
 
 
En bättre värld genom faith? 

 
En studie om hur organisationen DIAN Interfidei arbetar 
för att skapa fredliga relationer i Indonesien 
 
 
 
 
Emma Wåhlstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umeå universitet Vt 2014 
Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Religionsvetenskap, Magister-uppsats, 15 hp 
Religionsvetenskap 
Handledare: Tomas Lindgren 

 

  



  



Abstract 
En bättre värld genom faith? En studie om hur organisationen DIAN Interfidei arbetar för att 

skapa fredliga relationer i Indonesien [A better world through faith? A study about how the 

organization DIAN Interfidei works to pursue peaceful relations in Indonesia]. The aim of this 

study has been to analyze how an Indonesian NGO called DIAN Interfidei works with 

peacebuilding through faith in order to bring harmony between the various ethnic and religious 

groups of people that inhabits the nation. Through interviews and the study of Interfideis own 

source-material could their methods and problems be explored, and later on related to 

contemporary research in the field of conflict-resolution and peace-making. The conclusions 

that could be drawn from this study is that Interfidei primarily targets two specific groups 

(teachers of religion in schools and future religious leaders) in their programmes, because these 

groups in turn have the potential to affect several people in their own work. So although 

Interfidei cannot influence the whole of Indonesia because of their limited resources, the results 

suggests that they still have the potential of making an important difference, step by step, person 

by person. 
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Förord och tack 
   Denna studie har enbart kunnat genomföras tack vare flertalet människors hjälp, och för detta 

är jag enormt tacksam och vill erkänna deras stöd som direkt avgörande för färdigställandet av 

denna uppsats: 

   Genom Baltic-gruppens och Kansliet för Humanioras utdelning av Internationella 

Stipendium för Studeranden inom Humaniora (2014) kunde jag ekonomiskt genomföra studien 

på plats i Indonesien – vilket varit en betydande nyckel för studiens realisering.  

   Genom Interfideis vänliga tillmötesgående möjliggjordes studien i praktiken då deras 

medverkan, medgörlighet och assistans i projektet varit direkt avgörande för att kunna utvinna 

information överhuvudtaget.  

   Slutligen vill jag även tacka min handledare, Tomas Lindgren, då han genom hela arbetets 

gång har varit ett grundläggande nyckelelement för min framgång. Framförallt har hans vilja 

att hjälpa mig att etablera en relation med Interfidei, som han haft kontakt med sedan tidigare, 

varit den mest fundamentala beståndsdelen i studiens genomförande då jag utan honom inte 

haft en organisation att studera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så återigen vill jag tacka er alla med den största vördnad och respekt 

   Emma Wåhlstedt  
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 
Religion can bring out the best in people and can cause the most terrible wars. Time and 

again, religion has shown its immense community-building powers, as well as its ability to 

destroy communities. Faith and religion have a liberating power, but can also crush freedom. 

All attempts to overcome religion completely have failed; religion is something that cannot 

be abolished. It is part of humanity, just like love and hate, curiosity and infatuation, truth 

and error. Therefore it has to be acknowledged. Religion requires public attention.1 

   Under mina studier inom religionsvetenskap har en insikt sjunkit allt längre in. En övertygelse 

blivit allt mer obeveklig. En ståndpunkt växt sig allt starkare. Ju mer kunskap jag tillägnat mig om 

religioner, desto mer övertygad har min uppfattning blivit att religioners möjlighet till ondska och 

destruktivitet ges alldeles för stor uppmärksamhet. Min förra uppsats kretsade kring hur svensk 

media (läs Aftonbladet) porträtterar världsreligionerna utifrån mer eller mindre på förhand färdiga 

narrativ där information kan fogas in i de sedan innan existerande åsikterna som finns. Att objektiva 

beskrivningar i många fall tenderar att påverkas av förväntningar som tidigare information skapat, 

och att religion (och då särskilt islam) ofta utsätts för negativ stereotypisering i mediala 

sammanhang.2 

   Ett exempel på detta är hur konflikten som i skrivande stund blossar upp på Gazaremsan enbart 

i fåtalet fall rapporteras utifrån icke-våldsförespråkande initiativ. Istället produceras omfattande 

nyhetsuppdateringar om antalet döda, uttalade hot och parternas ovilja till fred. Självklart är det 

korrekt att beskriva de hemskheter som sker i området, men jag kan inte låta bli att undra om 

porträtterandet av icke-vålds-kämpars initiativ för att uppnå fred i detta sammanhang skulle kunna 

leda till en större hoppfullhet om att fred är möjligt. Kanske finns det en gestalt att jämföra med 

Mahatma Gandhi i området som enbart behöver uppmärksamhet från omvärlden för att kunna 

sprida kärleksbudskapet och förlåtelse som handlingskraft till fler. Kanske finns det människor där 

som försöker uppmana till fred.  

   Jag är övertygad om att så är fallet. Jag är övertygad om att icke-våldsförespråkare alltid existerar 

parallellt med de våldsfrämjande representanterna, och jag är övertygad om att det även i detta fall 

finns religiöst inspirerade individer som just nu försöker uppmana de inblandade parterna till fred. 

Men det är inte nog med det – jag vet nämligen till och med att det i fallet Israel-Palestina finns 

initiativtagare motiverade av religion som arbetar för fred mellan palestinier och israeliter. Insatser 

av individer som Abuna Elias Chacour, rabbi Menachem Froman och Yehezkel Landau är några 

exempel på fredsförespråkande och fredsskapande individer i området som försöker få ett slut på 

                                                 
1 Robbers 2012: 145. 
2 Se: Wåhlstedt 2013. 
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denna våldsamma konflikt.3 Men i den allmänna medierapporteringen lyser deras arbete med sin 

frånvaro.  

   Vad som står klart för mig är att religioner har en enorm kapacitet då det kommer till att främja 

fred och försoning, och personligen ser jag deras läkande förmåga och uppmanande kraft som dess 

starkaste fördel i fredsskapande processer. Orsaken till att jag ville göra denna studie ligger i just 

denna övertygelse, liksom en vilja att studera religiöst motiverat icke-vålds potential för framgång.  

   Under hösten 2013 fick jag möjligheten att besöka en icke-statlig organisation på andra sidan 

jorden, i Indonesien, kallad DIAN Interfidei (hädanefter kallade enbart Interfidei). Denna icke-

statliga organisation visade sig arbeta för fred i landet genom faith4  och dialogens kraft. Deras 

övertygelse är att ett så multikulturellt och mångfasetterat land som Indonesien är i behov av 

förståelse och relationsbyggande över religionsgränserna för att kunna skapa ett harmoniskt 

samhälle.  

   Deras visioner inspirerade mig, och med Tomas Lindgrens hjälp kunde jag komma i kontakt med 

denna organisation och dess arbetare i syfte att studera deras verksamhet och hur effektiva deras 

insatser är. Om de faktiskt lyckas med vad de föresätter sig. Så denna studie kretsar framförallt 

kring deras arbete i ett försök att från min sida begrunda styrkor, svagheter och svårigheter med 

detta religiöst färgade fredsinitiativ.  

1.2. Forskningsproblem 
Idag finns ett växande intresse för hur religion bidrar till konfliktlösning och fredsarbete runt om i 

världen. Den tidigare forskningen pekar på behovet av att studera detta fenomen djupare för att 

bättre kunna lösa problem och motsättningar. Detta särskilt för att religion har möjligheten att 

sammanbinda människor på ett nästan unikt sätt,5 men också med orsak av att de flesta religionerna 

förkunnar förlåtelsens betydelse – och just förlåtelse är enligt aktuell freds- och konfliktforskning 

en av flera viktiga aspekter för försoningsarbetets framgång vid en våldsam konflikts avslutning.6  

   Douglas Johnstone är en av dem som studerat religion utifrån detta perspektiv och poängterar 

vikten av att inspirera religiösa aktörer i en positiv riktning. Han diskuterar även religion utifrån 

ett fredsperspektiv som ett verktyg att lugna religiös fanatism med, liksom han framhåller att: The 

divisive influence of religion has long been recognized; its more helpful aspects have not.7  

                                                 
3 Little 2008: 302-381. 
4 Vilket kan översättas till tro, men jag väljer att fortsättningsvis använda begreppet faith då min mening är att faith är ett bredare begrepp än den 

svenska motsvarigheten tro tydliggör. Detta kan exemplifieras med hur Nationalencyklopedin ger översättningarna: tro, förtroende, och troslära 

(http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/). 
5 Se exempelvis: Norenzayan 2013. 
6 Se exempelvis: Småberg 2012: 273-288. 
7 Johnston 2003: 6.  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/
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   Således finns det alltså relevans i att studera hur religion och dess utövare kan arbeta och faktiskt 

arbetar för att lösa konfliktrelaterade problem, och hur effektivt detta arbete egentligen är i 

praktiken. Så med orsak av detta har jag valt att låta denna magisteruppsats fokusera kring ämnet 

fredsarbete med hjälp av religion och faith. 

1.3. Syfte och avgränsande frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är specifikt att studera hur organisationen Interfideis arbete i Indonesien 

kan relateras till dels samtida forskning om konflikters orsaker och fredsskapande processer, dels 

moderna teorier om stereotypiserande och fördomar. 

   Detta innebär i praktiken en strävan efter att dels studera deras arbete genom intervjuer, 

källmaterialsfördjupning och deltagande observationer. Dels att relatera detta arbete till Thomas F. 

Pettigrews Intergroup Contact Theory8 och därigenom arbetets relation till stereotyper och 

fördomar, till samtida freds-och konfliktforskning med sekulär inriktning,9 samt modern freds- och 

konfliktforskning med inriktning mot religion.10 Därmed kan syftet sammanfattas i följande 

frågeställningar: 

1. Vad karaktäriserar organisationen Interfideis arbete för fred och försoning i Indonesien? 

2. Hur förhåller sig deras arbete till Intergroup Contact Theory? 

3. Hur förhåller sig deras arbete till moderna teoribildningar om konflikters orsaker? 

4. Hur förhåller sig deras arbete till samtida forskning rörande religiöst fredsbyggande? 

   

                                                 
8 Se även: 3.1. Intergroup Contact Theory enligt Thomas F. Pettigrew 
9 Se även: 3.2.3.1. Orsaker till våldsamma konflikter, samt 3.2.3.2. Nya krig och religiöst motiverade krig 
10 Se även: 3.2.3.3. Våldsamma konflikter och religion, samt 3.2.3.4. Fredsskapande genom religion och religiösa initiativ 
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2. Tillvägagångssätt 

2.1. Metodval 
Detta är en studie som baserats på kvalitativa metoder för att kunna undersöka en icke-statlig 

organisations arbete för fred där flertalet olika metoder använts (kallat triangulering) för att insamla 

materialet som analyserats.11 Jag som författare besitter allt för studien insamlat material 

(transkriberingar, fältanteckningar, intervjuinspelningar, samt fotografier). 

   Sammanfattningsvis genomfördes denna fältstudie till en början av en förberedande litterär 

fördjupning av dels publicerad information om Interfidei, dels information om Indonesien som 

kontext, och dels samtida freds- och konflikt-forskning. Därefter började frågeställningar 

utkristalliseras och begränsas inför avresan till Yogyakarta i Indonesien. Väl på plats i landet hade 

jag fördelen att min handledare kunde följa med och presentera mig för organisationen, och i 

samarbete med två av mina respondenter (Wiwin och Wening) från Interfidei planerades de 

kommande fyra veckorna baserat på mitt syfte och deras möjligheter att hjälpa till. Något som 

resulterade i praktiskt informationssamlande i form av bland annat intervjuer och observationer. 

Slutligen, väl hemma i Sverige igen, bearbetades materialet som insamlats och omvandlades i 

sinom tid till denna uppsats. 

2.1.1. Intervjuer 

Som underlag till intervjuerna i studien har Dewalt och Dewalts rekommendationer från boken 

Participant Observation: A Guide for Fieldworkers (2001) använts, särskilt gällande hur man 

genomför intervjuer. Detta har dock även kombinerats med rekommendationer och tips från 

föreläsningar med Tomas Lindgren på Umeå Universitet, samt utvalda kapitel i Michael Stausbergs 

och Steven Englers redigerade The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion.12 Härefter följer det faktiska tillvägagångssättet för intervjuerna: 

   Till en början gjordes allmänna listor på frågeställningar jag önskade besvara i samband med att 

jag studerade material från Interfideis hemsida, litteratur om Indonesien som kontext, och samtida 

freds- och konfliktforskning. Dessa kom i sin tur att genom aktivt urval begränsas till dessa fyra 

frågeställningar (med sina tillhörande underfrågor) som varit den grundläggande utgångspunkten 

för alla intervjuer:  

 Vilka framgångar har Interfidei genererat gällande konfliktlösning och 

konfliktförebyggande i Indonesien? 

 På vilka grunder har Interfidei valt sina metoder, och vad har man inspirerats av? 

 Vilka metoder har visat sig vara särskilt effektiva? 

                                                 
11 Dewalt & Dewalt 2001: 109. 
12 Se exempelvis: kapitel 2.8 av Graham Harvey: Field Research: Participant Observation och kapitel 2.13 av Anna Davidsson Bremborg: 

Interviewing 



 

5 
 

 Vilka bakslag har Interfidei ställts inför gällande konfliktlösning och konfliktförebyggande 

i Indonesien? 

 Vad har gjorts för att undvika att dessa bakslag återupprepas? 

 Vilka målsättningar har Interfidei?  

 Läggs fokus på förebyggandet av strukturella problem såsom fattigdom, bristande sjukvård 

och undermålig utbildning? 

 Läggs något fokus på jämställdhetsperspektivet – i relation till specifikt rasism, 

feminism och HBTQ? 

   Därefter kom jag att återigen utveckla dessa drivande frågeställningar med ytterligare en lista 

med nya och mer utvidgade frågeställningar i syfte att möjliggöra mer fördjupande, intressanta och 

utvecklande svar från respondenten vid intervjutillfället. Detta inkluderade bland annat 

förekomsten av följande frågeställningar i alla frågebatterier för Interfideis anställda: 

 Vad ser du personligen som den största framgång Interfidei haft? 

 Vad ser du personligen som den största svårigheten Interfidei har mött? 

   Alla frågebatterier gällande människor som kan relateras till Interfideis arbete har inkluderat 

frågeställningarna:  

 Vilken relation har du personligen med Interfidei? 

 Kan du berätta om det bästa ögonblicket du upplevt under din tid med detta 

program? 

   Allt i syfte att försöka hitta intressanta anekdoter och nya infallsvinklar genom att låta 

respondenten själv fundera över sina egna åsikter, upplevelser och känslor. 

   Alla intervjuer var semistrukturerade för att intervjun skulle kunna anpassas efter individens svar, 

samt för att försöka skapa en så naturlig konversationssituation som möjligt – jag eftersträvade 

känslan av dialog och inte känslan av förhör.13 Intervjuernas längd varierade beroende på 

intervjudeltagarnas möjligheter, men också av mitt eget intresse för respondenternas antagna 

informationstillgång. Exempelvis kom deltagarna från SLI-programmet att intervjuas cirka 20 

respektive 30 minuter, medan en av de arbetare som finns på Interfidei som arbetat där sedan 

organisationens start och därtill idag utgör deras ledare, Elga, kom att intervjuas i nära två timmar. 

