religiös extremism i 
Sverige (Axelson & Stier 2020, Säpo 2019; Axelson et al. 2018). Liksom i andra 
delar av Europa är det tre miljöer som utmärker sig för en extrem och våldsam 
hållning i ideologiskt och politiskt färgade frågor. Dessa miljöer är den höger-
extrema miljön med vit makt-rörelsen, den militanta islamistiska miljön och 
den vänsterautonoma miljön (Regeringen 2014; Säpo 2019). Den islamistiska 
extremistmiljön är mest omfattande och Säkerhetspolisen bedömer att den 
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omfattar omkring 2 000 personer (SOU 2017:110). Den autonoma miljön och 
vit makt-miljön uppgår till sammanlagt omkring 1 000 personer (SOU 
2017:110).  
 
Den tidigare nationella samordnaren för demokrati och mot våldsbejakande 
extremism, Mona Sahlin, fick dåvarande regeringens uppdrag att initiera 
kommunplacerade Kunskapshus som lokaliserades till fyra svenska kom-
muner; Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge (Frisk et.al. 2017).  
 
Arbetet för demokrati och mot en ökad polarisering som också inbegriper hot 
och våld förs på olika nivåer, alltifrån rättsväsendets agerande med dess 
maktbefogenheter att svara upp mot olagliga handlingar till myndigheters, 
skolors och civilsamhällets olika initiativ att främja och stärka demokratin. Det 
finns en omfattande forskning om hur främjandet av demokratin generellt kan 
se ut i ett alltmer polariserat samhällstillstånd, en forskning som engagerar en 
mängd forskare från många olika vetenskapsdiscipliner, såsom psykologi, 
pedagogik, statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, kriminologi och 
terrorforskning.3 Följande rapport riktar in sig på frågor av normativ dialogisk 
karaktär och vilka strategier som finns till hands för att möta vuxna individer 
genom värderingar, i en konfliktfylld värld där demokratiska och anti-
demokratiska värderingar kolliderar (Norris & Inglehart 2019; Eatwell & 
Goodwin 2018; Haidt 2013).  
 
Den pusselbit som vi avgränsat vill bidra med ska ses som ett tankebidrag 
utifrån erfarenheter och insikter från nationella och internationella samman-
hang som vi samlat från våra respektive håll som forskare inom pedagogiskt 
arbete och religionsvetenskap. Fokus i vår analys ligger på individ- och grupp-
nivå, med en viss betoning av vardagsorienterade möten mellan människor 
och grupper, samtidigt som vi då och då lyfter blicken och sätter in vår 
diskussion i ett större samhällsperspektiv. 
 
 

 
3 Se exempelvis följande forskare: Jones (2011); Linkekilde (2012); Bjørgo (2013[2013]); 
Carlsson (2016); Schuurman & Bakker (2016); Koehler (2016); SOU (2016); Larsson et al. 
(2017); Mattsson (2018); Korsell et al. (2020); Mattsson & Johansson (2020); Axelson & Stier 
(2020); van der Weert (2021); Lundberg (2021); Sorgenfrei & Thurfjell (2021).  
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1.4. Fokus på unga vuxna – utanför skolans domäner 
 
När det gäller unga människor har samhället sedan länge en beredskap genom 
skolan och socialtjänsten för att normativt arbeta med personer med en 
sammansatt problematik. Skolan har uppdrag genom olika styrdokument att 
arbeta med att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och fostra individer till tolerans och ansvarstagande (Lgr11; Gy11). I skolans 
värld möts elever med olika kulturell bakgrund, livsåskådning och religiösa 
övertygelser (Carlsson & Thalén 2015; Kittelman Flensner 2020). I mötet i 
klassrummet med elever med "obekväma" uppfattningar finns i dag ett 
växande forskningsfält som hanterar på vilket sätt lärare och elever arbetar 
med kontroversiella frågor och åsikter (Larsson 2019; Deldén & Törnegren 
2020; Papamichael 2016).  
 
Den fråga som vi emellertid fokuserar mot bakgrund av detta är var och hur 
möten mellan vuxna företrädare för olika grupper kan äga rum där olika 
religiösa och ideologiska positioner kan mötas, i en konfliktlösande process. 
Här spelar civilsamhället och civilsamhällets olika aktörer stor roll. Den 
position som aktörer gestaltar kan variera, från passiv och likgiltig till aktiv 
och dialogisk (Lundberg 2021). Här är vi på jakt efter konkreta exempel på det 
förhållningssätt som statsvetaren Erik Lundberg identifierar med hjälp av 
begreppet ’aktiv dialog’ (Lundberg 2021, 175) eller den attityd som Johan von 
Essen ringar in med hjälp av uttrycket ’konfliktorienterad tolerans’ (2016, 16).  
 
 
1.5. Syfte och frågeställningar 
 
Följande rapport syftar till att tentativt beskriva och diskutera perspektiv på 
konfliktorienterade samtal mellan individer och grupper som omfattar 
religiösa och ideologiska positioner som kolliderar med varandra vad gäller 
grundläggande värderingar. I rapporten vill vi samla både teoretiska och 
praktiska erfarenheter som vi erfarit genom vår forskning och som vi menar 
kan bidra till kunskap och genomtänkta förhållningssätt av värde för 
förståelsen av konflikthantering och ett övergripande arbete för demokrati.  
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(1) Hur kan förhållningssätt utvecklas för konflikthantering och hantering 
av starka åsiktsskillnader mellan individer och grupper, baserat på 
samhällets demokratiska värdegrund och med bevarad respekt för 
människors olika livsåskådningspositioner.  
 

(2) Hur kan erfarenheter från arbete med konfliktorienterad tolerans i en 
svensk kontext bidra med insikter? 
 

(3) Hur kan erfarenheter från arbete med konfliktorienterad tolerans i en 
internationell kontext, med Colombia och Storbritannien som exempel, 
bidra med insikter? 

 
 
1.6. Rapportens disposition 
 
För att svara upp mot syfte och frågor presenterar vi i kapitel 2 och 3 konkreta 
exempel på konfliktkompetens och konfliktstrategier, i Sverige och utomlands, 
där samtal och dialog lyfts fram ur olika perspektiv. Den röda tråden utgörs av 
begreppen konflikt och dialog och fokus är på vuxna människor, som individer 
och tillhöriga olika grupper i civilsamhället. I kapitel 4 görs ett försök att vidga 
förståelsen av dialogens potential och problem genom en fördjupad och delvis 
ny orientering av hur konflikt och tolerans kan förstås och gestaltas. I det 
avslutande kapitel 5 sammanfattas innehållet och en framåtblick formuleras 
med förslag på vidare forskning. 
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2. Konfliktkompetens i ett samtida Europa 
 
2.1. Exempel på konfliktkompetens i Sverige  
 
Interreligiös dialog har sedan millennieskiftet utvecklats som en lokalpolitisk 
praktik för att möta utmaningar i ett alltmer multikulturellt och religiöst 
diversifierat Sverige (Axelson et al. 2018). Också Fryshuset som bedriver 
verksamhet i Stockholm sedan 1984 har som en av många verksamheter sedan 
2011 startat ett interreligiöst projekt som man kallar Tillsammans för Sverige 
(TFS) (Kjellsdotter Rydinger & Al Tawalbeth 2014). Projektet riktar sig till 
ungdomar och unga vuxna mellan 16 – 30 år.4 Projektet har en uttalad vision 
om att se religion som en ”möjlighet – inte ett problem” (Kjellsdotter Rydinger 
& Al Tawalbeth 2014, 18). Projektet Tillsammans för Sverige har en uttalad 
målsättning att ställa dialogen i centrum för att på ett genomtänkt sätt hantera 
stora variationsvidder i olika livsåskådningspositioner. För att kunna skapa 
förståelse för pluralistiska perspektiv och åsikter, arbetar TFS med metoder 
för dialog där en grundläggande motsättning mellan olika alternativ kan 
accepteras och respekteras (Kjellsdotter Rydinger & Al Tawalbeth 2014, s 66). 
Inspirerade av den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe arbetar Tillsammans 
för Sverige medvetet med att komma bortom ett konsensusideal och lyfter i 
sin pedagogik fram konfliktorienterande ståndpunkter genom ett 
normkritiskt förhållningssätt som enligt Kjellsdotter Rydinger handlar om att 
uppmärksamma och medvetandegöra skillnader, ojämlikheter och exklud-
erande normer - inte att skapa nya normer genom en påtvingad 
konsensusgemenskap (2014, s 66-67). 
 