2.1.1.1. Val av respondenter 

Jag valde att dela in mina respondenter i två kategorier: arbetare på Interfidei och människor som 

kan relateras till Interfideis arbete. I den första kategorin förekommer fyra kvinnliga respondenter 

som samtliga arbetar på Interfidei i tiden för fältstudien – att de enbart är fyra stycken och alla är 

kvinnor är slumpmässigt och beror enbart av att dessa fyra var de individer som behärskade det 

engelska språket väl på institutionen. De har fyra olika positioner i organisationsstrukturen och 

                                                 
13 Se även: Bilaga 1: Exempel på semi-strukturerad intervjugrund. 
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kommer från mer eller mindre olika livsåskådningar, kulturer, och åldrar. Då de alla har olika 

arbetsuppgifter har intervjuerna till viss del anpassats ämnesmässigt efter vad jag antog var närmast 

deras personliga arbetsuppgifter på organisationen – men jag bibehöll en flexibilitet för eventuella 

missbedömningar gällande informationen vardera individ besatt som tillät nya inriktningar av 

samtalet vid behov. Dessa respondenter kodas inte med orsak av att de alla avsade sig anonymitet 

i kombination med att den information de delgett mig inte har något känsligt innehåll. Deras 

fullständiga namn är Elga J. Sarapung, Wiwin Siti Aminah R, Margareta E. Widyaningrum (kallad 

Reta) och Wening Fikriyati, men de kommer att benämnas med sitt tilltalsnamn i fortsättningen. 

Det kan vara bra att medvetandegöra att dessa respondenters svar har utgjort den största delen av 

materialet som används i resultatdelen.  

   Gällande den andra kategorin var jag beroende av Interfideis vilja att hjälpa mig finna dessa 

respondenter, vilket självklart medfört en risk gällande huruvida dessa individer valts som 

respondenter åt mig för att uppvisa en särskild vinkling av organisationen. Då sex av de åtta 

intervjuobjekten jag kom i kontakt med via organisationen utgjordes av grundare, ledare eller 

liknande för programmen som pågår i dagsläget anser jag dock att dessa individer varit lämpliga 

att intervjua utifrån uppsatsens syfte. Dessa respondenter kodas inte heller då deras delgivna 

information inte har något känsligt innehåll i kombination med att de alla avsagt sig anonymitet 

vid intervjutillfället. Ledarna för SLI-programmet14 heter Yusak Tridarmanto, Yohanes B. 

Prasetyantha MSF och Waryono Abdul Ghafur, och respondenter som på något vis är en del av 

FKGA-programmet15 heter Joseph H. Suhardiyanto SJ, Anis Farikhtatin och Sartana.  

   Ursprungligen var målsättningen även att genomföra en fokusgrupp där SLI-programmets 

deltagare skulle delta med två individer per kvoteringsgrupp (det vill säga två katoliker, två 

protestanter, två muslimer, samt två individer som valts ut av Interfidei), men på grund av tidsbrist 

i kombination med svårighet för studenter från kristna inriktningar att hitta tid (i samband med att 

fokusgruppen skulle genomföras sammanföll påskfirandet), samt att ingen muslimsk deltagare 

visade intresse ställdes denna intervju in och ersattes med två kortare intervjuer med deltagare från 

SLI-programmet (en kvinnlig protestant och en manlig katolik). Dessa respondenter väljer jag att 

koda (till trots att de menat att anonymiteten kvittar för dem) med motiveringen att de som 

deltagare, och inte representanter för en organisation, inte är lika etiskt försvarbara att namnge. 

Därför betecknas dessa två individer med fiktiva namn: Bagus och Ayu, där de påhittade namnen 

                                                 
14 Se även: 5.1.2.4. SLI-programmet 
15 Se även: 5.1.2.3. FKGA-programmet 
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baserats på indonesiska ord – bagus betyder ’bra’ och betecknar den manliga respondenten, medan 

ayu betyder ’vacker’ och betecknar den kvinnliga respondenten. 

2.1.2. Fältobservationer 

Som ovan nämnts utfördes två formella fältobservationer av deras ungdomsprogram SLI som ett 

komplement till intervjuerna och ett sätt att själv ta en mer objektiv ställning till huruvida detta 

program beskrivs på ett rimligt sätt eller ej av mina respondenter. Detta är alltså en del av 

trianguleringen av informationshämtandet jag eftersträvat.16  

   Även fältobservationerna har genomförts med inspiration från Dewalt och Dewalts Participant 

Observation: A Guide for Fieldworkers. Gällande typ av deltagande föll valet automatiskt på 

moderat deltagande, det vill säga att delta med ett för gruppen uttalat syfte utan aktivt deltagande,17 

och jag hade en öppen ingång till observationstillfället genom mina gatekeepers på Interfidei.18 Jag 

eftersträvade att arbeta utifrån mer allmänna riktlinjer för vad man bör lära sig och komma ihåg 

som observatör – vilket i praktiken innebar att jag sökte efter detaljer, räknade deltagare och hur 

ofta de pratade, aktivt lyssnade, sökte efter variationer, men även lade fokus vid att inte enbart söka 

efter det ovanliga.19  

2.1.3. Källmaterial 

På plats i Yogyakarta kunde jag ta del av Interfideis engelskspråkiga källmaterial, vilket bland 

annat inkluderade: filmen Religious for Justice and Peace in the Republic of Indonesia, deras 

nyhetsbrev Interfidei Newsletters, samt delar av boken Dokumentasi: Newsletter Interfidei: Edisi 

Khusus: Tahun 2001-2003. Detta material har använts i syfte att förbereda både intervjuerna och 

observationerna, men också som ett komplement till dessa. 

2.1.4. Praktiskt tillvägagångssätt för insamlingen av material 

Tillgängligt källmaterial i form av litteratur har lästs och sammanfattats, vilket även gäller filmer 

jag på plats kunde ta del av. Gällande intervjuer har samtliga inspelats via diktafon, anteckningar 

förts under samtalen, och sammanfattande tankar efter intervjuerna om allt från personligt samspel 

till samtalets nyckelinformation och följdfrågor som uppstått har skrivits ned. Vid 

fältobservationerna fördes anteckningar i kombination med att jag tog fotografier i omgångar av 

händelseförloppet för att på så sätt även i efterhand kunna studera de sociala processerna. 

                                                 
16 Se även: Bilaga 2: Sammanfattning av fältobservationer. 
17 Dewalt & Dewalt 2001: 20.  
18 Dewalt & Dewalt 2001: 35-37. 
19 Dewalt & Dewalt 2001: 69-79. 
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2.1.5. Transkribering, kodning och analys 

Transkriberingen följer en personlig teknik för att beskriva samtalets gång som bygger på följande 

riktlinjer: ”ehm” betyder en tvekan (ofta uttryckt som just ”ehm”), om en kommentar (exempelvis 

ett frågande ”yeah?”) från min eller deras sida är relevant under den andres ordflöde förekommer 

parenteser i detta ordflöde med orden enligt denna princip: ”(E: Yeah?)”, om någon stammar skrivs 

detta ut på följande sätt: ”Wh-wh-when”, om en paus görs mitt i meningen: ”…”, om skratt eller 

fysiska uttryck av betydelse gjorts beskrivs detta i parenteser som klargör vem och vad (exempel: 

”(båda skrattar)”), och utöver detta finns ibland noter förekommande i textflödet som återkopplar 

information till annan information (exempel: ”[not: under ett informellt samtal framgick att vad 

hon menar nu är sin studietid på ett pesantren]”).  

   Om något stört intervjun (exempelvis att någon behövt ta kontakt med respondenten) har detta 

kommenterats sammanfattande inom parentes, och om specifika gester och grimaser, ljud såsom 

”mm” eller ”aha”, och liknande, har haft betydelse för samtalet har detta skrivits ut. Generellt sett 

gäller dock att respondentens fysiska beteende och uttryckande av olika ljud specificerats i 

transkriberingen, medan mina egna ”mm:anden” har utelämnats om de inte fyller något större 

värde. Det bör dock uppmärksammas att tonlägesförändringar inte inkluderats i transkriberingarna.  

   Transkriberingen har dock sett något olika ut beroende på respondentgruppering: Ayu och Bagus 

intervjuer har enbart sammanfattats då deras intervjuer mest agerat komplement till andra 

intervjuer,20 medan de tio intervjuerna från ledare, arbetare och liknande har försökt avskrivas så 

identiskt med samtalet som jag möjligt kunnat uppbringa.21 Om något inte kunnat uppfattas på 

grund av dålig ljudupptagning har detta rödmarkerats i texten, alternativt sammanfattats som ett 

frågetecken, för att medvetandegöra att eventuell användning av denna information måste 

kontrolleras noggrant. 

   Gällande kodningen användes programmet OpenCode vilket är ett program som utformats på 

Umeå Universitet med syfte att underlätta hanteringen av kvalitativ data. Genom detta program 

kodades respondenterna som arbetar på Interfideis transkriberade intervjuer noggrant och användes 

som underlag för den största delen av resultatet.22 Koderna skapades i början baserade på 

frågeställningarna, vilket genom läsning av transkriberingarna utvecklades till fördjupande 

dimensioner av dessa frågeställningsgrundade koder, vilka fick sin slutgiltiga form i samband med 

kodningen i OpenCode-programmet. Med andra ord kan man säga att en kombination av datastyrd 

kodning har använts, alltså att: forskaren startar utan kod och utvecklar en sådan genom tolkning 

                                                 
20 Se även: Bilaga 3: Exempel på sammanfattande transkribering av Ayu och Bagus. 
21 Se även: Bilaga 4: Exempel på noggrann transkribering av övriga respondenter. 
22 Se även: Bilaga 5: Exempel på kodning med hjälp av OpenCode. 
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av materialet,23 tillsammans med meningskoncentrering, alltså att: man drar samman 

intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar.24 Jag gjorde valet att kombinera dessa två 

metoder för att kunna göra det omfattande materialet hanterbart på ett för mig naturligt sätt där 

mina egna personliga egenskaper (såsom god förmåga att organisera information i huvudet) kunde 

förenas med redan vedertagna kvalitativa verktyg för kodning.  

   De övriga intervjuerna kodades däremot för hand på utskrivna kopior av respektive transkribering 

där informationen i dessa intervjuer etiketterades i kompletterande syfte till Interfideiarbetarnas 

intervjuer och därför kodades utifrån behov. Därefter sammanfattades all information från alla 

dessa transkriberingar i ett eget dokument under relevanta rubrikindelningar baserade på 

kodningarna jag använt där irrelevant information kasserades,25 för att sedan utgöra det hanterbara 

underlaget att arbeta med resultatdelen i uppsatsen genom.  

   Slutligen finslipades resultatet genom att varje använd kod verifierades utifrån till att börja med 

transkriberingen och därefter utifrån ljudfilerna från intervjutillfället för att dels bekräfta att 

informationen jag arbetat med var korrekt, samt dels för att en korrekt källhänvisning med exakta 

tidpunkter från intervjuerna skulle kunna göras (men det bör observeras att hela intervjun skapar 

det fullständiga sammanhanget).     

   Avslutningsvis vill jag påpeka att alla intervjucitat är modifierade för att anpassas till skriftspråk. 

Detta har motiverats med att vad respondenten sagt har varit slagkraftigt och intressant, men att 

den muntliga kommentaren omvandlad till skriftspråk framställde det uttalade i en, enligt mig, skev 

och orättvis ton då skrift- och talspråk inte kan likställas på ett rättvist sätt. 

2.2. Transparens och reflexivitet 
Då det i kvalitativa studier finns ett betydande behov av att ge läsaren så stor insyn som möjligt i 

arbetets gång och resultatets framställning har jag försökt redogöra för mitt tillvägagångssätt så 

noggrant som möjligt för att läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning om informationens 

reliabilitet.  Allt från intervjuguider till val av respondenter och hur fältobservationer har gått till 

har jag eftersträvat att förtydliga, liksom bearbetningen av materialet och dess transformering till 

den färdigställda studien har skildrats så blottlagt som möjligt. 

   Men precis som Dewalt och Dewalt påpekar är det i fältstudier också viktigt att forskaren 

presenterar sin egen bakgrund och sina egna referensramar då detta färgar beskrivelsen av 

upplevelsen som läsaren tar del av – vilket även kallas reflexivitet.26 Till att börja med är det viktigt 

att veta att detta är första gången jag arbetar med respondenter och intervjuer, samt transkribering 

                                                 
23 Kvale & Brinkmann 2009: 218. 
24 Kvale & Brinkmann 2009: 221. 
25 Se även: Bilaga 6: Exempel på sammanfattning av handskrivna koder. 
26 Dewalt & Dewalt 2001: 30-31.  
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och kodning, liksom det även är första gången jag reser utanför Sveriges gränser på egen hand – 

men däremot är det min tredje resa till den sydostasiatiska kulturen, vilket har dämpat förekomsten 

av kulturella krockar.  

   En problematik som finns genomgående för hela studien är språkbarriären mellan mig och mina 

respondenter – varken jag eller dem har engelska som modersmål, vilket självklart medför en risk 

för missförstånd. Medvetenhet om detta har i alla intervjuer bidragit med att jag tog för vana att be 

om ett mer utförligt svar på frågor där jag misstänkte att lost in translation kan ha uppstått, eller så 

ställde jag diskret om frågan på ett annorlunda sätt. Därtill har jag överhuvudtaget inte använt 

information som jag ansett vara opålitlig på grund av språkbarriären, utan istället helt 

diskvalificerat den från studiens databas. Däremot är detta diskvalificerade data marginellt i sitt 

omfång och har på intet sätt påverkat studiens resultat.  

   Utöver detta bör läsaren medvetandegöras om att jag personligen klassificerar mig som pluralist 

med en förkärlek för dialogens möjligheter och icke-våldets väg, vilket självklart påverkat min 

inställning till en organisation som arbetar för pluralism genom dialog och icke-våld. Dock var jag 

redan i studiens tidigaste skede medveten om detta och valde att använda detta som en del av min 

strategi och tillvägagångssätt då jag i mina intervjuer berömde pluralistiska initiativ och liknande 

hos mina respondenter. Självklart kan detta skarpt kritiseras, men det finns vissa aspekter att ha i 

åtanke gällande detta:  

1) jag har hela tiden varit medveten om detta och därmed ständigt tagit ett steg tillbaka för att 

undvika att bli partisk,  

2) jag har varit kritisk och ifrågasättande gällande effektiviteten och metodvalet i 

organisationens sätt att arbeta för mig själv i skriftlig form under hela projektets gång för 

att undvika partiskhet,  

3) genom att berömma mina respondenters arbete är jag av övertygelsen att jag fick ta del av 

mer information än jag annars hade fått göra då detta bidrog till en mer avslappnad stämning 

och ett mer passionerat samtal från deras sida, och  

4) detta är ingen jämförande studie, varför alla respondenter haft liknande åsikter – i en 

jämförande studie (mellan exempelvis inklusivister och exklusivister i ett samhälle) hade 

neutralitet från mig som forskare i pluralismfrågan varit långt mer nödvändig och 

influerande för resultatet.  

2.2.1. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att syftet ska överensstämma med både resultatet och slutsatserna – alltså att 

forskaren faktiskt mätt vad denne ville mäta.27 Detta är en kvalitativ studie med fokus på att 

undersöka en NGO i Indonesien där syftet varit att utröna denna organisations framgångar och 

bakslag i relation till utvald samtida forskning. Jag är villig att argumentera för att syftet uppfyllts 

                                                 
27 Se exempelvis: Kvale & Brinkmann 2009. 
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då fältstudiernas resultat relaterats till den utvalda samtida forskningen på ett problematiserande 

sätt med de teoretiska utgångspunkterna i centrum för analysen.  

   Reliabilitet innebär att resultatet från denna studie är pålitlig – alltså att materialet insamlats på 

ett tillförlitligt sätt och kan återskapas av andra forskare.28 Då denna studie till övervägande del 

bygger på semistrukturerade intervjuer finns ingen möjlighet för en annan forskare att kunna 

generera exakt samma svar som jag fått då en semi-strukturerad intervjugrund ger forskaren 

möjlighet att bygga ut intervjun i personligt önskad riktning – något som kan antas ta sig olika 

uttryck hos olika forskare. Däremot har de tekniska hjälpmedlen för insamlingen av data varit av 

god kvalitet och bidragit med förhållandevis utmärkt data att analysera, liksom jag anser det vara 

rimligt att anta att en studie av hur en erkänd organisation fungerar och arbetar bör ge likvärdiga 

svar på likvärdiga frågor oavsett vem som ställer dem och när – självklart kan organisationen 

förändras över tid och detta bidra till nya svar på samma frågor, men detta påverkar inte 

reliabiliteten i min mening. Slutligen anser jag att reliabiliteten visserligen skulle ha kunnat stärkas 

om jag exempelvis använt mig av strukturerade intervjuer och avstått från att berömma pluralistiska 

initiativ, men min mening är likväl att detta inte på något sätt gör pålitligheten för studien 

otillförlitlig. 

   Avslutningsvis bör det dock poängteras att det finns ett problem gällande tillförlitligheten hos 

denna studie som beror av att man i en kvalitativ undersökning som denna inte bör bearbeta 

materialet som insamlats på egen hand då ens egna tankesätt kan påverka resultatet utan att man 

uppfattar detta, och således kan objektiviteten riskeras. Genom samarbete med andra skulle 

giltigheten i denna studie kunna ha stärkts betydligt, men det har dessvärre inte funnits varken 

möjlighet eller resurser för att ta del av sådan hjälp – och således har denna problematik inte kunnat 

åtgärdas.  

  

                                                 
28 Se exempelvis: Kvale & Brinkmann 2009.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1. Intergoup Contact Theory enligt Thomas F. Pettigrew 

3.1.1. Motivering av valet 

Denna teoribildning har valts med orsak av att Interfidei arbetar med en form av ’ringar-på-vattnet’-

princip där förhoppningen är att man genom att skapa relationer också kan åstadkomma en gradvis 

förändring av människors sociala samspel. Följaktligen kan Interfideis arbete med fördel jämföras 

mot denna teoribildning för att belysa aspekter av hur deras arbete fungerar i förhållande till 

fördomar och skapandet av långsiktiga relationer.  

3.1.2. Stereotyper, fördomar och diskriminering 

För att förstå Thomas F. Pettigrews Intergroup Contact Theory bör en kort introduktion om 

stereotyper, fördomar och diskriminering göras. Begreppet ’stereotyp’ myntades av Walter 

Lippmann år 1922 i syfte att förklara ett kognitivt system som hjälper oss människor att förstå vår 

omvärld. Han menade att människor behöver genvägar för att kunna processera all information vår 

hjärna utsätts för i form av generaliseringar.29 

   I Lippmanns fotspår har omfattande forskning gjorts för att studera de stereotyper som människor 

använder både medvetet och omedvetet. Det finns i denna forskning en samstämmighet om att 

stereotypiserande gentemot andra mänskliga grupperingar än ens egen beror av:  

1) att grupper av människor känns igen på en viss egenskap,  

2) att grupper av människor som helhet tillskrivs ytterligare egenskaper, och  

3) att när vi väl konstaterat att en individ tillhör en särskild grupp tillskriver vi denna individ 

de stereotypa egenskaperna som gruppen har tilldelats.30  

   För att exemplifiera: Om min kultur beskriver asiater som duktiga på matematik (alltså punkt ett: 

asiater, och två: duktiga på matematik), kommer jag vid mötet av en asiat sannolikt att också 

tillskriva denna individ egenskapen att vara duktig på matematik – utan att detta faktiskt bevisats, 

diskuterats eller synliggjorts (punkt tre).  

   Men det är viktigt att förstå att stereotyper inte behöver vara negativa, utan handlar snarare om 

automatiska generaliseringar som är nödvändiga för att kunna hantera verkligheten. Om vi tänker 

oss att jag inte har förmågan att stereotypisera, har jag heller inte förmågan att generalisera, och 

utan förmågan att kunna generalisera blir livet fruktansvärt komplicerat. Jag skulle exempelvis inte 

kunna förstå att ett glas och en mugg båda kan användas för att dricka ur, att en dörr kan öppnas 

med ett dörrhandtag likväl som en dörrknopp, eller att en schäfer och en labrador båda är hundar. 

                                                 
29 Hinton 2003: 13. 
30 Hinton 2003: 11-12. 



 

13 
 

Därför är stereotyper inte nödvändigtvis negativa då de kan hjälpa oss att utgå ifrån att ett möte 

med ett specifikt objekt, en specifik situation eller en specifik organism kan följa samma principer 

vid ett möte med ett liknande objekt, situation eller organism.31 

   Fördomar är däremot alltid negativa. Begreppet fördom definierades av Godon W. Allport som 

antipati eller motvilja mot individer eller grupper som baseras på särskilt svårföränderliga 

stereotyper. Därför är fördomar effekten av att stereotyper börjat skapa negativa och känslomässigt 

förankrade reaktioner gentemot grupper och individer.32  

   Om jag tror att blåögda män är särskilt benägna att begå våldshandlingar mot kvinnor och 

utvecklar en stereotyp för detta som i sin tur utvecklar sig till en avsky gentemot alla blåögda män, 

har min stereotypa bild övergått till att bli en fördom. Denna fördom kan i sin tur leda till 

diskriminering, vilket innebär att jag aktivt behandlar alla blåögda män annorlunda än andra män, 

genom att exempelvis medvetet undvika dem, spotta efter dem på gatan, eller gå så långt att jag 

misshandlar dem enbart på grund av deras ögonfärg och könstillhörighet.  

   Diskriminering innebär således att en stereotyp övergått till att bli en fördom, som i sin tur 

övergått till ett aktivt handlande.33 Med andra ord är problemet med fördomar (och diskriminering) 

att individers säregenhet inte tillåts existera, utan istället skapas direkta generaliseringar där 

blåögda män, för att bygga vidare på exemplet ovan, inte kan vara annat än kvinnomisshandlare 

oavsett om individen bevisat detta beteende eller ej. 

3.1.3. Intergroup Contact Theory 

Allport kom år 1954 att presentera vad han kallade The Intergroup Contact Theory, eller på 

svenska: kontakhypotesen, vilken enkelt uttryck framhåller att individers kontakt över grupp-

gränsdragningar genererar nedbrytandet av fördomar gentemot ’den Andra’. Han menade att om 

två eller fler grupper (eller individer från grupper) möts och skapar sociala relationer kommer 

fördomarna gentemot ’den Andre’ att försvagas och istället ersättas med kunskap.34 Med andra ord 

tänkte sig Allport att vi genom socialt umgänge med ’den Andre’ inte längre kan vidmakthålla 

fördomar då individualiteten lyser igenom och insikten om att en grupps medlemmar inte är 

fullständigt homogena och utan egna intressen utkristalliserar sig. 

   Allport framhöll att fyra förhållanden krävs för att grupper ska kunna utveckla dessa positiva 

kontakter med varandra och därigenom bryta ned fördomarna:  

1) att grupperingarna bär samma status,  

2) att grupperingarna har liknande målsättningar,  

                                                 
31 Hinton 2003: 125. 
32 Svartvik 2013: 4.  
33 Svartvik 2013: 5. 
34 Hinton 2003: 103. 
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3) att grupperingarna kan samarbeta, och slutligen  

4) att grupperingarna delar stöd för likvärdiga auktoriteter, lagar och sedvänjor.35  

   Thomas F. Pettigrew är en forskare som fördjupat denna teoribildning. I texten Intergroup 

Contact Theory beskriver Pettigrew flertalet aspekter av hur den samtida forskningen i kombination 

med utförda experiment har gett möjlighet att förstå mer om hur kontakthypotesen fungerar, och 

pekar på att dagens forskning indikerar att fyra parallella processer pågår vid kontakt mellan 

grupper:  

1) att man lär sig om utgruppen,  

2) att man ändrar beteendet,  

3) att man generera känslomässiga band, och  

4) att in-gruppen omvärderar sig själv.36  

   Han framhåller att detta i kombination med ny kunskap om generaliseringsprocesser bör 

omformulera Allports kontakthypotes. Detta beror av Pettigrews övertygelse om att långsiktiga 

relationer skapar mer konstruktiv kontakt i allmänhet än vad ett första möte och bekantskap kan 

göra, varför han också vill tillföra ytterligare ett förhållande för att kontakthypotesen (eller som 

han kallar den: Intergroup Contact Theory) ska kunna fungera:37   

5) att situationen för kontakt ger deltagarna möjligheten att bli vänner med varandra.
38

 

  

                                                 
35 Pettigrew 1998: 66-67.  
36 Pettigrew 1998: 70-73. 
37 Pettigrew 1998: 73-76. 
38 Pettigrew 1998: 76. 
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3.2. Tidigare forskning 

3.2.1. Motivering av valen 

Då denna studie skulle kunna omfattas av oändligt mycket litteratur har ett selektivt urval gjorts 

där syftet varit att skapa en bild av hur forskningen på området idag ser ut. Det mer sekulärt 

fokuserade litteraturvalet har därför fallit på dels en bok om hur moderna våldsamma konflikter ser 

ut i förhållande till historiens tidigare våldsamma konflikter (New and Old Wars: Organized 

Violence in a Global Era), och dels en bok som ger en sammanfattande beskrivning av hur fältet 

idag studeras (Om Krig och Fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier). Gällande mer 

religionsfokuserad litteratur kring fred och konflikter valdes dels en statistiskt grundad bok för att 

belysa framförallt religiösa konflikters utveckling (Ending Holy Wars: Religion and Conflict 

Resolution in Civil Wars), dels två böcker som tillsammans ger en bild av hur religion bidragit till 

fred runt om i världen genom institutionella initiativ och de etiska grunder religioner erbjuder som 

kan bidra till fredsskapande (Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik, samt Religion and 

Peacebuilding), och dels en bok som diskuterar religion som en resurs för fred i positiv anda 

(Religions and Worldpeace: Religious Capacities for Conflict Resolution and Peacebuilding).  

3.2.2. Litteraturpresentation 

   Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars av Isak Svensson (2012). 

Svensson studerar konfliktstatistik från Uppsala Konfliktdatabas mellan 1975-2010 gällande hur 

religiösa konflikter sett ut, förändrats och vilka mönster som kan upptäckas för denna typ av 

konflikt. Han undersöker hur inbördeskrig med religiösa dimensioner får problematiska 

lösningsprocesser, vad detta beror på, samt hur detta kan förebyggas, och kommer fram till att 

religiösa tvistefrågor i en konflikt skapar en mer eller mindre unik problematik där desacralisation 

kan vara nödvändigt för att konflikten ska kunna avslutas: If we can start to understand more about 

how desacralisation works, religion can become less of a tool for war, and instead more of a tool 

for peace.39 

   Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik redigerad av Douglas Johnston (2003). Johnston 

och bokens övriga författare argumenterar i en röd tråd genom hela boken för att religion kan vara 

ett synnerligen outnyttjat verktyg för fredsarbete, och särskilt i religiöst färgade konflikter där 

religion bör inkluderas som en variabel i fredsinitiativen. Även om religioners gynnsamma effekter 

och positiva sida framhålls, blundas det dock heller inte för den destruktiva sida av religion som 

också existerar och uppvisas i form av bland annat krigsmobilisering och våldsutövning. Johnston 

                                                 
39 Svensson 2013: 186. 
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själv lyfter poänger för framtiden såsom att kriget mot terrorism sannolikt snarare ökar antalet 

terrorister än eliminerar terrorismen, och han diskuterar religioners unika förmåga att kunna skapa 

en transcendent auktoritet för sina följare som kan inspirera till godhet. Boken innehåller flera 

exemplifierande fallstudier av konflikter från olika tider och platser, däribland konflikten på Sri 

Lanka, kriget i Bosnien-Hercegovina och Kosovo, och situationen i Mellanöstern. Detta citat kan 

påstås sammanfatta bokens utgångspunkt och ställningstagande: Religion, as is becoming 

increasingly apparent, is a double-edged sword. It can cause conflict or it can abate it.40 

   New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era av Mary Kaldor (2012). Kaldor 

presenterar i denna bok vad hon menar är en ny form av krig som ställs i kontrast mot vad hon ser 

som den gamla tidens krig. Hon framhåller att de nya krigen förändrat karaktär mot tidigare, och 

att detta delvis beror på globaliseringen som medfört att den traditionella spelplanen för krig har 

ändrats. De nya krigen framhålls ha andra målsättningar, metoder för sin krigsföring, och 

finansieras på ett annorlunda sätt än tidigare – vilket i praktiken handlar om att vi gått från krig 

mellan nationer till allt fler inbördeskrig, från skyttegravsstrider till gerillakrigsföring, och 

statskassans krigsfinansiering till mängder av olika aktörers finansiella bidrag. Något hon 

presenterar utifrån bland annat teoribildningar, fallstudier och statistik. 

   Om Krig och Fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier redigerad av Karin Aggestam 

och Kristine Höglund (2012). I denna bok låter Aggestam och Höglund läsaren introduceras till 

den moderna freds- och konfliktforskningen från flera olika infallsvinklar. Bland annat presenteras 

hur man gör en konfliktanalys, hur krigens historia och utveckling sett ut, vilka orsaker och 

lösningar konflikter idag anses ha, liksom även flertalet fallstudier förekommer där konflikter 

exemplifieras för att presentera olika sätt att förstå, hantera och lösa dem på (bland annat gällande 

första världskriget och kriget i Afghanistan). Den röda tråden som löper genom boken är att man 

måste förstå en konflikts orsaker för att kunna finna dess potentiella lösningar.  

   Religion and Peacebuilding redigerad av Harold Coward och Gordon S. Smith (2004). Coward 

och Smith har i denna bok valt att beskriva hur religion kan bidra till effektivt fredsbyggande i 

konflikter. Boken bygger på dels ett inledande kapitel med generella uttryck för religiöst 

fredsbyggande och förklaringar av vad religiöst fredsbyggande innebär. Detta åtföljs av flertalet 

kapitel där olika religioners fredsbudskap i teori och praktik exemplifieras, däribland amerikansk-

indianskt och judiskt fredsbyggande. Därefter ges några exemplifierande fallstudier av bland annat 

konflikterna i Bosnien och Sydafrika, och boken avslutas med ett kapitel där ett försök görs att 

                                                 
40 Johnstone & Cox 2003: 14. 
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omvandla religioners fredsskapande teoribildning till praktik genom rekommendationer till 

politiska ledare, religiösa ledare och icke-statliga organisationer. Sammanfattningsvis kan man 

säga att boken ger ett brett perspektiv av fredsbyggande genom religion, och väcker frågor om 

varför religion inte nyttjas som ett effektivare verktyg i freds- och konfliktlösnings-projekt.  