Medvetenheten inom TFS om de starka spänningar som finns i den 
interreligiösa dialogen är närvarande. Vissa deltagare har flytt från förföljelse 
och har bittra erfarenheter av krig och våldsutövning som rättfärdigats genom 
hänvisning till högre syften i religionens namn. Detta pekar också andra 
studier på, där globala konflikter i mellanöstern genererat konflikter mellan IS 
som sunni-orienterad terrorgrupp med svåra förföljelser av bland annat 

 
4 Verksamheten med interreligiösa ungdomsråd bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Samarbeten växer också fram med en rad andra kommuner som Örebro, Umeå, Norrköping 
och Kalmar (Kjellsdotter Rydinger 2018, s 17). 



 

15 

yezidier eller shia-muslimer på plats. Dessa konflikter följer sedan genom 
migration med till en svensk lokal kontext (Axelson & Stier 2020; Lindkvist 
2021).  
 
Andra deltagare söker sin andliga identitet genom sin religionstillhörighet, och 
möter problemet med en i vissa avseenden religionsfientlig och sekulär 
majoritetskultur i Sverige. Fryshusets projektansvariga bekräftar den tidigare 
beskrivningen att religionsutövning generellt är omgärdad med ambivalenta 
förtecken. Religion kan ”leda till fördjupat engagemang för samhällets bästa – 
men kan också användas för att förstärka extrema åsikter och separatism” 
(Kjellsdotter Rydinger & Al Tawalbeth 2014, 81). Interreligiös dialog ”skaver” 
ibland rejält (Kjellsdotter Rydinger & Al Tawalbeth 2014, 91).  
 
Det är exakt här föreliggande rapport riktar in sitt intresse, det vill säga när 
frågor blir föremål för hård debatt, åsiktsfriktion och konflikt mellan 
människor och vilka förhållningssätt som gynnar en fruktbar hantering av 
starka åsiktsskillnader. Den metod TFS har anammat för att arbeta dialog-
baserat i sammanhang av pluralism i gruppsammansättningen är ’storytelling’ 
där man hjälper unga att bearbeta sina identiteter utifrån sina egna 
livsberättelser. Deltagarna reflekterar kring sin egen historia, tradition och 
sina livsåskådningsvärderingar och där målsättningen är att lära sig att 
berätta om sig själv på ett sätt som fungerar stärkande liksom skapar 
beredskap att lyssna på andra i en anda av respekt och nyfikenhet (Kjellsdotter 
Rydinger & Al Tawalbeth 2014, 55).   
 
Vid ett studiebesök på Fryshuset hösten 2019 fick vi en redogörelse av 
modellen av projektledare Liam Sallmander. Han berättade att ett sätt att 
skapa förståelse för andra tolkningsperspektiv är att utrusta deltagarna med 
de överenskomna uttrycken ’aj’ och ’oj’. När någon förmedlar sin berättelse om 
sig själv ur sitt eget perspektiv och säger något som någon annan deltagare i 
gruppen hajar till inför och blir förvånad över utifrån sitt perspektiv kan denna 
andra person signalera detta genom att säga ’oj’. Det betyder att något har 
sagts med en viss laddning som någon annan ser kan behöva diskuteras i 
gruppen och vändas och vridas på. Berättelsen avbryts ej, men en signal ges 
om ett innehåll i det sagda som behöver återvändas till. Om någon i de 
kulturellt blandade grupperna säger något som någon annan uppfattar som ett 
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angrepp på den egna grupptillhörigheten kan hen signalera detta genom att 
istället säga ’aj’. Det betyder att något i det sagda har sårat och skapat smärta 
i den egna identiteten. Kommentaren ’aj’ ger tillfälle att gå tillbaka till 
berättelsen. Gruppen får tillfälle att växla perspektiv och sätta sig in i den 
sårades utgångspunkt. Metoden storytelling utvecklar perspektivtagande och 
empati och gruppdeltagarna tränas i att medvetandegöra sig om den egna 
berättelsen i relation till en kontext med andra möjliga utgångspunkter i ett 
mångkulturellt sammanhang.  
 
Fryshusets dialogmetoder har också fördjupats genom projektet IDEDI (Wirén 
& Odén 2018). IDEDI bygger vidare på erfarenheterna av interreligiös dialog 
med unga vuxna inom TFS och utgör en plattform för en psykologisk kunskap 
om fungerande samtalsmetoder. Metoden har utvecklats i Cambridge och 
kallas Integrative Complexity Thinking (Liht & Savage 2013). Modellen arbetar 
med en icke-dömande samtalsmetodik och har som mål att låta deltagare 
utveckla ökande grader av värdepluralism och ”integrative complexity”: 
 

[E]xtensive research literature shows that thinking with higher levels of 
integrative complexity (IC) is related to lower conflict levels and more capacity to 
find peaceful negotiated solutions with less dogmatic and more moderate and 
political stances (Liht & Savage 2013, 50).  

 
Tillsammans med Valeri DeMarinis, professor i religionspsykologi vid Uppsala 
universitet har IDEDI etablerat ett samarbete med Cambridge och metoden 
tillämpas på Fryshuset i svensk kontext, huvudsakligen i ett vidare 
förebyggande arbete för demokrati och samhällets motståndskraft mot rasism 
och våldsbejakande extremism. Metoden är resurskrävande och kräver 
certifierade processledare som strikt följer Cambridge-modellens manual för 
att nå upp till metodens högt ställda mål om att vara en evidenssäkrad metod.  
 
Dessa exempel från Fryshuset pekar på utmaningarna med att arbeta med 
genomtänkt konflikthantering enligt idealet ’disagreeing well together’. Ett 
återkommande mönster att lägga märke till i detta svenska exempel är det 
uttryckliga behovet av organiserad ledning, där en processledare håller i och 
styr gruppens konflikthantering på det ena eller det andra sättet. Mer ledigt 
och enkelt enligt metoden ’storytelling’, mer rigoröst och genomgripande 
enligt metoden ’integrative complexity thinking’. Den senare kan närmast 
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liknas vid en gruppterapeutisk process under ledning av välutbildade 
processledare som håller samman och härbärgerar processen. Därför kan 
detta sägas vara assymmetriska mötesplatser där deltagare på förhand besitter 
olika maktroller där någon är gruppledare och övergripande ansvarig, ofta 
avlönad och där andra deltar frivilligt, ofta oavlönat. Vi ser detta som ett 
återkommande mönster vad gäller modeller och verktyg hos myndigheter och 
organisationer med uppgiften att ta fram demokratifostrande arbetssätt.  
 
Vi vill i denna diskussion lyfta fram vissa delar av ett svar på rapportens första 
fråga om hur förhållningssätt kan utvecklas för konflikthantering och 
hantering av starka åsiktsskillnader mellan olika grupper, med bevarad 
respekt för människors olika livsåskådningspositioner. Förhållningssätten 
som vi studerat tycks styras av en hög grad av organisering. Detta är en första 
slutsats och ett inledande svar på den första frågan. Vårt urval av empiriska 
exempel i rapporten är begränsat och huruvida vår slutsats kan generaliseras 
till en större kontext vill vi vara försiktiga med. Denna inledande slutsats leder 
vidare till frågan om en eftersträvad konfliktorienterad tolerans endast kan 
ske utifrån styrd organiserad form eller om den också kan ta gestalt på ett icke-
organiserat (eller annorlunda organiserat) sätt och i så fall under vilka 
omständigheter. Ser vi exempel på det i våra internationella axplock?   
 