   Religions and Worldpeace: Religious Capacities for Conflict Resolution and Peacebuilding 

redigerad av Roland Czada, Thomas Held och Markus Weingardt (2012). I denna bok tar sig 

författarna an uppgiften att hitta potential hos flertalet livsåskådningar för att kunna stödja och 

skapa fred. Boken delas in i tre större delar (samt en introduktion) som resonerar kring religion 

som en resurs för att skapa fred, religion som fredsmakare utifrån teologi, och den ambivalenta 

relationen mellan religion och fred utifrån empirisk kunskap. Vad man kommer fram till skulle 

kunna sammanfattas med att religion har stor kapacitet då det kommer till att kunna bidra till 

fredlighet. 

3.2.3. Möjliga slutsatser att dra om konflikter utifrån litteraturen 

Alla konflikter uppstår i sin specifika kontext med en särskild bakgrund, samtid och framtid, mellan 

särskilda parter på särskilda platser, och med särskilda orsaker. Detta medför att det inte finns 

någon mirakelkur som magiskt löser alla konflikter, men däremot finns teorier och riktlinjer för 

vad en konflikt generellt sett beror på, hur en konflikt generellt sett fortlöper, samt hur en konflikt 

generellt sett kan lösas.  

   Det är ett komplext forskningsfält, men för att ge en så lättförståelig utgångspunkt som möjligt 

för läsaren av denna studie sammanfattar jag i detta avsnitt vad som skulle kunna anses vara de 

mest grundläggande delarna av samtida freds- och konfliktforskning utifrån litteraturen jag använt 

mig av. 

3.2.3.1. Orsaker till våldsamma konflikter 

Det finns tre övergripande utgångspunkter för att förklara våldsamma konflikters uppkomst och 

orsak: politiska förklaringar, ekonomiska förklaringar och sociala/identitetsbaserade förklaringar. 

Det är dock viktigt att förstå att även om de utlösande orsakerna till en konflikt kan vara exempelvis 

politiska, kan andra variabler som etnicitet (och därigenom sociala faktorer) snabbt bli en central 

del av konflikten genom mobiliseringsgrunder och liknande.41 Dessa tre förklaringsmodeller är 

med andra ord sällan ensamt skyldiga till en våldsam konflikt – det rör sig nästan alltid om en 

kombination av dem som med tiden föder eller spär på en konfliktsituation. 

                                                 
41 Fjelde 2012: 91-93. 
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   Gällande de politiska förklaringarna handlar det om att förklara en konflikts uppkomst utifrån 

politiska grundorsaker. Forskningen pekar bland annat på rimlighet i en teori kallad ’den 

demokratiska freden’ som framhåller att demokratiska nationer varken har benägenhet att strida 

med andra demokratiska nationer eller riskerar utbrytandet av inbördeskrig. Denna teori motiveras 

med att demokratier styrs genomskinligt, att demokratiskt styrelseskick begränsar den legitima 

användningen av våld, och att viljan till våldsamt uppror inom landet sällan är närvarande i en 

demokrati. De stater som främst riskerar att hamna i våldsam konflikt utgörs däremot av 

autokratiska stater som eftersträvar demokrati – själva demokratiseringsprocessen blir nämligen 

ofta en konfliktgrund då nuvarande ledare och framtida visioner lätt kan leda till oenighet om 

nationens utveckling och vart maktens centrum egentligen ligger.42 

   Gällande de ekonomiska förklaringarna till våldsamma konflikters uppkomst tyder forskningen 

på att länder med en låg bruttonationalprodukt (även i rika länder) ökar risken för politiskt våld, 

vilket i sin tur ökar risken för inbördeskrig. Ekonomiska orättvisor i kombination med politiskt 

missnöje kan även skapa en god mobiliseringsgrund för upprorsgrupper – särskilt fattigdom, 

arbetslöshet och utbildningsbrist har visat sig påverka rekryteringsbasen för rebellgrupper särskilt 

gynnsamt. Ytterligare exempel på hur ekonomiska faktorer kan framkalla konflikter är frågan om 

vem som äger resurser och huruvida andra ser detta ägande som legitimt eller ej. En annan 

omständighet kan vara att vissa parter har möjlighet att gynnas ekonomiskt av att en konflikt 

utbryter och upprätthålls – bland annat kriminell handel blomstrar när en statsmakt inte kan 

bibehålla eller upprätthålla varken rättsväsendet, den legitima våldsanvändningen av poliser och 

militärer, eller den säkerhet folket behöver.43 

   Slutligen finns alltså även sociala, eller identitetsbaserade, förklaringar till konflikters uppkomst, 

och dessa handlar om identitet, kultur, diskriminering, och liknande. En orsak till våldsamma 

konflikters uppkomst kan vara att en etnisk minoritet inte ges samma möjligheter eller rättigheter 

som andra folkgrupper, varför (den verkliga eller upplevda) orättvisan kan utgöra en god grund för 

mobilisering – särskilt då just etnisk tillhörighet blandar in familjeband, traditioner, 

tillhörighetskänslor, och liknande. En gemensam identitet leder nämligen ofta till en enklare 

mobilisering i en våldsam konflikt.44 

   Ett annat exempel på en social förklaring till konflikters uppkomster är ’syndabockshypotesen’, 

vilken innebär att en grupp omvandlas till alla problems orsak och därmed fienden, vilket stärker 

andra gruppers sammanhållning. Däremot bör det poängteras att det inte finns någon entydig 

                                                 
42 Fjedle 2012: 86-88. 
43 Fjedle 2012: 88-91. 
44 Fjedle 2012: 91-93. 
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forskning som tyder på att etniskt homogena samhällen undviker inbördeskrig i större utsträckning 

än ett etniskt varierat samhälle – idag är de flesta samhällen som existerar i världen fyllda av etnisk 

mångfald där grupperna kan leva i fredlig samexistens med varandra utan problematik.45  

3.2.3.2. Nya krig och religiöst motiverade krig 

Mary Kaldor har skapat en för religionsfokuserad freds- och konfliktforskning kanske särskilt 

relevant teori som bygger på att vi idag står inför en ny typ av krig som ser ut på ett annat sätt än 

de gamla krigen och därtill påverkar hur våldsamma konflikter kan lösas. Enligt henne är de nya 

krigen främst inbördeskrig, och dessa nya krig har genom globaliseringen skapat en ny spelplan 

för våldsamma konflikters utveckling då bland annat NGO:s, internationella nyhetsreportrar, 

inhyrda legosoldater och frivilliga från diasporor deltar som konfliktaktörer46 – tidigare var 

aktörerna färre och utgjordes främst av nationer. 

   Denna nya spelplan har bidragit till att krig idag har nya målsättningar, metoder för sin 

krigsföring och andra sätt att finansieras på än förr i tiden. Tidigare var målsättningarna oftast 

geografiska eller ideologiska, metoderna att med militära medel ta över territorium, och 

finansieringen utgjordes av envälde, centralisering och totalitärt styre. Idag, däremot, är 

målsättningarna ofta beroende av identitet på sättet att en viss identitet söker identifiera sig med 

makten, metoderna utgörs ofta av gerillakrigsföring och därmed också fokuserar mycket på att 

politiskt kontrollera människor i olika områden (målet blir att få bort alla med ’fel’ identitet eller 

åsikt från territoriet, varför rädsla och hat blir drivande krafter i denna krigsföring) liksom 

paramilitärer, lokala krigsherrar och liknande ofta förekommer. Därtill är finansieringen ofta 

decentraliserad på sättet att deltagandet i krigen ofta är marginellt samtidigt som arbetslösheten är 

hög, och ofta livnär sig de krigförande enheterna på plundrande, kidnappningar, och att göra sig 

pengar på den svarta marknaden (som blir allt mer betydande ju mindre lagar kan efterföljas och 

ju mer korruption som finns i ett land).47  

   Statistiskt kan Isak Svensson stärka Kaldors teori. Visserligen finns det inte någon (mellan 1975-

2010 åtminstone) våldsam konflikt som enligt UCDP (Uppsala Conflict Data Program) haft 

religiösa målsättningar som enda målsättning eller ambition i den våldsamma konflikten – när 

religion varit inblandat har alltid andra frågor också funnits på tapeten. Men statistiken pekar på att 

religion oftast förkommer som en konfliktfråga i konflikters senare skeden, och ofta dyker den upp 

som en del av mobiliseringsprocesserna. Detta har medfört att åtminstone Svensson menar att man 

genom att lösa en konflikt i ett tidigt skede undviker att konflikten får möjligheten att dra på sig en 

                                                 
45 Fjedle 2012: 91-93. 
46 Kaldor 2012: 2, 5.  
47 Kaldor 2012: 7, 9-10. 
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religiös agenda och därigenom också undviker att konflikten blir mer svårlöslig genom religionens 

intågande på spelplanen.48  

   Svensson framlyfter även att mellan 1975-2010 har enbart 28 procent av de väpnade konflikterna 

som förekommit haft en uttalat religiös tvistefråga från åtminstone en av parterna som deltar i 

konflikten. Skillnaden man kan se i denna statistik över tid är att denna typ av konflikter (de med 

åtminstone en religiös tvistefråga) utgjorde 3 procent av världens väpnade konflikter 1975, men 

hela 49 procent 2008.49 Denna statistik ger dock något av en felvinkling då Svensson även 

framhåller att det inte förekommer fler religiöst motiverade konflikter idag än tidigare – det handlar 

om att andra konflikter tenderat att minska i antal vilket får statistiken att snedvridas en aning då 

det alltså inte har blivit fler religiöst motiverade konflikter med tiden, utan snarare ligger dessa 

kvar på ungefär samma nivå som 1975.50 

   Således kan man klargöra att dynamiken för våldsamma konflikters orsaker och utveckling har 

förändrats, och det är särskilt viktigt att observera att social identitet blir en allt större variabel i vår 

tids konflikter. Denna nya konfliktdynamik påverkar även konfliktlösningsprocesserna då man i ett 

nytt krig eller våldsam konflikt, bland mycket annat, kan ha svårt att avgöra vem som är legitim 

auktoritet i landet. Ta Syrienkonflikten som pågår i skrivande stund som exempel: är al-Azad eller 

rebellgrupperna den legitima ledaren för landet? Om man inte kan avgöra vilka auktoriteter som 

styr, eller ens vilka konfliktparter som egentligen deltar (exempelvis: är al-Qaida en konfliktpart i 

Syrienkonflikten eller ej?), är det svårt att skapa fredsförhandlingar och medlingssituationer – 

mellan vilka ska man medla?51 

3.2.3.3. Våldsamma konflikter och religion 

Då det kommer till freds- och konfliktforskning som fokuserat på att studera religion finns vissa 

gemensamma hållpunkter som påpekas av flertalet författare. Informationen som skapats av den 

mer sekulära freds- och konfliktforskningen kombineras i denna litteratur med kunskap om 

verkliga situationer i konflikter, etiska och moraliska aspekter av religioner, och teoribildningar 

om religion och religiösa aktörer och institutioner i allmänhet.  

                                                 
48 Svensson 2013: 176-178. 
49 Svensson 2013: 30-31 och 37. 
50 Svensson 2013: 176-177 
51 Kort sammanfattning av Syrienkonflikten: Sedan flera decenniers diktatur i landet kom den Arabiska Våren att nå Syrien vilket medförde att 

fredliga demonstrationer mot det autoritära styret och ledaren Bashar al-Asad hölls under 2011. Men protesterna bemöttes med brutalitet som kom 
att leda till att den Fria Syriska Armén startades som en militär opposition mot regimen. Under den kommande tiden startade ett inbördeskrig i landet 

mellan regimen och Fria Syriska Armén, där det med tiden kom att uppstå problem inom Fria Syriska Armén som ledde till att soldater började 
ansluta sig till en islamistisk organisation med kopplingar till al-Qaida kallad Jabhat al-Nusra – med följden att Fria Syriska Armén, Jabhat al-Nusra 

och al-Assad-regimen började strida mot varandra. Omvärlden har försökt att få ett slut på inbördeskriget utan framgångar, till stor del på grund av 

att Säkerhetsrådet i FN inte kunnat enas om hur man ska hantera konflikten, och 2013 beräknades att tre miljoner människor flytt landet som en 
följd av kriget, liksom sju miljoner tros vara på flykt inom landets gränser.  

Se exempelvis: Nationalencyklopedin: Syrien: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/syrien#historia. Publicerad: ospecificerat 

av Frans af Schmidt och Jessica Christoffersen, hämtad: 2015-01-28.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/syrien#historia
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   Till att börja med är det viktigt att omnämna att religion ses, och erkänns, som ambivalent då det 

kommer till forskning om krig och fred. Detta för att religion kan uppmuntra människor att döda 

varandra, men kan också uppmuntra människor till kärlek och förlåtelse52 – religion can be the 

source of both conflict and peace.53 Det bör dock poängteras att denna förmåga inte enbart 

förekommer inom religion, utan att även sekulära ideologier har och har haft samma förmåga att 

motivera våld likväl som icke-våld.54 Religion är precis som sekulära ideologier i grund och botten 

varken ond eller god, utan beror av målsättningen hos den som brukar ’verktyget’.55 

   Det finns dock en särskilt viktig aspekt av religiöst motiverade konflikter som förändrar, och 

framför allt problematiserar och försvårar, dess dynamik sett till andra typer av konflikter: Religiöst 

grundade konflikter kan ha en natur som inte tillåter förhandling. Vad detta beror på kan ha olika 

orsaker, men förslag på varför är bland annat att en konflikt grundad i viljan att ha eget tillträde till 

en helig plats omöjliggör att man delar på platsen, eller att tvistefrågan i grunden har varit politisk 

men transformerats till att kamoufleras med en religiös konfliktfråga för att mobilisera ett större 

stöd.56  

   Helt enkelt kan en religiöst motiverad konflikt skapa tvistefrågor som försvårar eller till och med 

omöjliggör förhandling – och därmed kan enbart ett nollsummespel bli utgången.57 Detta har 

medfört att man i denna typ av konfliktsituationer bör försöka avsakralisera (desacralisate) 

motsättningarna för att på så sätt kunna uppnå en fredlig lösning. Att avsakralisera i 

konfliktsammanhang innebär att man försöker minska betydelsen av de religiösa tvistefrågorna i 

konflikten genom att försöka ta bort dessa religiösa oförenligheter från konfliktens direkta centrum 

– med andra ord: Att få den religiösa målsättningen att nedgraderas i konfliktfrågan genom 

antingen ett politiskt eller samhälleligt drivet initiativ.58 

3.2.3.4. Fredsskapande genom religion och religiösa initiativ 
[P]olitical, religious and nongovernmental leaders and actors all need to take similar steps to 

promote peace – listen, learn, understand, and respect. They need to take maximum advantage 

of the lessons offered by the world’s religious traditions. To promote prevention and peace, they 

need to think broadly and inclusively, endeavour to empower disputants, and make addressing 

the structural causes of conflict one of their top priorities.59 

Praktiskt taget alla världens religioner uppvisar en stor samstämmighet i sina etiska principer och 

läror – och särskilt gällande att uppmana till fred. De förespråkar i allmänhet Den Gyllene Regeln 

                                                 
52 Johnstone & Cox 2003: 14. 
53 Svensson 2013: 2. 
54 Czada, Held & Weingardt 2012: 10-11. 
55 Svensson 2013: xii och 8. 
56 Svensson 2013: 50-54. 
57 Svensson 2013: 67. 
58 Svensson 2013: 161-162  
59 Carter & Smith 2004: 299. 
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(’gör mot andra som du själv vill bli behandlad’) på ett eller annat sätt, liksom de uppmanar sina 

följare till kindness, charity, compassion, honesty, fairness, justice, equality, tolerance, respect, 

nonviolence, humility, forbearance, self-discipline, moderation, and forgiveness.60 Detta innebär 

således att (de flesta) religionerna har en gemensam grundsyn och delade målsättningar.61 

   När religiösa medlare, eller faith-baserade aktörer som vi också kan kalla dem, lyckas skapa fred 

beror detta framför allt av fyra faktorer:  

1) de har intim kunskap om språket och kulturen hos människorna som befinner sig i konflikt,  

2) de har tillgång till förstahandsinformation om konflikten genom hela dess utveckling,  

3) de har förmåga att nyttja politisk expertis, och  

4) de kan hjälpa till att utveckla och omfamna en långsiktig vision för fred i det 

konfliktdrabbade samhället.62  

   De lyckas alltså helt enkelt till stor del för att de har möjligheten att bygga pålitliga relationer 

mellan olika parter. Dessa religionsförankrade aktörer lever nära folket, och kan i sönderfallande 

eller svaga stater till och med vara de enda institutionerna som fortfarande fungerar. Därför kan 

också dessa ledare på en lokal nivå vara de första som i en stundande konfliktsituation faktiskt 

upptäcker konfliktens början.63 

   Dessa faith-baserade aktörer tenderar att varken trivialisera eller ignorera människors lidande och 

sorg, utan uppvisar istället ofta respekt och förståelse för individuella offer på ett sätt som kan bidra 

till både konfliktlösning och försoningsprocesser särskilt effektivt.64  Därtill är religion a powerful 

force in the lives of people and a strong foundation for many societies,65 vilket medför att religion 

besitter en unik maktposition i åtskilliga människors liv, som i sin tur bidrar med att religiösa 

institutioner och dess ledare även har fyra starka sätt att kunna influera sina anhängare genom då 

det kommer till fredsskapande:  

1) de har redan en väletablerad och genomgripande influens i samhället,  

2) de har ett rykte som en apolitisk kraft för förändring baserat på respekterade värden,  

3) de har en unik styrka i att kunna försona konfliktparterna och åter-humanisera relationer, 

och  

4) de har kapacitet att mobilisera stöd för en fredsprocess på både lokal, nationell och 

internationell nivå.66  

                                                 
60 Carter & Smith 2004: 281.  
61 Ibid. 
62 Little & Appelby 2004: 11.  
63 Little & Appelby 2004: 3, 7 och 12. 
64 Little & Appelby 2004: 15. 
65 Hamilton 2003: x.  
66 Johnston & Cox 2003: 14.  
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   Faith-baserade initiativ kan även bidra till fred på fyra huvudsakliga sätt då dessa erhåller 

möjligheten för: 

1) emotionellt och spirituellt stöd till krigsdrabbade samhällen,  

2) effektiv mobilisering för deras samhällen och andra för fred,  

3) medling mellan konfliktparterna, och  

4) är en kanal för att eftersträva försoning, dialog och avväpning, av-mobilisering och 

återintegrering.67 

   Faith-aktörer kan därtill utgöra flera olika roller i en konfliktsituation, såsom exempelvis: 

samhällskritiker, utbildare och institutionsuppbyggare. Religioners etiker, ritualer och discipliner 

kan främja ödmjukhet och medlidande, påverka omdömet hos sina utövare, och hjälpa aktörerna 

med att agera försonare eller bidra till att sanningskommissioner genomförs.68  

   Det är dock viktigt att ledarna inte själva varit en del av förföljelsen eller våldsutövningen under 

konfliktens gång då deras legitimitet och auktoritet i dessa fall kommer att vackla och hanteras 

misstänksamt. Något som i sin tur direkt underminerar försoningsprocessens religiöst förankrade 

potential. Om dessa aktörer däremot inte tagit del i våldsutövningen utan istället varit neutrala eller 

uppmanat till fredlighet och visat respekt för alla samhällsmedlemmar under konfliktens 

fortlöpande, ökar istället möjligheten för att de i konfliktens avslutande skede framgångsrikt kan 

uppmana och uppnå sann försoning mellan de tidigare stridande parterna.69  

   Dessa faith-baserade aktörer kan även hjälpa till att transformera konflikten under dess gång 

genom att agera förespråkare för fred och icke-våld, observatörer, eller direkta medlare i konflikten. 

Detta kan hjälpa till att omvandla situationen då man exempelvis kan lyckas uppnå ett eldupphör 

eller åstadkomma ett fredsavtal. Därtill kan dessa religiöst förankrade aktörer agera utbildare och 

uppbyggare av institutioner när väl den våldsamma fasen av en konflikt når sitt slut,70 liksom de 

kan uppmuntra till skapandet av välfärdsinstitutioner som hjälper alla – inte bara en särskild 

grupp.71 Det förekommer till och med fall där dessa aktörer har lyckats säkra legitimitet i val.72 

   Faith-baserade aktörer kan därtill underlätta omvandlandet av skriftligt överenskomna fredsavtal 

till den praktiska sfären genom att låta människor mötas på gräsrotsnivå för att sitta ned och lyssna 

till varandras historier, och lära sig om den andres förhoppningar, drömmar, rädslor, behov och 

ångestkänslor. På så sätt kan man skapa förutsättningen för att människor ska kunna dela sina 

                                                 
67 Haynes 2012: 50-51.  
68 Little & Appelby 2004: 13-15.  
69 Little & Appelby 2004: 15.  
70 Little & Appelby 2004: 5-6.  
71 Haynes 2012: 48-49.  
72 Little & Appelby 2004: 9.  
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smärtor och förluster med varandra, och därigenom kunna förlåta varandra och påbörja 

helandeprocessen, och skapa en gemensam dröm för hur man vill att framtiden ska se ut.73 

   Det är som religiösa utbildare de lägger den främsta grunden för långsiktig 

konflikttransformering och konfliktförebyggande – genom utbildning kan man skapa förståelse för 

demokrati, mänskliga rättigheter och att leva i pluralism, man kan förespråka försoning, liksom ge 

människor träning, förståelse och förmåga att bruka icke-våld.74  

Indeed, an important aspect of religious education for peace is the research and writing, 

conferences, and dialogues dedicated to clarifying religious attitudes toward human rights, 

in particular the extent and kind of religious human rights deserving protection in pluralist 

societies.75 

   Appelby menar att religiösa aktörer störst chans att lyckas när de:  

1) har en internationell eller transnationell räckvidd,  

2) när de genomgående uppmanar till fred och undvikandet av att använda våld för att lösa 

konflikten, och  

3) när de har goda relationer till olika religioner i en konfliktsituation då detta kommer att bli 

en nyckel i att få input från dessa.76  

   Men det finns även två orsaker till varför effekterna av deras fredsarbete misslyckas:  

1) ofta misslyckas de religiösa ledarna med att förstå sin potential för fredsbyggande inom det 

lokala samhället, och  

2) många religiösa ledare saknar förmågan att utnyttja sin strategiska kapacitet på 

transnationella aktörer.77 

   Avslutningsvis vill jag delge läsaren ett utdrag av de rekommendationer som ges i Religion and 

Peacebuilding för hur NGO:s, religiösa ledare och politiska ledare bör arbeta för att nå en hållbar 

fred:78 

 Politiska ledare bör lära sig att ta religion på allvar då religion är en viktig del av många 

människors liv. De bör även inse att hot (upplevda som verkliga) går längre än enbart 

materiella frågor eller militärt beskydd – även rätten till faith är ett värde som kan hotas, 

liksom det är viktigt att de inte antar att så kallade ”quick fixes” kan skapa bestående 

lösningar. 

 Religiösa ledare bör hjälpa till i förhindrandet och lösningen av våldsamma konflikter 

genom att påminna sina anhängare om deras skyldighet att skapa fred. De bör även skydda 

sin trosövertygelse och sina läror från politiskt missbruk, liksom de själva måste inse och 

uppmana andra till respekt för andras trosövertygelser – varför de även måste lära sig om 

andras övertygelser så att de kan uppmana till fred på ett effektivare sätt. Därtill bör dessa 

                                                 
73 Carter & Smith 2004: 290-291.  
74 Little & Appelby 2004: 10.  
75 Ibid. 
76 Haynes 2012: 49.  
77 Haynes 2012: 50-51.  
78 Exempel hämtade från: Carter & Smith 2004: 291-299.  
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ledare vara förebilder för tolerans, inklusivitet och icke-våld genom att motarbeta och 

utmana både diskriminering och stereotypisering. 

 NGO-ledare bör arbeta för att återskapa relationer och återuppbygga samhällen när ett 

fredsavtal nåtts, och bör arbeta med både konfliktens tidigare deltagare, religiösa ledare och 

politiska ledare för att uppmana till kommunikation, gemensam utbildning och samarbete. 

De bör även uppmärksamma gräsrötterna så att deras intressen och behov kan bli en del av 

fredsarbetet, liksom de ska uppmana till fred genom utbildning då kunskap är en effektiv 

konfliktförebyggare. Därtill bör de även arbeta med att uppmärksamma de delar av religiösa 

läror som uppmanar till djupare sociala band och spirituella meningar av fred. 

   Dessa faith-baserade aktörer bör uppmanas till att eftersträva uppbyggandet av en 

konfliktförebyggande kultur som kan förebygga att våldsamma konflikter utbryter, se till att 

kontrollera en utbruten konflikt för att denna inte ska kunna sprida sig eller bli allt mer våldsam, 

och arbeta för att lösa konflikten genom skapandet av en gemensam ny framtidsvision, 

återuppbyggande av relationer, samt arbeta för att de underliggande konfliktorsakerna som beror 

av strukturella problem ska åtgärdas.79  

                                                 
79 Carter & Smith 2004: 292. 
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4. Indonesien som kontext 

4.1. Det historiska sammanhanget 
Indonesien är en nation uppbyggd av en arkipelag i Sydostasien med omkring 17,000 öar inom sina 

gränser, och på denna yta har människor levt och frodats i årtusenden, byggt upp egna kulturer och 

påverkats av andras kulturer. Ursprungligen var det animistiska livsåskådningar som förekom där 

tillbedjan av naturandar och förfäder var viktigt, men mellan det femte och femtonde århundradet 

(sett från vår västerländska tideräkning) kom öriket att färgas av en ny kultur då indisk religion 

(vad vi idag skulle kalla hinduism och buddhism) gjorde sitt intågande. Detta nya kulturinslag 

sammansmälte med den tidigare animistiska kulturen och kom att skapa buddhistiska och hinduiska 

riken på bland annat ön Java som varken var renodlat hinduiska eller buddhistiska, utan snarare en 

sammansmältning av dessa två och andra livsåskådningar.80  

   Under denna tidsepok kom även ytterligare en kultur att vävas in i arkipelagens utveckling: islam. 

Islams spridning i Indonesien är debatterad av forskare, men vidhålls av de flesta som en av de 

viktigaste händelserna i landets historia. Forskarna är däremot förhållandevis eniga om att det första 

genuina beviset på existensen av muslimska kungadömen i Indonesien kommer från år 1211 (vår 

tideräkning) i form av en sultans gravsten på Norra Sumatra. Därefter tyder de arkeologiska 

lämningarna på att anhängarna till islam växte i öriket; det kan ha varit följden av giftermål, frivillig 

konvertering, att kungar pressade sin befolkning att omvända sig, att handel underlättades av att 

vara muslim81 – oavsett kom islam att fortsätta växa, tills att landet idag utgör den nation i världen 

med flest muslimer i sin population.82  

   Under 1300-talet började även kinesiska handelsvägar att utkristallisera sig till arkipelagen och 

medförde att både kineser och kinesisk kultur stannade i det redan kulturellt mångfasetterade 

området.83 200 år senare, under 1500-talet, var det kolonialiseringstrenden i Europa som kom att 

påverka landets utveckling som en följd av platsens rika utbud på kryddor – vilket på den tiden var 

en exklusiv bristvara i Väst. Portugiserna startade kolonialiseringen och döpte delar av arkipelagen 

till Indonesien under tidigt 1500-tal,84 och med deras intågande följde missionerande arbete av 

katolska kyrkan på platsen.85 Portugisernas kolonialisering åtföljdes av Holland under 1700-talet, 

vilket enbart avbröts mellan 1811-1816 av ett kortvarigt brittiskt övertagande.86  

                                                 
80 Pringle 2010: 18-23.  
81 Ricklefs 2001: 3-4, 7-16.  
82 Pringle 2010: 17. 
83 Sidel 2006: 19.  
84 Ricklefs 2001: 26-27.  
85 Taylor 2003: 135-136.  
86 Sidel 2006: 21.  
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   I mars 1942 kom den slutliga kolonialmakten att ta över Indonesien. Holländarna förlorade sin 

koloni till Japan under Andra Världskriget, och japanerna ockuperade landet med en brutalitet som 

fick följden att indonesisk nationalism växte sig allt starkare. Den 17 augusti 1945 kom 

frihetskampen som indoneserna bedrivit mot sina kolonialisatörer att slutligen ge frukt då 

nationalistledaren Sukarno kunde utropa Indonesien självständigt.87 Så efter århundraden av 

kolonialisation såg landet och dess befolkning slutligen sin frihet från tidigare makthavare. 

   Sukarno kom att bli landets första president och hans tid som ledare präglades av framförallt 

nationalism i form av bland annat införandet av konstitutionen Pancasila (ungefär: De Fem 

Principerna).88 Under slutet av 1950-talet hade tre syrande makter utkristalliserats i landet där 

Sukarno utgjorde en part, PKI en annan part (Partai Komunis Indonesia, ungefär: Det Indonesiska 

Kommunistpartiet), och armén den tredje, där PKI och armén ofta var i konflikt med varandra och 

därmed gjorde Sukarno till vågmästare.89  

   Men under mitten av 1960-talet förlorade Sukarno sin maktposition, samtidigt som över 500,000 

PKI-medlemmar (och antagna PKI-medlemmar) dödades i omfattande massakrer som en följd av 

att armén anklagat PKI för att ha försökt genomföra en statskupp som tog flera generalers liv. PKI 

förnekade inblandning i händelsen, men utan effekt och partiet blev efter massakrerna ett minne 

blott. General Suharto övertog 1966 makten av landet i en militärkupp, och etablerade en ny regim 

(the New Order) som ändrade Sukarnos tidigare fokus på antikapitalism och antiimperialism till att 

landet nu industrialiserades. Under Suhartos styre kom klasskillnaderna att öka, politiken bli 

auktoritär, och korruptionen ett allt större problem – men Indonesien kom samtidigt även att 

blomstra ekonomiskt.90 

   I och med den finansiella krisen som svepte över Asien under 1990-talet kom dock Suhartos 

militärdiktatur att kritiseras allt hårdare för sin korrupta politik, och allt fler krävde hans avgång. 