 
2.2. Exemplet Leicester – ‘disagreeing well together’ 
 
I Leicester, Storbritannien, finns ett intressant exempel där interreligiös dialog 
utgör en framträdande lokalpolitisk profil. I Leicester upprättade de lokala 
politiska företrädarna redan på 1980-talet Leicester Council of Faiths (Wilson 
& Ravat 2017). Staden har under de senaste femtio åren utvecklats med stora 
etniskt-religiösa minoriteter så att de idag utgör mer än hälften av befolk-
ningen. Av Leicesters cirka 300 000 invånare utgör den muslimska 
minoriteten den största på cirka 60 000, därefter en hinduisk grupp på cirka 
50 000, följt av en betydande sikhisk grupp, liksom andra mindre grupper som 
Jainism och Baha’i.5 

 
5 Under det senaste decenniet har en somalisk grupp etablerats och under de allra senaste 
åren har många invandrat från forna Östeuropa.  
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Leicester utmärker sig genom en relativt icke-antagonistisk anda mellan de 
stora etniska minoriteterna och har av många identifierats som framgångsrikt 
gällande ”relatively peaceful multiculturalism” (Wilson & Riavat 2017, 20). Det 
interreligiösa samarbetet i lokalsamhället kanaliseras genom en rad olika 
samverkansorgan. Man talar i Leicester om ’The Leicester Model’. Därtill har 
ett kristet ekumeniskt St Philips Centre som bildades 2006 center fått en stark 
roll i lokalsamhället. Med ett fokus på gräsrotsaktiviteter har St Philips Centre 
erhållit lokalpolitiskt stöd och har för sin typ av regional ekumenisk 
organisation på ett unikt sätt etablerat nära relationer till nationell nivå i 
Storbritannien. Det interreligiösa arbetet för dialog och social hållbarhet har 
väckt nationell uppmärksamhet i Storbritannien och St Philips Centre i 
Leicester har också fått utgöra en strategisk samarbetspartner för 
inrikesdepartmentet (Home Office) och försvarsdepartementet i arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Vid ett studiebesök i Leicester våren 2018 fick en 
grupp forskare från Sverige möta religiösa ledare från muslimskt, sikhiskt, 
jainistiskt och judiskt håll. Vi såg en framträdande förmåga hos representanter 
för respektive tradition att på en och samma gång vara tydliga med vilken 
grupp man – det var ofta en man – företrädde, liksom en förmåga att lyssna 
respektfullt på den andre. Detta förhållningssätt av acceptans för olikheter hos 
varandra uttrycktes från St Philips sida med fraser som ”good disagreement” 
eller ”disagreeing well” (Wilzon & Ravat 2017, 82). Ofta har interreligiös dialog 
i Sverige och på andra ställen i Europa skett utifrån en annan utgångspunkt, 
nämligen att man sökt sig till minsta gemensamma nämnare där man kan vara 
överens. Detta konsensusorienterade synsätt har kritiserats som 
otillfredsställande då olika grupper har tydliga och identifierbara skillnader i 
grundläggande värderingar, syn på världen och politiska visioner om 
samhällskontrakt. Wilson och Ravat menar att denna konsensusorientering 
står i vägen för uthålligt dialogengagemang.  
 

The basic notion is to recognize that in some situations meaningful agreement is 
not possible, and rather than search for a lowest common denominator 
agreement, which pleases nobody and in fact dissatisfies everybody, it is 
preferable to develop a way of disagreeing well (Wilson & Ravat 2017, 82).  

 
St Philips Centre har utvecklat en syn på ‘good disagreement’ som istället utgår 
från att en genomtänkt dialog med konflikt i centrum i själva verket kan vara 
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produktiv och förändrande snarare än destruktiv och begränsande. Man 
knyter detta till en syn på tillit till varandra trots olikheter i verklighets-
uppfattningar och viktiga värderingar. Detta är inte en lätt väg att gå i en 
interreligiös dialog.  
 

It requires an open mind, self-reflexivity and confidence to hear one’s own view 
challenged and another’s view defended. It is difficult to achieve, but is essential 
for encounter to move towards understanding, and beyond that of trust and co-
operation (Wilson & Ravat 2017, 83). 

 
Författarna Wilson och Ravat har specificerat ett antal förmågor som den här 
sortens dialog tycks avkräva sina deltagare.  
 

The key skills identified included: emotional intelligence; the ability to facilitate 
discussion; the resilience to cope with challenges and disappointments; critical 
thinking and the ability to discern and question; and good communications skills 
and mediation skills (Wilson & Ravat 2017, 41). 

 
Citatet ovan är fyllda av eftersträvansvärda idealkompetenser. I viss mån ser 
vi att dessa kompetenser tränas och fördjupas genom initiativet Tillsammans 
för Sverige, vid Fryshuset i Stockholm. 
 
Innan vi lämnar skildringen av St Philips Centre i Leicester vill vi peka på 
följande omständighet. Religionsdialogen enligt the Leicester Model är 
föremål för intresse från Home Office i Storbritannien, i arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Det pekar – liksom i Sverige – på förekomsten av 
en ambivalent attityd i förhållande till fenomenet religion, pendlande mellan 
att vara en samhällsbyggande resurs för social hållbarhet och en källa till 
separatism och hot mot en övergripande samhällelig gemenskap. Vi ser hur 
det ekumeniska centret St Philips uppfattas förkroppsliga den goda 
samhällsbyggande funktionen av religion, som en brobyggande kraft som 
politiken ger sitt stöd, samtidigt som det interreligiösa arbetet ingår i en 
övergripande strategi mot extremism, där ett av samhällets mål handlar om 
övervakning av religion som riskfaktor för extremism. Denna ambivalenta 
attityd till religion finns således företrädd också i Storbritannien.  
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Den röda tråden i vår analys är inspirerad av mötet med Leicester och 
uttrycket disagreeing well together. Att detta kan hanteras konstruktivt i 
relativt fredliga välfärdssamhällen av svensk eller brittisk modell kräver 
genomtänkta förhållningssätt. Men vilka utmaningar existerar för hantering av 
motsättningar i länder med en våldsam nutidshistoria? Den frågan tar oss över 
Atlanten till Sydamerika. 
 
 

3. Konfliktkompetens i Colombia 
 
I en diskussion om hur konflikter i samhället kan hanteras kan det göra nytta 
att se på exempel där samhällsgemenskapen brutit samman i djupgående och 
våldsamma konflikter, och vägen tillbaka. Colombia har en historia fylld av 
konflikter och inbördeskrig men också av försök till fred och försoning genom 
olika initiativ. De interna konflikterna har historiska, socioekonomiska, 
ideologiska och politiska orsaker och de har varit och är impregnerade av våld 
(Vargas Velásquez, 2014). Mord på politiska och sociala ledare har varit 
mycket vanliga (Human Right Watch, 2021). FARC-gerillan har bedrivit 
väpnad kamp i många år. År 2011 inleddes fredsförhandlingar mellan den 
största gerillan i landet, FARC, och regeringen och ett fredsfördrag som 
undertecknades 2016. Fördraget lades sedan fram i en folkomröstning i landet 
där en knapp majoritet av befolkningen röstade nej till fördraget vilket lett till 
att endast delar av innehållet kunnat genomföras. Under tiden för 
förhandlingarna och fördragets vara eller inte vara har en mängd olika initiativ 
tagits för freds- och försoningsarbete i Colombia på olika samhälleliga nivåer.  
Två av dessa initiativ har vi kommit att lära känna genom kontakter med 
Universidad Nacional de Colombia och genom flyktingkontakter i Sverige. De 
presenteras nedan som exempel på hur dialog använts i Colombias freds- och 
försoningsarbete. 
 
 
3.1. Exemplet Urdimbre – om dialog genom videobrev  
 
Begreppet Urdimbre är en metafor för idén om att jorden och universum är 
allas och för alla (Universidad Nacional, 2017). Projektet Urdimbre föddes ur 
en satsning på utbildning som Universidad Nacional de Colombia hade i 
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regionen Guaviare och ur ett behov att skapa kommunikationsvägar mellan 
lokalbefolkningen i El Capricho, Guaviare, och före detta FARC-medlemmar 
som lämnat gerillan och inkorporerat sig i en av de zoner som upprättats för 
transition och återintegrering i och med fredsavtalet. Transition ska här 
förstås som en övergång för FARC-medlemmarna från väpnad kamp till fredlig 
samexistens och i de speciellt inrättade transitionszonerna påbörjades och 
kontrollerades återanpassningen till ett civilt liv. En av dessa zoner placerades 
i El Capricho, Guaviare. Konflikter kan fortgå och växa när vägar till dialog 
saknas och för att möjliggöra för människor att utveckla förmåga till 
respektfull samexistens behövs möten. En central fråga som tog form när 
gerillamedlemmarna flyttat till El Capricho handlade om hur människor från 
olika sidor av konflikten skulle kunna mötas och hur vägar till kommunikation 
skulle kunna öppnas och möjliggöras. 
 
Universidad Nacional som redan hade ett projekt i Guaviare tog initiativ till att 
skapa vägar för kommunikation mellan de båda grupperna. En filmlärare från 
universitets utbildning i film- och tv-produktion, Carlos Barriga, blev 
tillsammans med en grupp filmstudenter drivande i projektets utformning. 
Efter att ha fått erforderliga tillstånd från myndigheter att arbeta i 
transitionszonen träffade Barriga och andra representanter från universitetet 
representanter från FARC och från byn Capricho. Barriga berättar att idén 
bakom att använda videobrev som dialogform bottnar i receptionsteori och 
teorier om emotioners roll för meningsskapande (Axelson 2014, 2017; Deldén 
2017). Det centrala var att skapa meddelanden i audivisuell form som när de 
når mottagaren spelas in där mottagarens reaktion på meddelandet 
dokumenteras. Genom att få ta del av hur ett meddelande landar hos en annan 
människa möjliggörs emotionell och empatisk respons. På detta vis synliggörs 
receptionen som en tydlig och viktig del av kommunikationen och Urdimbres 
dubbla grepp är ett spännande exempel på dialogform.  
 
Så hur genomfördes då projektet i praktiken? Barriga lät en grupp personer 
från byn, företrädelsevis lärare från skolan, att berätta om sina tankar och 
upplevelser i korta videoinspelningar som han sedan tog med sig till 
transitionszonen där en grupp ur FARC fick se och höra de inspelade 
meddelandena. Medan de tittade på videobreven spelades deras reaktioner in. 
FARC-medlemmarna fick sedan spela in egna meddelanden till gruppen bybor 
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som deltog i projektet och dessa inspelningar tog Carlos med sig tillbaka till 
byn där de spelades upp för alla bybor som ville delta. Bybornas reaktioner på 
de inspelade meddelandena spelades in och visades sedan upp för FARC-
gruppen. Av stor vikt för en begynnande dialog blev att bybornas berättelser 
om vad de upplevt när de fått utstå hot och våld från gerillan nådde fram till 
FARC-medlemmarna genom videobreven, och att FARC-medlemmarnas 
reaktioner på bybornas berättelser nådde fram till byborna. Men videobreven 
handlade inte bara om upplevelser av konflikten utan de innehöll också tankar 
och reflektioner kring deltagarnas förhållande till och förståelse av naturen 
och kosmos. Genom att flytta fokus mellan det konfliktiva och det som skulle 
kunna fungera som enande, ville man möjliggöra för det mänskliga och 
personliga att träda fram, som potentiella beröringspunkter och som 
empatiskapande.   
 
Barriga framhåller två centrala aspekter i genomförandet. Det ena handlar om 
vikten av kronologi, det vill säga att inspelningar och uppspelningar följer en 
logisk tidsordning och att tid också finns för att ta emot, bearbeta och 
reflektera över de meddelande som sänts och över den reaktion som de egna 
meddelandena väckt. Det kan beskrivas som en utvidgning av tiden, att det 
som kunde skett i realtid faktiskt också sker, men att det blir utdraget och att 
tid ges för reaktion och reflektion. Den andra aspekten är synliggörandet av 
receptionen som är så viktig för att vilja till kommunikation ska väckas, genom 
att emotion och kognition får möjlighet att samspela på ett djupare plan.  
 
Videobrev skickades fram och tillbaka under en tid, tills deltagarna i båda 
grupperna till slut kände att det räckte med meddelanden. Man ville träffas på 
riktigt. När denna vilja hade uttryckts hos båda parter organiserades ett fysiskt 
möte. Fem deltagare ur FARC blev inbjudna till byn och ungefär 40 bybor 
samlades för att möta de före detta gerillamedlemmarna. Spänningen och 
rädslan var stor men genom videobreven hade ändå ett visst förtroende byggts 
upp. En av deltagarna från byn utryckte att aldrig tidigare hade något initiativ 
till dialog tagits. Detta var första gången som de skulle prata med varandra. Det 
fanns stora förhoppningar från båda sidor om att dialogen som började ta 
fysisk form skulle leda till fred, försoning och samexistens.  
 



 

23 

Resultatet av projektet visar att dialog gjordes möjlig och att 
samverkansprojekt föddes ur dialogen. Däremot gjorde ökat våld och oro i 
regionen att universitetet var tvunget att dra tillbaka sin personal vilket 
innebar att projektet i El Capricho inte kunde fortsätta. Däremot har Barriga 
med flera tagit med sig lärdomarna därifrån in i andra projekt, bland annat i 
den oroliga delstaten Tumaco. En fråga som återigen infinner sig är huruvida 
konflikthantering i djupt konfliktiva miljöer bara blir möjlig med utifrån 
kommande styrda interventioner. Urdimbre-projektet visar liksom 
Fryshusets projekt Tillsammans för Sverige hur förhållningssätt kan utvecklas 
för konflikthantering och hantering av starka åsiktsskillnader mellan olika 
individer och grupper, med bevarad respekt för människors olika 
livsåskådningspositioner. Är detta endast möjligt genom organiserad 
konflikthantering, eller finns andra sätt att arbeta som leder framåt?    
 
 
3.2. Exemplet Ajovec – om ickevåldskommunikation för hållbarhet 
 
Exemplet Ajovec är till skillnad från projekt Urdimbre ett litet projekt initierat 
i civilsamhället och utan stöd från myndigheter eller institutioner. Ajovec 
(Asociación de jóvenes en cambio) är en ideell organisation som, vilket namnet 
visar, arbetar med unga människor i förändring. Organisationen arbetar med 
folkbildning och icke-formellt lärande utifrån två grundstenar: icke-
våldskommunikation i enlighet med Marshall Rosenbergs tankar samt Agenda 
2030 (Rosenberg 2006; UNESCO 2017). I deras arbete fokuseras hur 
människor i en icke-formell lärandemiljö använder ickevåldskommunikation 
för att stimulera till transformativt lärande hos deltagarna. 
Transformationsbegreppet är inte nytt inom pedagogisk forskning och ut-
bildningsfilosofi (Lotz-Sisitka et al. 2015; Mezirow 2003). Det finns även 
inbäddat i pedagogen Paulo Freires tankar om medvetandegörande - 
conscientizao (Freire 1970) - och har en viktig betydelse för teorier om vuxnas 
lärande (Calleja 2014). Transformativt lärande beskrivs av Jack Mezirow som: 
 

learning that transforms problematic frames of reference—sets of fixed 
assumptions and expectations (habits of mind, meaning perspectives, 
mindsets)—to make them more inclusive, discriminating, open, reflective, and 
emotionally able to change (2003).   
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Utifrån denna definition handlar transformativt lärande om möjligheterna att 
utmana referensramar som begränsar föreställningar och förväntningar hos 
människan att agera och interagera med och i omvärlden. Det förutsätter 
kritisk-dialektisk dialog som tar människors erfarenheter på allvar (Calleja 
2014; Mezirow 2003). I fallet med Ajovec kan vi se hur begreppet hjälper till 
att synliggöra hur icke-formellt lärande med utgångspunkt i ickevålds-
kommunikation kan leda till transformation av problematiska föreställningar 
och tankemönster hos unga människor. 
 
Organisationen engagerar människor från socioekonomiskt utsatta miljöer 
och de beskriver själva att deras arbete har ett övergripande tema: på spanska 
resocializarse es un arte, förkortat REA. Översatt betyder det att resocialisera 
sig är en konst. Uttrycket har flera bottnar. Verbet är skrivet i reflexiv form 
vilket lyfter fram subjektets aktiva roll i resocialiseringsprocessen. 
Resocialisering kräver agens av dem som ska återknyta till samhället från 
någon form av utanförskap, agens som aktiva deltagare både i sitt eget liv och 
i samhällsgemenskapen. Att resocialisering är en konst visar på den komplexa 
process det handlar om. Det visar också på att Ajovec använder uttryck såsom 
odling, hantverk och olika konstformer, som premierar kreativitet, skapande 
och växande.  
 
För Ajovec handlar Rosenbergs tankar om ickevåldskommunikation om att i 
kommunikationen med varandra vilja observera, lyssna och formulera behov 
utan att skuldbelägga eller att värdera. Det handlar om att vara i kontakt med 
varandra och att kommunicera med medkänsla (Girmarland, 2019). Ajovec 
skriver om ickevåldskommunikation (NVC): 
 

Ett specifikt tillvägagångssätt för kommunikation, tal och lyssnande, som får oss 
att ge och komma i kontakt med oss själva och med andra på ett sätt som låter vår 
naturliga medkänsla komma fram. Vi använder uttrycket "icke-våld" i samma 
mening som Gandhi använde det när han hänvisade till den medkänsla som 
människor naturligt uttrycker när deras hjärtan tar avstånd från våld. Även om vi 
kanske inte tänker att vår inställning är ”våldsam” när vi talar, kan våra ord 
förolämpa eller skada inte bara andra utan också oss själva. NVC guidar oss att 
omstrukturera vårt sätt att uttrycka oss och lyssna på andra. I stället för att följa 
vanliga och automatiska reaktioner blir våra ord medvetna svar med en fast grund 
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i ett register över vad vi uppfattar, känner och behöver. Det hjälper oss att 
uttrycka oss med uppriktighet och klarhet, samtidigt som vi respekterar och 
uppmuntrar andra. I varje interaktion börjar vi ta hänsyn till både våra, och 
andras, djupaste behov (Cartilla REA, 2019) [egen översättning]. 