Efter tio dagars upplopp, plundringar och gatustrider i landet som bland annat resulterade i över 

tusen döda enbart i Jakarta kom slutligen hans avgång att bli verklighet 1998.91 Men efter dessa 

upplopp, som främst riktade in sig på den kinesiska minoriteten i landet, följde också tre år av 

kollektivt utförda våldsdåd över hela arkipelagen mellan religiösa grupperingar där ett exempel är 

hur 4,000 människor dog till följd av strider mellan kristna och muslimer i Malucku 1999.92  

                                                 
87 Ricklefs 2001: 244-260.  
88 Ricklefs 2001: 322, 336-337. 
89 Pringle 2010: 65-84. 
90 Ricklefs 2001: 346-354. Observera att dödsantalet är oklart – ingen ’höll räkningen’. 
91 Sidel 2006: 1-2.  
92 Sidel 2006: 2. Observera att dödsantalet är oklart och varierar beroende på ‘vem man frågar’ – men enligt Sidel är siffran 4,000 rimlig. 
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Landets första fria val kunde dock hållas den 7:e juni 1999,93 men än idag kvarstår problem med 

korruption, som fortsätter påverka nationens utveckling.94 

   Slutligen är det för denna uppsats relevant att påpeka att enbart sex religioner (islam, hinduism, 

buddhism, katolicism, protestantism och konfucianism) erkänns av staten i Indonesien idag.95 

Religionsfrihet existerar alltså inte, och på alla invånares identitetskort måste religionstillhörighet 

definieras,96 vilket för exempelvis judar innebär att man tvingas välja en av de sex erkända 

religionerna i sitt identitetskort, och alltså inte tillåts definiera sig som jude.  

4.2. Den kulturella kontexten  
Som framgår av Indonesiens historia existerar flera kulturer, etniciteter, religioner och 

livsåskådningar sida vid sida som en följd av årtusenden av kulturmöten. För denna studie är det 

relevant att förstå vidden av denna mångfald, vilket jag nedan försöker måla upp en bild av: 

   Indonesien utgör världens fjärde mest befolkade land med sina 238 miljoner invånare97 – enbart 

trumfad av USA, Indien och Kina – och har kanske en av världens mest multietniska befolkningar. 

Totalt sett räknar man med att över 1,000 etniska och subetniska folkgrupper lever i landet, men 

att enbart 15 av dessa grupperingar har mer än en miljon individer som tillhör gruppen.98  

   De största befolkningsgrupperna utgörs av javaneser på första plats (cirka 40 procent av 

befolkningen), sudaneser som tvåa (cirka 15 procent av befolkningen) och malayer som trea (cirka 

3,45 procent av befolkningen). Man ser alltså att de tre största befolkningsgrupperna snabbt går 

från förstaplatstagaren som utgör nästan hälften av befolkningen till en tredjeplatsare som inte ens 

överstiger fyra procent. Värt att notera är att kineser kommer på plats 15 med sina cirka 1,5 miljoner 

individer till antalet och därmed 0,86 procent av nationens befolkning – och efter kineserna är 

folkgrupperna baserade på mindre än en miljon tillhörare, vissa överstiger inte ens 1000 individer 

till antalet. Vad jag försöker tydliggöra med denna statistik är att den etniska mångfalden är enorm 

i Indonesien. Genom arkipelagens unika utformande av landet har dock i stort sett varje ö sin egen 

unika befolkningsfördelning som verkligen inte nödvändigtvis avspeglar den procentuella 

befolkningsstatistiken på nationell nivå. Ett exempel på detta är hur det på Bali finns 3 miljoner 

balineser som utgör nästan 89 procent av öns befolkning, fastän balineser sett till hela Indonesien 

enbart utgör 1,5 procent.99 

                                                 
93 Ricklefs 2001: 417.  
94 Se exempelvis: Transparency International: Corruption by Country/Territory: Indonesia: http://www.transparency.org/country/#IDN. Publicerad: 
ospecificerat, hämtad: 2015-01-27. Enligt deras mätning gällande korruption i världen hamnar Indonesien (2014) på plats 107 av 175 med en 

korruptionsindexpoäng på 34 av 100 (där 0 innebär väldigt korrumperat och 100 väldigt genomskinligt styrelseskick).   
95 Landguiden: Indonesien: Religion: http://www.landguiden.se.proxy.ub.umu.se/Lander/Asien/Indonesien/Religion, publicerad: 2014-12-03 av Pia 

Daleke, hämtad: 2014-12-27. 
96 Elga: 21:34-21:55 
97 Lindgren 2014: 128. 
98 Suryadinata, Nurvidya & Ananta 2003: 1, 6.  
99 Suryadinata, Nurvidya & Ananta 2003: 7-9, 22. 

http://www.transparency.org/country/#IDN
http://www.landguiden.se.proxy.ub.umu.se/Lander/Asien/Indonesien/Religion
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   Slutligen bör den religiösa tillhörighetsfördelningen i landet åskådliggöras, vilken följer denna 

(ungefärliga) statistik (år 2000): 

 Muslimer: 88,22 % av befolkningen = 178 miljoner 

 Kristna: 8,92 % = 18 miljoner 

 Hinduer: 1,81 % = 3,7 miljoner 

 Buddhister: 0,84 % = 1,7 miljoner 

 Andra (konfucianer inkluderade): 0,2 % = 412,000100 

   Det finns få muslimer på Östra Nusa Tengara, Bali och Papua, men i övrigt är över 40 procent av 

samtliga öars populationer utgjorda av muslimer. Kristna finns på de flesta platser i någon 

utsträckning, men över 40 procent kristna finns enbart på Norra Sulawesi, Papua och Östra Nusa 

Tengara. För hinduer är nära 90 procent av invånarna på Bali hinduer och näst flest hinduer har ön 

Kalimantan som nästan når 10 procent – hinduismen är med andra ord inte en särskilt utbredd 

religion i landet. Buddhismen kommer upp i 7 procent av befolkningen i Västra Kalimantan, och 

näst mest med 4 procent i Riau, men är annars mer eller mindre osynlig. Och slutligen når 

resterande religionsformer i landet inte över 5 procent av befolkningen på någon ö.101 

4.3. Historien om en NGO kallad Interfidei 
Interfidei, som har existerat i över 20 års tid, skapades framförallt för att studera hur religionens 

roll och position ser ut i Indonesien, för att genom dialog och samarbete uppnå kreativ förståelse 

för problem gällande pluralism, och för att genom interreligiösa dialoger och relationer stödja 

processen för frihet och demokrati på alla nivåer i samhället.102 Man valde att arbeta genom faith 

och religion, men utan att ge någon religion eller livsåskådning företräde framför någon annan. 

Man valde att låta alla vara välkomna att delta oavsett sin position i samhället eller religiösa 

tillhörighet. Och man valde att sträva efter att etablera en plats där religion kan diskuteras utan 

dolda agendor. Interfidei är en plats öppen för alla religioner, då man menar att alla religioner tillhör 

mänskligheten.103 

By using the word faith, it is as if we want to enter the aspect of human life that is very 

personal, that is impossible for others to find out except by oneself and God, for faith lies in 

a very hidden area inside the deepest heart of a human being.104 

   Den 20 december 1991 kom Interfidei att erkännas som en institution enligt indonesisk 

lagstiftning, men idén om denna organisation hade tänts redan på 60-talet.105 I samband med att 

                                                 
100 Suryadinata, Nurvidya & Ananta 2003: 104. 
101 Suryadinata, Nurvidya & Ananta 2003: 111-136.  
102 Darmaputera 2003: 6-8. 
103 Darmaputera 2003: 7-8. 
104 Sarapung 2003: 34.  
105 Sumartana 2003: 3.  
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Th. Sumartana, som mellan 1982-1991 studerade i Holland, återvände till Indonesien 1991 kom 

han att i april samma år att inleda ett projekt tillsammans med kollegor i Yogyakarta i syfte att 

producera en kommentar till den islamiska litteraturen från 1980-talet. Arbetet avslutades dock 

aldrig, utan återupptogs 1997 men denna gång med ett nytt koncept. Med hjälp av bland andra 

Hairus Salim, Ahmad Suaedy, Elga Sarapung och Zuly Qodie kom Sumartana att i juli 1998 kunna 

publicera boken som eftersträvats sedan 1991.106  

   Till en början möttes den nyetablerade organisationen av stor skepsis då många utgick ifrån att 

det fanns en gömd agenda. They will say: You will go to Interfidei and you will be islamized. They 

will establish a new religion, so don’t go there.107 är bemötanden som Elga berättar att 

organisationen ställdes inför i ett tidigt skede.108 Skepsisen var med andra ord stor från 

omgivningen, men organisationen fortsatte sin existens.  

   Att det var i Yogyakarta på Java som denna organisation såg sin födelse var ingen slump – det är 

en gammal stad, en pluralistisk plats, och en utbildningsort.109 Allt eftersom tiden gick kom 

Interfidei att ställas inför nya utmaningar och nya kontexter, och under andra halvan av 1990-talet 

insåg man behovet av att sprida sitt arbete även utanför Yogyakarta. Dels spred man sina vingar 

över Javas yta, men såg även behovet av att engagera sig i konfliktdrabbade områden, såsom i 

Maluku, Jayapura och Lampung. Kampanjer för fred genomfördes på olika platser, och man 

jobbade för att inte själva bli den påverkande eller bestämmande faktorn, utan istället för att de 

resurser som fanns på plats skulle börja utnyttjas – att lokal kunskap och mänskliga resurser på 

plats skulle kunna utveckla egna institutioner.110 

   Tiden förde med sig nya medarbetare på Interfidei från olika platser runt om i det mångkulturella 

landet, från olika samhällsskikt, med olika utbildningar i ryggen, med varierande erfarenheter, och 

från skilda livsåskådningar. En insikt och större förståelse för den mångfald som färgar det 

indonesiska samhället uppstod som följd, och istället för att fokusera på ’quick fixes’ insåg man 

nödvändigheten i att tänka steget längre – för verklig förändring kräver en långsiktig plan. Dessa 

första tio år som organisationen mötte utkristalliserade en insikt om att det viktigaste var att vara 

responsive to the calling of the new spirit of time,111 vilket särskilt ställde krav på utvecklandet av 

faith–dialoger, en förmåga att kunna utveckla organisationen, och uppbyggandet av ett center för 

dialog.112  

                                                 
106 Sumartana 2003: 4-5.  
107 Elga: 1:25:28-1:25:47 
108 Elga: 1:25:28-1:25:47 
109 Sumartana 2003: 3.  
110 Sumartana 2003: 5. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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   Man genomförde under de första fem åren (mellan 1991-1996) följande program inom 

organisationen: månadsvisa diskussioner, seminarier, publiceringar, forskning, natten för böner 

och reflektion, utveckling av mänskliga resurser, och utvecklingen av ett bibliotek. Av dessa var 

det bara publicerandet, seminarierna och de månadsvisa diskussionerna som faktiskt förekom 

intensivt, varför man under perioden 1997-2001 kom att införa nio program: samma sju som ovan 

(med undantaget diskussioner istället för månadsvisa diskussioner, och att seminarier fått tillägget 

seminarier och workshops i regioner), samt studier av religion och samhälle, och konstruerandet 

av ett dialogcenter. Under denna andra period utvecklade man alltså även ett bredare fokus än 

enbart Yogyakarta,113 liksom man under 1998 började skicka ut nyhetsbrev två gånger per år 

(undantaget 1999-2000 då ekonomin inte tillät detta).114   

It could be said that Interfidei is the first inter-faith dialogue institution in Indonesia. A free, 

open institution without any regard to any religious institution’s hierarchy, which accepts 

anybody concerned [sic.] about the ideas of dialogue and inter-faith relations. It is an 

independent inter-faith institution, but that has networks, friendship relations, as well as 

brotherhood relations with all people interested with and have sincere, honest, and open 

concerns toward the variety and the problems of human democracy. […] Experience have 

taught us all to be always realistic, among the existing hopes and dreams; to realize the 

capabilities as well as limitations owned; to comprehend critically and distinguish the text 

and context, the theory and practice. Challenges will always be there, but the hope to stay 

alive for a reality in the future, that what is done is for all, for the sake of everybody and 

mutual interests.
115

  

 

  

                                                 
113 Sarapung 2003: 36-38. 
114 Sarapung 2003: 39-40. 
115 Aminah, Bless & Haryandi 2003: 1-2. 
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5. Resultat 

5.1. Presentation av fältstudiernas resultat 

5.1.1. Introduktion 
Since the beginning, Interfidei has had the motive of ’interfaith’, it does not belong to merely 

one religion. Interfidei concentrated itself on the ‘faith’, and not ‘religion’ in order not to be 

trapped in an approach toward religion institutionally. For Interfidei, faith is the essence of 

religion. This institute gives as much room and space as possible for the freedom of thinking, 

as well as all discourses on faith that are expressed openly. Interfidei crosses the line of 

definition on ‘religion’ given by the state.116 

Interfidei har sedan sin tillblivelse fokuserat på att föra det indonesiska folket närmare varandra, 

vilket man beslutade sig att göra genom faith då detta är en stark kraft i det indonesiska samhället.117 

En av mina respondenter (Elga) förklarade detta med att: Everybody in the world, or in Indonesia 

at least, has faith. Not everyone has their own religion, and they don’t need religion – but everyone 

needs faith.118 Användandet av termen faith motiveras av organisationen med att det är mer öppet 

och inklusivistiskt än religion då man menar att begreppet religion syftar till institutioner, vilket 

blir problematiskt i ett land där enbart sex religiösa institutioner accepteras.119 

   Till en början arbetade man utifrån konceptet pluralism och dialog, men främst i teorin. Detta 

kom att förändras i samband med de upplopp som svepte över Indonesien i slutet av 1990-talet då 

Interfidei insåg att det inte längre var tillräckligt att arbeta teoretiskt, utan att praktiskt arbete blev 

allt mer nödvändigt. Detta medförde att man började fördjupa sina kunskaper i konflikthantering 

och hur man enligt rådande forskning kunde bygga fred effektivt.120 Man skulle kunna sammanfatta 

organisationens första 15 år i tre fem-års-perioder av utvecklande och anpassning: de första fem 

åren kretsade främst kring diskussioner och publikationer, under den andra femårsperioden kom 

man att börja bedriva forskning och utbildning, och i det tredje skedet började man även att utveckla 

sitt nätverkande (kallat Interfaith Network).121 

   Sammanfattningsvis kan man även säga att Interfidei under sina tio första år spenderade den 

största delen av sitt fokus på Yogyakarta och ungdomar genom att erbjuda bland annat Youth 

Forum Discourse varje vecka där sociala, politiska och kulturella problem diskuterades. I och med 

de våldsamma upplopp som skedde runt om i Indonesien i slutet av 1990-talet kom man alltså att 

förändra sin strategi till att fokusera på att anordna workshops och seminarier, liksom 

organisationen började utveckla nätverket genom aktiviteter på andra platser än i Yogyakarta, 

                                                 
116 Sumartana 2003: 4.  
117 Elga: 03:29-04:39  
118 Elga: 20:59-21:18 
119 Elga: 18:03-21:17  
120 Elga: 47:39-48:55  
121 Elga: 1:08:11-1:09:07  
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såsom Kalimantan och Östtimor. Därtill började de i samband med regimändringen då Suhartos 

era slutligen störtades att fokusera mycket på att bryta ned stereotyper – under Suhartos styre var 

man inte tillåten att prata om skillnader mellan människor, varför pluralistiska frågor vid 

regimbytet blev viktiga att lyfta.122  

   Idag har man, genom den teknologiska utvecklingen, kommit att lägga allt mer tid på att arbeta 

genom sociala medier,123 men som det verkar är detta mer komplicerat än hjälpsamt i många fall, 

vilket Wiwin uttrycker på ett intressant sätt: It is very different from the 1990:s: back then the 

students needed the forum, but today the discussionforum or the seminar needs the student. Its on 

the contrary, you know.124 En annan förändring som skett är att inställningen till regimen förändrats 

till att bli mer samarbetsvillig som en följd av att man insett att påverkan gällande policys inte kan 

göras om man ständigt ser varandra som fiender,125 samt att man nu lever i en demokrati där 

samarbete har möjligheten att bli mer resultatrikt och värdefullt än samarbete med den tidigare 

militärdiktaturen hade kunnat vara. 