 
Ajovec kombinerar träning i ickevåldskommunikation med praktiskt arbete 
och det är i själva aktionslärandet som förändring mot resocialisering och 
transformation möjliggörs. Ett konkret exempel finns i deras odlingsprojekt 
som bedrivs i studiecirkelform, och vilka rymmer sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter av hållbarhet. Organisationen bedriver odlingar både i 
rurala och urbana miljöer tillsammans med och hemma hos ortsbefolkningen. 
I de urbana odlingsmiljöerna används ibland PET-flaskor som samlas in av 
deltagarna ur ett återanvändningsperspektiv. Ajovec beskriver sina 
odlingsprojekt som transformation av omgivningen och också som 
kunskapsgenererande för att skapa möjligheter till mat och utkomst. Och 
genom att transformera omgivningen förändras också något i en själv. Precis 
som att ett frö behöver rätt förutsättningar för att nå sin fulla potential 
behöver också människan ta hand om och vårda sitt växande. När deltagarna 
sår i PET-flaskorna får de lägga två små papperslappar i jorden som näring 
tillsammans med fröet. På ena lappen skriver de något de vill befria sig från 
och på den andra något de vill uppnå. Även det negativa kan ge näring till det 
som ska gro om det görs med medvetenhet. Det finns en förväntan hos Ajovec 
att handling och reflektion utifrån odling som både praktisk kunskap och 
metafor för växande kan öppna upp för ett empatiskt förhållningssätt hos 
deltagarna - till varandra, till sig själva och till omgivningen (Girmarland 
2019). I ickevåldskommunikation som dialogform är den empatiska förmågan 
starkt framträdande då lyssnandet på den andre och uppriktigheten i den egna 
kommunikationen är centrala aspekter. Deltagare i Ajovec beskriver hur de 
blivit mer medvetna om hur deras tänkande och handlande påverkar både den 
sociala och den fysiska miljön omkring dem.  
 
De goda ansatserna i odlingsprojekten kan låta enkla att genomföra men 
verklighetens problematik med fattigdom och våldskommunikation ställer 
höga krav på organisationen och vi ser att det kan vara svårt att få kontinuitet 
i projekten och att den ekonomiska hållbarheten är svår att uppnå, vilket får 
effekt på både den sociala och miljömässiga hållbarheten. Att uppnå icke-
våldskommunikation och hållbarhet genom den form Ajovec arbetar kräver 
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långsiktighet, uthållighet och engagemang på mellanmänsklig individ- och 
gruppnivå men där det blir svårt att ändra förhållanden på en mer över-
gripande samhällsnivå.     
 
I detta kapitel har vi via svenska exempel, kombinerat med brittiska och 
colombianska utblickar försökt besvara den andra och den tredje frågan, om 
hur erfarenheter från en svensk och internationell kontext kan bidra med 
insikter om hur fruktbara, och i förlängningen socialt hållbara, förhållningssätt 
kan utvecklas för konflikthantering, friktion och hantering av starka 
åsiktsskillnader mellan olika grupper.  
 
I det följande kapitlet vill vi gå vidare och diskutera rapportens övergripande 
fråga om hur förhållningssätt utvecklas för konflikthantering, friktion och 
hantering av starka åsiktsskillnader mellan olika individer och grupper, 
baserat på samhällets demokratiska värdegrund och med bevarad respekt för 
människors olika livsåskådningspositioner.  
 
 

4. Teoretisk fördjupning: konflikt och tolerans i praktik och 
teori  
 
I de praktiska exempel på arbete med dialog i konfliktiva sammanhang som vi 
beskrivit ovan framträder hur samtal på olika sätt utmanar de inblandades 
relationer och föreställningar. I kapitel 4 vill vi vidga diskussionen och ge 
perspektiv på det som kallas oenighetsgemenskap och principer om tolerans i 
mötet mellan olika ideologiska ståndpunkter, potentiellt i konflikt med 
varandra, men möjliga att hantera med hjälp av en genomtänkt strategi för 
livsåskådningsmässig pluralism. I centrum står begrepp som ’demokrati-
fostran’ och ’tolerans’ (Abdelzadeh & Lundberg 2017, von Essen 2016).  
Teoretiska fördjupningar görs också om begreppen ’pluralitet’ (Arendt 1998), 
’agonism’ (Mouffe 2000, Mouffe 2013) och villkoren för konfliktorienterad 
deliberation (Östman 2016). Vi börjar dock i vardagslivet. 
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4.1. Oenighetsgemenskap i vardagslivet 
 
Den kanadensiska forskaren Lori G. Beaman har myntar begreppet ’deep 
equality’ för möten människor emellan ansikte mot ansikte i vardagslivets 
flöde av möten där människor hittar sätt att bemöta varandra i respekt för 
varandras olika utgångspunkter.  
 

Deep equality is not a legal, policy or social description, nor is it achievable by a 
magic formula that can be enshrined in human rights codes. It is rather, a process, 
enacted and owned by so-called ordinary people in everyday live. Deep equality 
is a vision of equality that transcends law, politics and social policy, and that 
relocates equality as a process rather than a definition, and as lived rather than 
described (Beaman, 2014, 96). 

 
Efter våra egna erfarenheter av interkulturella möten i vardagslivet under 
många år vill vi peka på hur stora och omfattande åsiktsskillnader går att 
kombinera med respekt för varandras olikheter. Ansikte mot ansikte med 
varandra händer oftast något mer än enbart konfrontation. Detta synliggörs 
bland annat i den inledande lunchscenen.6 
 
Här behövs perspektiv och kunskap om hur människors sökande efter 
gruppidentiteter på ett hållbart sätt kan kombineras med pluralistiskt 
samhällskitt som inkluderar grupper i samhället som befinner sig långt ifrån 
mittfåran och som ibland också omfattar åsikter som utmanar grundläggande 
demokratiska värderingar. Kan detta ske utan att stadfästa en ”vi- och dom”-
dikotomi? Det menar sociologen Nira Yuval-Davis som förskjuter betydelsen 
genom små tillägg och hellre talar om ”me, us and the many others” (Yuval-
Davis 2010, 277). Hon argumenterar för en medvetenhet om mångfaldens 
utmaning och att flera grupper existerar sida vid sida i en pluralistisk 
samexistens (Yuval-Davis, 2010). Detta verkar vara ett klimat som man lyckats 
etablera i Leicester där man har skapat en anda av respekt för olikheter 
parallellt med egen gruppintegritet och hävdande av de egna perspektiven, 
utan att hänfalla åt fientlighet mellan grupper och djupgående polarisering. 
Även i Urdimbre-projektet i Colombia kan vi se hur tankefiguren med ”me, us 

 
6 Se också Cecilia Nahnfeldts redogörelse och tolkning av vad som kan hända när man tar emot 
ett tuggummi i en asymmetrisk kommunikationsrelation (Nahnfeldt 2021).   
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and the many others” kan synliggöra hur olika grupper går från en stark 
polarisering till en möjlig pluralistisk samexistens. Urdimbre-projektet visar 
också på hur betydelsefulla de multimodala formerna och den estetiska 
dimensionen kan vara för möjligheter till perspektivbyte och vi återvänder till 
detta i det avslutande kapitlet. 
 
 
4.2. Toleransens olika ansikten – från trivial till principiellt angelägen 
 
Det som beskrivits ovan kan tolkas som utgångspunkter för ökad tolerans. Det 
blir då relevant att fördjupa förståelsen av vad tolerans kan vara. 
Toleransbegreppet har fått hård kritik under senare år och religionsfilosofen 
Johan von Essen beskriver vilka aspekter som bör omprövas och på vilket sätt 
tolerans fortfarande är relevant. Han pekar på två problematiska aspekter. För 
det första är han kritisk till en förståelse av tolerans när det tillämpas av 
institutioner eller grupper av individer med formell makt med en benägenhet 
att utöva en vertikal tolerans på ett exkluderande sätt. Det kan på goda 
grunder kritiseras som en form av asymmetrisk, nedlåtande eller pater-
nalistisk tolerans. ”De som har makt kan kosta på sig att tolerera de maktlösa 
vilket gör det till ett slags repressiv tolerans” (von Essen 2016, 11). För det 
andra varnar han för den apolitiska toleransen som trivialiserar underliggande 
värdekonflikter i samhället.  
 

Genom att tolerera musik, mat och kläder och annat som ger samhället en 
kosmopolitisk prägel trivialiseras det som är potentiellt konfliktfyllt eftersom det 
som tolereras frikopplas från de identiteter, bekännelser, traditioner och politiska 
positioner som de är uttryck för och sammanvuxna med. Den som tolererar tar 
sig då rätten att lösgöra det som den tolererar från det som är konfliktfyllt (von 
Essen 2016, 13). 

 
von Essen argumenterar för värdet av en konfliktfylld tolkning av tolerans 
utifrån ett horisontellt och relationellt perspektiv på mellanmänskliga 
konflikter. Tolerans kan beskrivas ”som den spänning som uppkommer när 
människor accepterar att samexistera med de ståndpunkter eller praktiker de 
förkastar” (von Essen 2016, 21). Detta synsätt menar vi vara fruktbart i en 
analys av dialogprocesser som sätts upp i lokalsamhället, exempelvis av de 
projekt som vi presenterar i rapporten.  
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von Essen ger toleransbegreppet en konstruktiv konfliktdimension som 
inrymmer omständigheten att viktiga värden står på spel när människor med 
olika verklighetsuppfattningar möts, men att detta inte omedelbart måste leda 
till att samtal och dialog upphör. Tvärtom menar von Essen att här finns en 
potential för den konfliktfyllda dialogen där olika grupper i samhället med 
kolliderande samhällsideal kan mötas. von Essen lyfter fram civilsamhällets 
livsåskådningspluralism som den arena där detta kan utspela sig. Att detta inte 
är en trivial verksamhet understryks av von Essen, då den ”mångfald av 
ideologier och samhällsvisioner som präglar civilsamhället även rymmer 
sådana som är förtryckande, hotfulla och farliga” (von Essen 2016, 21). 
Människor kämpar ofta för att genomföra sina politiska visioner om det i deras 
ögon bästa för hela samhället och ibland mobiliserar grupper och når 
framgång. Centralt i vår diskussion är således konfliktperspektivet och när von 
Essen pekar på de konflikter som uppstår i det pluralistiska samhället mellan 
ideologier och idéburna rörelser som politiska partier, så blir det i våra ögon 
tydligt hur ett konsensusperspektiv förfelar sitt syfte. En rigid tillämpning av 
konsensus utplånar grupper och individers rätt till politiska visioner och kan 
beskyllas för att utsätta medborgare för repressiv liberalism, vilket vi 
återkommer till nedan.  
 
 
4.3. Politisk konflikt och syn på demokratisk strid  
 
Teoretiskt vill vi utreda ett alternativ till konsensus. Inspirerade av våra 
empiriska exempel och av den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe vill vi 
fördjupa diskussionen med hjälp av Mouffes syn på demokratisk konflikt. 
Kampen mot en ideologisk fiende i en demokratisk strid kan beskrivas genom 
distinktionen mellan ’antagonism’ och ’agonism’. Ett agonistisk förhållnings-
sätt handlar om den attityd där motparten uppfattas som legitim, som en del 
av en konfliktarena, där en kamp förs (Mouffe, 2000). När detta pågår 
dynamiskt i ett välfungerande demokratiskt samhälle talar statsvetarna om 
samhällets förmåga att gestalta ”complete democracy” (Welzel 2013, 135). 
Rapporter från statsvetare tar upp denna tråd och ställer frågor om hur 
kontakt mellan olika grupper i ett heterogent samhälle utvecklar sig. Leder 
utökade kontakter till ökad tolerans och acceptans eller leder kontakter 
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mellan olika grupper till ökad konflikt? Båda processerna är möjliga att se i 
fallstudier av svenska förhållanden (Wallman Lundåsen 2018; Loxbo 2018).  
 
Det vi vill betona utifrån våra exempel i vår rapport är den aktiva 
mellanmänskliga interaktionen, dialogen. I den agonistiska hållningen av 
konfliktfylld tolerans ingår ’den andre’ i samtalet och interaktionen. ’Den 
andre’ upphör att vara en fiende, en antagonist, som ska exkluderas genom 
separation eller repression, eller elimineras genom assimilation, utan blir ett 
subjekt att möta som politisk och livsåskådningsmässig motståndare som man 
vill försöka övertyga och förändra. Detta sker i ömsesidig riktning enligt ett 
interkulturellt ideal.  
 
Denna form av tolerans tar människors övertygelser på allvar. Något viktigt, 
till och med heligt, kan stå på spel och människors olika värderingar krockar 
med varandra där icke-förhandlingsbara principer ställs mot varandra, som 
exempelvis om man handhälsar på varandra eller inte, eller hur man 
upprätthåller en likabehandling mellan könen. Konfliktfylld tolerans accept-
erar pluralism och djupa meningsmotsättningar utan att hänfalla till våld mot 
bärare av åsiktsavvikelser. Konflikt är svårt och ofta känslomässigt krävande 
och det är lätt att hamna i en antagonistisk fientlighet där menings-
motståndare ska tillintetgöras och förintas. Salman Rushdie förknippas med 
följande citat efter att han provocerat vissa fromma muslimer med sin bok 
Satansverserna 1988. ’Din rätt att vilja slå mig slutar vid den punkt där min 
näsa börjar’. Rushdie hade inga svårigheter att förstå att vissa konservativa 
muslimska grupper var rasande och upprörda, men han insisterade på sin 
yttrandefrihet och respekt för sin fysiska integritet. ”Tolerans förutsätter alltså 
en konflikt och är något man har gentemot dem vars ståndpunkter eller 
praktiker man förkastar men accepterar att samexistera med” (von Essen 
2016, 6).  
 
von Essens tankar om konfliktfylld tolerans i ett pluralistiskt samhälle kan 
också relateras till Hanna Arendt och hennes besöksmetafor. Arendt beskriver 
människans tillblivelse i världen genom en dubbel tankefigur där människan 
dels interagerar med en redan existerande värld, dels bidrar till världen 
genom att agera och tala. Världen formar oss, men vi formar också världen. Att 
tala såväl som att agera är uttryck för vilja och genom att uttrycka en vilja är 
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vi politiska subjekt (Arendt, 1998). Arendt lägger till detta ett perspektiv av 
pluralitet på människors interaktion i världen. Vi har möjlighet att gå på besök 
hos varandra i varandras livsvärldar. Att få ta del av någon annans livsupp-
levelser är inte bara ett sätt att försöka förstå andra utan också ett sätt att 
förstå sina egna ståndpunkter. Individens växande förutsätter därför pluralitet 
och medvetenhet om samspelet mellan personer och grupper, enligt modellen 
’me, us and the many others’ (Disch 1997; Arendt 1992). Så pluralitet blir ett 
villkor för människor att möjliggöra utvidgat tänkande och det blir också ett 
nödvändigt villkor för en fungerande demokrati. Pluralitet är ett erkännande 
av trådarna i ens eget liv precis som av trådarna i andras liv. Och pluralitet blir 
därmed en nödvändighet för att lära känna sig själv som unik varelse eftersom 
besöken i andras livserfarenheter alltid görs som en själv (Arendt 1998). 
 
Arendt menar att det är genom att agera och tala som vi kommunicerar med 
varandra vilka vi är. Genom kommunikation görs pluraliteten synlig, och 
möjlig. Men kommunikationen kan störas när individers upplevelser av den 
delade världen är alienerade från upplevelserna av vilka vi är. Det finns då en 
risk att vi använder berättelser som inte helt tillåter oss att uttrycka oss som 
unika varelser (Arendt 1998).  
 
I det colombianska Urdimbre-projektet kan vi se hur besöksmetaforen får reell 
gestalt. Deltagarna vittnar om hur besök i varandras världar från början var 
något mycket avlägset och otänkbart. Men genom att successivt närma sig 
varandra med nyfikenhet på själva mötet och på vad det skulle kunna bidra 
med kunde fokus flyttas från själva konflikten till de olika människorna bakom 
den. Även hos Ajovec har besöksmetaforen relevans då deras ickevålds-
kommunikation bygger på förmågan att lyssna på den andre utan att döma. 
Ytterligare ett exempel på ett pluralistiskt förhållningsätt i en djup konfliktiv 
miljö beskrivs av Gull Törnegren i livsberättelsen om den israeliska kvinnan 
Yaalah. Törnegren beskriver hur Yaalah har hittat sitt sätt att vara och leva 
mitt en korsväg av kulturella, politiska och religiösa konflikter genom att 
kunna vara tillsammans med olika människor på deras olika villkor, samtidigt 
som hon själv inte har ändrat sina villkor (Törnegren, kommande). 
 