5.1.2. Metoder 

Elga skulle kunna sägas summera Interfideis val av metoder på följande sätt: We cannot always 

keep the same strategy, we cannot always keep the same methodology.126 Med andra ord har 

organisationen anpassat sig efter kontexten, och i dagsläget används framförallt följande metoder: 

5.1.2.1. Dialogen 

I alla samtal med de som arbetar på Interfidei så är dialog ett av organisationens allra viktigaste 

nyckelord.127 Elga berättar att Interfidei är ett dialoginstitut, och med dialog menas mer än att enbart 

sitta ned och samtala med varandra: 

I always say: look, we are an interfaith-dialogue institute, so with whom should we work? 

With whom should we build dialogue? […] Why don’t we invite the very, very, from us, 

different people? Even the radicals. […] We have to find a kind of bridge, how to bridge us. 

Off course it’s difficult, it’s not easy, but we have to. We have to try, because we are an 

interfaith dialogue institute. […] That means dialogue, and not only when you can sit down 

with each other, but when you are able to hear from others about others. That is dialogue.128 

   Interfidei välkomnar därför alla människor som vill delta i dialogen, oavsett åsikter, bakgrund, 

etnisk och religiös tillhörighet. Såväl ateister som bahaier är lika välkomna som muslimer och 

kristna – det enda kravet som finns på deltagandet i dialogen är att individen inte arbetar för konflikt 

                                                 
122 Wiwin: 10:09-18:27  
123 Wiwin: 34:05-36:40  
124 Wiwin: 37:09-37:23 
125 Wiwin: 55:46-56:57 och Wening: 49:32-50:07 
126 Elga: 52:09-52:15 
127 Exempel: Elga: 04:43-06:40 och Wiwin: 18:40-18:56  
128 Elga: 55:48-57:54 
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och våld, samt att man gärna har en öppen inställning till alla religioner och icke-våld.129 Även 

extremister välkomnas alltså, vilket motiveras med följande: How can we say that they’re really, 

really wrong, when actually we never talk with them?.130  

   Min tolkning är att ett huvudsakligt syfte med just dialogen är att kunna förstå andra, ta del av 

deras erfarenheter, och på detta sätt kunna diskutera problem i samhället, samt hur dessa skulle 

kunna lösas gemensamt. Detta har medfört att workshops de bedrivit bland annat har syftat till att 

skapa ett utrymme för deltagarna att diskutera sina differentierade bakgrunder med varandra i.131 

Att kunna skapa en möjlighet för att uppnå ärlighet mellan deltagarna menar man därför är en 

nyckel för att kunna lyckas.132  

   Ett exempel på dialogarbetet i praktiken som Interfidei genomfört är då man år 1994 anordnade 

ett julfirande på institutionen dit människor från flera olika religiösa bakgrunder bjöds in till att fira 

denna högtid tillsammans. Istället för att låta en kristen individ hålla i reflektionen om Jesus lät 

man en muslimskt lärd läsa om Jesus utifrån Koranens synvinkel, och effekten av detta blev att 

kunskap om hur även Koranen berättar om Jesus som profet delades till fler än bara muslimerna. 

För Elga är detta ett sätt på vilket organisationen kan praktisera dialogen och utbildning på en och 

samma gång, och hon berättar att detta högtidsfirande skett mer än en gång men i olika 

utformningar – bland annat har man diskuterat Maria utifrån protestantismen, katolicismen och 

islam med varandra.133 

5.1.2.2. Nätverkandet 

En annan återkommande nyckel i deras arbete utgörs av nätverket, vilket ständigt omnämns i mina 

samtal med respondenterna som arbetar på 

Interfidei.134 Nätverket är en grundläggande del 

av organisationens uppbyggnad och kallas 

Interfaith Network. Detta nätverk finns över 

hela Indonesien, vilket bilden till höger ger en 

uppfattning av:135 

                                                 
129 Elga: 17:05-17:33  
130 Elga: 1:02:10-1:02:23 
131 Wiwin: 14:47-15:37  
132 Wiwin: 18:40-18:56  
133 Elga: 43:37-47:22  
134 Exempel: Wiwin: 48:59-49:46 och Reta: 28:32-29:01  
135 Interfideis hemsida: http://interfidei.or.id/index.php?page=links&lang=en, publicerad: ospecificerat, hämtad 2014-07-19. 

http://interfidei.or.id/index.php?page=links&lang=en
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   Varje punkt på kartan kan ha flertalet organisationer på plats – i exempelvis Jayapura finns 18 

organisationer som samarbetar med Interfidei genom nätverket och i Jakarta 44.136 Wiwin berättar 

att: 

Because, through the network, we can solve problems together and we can get a lot of input 

from each other. […] If we can’t handle a problem, we refer it to another part of our network. 

So the benefit is that we can share the responsibility and resources.137 

   Detta är den grundläggande orsaken till nätverkets existens och innebär att man ska arbeta med 

problem på lokal nivå för att kunna uppnå förändring.138 Därför är nätverket en del av en medveten 

decentraliseringsprocess där det till en början var tänkt att Interfidei skulle agera paraply för andra 

organisationer, men omvandlades till att man började decentralisera istället med siktet inställt på 

att inom nätverket gemensamt arbeta för ett fredligt och pluralistiskt Indonesien.139 

   Ibland möts organisationen av att människor vill starta upp ett Interfidei till på platsen där de 

lever, men detta är inget som tillåts. Istället uppmuntrar Interfidei alltid andra till att själva starta 

lokala organisationer som arbetar för målsättningen de har. Man delger de intresserade Interfideis 

egna erfarenheter och metoder för att hjälpa till – men man vill, som det verkar, inte bli någon 

’boss’ som styr över andra.140 Man vill heller inte att man namnger sin nya organisation efter 

Interfidei då man anser att det är behoven i den lokala miljön och kontexten som ska styra 

arbetssättet och namnet på organisationen. Däremot uppmanar man till att ta del av varandras 

erfarenheter och lärdomar för att alla ska kunna bli effektivare i sitt arbete.141 

   Gällande strukturella problem har inte Interfidei tillräckliga resurser för att kunna bearbeta även 

dessa frågor, vilket gör nätverkandet särskilt fördelaktigt. Interfideis fokus ligger på faith-frågor, 

men genom Interfaith Network kan de vidareförmedla förfrågningar och problem till andra, eller 

samarbeta med dem, som har mer erfarenhet, bättre resurser och större möjlighet att förändra.142 

Man stödjer eller samarbetar således med organisationer som hanterar frågor kring HBTQ, 

jämställdhet och rasism. Dock arbetar man även själv ibland i liten utsträckning med att lyfta dessa 

frågor genom sina seminarier, föreläsningar och program – ett exempel är hur man i år i sitt 

ungdomsprogram (SLI) har temat Gender in terms of Democracy, Diversity and Civil Rights, där 

deltagarna utbildas och reflekterar mycket över bland annat jämställdhetsfrågan. Men Wening 

                                                 
136 Interfideis hemsida: http://interfidei.or.id/index.php?page=links&lang=en, publicerad: ospecificerat, hämtad 2014-07-19. 
137 Wiwin: 1:03:19-1:05:15  
138 Elga: 1:14:11-1:14:27  
139 Elga: 1:18:19-1:19:26  
140 Wening: 16:16-18:12  
141 Elga: 1:16:52-1:18:19  
142 Elga: 1:20:08-1:20:42 och 1:21:28-1:22:00  

http://interfidei.or.id/index.php?page=links&lang=en
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beskriver samtidigt också att man under tidigare år inte lagt något fokus vid just denna 

frågeställning.143 

   År 2002 genomfördes det första Interfaith Network Meeting:et, det andra mötet 2003, och idag 

är man inne på sitt sjätte möte som skedde under maj månad i Papua i år (2014).144 Reta berättar 

om ett problem med dessa möten som bygger på att man under konferenserna skriver planeringar 

för hur det fortsatta arbetet ska gå till, men att dessa dokument inte nödvändigtvis realiseras i 

praktiken. Med andra ord genomförs alltså inte alltid den vision man kommer överens om på 

mötet.145 

5.1.2.3. FKGA-programmet 
Teachers are one of many strategic groups we work with, mainly of religious education. In 

the future, we hope that these teachers will be peace actors with interfaith issues in schools. 

That’s what we are hoping to accomplish as part of the next step. For the short term, we hope 

that more teachers can understand pluralism, how to live in a diverse community, and how 

as teachers they can implement these lessons in their schools and not become teachers who 

are against diversity and also be an example for their students.146 

FKGA är en förkortning av Forum Komunikasi Guru-guru Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 

(FKGA DIY), vilket skulle kunna översättas till Kommunikationsforumet för Religionslärare, 

DIY.147 Detta program startades 2004 i samband med att Interfidei genomförde en omfattande 

studie om religionsutbildning i skolorna i Yogyakarta där en rekommendation gjordes som menade 

att det fanns ett behov av att utbilda och hjälpa religionslärarna i pluralistisk undervisning så att 

inter- och intrareligiösa dialoger skulle kunna få en chans att bli en del av ungdomars utbildning. 

Några av religionslärarna kom att själva organisera forumet som alltså fick namnet FKGA, och 

Interfidei gav sitt stöd till dem i detta initiativ.148 Ett stöd som idag kan handla om hjälp med 

organisering av diskussionsforumet eller erbjudande av utrymme på deras institution för 

diskussionerna.149  

   Genom att varje månad hålla ett diskussionsforum där alla intresserade lärare som vill får delta 

kan man gemensamt ta del av varandras erfarenheter i klassrummet, liksom problem som uppstått 

och lösningar man testat på dessa problem.150 På så sätt hjälper man varandra att bygga upp både 

självsäkerhet och mod i sitt arbete.151  

                                                 
143 Wening: 40:54-42:21 
144 Wiwin: 19:52-20:31 
145 Reta: 13:15-14:36  
146 Youtube: DIAN/Interfidei: Forum Komunikasi Guru-guru Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (FKGA DIY) (Communication Forum of 

Religious Teachers, DIY) http://www.youtube.com/watch?v=FqLBTVB1RDo, Elga Sarapung: 02:00-03:02, publicerad 2013-07-29, hämtad 2014-
01-28. 
147 Ibid., (min översättning av klippets titel). 
148 Ibid., Inledning: 00:30-01:57. 
149 Anis Farikhtatin: 43:35-44:33  
150 Joseph H. Suhardiyanto SJ: 25:56-26:13 
151 Sartana: 42:54-45:11 

http://www.youtube.com/watch?v=FqLBTVB1RDo
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   Sartana menar att målsättningen med programmet är att få eleverna att förstå att även om deras 

verklighet kan vara homogen så lever de likväl i ett pluralistiskt samhälle där respekt för varandra 

är nyckeln för att kunna leva i gemensam harmoni.152 FKGA handlar alltså inte om en ’steg-för-

steg’-metod som alla ska följa, utan snarare är det ett projekt som strävar efter att inspirera och 

stödja arbetet för att få unga människor att utveckla en mer pluralistisk hållning.153 

   Joseph H. Suhardiyanto SJ berättar att FKGA inte har några medlemmar, utan att det snarare 

handlar om att lärare samlas månadsvis för att studera eller tala om något som ofta angränsar till 

pluralism, för att på så sätt kunna stödja och hjälpa varandra i arbetet för att förbättra människors 

inställning till just pluralism och mångfald.154 Hans egen ambition kan sammanfattas i ett citat från 

vår intervju: 

If we can appreciate the differences of others, then we can easily live peacefully with others. 

[…] [But] if we cannot appreciate the diversity, then we can only fight each other.155 

   För att måla upp bilden av vad dessa lärare i praktiken kan göra är Anis Farikhtatin ett gott 

exempel. Hon berättar att hon bjuder in människor från andra religioner till sitt klassrum så att 

eleverna får träffa dem och sätta sig in i deras vardagliga liv, vilket även återkopplas till 

tonåringarnas liv då man pratar om problem som exempelvis droganvändning och miljöförstörelser 

utifrån olika livsåskådningar. Hon försöker alltså sammankoppla religioner med verkligheten och 

elevernas liv i praktiken.156 På frågan om vad det bästa ögonblicket för henne varit som lärare sedan 

hon började delta i FKGA berättar hon om två utflykter hon gjort med eleverna. Den första handlar 

om hur hon och eleverna besöker ett transgender pesantren (det vill säga en muslimsk internatskola 

med fokus på transgenderfrågor) där inte bara elevernas känslor påverkades, utan även hennes 

egna. En av kvinnorna på skolan berättade för dem om allt våld och avståndstagande som färgat 

hennes liv och hur hon inte accepteras som mänsklig varelse – enbart på grund av sin sexualitet. 

Genom detta besök lärde sig både Anis och eleverna att dessa människor inte är felande eller 

fördömda, utan förtjänar samma respekt som alla andra.157  

   Den andra utflykten hon berättar om är hur hon tar med sina elever till ett kvinnofängelse. Både 

hon och eleverna hade en förutfattad mening om att alla i fängelset var hemska och onda människor, 

men genom besöket växte förståelsen för att det finns de som vill göra rätt och förändras – men 

som fortsätter dömas av sin omgivning och bemötas med en negativ inställning. Fångarna berättade 

tårfyllt om hur hon varit den enda läraren som någonsin besökt dem och vilken glädje detta skänkte 

                                                 
152 Sartana: 19:51-20:26  
153 Anis Farikhtatin: 26:18-27:55 
154 Joseph H. Suhardiyanto SJ: 34:21-35:35  
155 Joseph H. Suhardiyanto SJ: 36:59-37:10 och 46:22-46:30  
156 Anis Farikhtatin: 10:22-13:59  
157 Anis Farikhtatin: 45:38-51:12  
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dem genom att de fick uppleva respekt som människor, vilket de tackade henne innerligt för.158 

Hon beskriver hur dessa utflykter ger både henne själv och hennes elever viktiga erfarenheter och 

förståelser av andras liv och verklighetsupplevelser.159 

   Slutligen bör det påpekas att detta program har svårigheter med att uppmuntra lärare i Yogyakarta 

till deltagande – enbart ett fåtal av religionslärarna i Yogyakarta medverkar i diskussionsforumet.160 

Joseph H. Suhardiyanto SJ menar att siffran till och med sjunker.161 Sartana berättar att det finns 

fyra stora svårigheter man försöker bemöta gällande just det bristande intresset för programmet:  

1) att få lärare att ta sig tiden att besöka Interfidei när diskussionsforumet sker för att 

institutionen inte är centralt benägen,  

2) att lärarna har så mycket administrativt arbete att de inte känner att de har tid att delta i 

FKGA,  

3) att det är svårt att ändra vissa lärares inställning till läroplanen, och  

4) att det är svårt att förändra vissas attityder till pluralism då det finns lärare som tror att 

pluralism är förbjudet enligt deras religion.162  

   Men han är likväl positiv och framhåller att med Interfideis hjälp, och genom deras nätverk, finns 

möjligheten att FKGA sprids över hela Indonesien i sinom tid.163 

5.1.2.4. SLI-programmet 

SLI är en förkortning av Sekolah Lintas Iman, som skulle kunna översättas till Skolan för Interfaith. 