Men vad finns det för möjligheter för dialogens fortlevnad om människor inte 
förmår att upprätta pluralistiska relationer i samhället? Vad händer när 
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pluraliteten sätts ur spel exempelvis genom att grupper eller individer 
använder våld eller hot om våld i sin kommunikation? Där reaktioner och 
aktioner sker med starka affektiva påslag, som rädsla och vrede, eller känslor 
av orättvisa och utsatthet? Forskning visar på ökade tendenser till affektiv 
polarisering, vilket handlar om att människors negativa och avståndstagande 
attityder till andra inte nödvändigtvis motsvaras av ideologiska ställnings-
taganden (Renström, Bäck & Schmeisser 2020). Hur hanteras svårigheter att 
uppnå pluralitet på ett normativt balanserat sätt? Vi har sett hur detta kan 
hanteras exempelvis i fallet med Leicester och i Urdimbre-projektet. Det är 
ändå av synnerlig vikt att fortsätta analysen och diskussionen av en normativ 
aspekt av pluraliteten, förankrad i mänskliga rättigheter, och att erkänna och 
identifiera en tydlig gräns mellan åsiktsskillnader och åsiktskonflikter mellan 
olika grupper i samhället. Uttryck som rör sig i gränslandet mellan hat, hot och 
våld.  
 
 
4.4. Konfliktperspektiv förankrade i mänskliga rättigheter 
 
Den norske extremistforskaren Tore Björgo (2013) menar att en fördjupad 
normativ aktivitet i samhället mot ideologiskt motiverad våldsanvändning har 
en effekt genom att med kraft signalera att majoritetssamhället inte accepterar 
våldsanvändning. Fördelarna med detta slags normbildning är att den utgör 
en av de grundläggande principerna i det demokratiska samhället genom 
åsiktsfrihet, yttrandefrihet och demonstrationsrätt. Den brittiske ungdoms-
forskaren Paul Thomas (2016) med mångårig forskning om ungas 
förhållningssätt till våldsbejakande extremism bakom sig, är inne på en 
liknande linje.  
 
Han menar, liksom många andra, att arbetet bör styras av  
 

human rights-based citizenship education processes, in both schools or 
community-based settings, that allow controversial political issues to be debated 
by young people of all backgrounds openly and does so through processes that 
operationalize and embody the democratic norms and equal citizenship that 
Western states are supposedly defending in the face of domestic and international 
terrorism (Thomas 2016, 172). 
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Att utgå från individens rättigheter kan på ett fruktbart sätt utmana olika 
extremistiska tankefigurer med en kollektivistisk begränsande inställning till 
den enskildes rörelsefrihet. Samtidigt kan utgångspunkten i individuella 
mänskliga rättigheter adressera frågor om diskriminering, islamofobi och 
rasism. Ett utgångsläge i det starka skyddet av mänskliga rättigheter kan 
därmed bidra till att formulera legitim kritik mot samhällets inslag av 
strukturell ojämlikhet från människor som känner sig marginaliserade och 
diskriminerade och som får sina mänskliga rättigheter kränkta på olika sätt 
samtidigt som det medverkar till resiliens mot extremism och anti-
demokratiska ideal. En sådan hållning ger nödvändigt utrymme för att 
kanalisera kritik mot det dagens samhälle från minoritetsgrupper som 
uppfattar sig diskriminerade och marginaliserade. En förankring i de 
mänskliga rättigheterna kan också utmana extrema gruppers kollektivistiska 
syn (jfr. Thomas 2016).  
 
Det finns dock en risk för det som statsvetare kallar ’repressiv liberalism’ när 
åtgärder för mänskliga rättigheter, så som förbättrade levnadsvillkor, vidtas 
för att motverka radikalisering och våldsam extremism (Linkekilde 2012). I en 
forskningsstudie i Danmark synliggörs hur socioekonomiska åtgärder 
motiveras utifrån ett antiradikaliseringsperspektiv, och inte för att de behövs 
ur ett perspektiv av jämställdhet eller mänskliga rättigheter. Personer i utsatta 
områden beskriver i intervjuer hur de genom hur åtgärderna motiveras 
förstår att de enbart genom att tillhöra en muslimsk minoritet är misstänkta 
för radikalisering och att de förstår att myndigheternas sätt att förhindra dem 
att bli radikaliserade är att förbättra deras levnadsvillkor (Linkekilde 2012; 
Kühle & Linkekilde 2012). I detta sätt att motivera antiradikaliseringsåtgärder 
ryms stigmatisering av en hel grupp. Även i en brittisk studie finns en kritik 
mot den alltför enkla tolkningen av vilka värden som är universella och som 
ska användas som prevention. I den brittiska studien är det brittiska värden - 
”British values” - som används som antiradikaliseringsåtgärder:  
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Despite vagueness and uncertainty, the apparent analytical and normative 
dimensions of such discourses (the value of ‘British values’) has been two-fold. 
First, a reliance on ‘British values’ has created for the UK Government a metric, 
based on universal human rights, against which the attitudes and behaviour of 
transgressive others may be judged. […] Second, the concept of ‘British values’ 
acts as a kind of moral destination for would-be transgressors (Hargreaves 2018, 
193). 

 
Hos Linkekilde (2012), Linkekilde & Kühle (2012) samt Hargreaves (2018) 
finns således en kritik mot den alltför enkla tolkningen av vilka värden som är 
universella och som ska användas som prevention. Linkekilde (2012) visar hur 
extremisten positioneras:  
 

This tendency to define extremism, and subsequent radicalization, as both a 
cognitive/ideological and a physical phenomenon is common in academic 
literature and government reports on radicalization across Europe (Linkekilde 
2012, 112). 

 
Här finns en tydlig kritik mot åtgärder med förebildsprogram eftersom dessa 
förutsätter att någon annan bestämt hur man ska vara. Alternativet är att 
balanserade röster inifrån behöver bli starkare. Vi kan se att flera 
forskningsstudier framhåller betydelsen av bottom up-perspektiv på de olika 
initiativ till konfliktstrategier som används (Aeillo et al. 2018; Hargreaves 
2018; Liht & Savage, 2013; Linkekilde, 2012). Detta är också tydligt i de 
konkreta fall vi undersökt närmare i rapporten. I linje med detta ser vi en 
problematisering av synen på de radikaliserade som föremål (objekt) för 
förändring, alltså att de åtgärder som riktas mot dem görs utifrån i syfte att få 
dem att förändras. Här trycker Aiello et al. (2018) på att människor i riskzonen 
för extremism behöver bli protagonister i avradikaliseringsprocessen genom 
intersubjektiv dialog. Mohammed Ali (2017) visar på betydelsen av öppenhet 
för olika perspektiv, och inte bara hos målgruppen. Det är här vi menar att den 
konfliktorienterade toleransen bör vara en normativ ledstjärna i ett samhälle 
präglad av ideologisk och livsåskådningsmässig mångfald. Detta i sig är ett 
kännetecken på en levande demokrati. 
 
Lars Laird Iversen fördjupar synsättet och pekar på nödvändigheten att ha ett 
utvecklat konfliktperspektiv på samtidens utmaningar. Han varnar för en 
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pågående tendens inom viss samhälls- och myndighetsdiskurs att försöka 
samlas runt gemensamma värderingar (Iversen 2020). Han pekar på två risker 
i denna internationellt väl spridda trop.  
 

On the one hand, debates about controversial issues may become an assimilatory 
exercise in which minorities are expected to become more like majorities. […]. On 
the other hand, debates about controversial issues may become a multiculturalist 
game of respect, where perceived cultural or religious groups are entitled to 
‘their’ values (Iversen 2020, 3). 

 
Han menar att retoriken om gemensamma värderingar underminerar mer 
fruktbara strategier “for good action and encouraging well-managed 
disagreement as a crucial part of democratic cultures in school and society” 
(Iversen 2020, 3).  
 
 

5. Sammanfattande reflektion och framåtblick 
 
Vad kan vi lära av exempel där olika samhällsaktörer hittar vägar att 
överbrygga också djupgående konflikter mellan grupper? Föreliggande 
rapport har haft som syfte att teoretiskt och tentativt beskriva och diskutera 
perspektiv på konfliktorienterade samtal mellan parter och grupper som 
omfattar religiösa och ideologiska positioner som kolliderar med varandra vad 
gäller grundläggande värderingar. I denna sammanfattande reflektion 
återkopplar vi till de frågor som ställdes i inledningen och vi drar slutsatser 
om erfarenheter som bidrar till kunskapsstoff och genomtänkta 
förhållningssätt, som också kan vara tillämpbara för konflikthantering och ett 
övergripande arbete för demokrati samt hantering av antidemokratiska 
övertygelser av skilda slag. 
 
Den första frågan som ställdes i inledningen handlar om hur fruktbara 
förhållningssätt kan utvecklas för konflikthantering och hantering av starka 
åsiktsskillnader mellan olika grupper, baserat på samhällets demokratiska 
värdegrund och med bevarad respekt för människors olika livsåskådnings-
positioner, inte minst med respekt för den mångfald av religiösa övertygelser 
som växer fram i ett alltmer religiöst pluralistiskt Sverige. En respekt som ofta 
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saknas på grund av en utbredd sekularistisk norm i det svenska samhället och 
en underliggande religionsblindhet eller rent av religionsfientlighet (cf 
Jensdotter 2021). De följande frågorna handlade om hur nationella och 
internationella utblickar kan bidra med insikter om detta.  
 
Vi ser i vårt material att det pågår en mängd olika projekt och insatser för att 
försöka komma tillrätta med och hantera de problem som olika religiöst och 
politiskt-ideologiskt färgade konflikter orsakar, både i människors liv och på 
samhällsnivå. I vårt material och i forskning framträder också erfarenheter av 
konfliktorienterade samtal som kan ge fortsatta verktyg för konflikthantering 
och arbete för demokrati. I det följande vill vi argumentera för betydelsen av 
den aktiva mellanmänskliga interaktionen genom att belysa asymmetrisk 
respektive symmetrisk dialog kopplat till social hållbarhet, samt genom att 
föra in en vidare tolkning av kommunikation för konfliktorienterad tolerans: 
den estetiska dimensionens möjligheter att generera empati i situationer 
präglade av pluralitet.  
 
I perspektiv av de olika religiöst och politiskt-ideologiskt färgade både 
möjlighets- och konfliktrum som vi beskrivit i rapporten kan vi se hur 
strategier att hantera och arbeta med konflikter skär rakt igenom olika nivåer 
i civilsamhället. Detta kan förstås som målkonflikter på två olika nivåer, meso-
nivå och makro-nivå. En stark betoning av minoriteters suveränitet och 
självständighet kan gynna gruppens utveckling och styrka, en utveckling av 
social hållbarhet på gruppnivå och det som i sociologisk forskning kallas ”in-
group-processes” på meso-nivå. En alltför stark betoning kan dock undergräva 
en övergripande social hållbarhet i ett pluralistiskt samhälle, det vill säga 
social hållbarhet på makro-nivå. På engelska kan denna skillnad göras tydlig 
rent språkligt genom att särskilja mellan ’social cohesion’ på gruppnivå och 
’societal cohesion’ på samhällsnivå. Det svenska uttrycket ’social hållbarhet’ 
har både styrkan och svagheten att rymma båda aspekterna.  
 
I de studerade projekten i rapporten handlar det både om att stärka grupper 
och individers möjligheter och förmåga att hantera konflikter, och att arbeta 
för demokratiska värderingar utifrån en mer övergripande samhällsnivå. I 
vissa fall blir det tydligt att en eftersträvad konfliktorienterad tolerans 
möjliggörs genom utifrån styrda initiativ och där formen är organiserad 
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utifrån specifika teorier eller redskap. Detta sätt att arbeta kräver utbildning 
och organisation och blir beroende av en långsiktighet och uthållighet i 
organisationen. I denna mer asymmetriskt färgade dialog är makronivån och 
samhällsnyttan framträdande. Här finns en risk att förändringar i de olika 
förutsättningarna leder till att projekt avbryts. Vidare kan vi se hur projekt 
initierade på makronivå för att skapa förändringar också på meso-nivå kan 
riskera att förfelas om de människor som projekten riktar sig till inte upplever 
att de tas på allvar som subjekt i sin egen rätt. Vi kan också se att projekt på 
meso-nivå som inte har någon förankring i eller dialog med makronivån 
riskerar att utarmas då de förändringar som uppnås inte har någon effekt på 
större samhälleliga ojämlika, och konfliktgenererande, strukturer.  
 
Vi har emellertid också visat på exempel där konfliktorienterad tolerans tar 
gestalt på ett mer löst organiserat symmetriskt sätt och där meso-nivån med 
”in-group-processes” är framträdande.  Detta kan kopplas till det engelska 
uttrycket ’community’ som syftar på en avgränsad grupp, där olika individer 
har en tillhörighet inom en viss minoritet som utgör en ’community’ i avseende 
’fellowship’, med nära identitetsband till en viss avgränsad grupp. Ett sådant 
synsätt kan stärka ”in-group”-tänkande men också förstärka vissa processer 
på andras bekostnad. Den aktiva mellanmänskliga interaktionen för 
konfliktfylld tolerans och med ”deep equality” som något eftersträvansvärt 
behöver att även processer på meso-nivå har pluralistisk prägel och ett 
bottom-up perspektiv. Projekten som beskrivits i rapporten ger stöd till 
antagandet att det behövs en balans mellan normativ, organiserad verksamhet 
som värnar om samhällets demokrati och individens åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet. Vi kan se hur nödvändig den pluralistiska mellanmänskliga 
dialogen är och samtidigt hur svår den kan vara att få till, inte minst eftersom 
många dialoginitiativ konstruerar en asymmetrisk relation mellan parterna 
istället för en symmetrisk.  
 
Vi ser också att en viktig förutsättning för konfliktorienterad dialog är att 
mellanmänskliga villkor skapas för människor att nå fram till varandra – och 
då i den dubbla bemärkelsen av att nå fram till andra och att låta andra nå fram. 
I detta ryms både mentala och emotionella aspekter, vilket de konkreta 
exemplen i rapporten visar.  
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Vi vill i det avlutande avsnittet peka mot behovet att ytterligare utforska hur 
emotionella och mentala aspekter samverkar i den konfliktorienterade 
toleransen liksom för övrigt i den konfliktorienterade intoleransen. 
 
Rapporten har uppmärksammat möjligheter till dialog genom konflikt-
orienterad tolerans som rymmer både mentala och emotionella aspekter där 
den estetiska dimensionen spelar viktig roll. Urdimbre-projektet ger exempel 
på det. Detta synliggörs även i ett forskningsprojekt vid universiteten i Oxford 
och Warwick där man studerat hur teater kan användas för att samtala om och 
utmana föreställningar i komplexa och konfliktfyllda miljöer (Winston & 
Strand 2013). Forskningen visar på betydelsen av empati för pluralistisk 
samexistens och Winston & Strand använder begreppet subjunctivity (eller 
konjunktivitet) i motsats till assertiveness (eller självsäkerhet) för att synlig-
göra karaktären på fruktbara dialogiska möten.  
 

As with empathy, so with subjunctivity; the conversational space it provides is 
cooler, one of possibility and uncertainty. If assertiveness tends to paralyse 
people into opposing positions, subjunctivity opens up ‘an indeterminate, mutual 
space, the space in which strangers dwell with one another’ (Sennett 2012, 23). 
Dialogic encounters depend upon such a space for strangers to talk freely with 
one another, and when we engage in such conversations they can arouse and 
sustain the sentiment of curiosity about those who are different from ourselves 
(Winston & Strand 2013, 69). 

 
Studien visar hur upplevelsen av en teaterföreställning om komplexa frågor 
kring rasism fick ungdomar i högstadieåldern att öppna upp och ett 
samtalsrum skapades där det var okej att vara osäker och också nyfiken på 
dem som inte är som en själv. Metaforiskt kan det tolkas som att dialogen 
öppnas genom konjunktioner som och, men, eller i stället för att huvudsatser 
skiljs åt med punkt och stor bokstav. Denna metafor är levande även i 
Urdimbre-projektet där videobrevens estetik fick deltagarna att våga öppna 
upp för samtal som varit låsta och otänkbara. Vi ser det i projektet 
Tillsammans för Sverige där den empatiska förmågan blir framträdande och 
hos Ajovec där odlandet blir ett estetiskt öppnande för dialog. Den estetiska 
dimensionen spelar roll för möjligheter till mer komplexa samtal och den kan 
hjälpa till för att komma bortom fastlåsta föreställningar och synliggöra 
alternativa vägar.  
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Konfliktorienterad tolerans är en kommunikativ och dimensionsrik mänsklig 
angelägenhet och vi hoppas denna rapport har givit dig som läsare stoff till 
tankar och fortsatt nyfikenhet på vad som händer i vissa mänskliga möten, 
vars laddning och energi ger lång efterklang.  
 
”Disagreeing well together”…  
 
… to be continued. 
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