Detta är ett program som bedrivs av Interfidei i samarbete med tre universitet i Yogyakarta,164 där 

målsättningen är att få deltagarna att not be stiff in their interactions with people of other 

religions.165  

   Programmet pågår mellan februari och juni varje år166 och bygger på en vilja att låta studenter 

från tre olika universitet i Yogyakarta, samt sex utvalda individer från Interfidei, möta varandra en 

gång i veckan och tillsammans med sina ansvariga ledare från universitetet och personal från 

Interfidei lära sig om varandra i en pluralistisk miljö, vilket man hoppas ska bygga en djupare 

relation mellan deltagarna och i sin tur bryta ned deras fördomar och stereotyper. Programmet 

bygger till största delen på praktiska utflykter där eleverna i följe av organisatörerna besöker platser 

i Yogyakarta som oftast uttrycker olika religioner och livsåskådningar, och dessa besök varvas 

                                                 
158 Anis Farikhtatin: 52:33-54:31  
159 Anis Farikhtatin: 54:45-54:59  
160 Sartana: 06:35-08:21 
161 Joseph H. Suhardiyanto SJ: 27:17-27:34  
162 Sartana: 08:27-10:50  
163 Sartana: 39:51-40:36  
164 Youtube: DIAN/Interfidei: Sekolah Lintas Iman (Interfaith School Program) http://www.youtube.com/watch?v=jYDmi3X2BXs, 
Inledning: 01:09-01:29 (samt min översättning av klippets titel), publicerad: 2013-07-22, hämtad: 2014-01-27. 
165 Ibid., Elga Sarapung: 2:49-2:55. 
166 Wening: 17:40-17:45 

http://www.youtube.com/watch?v=jYDmi3X2BXs
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sedan med teoretiska reflektioner och diskussioner för att fördjupa förståelsen av upplevelserna 

gemensamt med varandra.  

   Programmet delas således in i tre delar där 10 procent handlar om orientering, 60 procent om 

dialog och utflykter, samt 30 procent som kretsar kring diskussioner och reflektioner – så SLI 

fokuserar alltså mer på praktik än teori.167 Åtta elever deltar från Islamic State University Sunan 

Kalijaga (ett muslimskt universitet) där studenterna för det mesta läser om muslimsk lag, åtta elever 

deltar från Duta Waxana University (ett protestantiskt universitet) där studenterna läser till präst, 

åtta elever deltar från Sanata Dharma University (ett katolskt universitet) där studenterna läser till 

Fader/katolsk präst, och sex elever väljs alltså ut av Interfidei själva och kan utgöra andra religiösa 

grupperingar såsom buddhister eller hinduer.168 Detta program definieras som en kurs på 

universiteten (åtminstone på universitetet med protestantisk inriktning) och ger således 

högskolepoäng för deltagandet,169 och om fler studenter än de trettio som kan delta anmäler sig är 

det sannolikt att de studenter som anmält sig först får möjligheten.170  

   Varje år, ungefär tre månader innan kursen inleds, väljs ett huvudtema av organisatörerna från 

respektive universitet och personal på Interfidei, liksom planering av vårens upplägg görs såsom 

vilka platser man ska besöka.171 Detta huvudtema väljs utifrån aktualitet i tiden – i år har man på 

grund av valet i Indonesien gjort demokrati, politik och mänskliga rättigheter vägledande för 

programmet – men temat återkopplas alltid till religion och religiösa perspektiv, såsom hur det 

valda ämnet förhåller sig till religiösa läror.172 Tidigare har man haft ett tema om sambandet mellan 

faith, naturen och miljön, och ett annat har kretsat kring religion, politik och våld.173 Man genomför 

även i stort sett varje år ett Live-In-moment i programmet, där deltagarna bor över på ett 

buddhistiskt tempel tillsammans och har bland annat möjlighet att samtala hela nätterna med 

varandra.174  

   Wening har själv deltagit i SLI-programmet tidigare, och berättade om sin upplevelse för mig. 

Hon beskriver hur detta program fick hennes smala tänkande att vidgas genom mötet med andra 

kulturer och religioner, liksom hur hon skapade vänskapsrelationer med de andra deltagarna som 

hon än idag har kontakt med. Hon fick insikt i att hon tidigare besatt många fördomar och började 

förstå vad som var sant och inte om andra religioner, liksom hur andra såg på hennes egen 

                                                 
167 Yusak Tridarmanto: 28:55-29:39  
168 Youtube: DIAN/Interfidei: Sekolah Lintas Iman (Interfaith School Program) http://www.youtube.com/watch?v=jYDmi3X2BXs, 
Inledning: 01:17-01:29, publicerad: 2013-07-22, hämtad: 2014-01-27. 
169 Yusak Tridarmanto: 08:06-08:17 
170 Wening: 24:10-24:50  
171 Wening: 27:10-27:20  
172 Yusak Tridarmanto: 18:06-20:41 och 22:07-22:13  
173 Youtube: DIAN/Interfidei: Sekolah Lintas Iman (Interfaith School Program) http://www.youtube.com/watch?v=jYDmi3X2BXs, 

Elga Sarapung: 18:54-19:24, publicerad: 2013-07-22, hämtad: 2014-01-27 
174 Wening: 31:26-33:54 

http://www.youtube.com/watch?v=jYDmi3X2BXs
http://www.youtube.com/watch?v=jYDmi3X2BXs
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religion.175 Enligt hennes upplevelse, samt vad hon sett efter att hon själv började agera ledare för 

programmet, börjar terminerna med att eleverna pratar om mer allmänna ting som vart man är ifrån 

och vad man gjort tidigare, men att teologiska frågor inte kommer på tapeten i särskilt stor 

utsträckning. Däremot har hon själv upplevt och ser idag hur deltagarna med tiden börjar bli allt 

mer avslappnade med varandra och allt oftare för djupa teologiska diskussioner med varandra, för 

att i slutet av terminen ha så mycket att säga till varandra att tiden inte längre räcker till.176 

   Yusak Tridarmanto berättar om hur deltagarna till en början kan ha fördomar om andra religioner 

och dess utövare, men att han ser hur de under programmets gång börjar hitta vänner över 

religionsgränserna, liksom de samtalar och diskuterar med varandra allt mer. Han menar att med 

tiden bryts deras fördomar ned då de ser att dessa förutfattade meningar inte överensstämmer med 

individerna de möter i SLI, och berättar att deltagarna efter en tid i programmet kan börja skämta 

om varandras religioner utan att någon tar illa vid sig eller känner sig kränkt – vilket han betraktar 

som ett tecken på att deras relationer utvecklas positivt.177 

   Yohanes B. Prasetyantha MSF berättar att för honom är den största positiva effekten med detta 

program att deltagarna kan eliminera sina fördomar, bygga ett nätverk, och aktivt sprida den 

pluralistiska andan till andra i sin närhet.178 Waryono Abdul Ghafur har en likvärdig inställning till 

hur programmet utvecklar deltagarna, och han ser hur fördomarna bryts ned under programmets 

gång samtidigt som entusiasmen för att föra dialog med andra religioner ökar.179 För honom är inte 

bara interfaith-perspektivet av programmet viktigt, utan han ser även själva interaktionen 

deltagarna har med varandra på ett personligt plan som betydelsefullt då detta bidrar till att skapa 

en djupare kontakt mellan deltagarna.180 

   Mina två deltagande respondenter verkar ha likartade upplevelser av programmet, och båda 

deltagare skildrar en framtidsvision där de fortsätter hålla kontakt med de människor de mött 

genom detta program.181 Ayu berättar att hon just nu studerar till präst och ser SLI som ett sätt att 

lära sig mer om andra religioner, men även möjligheten att skapa relationer med människor som 

har andra livsåskådningar.182 För henne är det viktigaste hon lärt sig från SLI att interaktion mellan 

religioner kan bidra till harmoni och goda saker.183 Bagus berättar att han studerar till katolsk präst 

och ser SLI som ett sätt att etablera goda relationer på och förståelse om andra religioner,184 och 

                                                 
175 Wening: 10:43- 21:05  
176 Wening: 34:48-37:08  
177 Yusak Tridarmanto: 10:57-13:06  
178 Yohanes B. Prasetyantha MSF: 14:29-16:43  
179 Waryono Abdul Ghafur: 19:07-19:42  
180 Waryono Abdul Ghafur: 28:37-29:16  
181 Ayu: 04:23-06:00 och Bagus: 05:55-07:55 
182 Ayu: 13:56-16:00 
183 Ayu: 16:01-17:19 
184 Bagus: 05:55-07:55 
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berättar att han och några andra deltagare från programmet träffas varannan vecka för att diskutera 

något eller göra något tillsammans även utanför programmet – för dem är det inte tillräckligt att 

träffas enbart en gång i veckan, så de beslutade sig för att anordna egna möten med varandra.185 

Han säger sig ha lärt sig mycket om hinduismen och buddhismen som han tidigare inte vetat, men 

kanske framförallt har programmet förändrat hans syn på muslimer som fundamentalistiska 

jihadister till att han idag sammankopplar islam med fredlighet.186  

   För att avrunda beskrivningen av detta program kommer jag att nu kortfattat beskriva upplevelsen 

jag själv hade under mina fältobservationer. Jag hade möjlighet att genomföra två fältobservationer 

av hur detta program fungerar genom att passivt delta i deras möten på dels IDEA (The Trigger of 

Civil Society to Promote Transparancy and Accountability through Planning and Budgetting 

Development) och dels på ett Hare Krishna-center. Vad jag vill lyfta från dessa observationer är 

framförallt stämningen i rummet. Visserligen kan denna stämning inte mätas på ett objektivt sätt 

och beror självklart på mitt sätt att uppfatta situationen. Detta till trots är jag övertygad om att 

deltagarna ser varandra som vänner. Stämningen var vid båda tillfällen vänlig och intresserad, och 

vid talares längre tystnader eller direkta pauser uppstod ständigt en stimmig atmosfär i rummet där 

jag hörde eleverna prata med varandra, fnissa och skratta. Med andra ord är den enligt mig 

viktigaste observationen jag gjorde att vad som sägs om programmet från Interfidei, från 

universitetsledarna, och från deltagarna själva överensstämmande med verkligheten: deltagarna 

bildar nära och positiva relationer med varandra genom all interaktion de har.187 

5.1.2.5. Undersökningar, seminarier och workshops 

Interfidei har genomfört två stora undersökningar hittills. Den första år 1998 där man undersökte 

samband i förhållande till interreligiösa och interetniska relationer mellan universitetsstudenter i 

Yogyakarta,188 och den andra år 2004 då man undersökte religionsutbildningen på skolor i 

Yogyakarta. I den senare undersökningen rekommenderade man att religionslärare som undervisar 

i alla religioner behövs.189 Det var alltså, som jag förstått det, detta som gav upphov till FKGA-

programmet. Utöver detta söker man i dagsläget efter resurser och samarbetspartners för att kunna 

genomföra en undersökning någon gång mellan 2015 och 2016190 där målet är att göra om 

undersökningen från 1998 för att se hur utvecklingen sett ut under dessa 17-18 år.191 

                                                 
185 Bagus: 21:51-23:25 
186 Bagus: 10:04-11:39  
187 Se även: Bilaga 2: Sammanfattning av fältobservation. 
188 Wiwin: 00:52-01:31 
189 Wiwin: 23:44-24:52  
190 Wiwin: 26:10-26:38  
191 Wiwin: 26:13-27:17 
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   Gällande seminarier och workshops gavs inga tydliga exempel på dessa av mina respondenter. 

Däremot framhölls att dessa genomförs av Interfidei – dock inte specificerat hur ofta, till vilka eller 

med vilken ämnesfördjupning. Under tiden jag spenderade på institutionen deltog jag själv som 

föreläsare i ett seminarium med fokus på Sveriges växande islamofobi i relation till 

Sverigedemokraternas framgångar, men det förekom mig veterligt ingen workshop. Däremot 

berättade Wiwin för mig om att man i slutet av 1990-talet genomförde workshops runt om i 

Indonesien med syfte att skapa utrymme för människor från olika bakgrund att samtala med 

varandra om sina upplevelser.192 

5.1.3. Problem 

Idag står Interfidei inför en rad problem. Ett av dessa problem är hur man ska hantera utvecklingen 

av intrareligiösa problem som blir allt mer vanliga. Tidigare låg organisationens fokus på 

interreligiösa relationer och interreligiös dialog, men idag har man tvingats utveckla förståelsen av 

hur man ska arbeta med även intrareligiösa relationer och intrareligiösa dialoger.193 Ett annat 

problem som finns idag har att göra med den förändrade ungdomssituationen då dagens studenter 

och ungdomar blivit allt svårare att samla för diskussioner och föreläsningar194 – bland annat har 

studenter genom nya policys tvingats avsluta sina universitetsstudier under större tidspress än 

tidigare,195 vilket har medfört att deras intresse för aktiviteter utanför universitetet, som exempelvis 

Interfideis diskussionsforum, minskat betydligt som följd. 

5.1.3.1. Resurser 

I dagsläget är resurser i både mänskliga och ekonomiska termer ett problem för organisationen. 

Deras ekonomiska resurser kommer till största delen från bidragsgivande kyrkor i Europa, och den 

näst största inkomstkällan beror av försäljning av exempelvis böcker och t-shirtar på 

institutionen.196  

   Ett problem gällande resurser beror av att Interfidei ger sina anställda arbetare en standardlön 

(som inte baseras på en minimumlön), men att de bidragsgivare de har idag inte vill betala för dessa 

löner.197 I dagsläget är två av mina respondenter heltidsanställda och två av dem arbetar på deltid. 

Man berättar att en större heltidsarbetande arbetsstab är en önskan för att kunna arbeta mer effektivt 

och omfattande.198 

                                                 
192 Wiwin: 13:35-15:37 
193 Wiwin: 51:51-54:33  
194 Reta: 10:08-11:43  
195 Wiwin: 27:13-28:43  
196 Reta: 33:54-36:01  
197 Elga: 13:55-15:47  
198 Wiwin: 1:02:54-1:03:18 och information från ett informellt samtal där det framgick att Elga och Reta är heltidsanställda, medan Wiwin och 

Wening arbetar på deltid. 
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   Man mottar inga ekonomiska resurser från regeringen då man menar att dessa pengar alltid 

riskerar att komma med en dold agenda. Däremot kan regeringen ibland erbjuda dem gratis 

utrymme för vissa seminarier och föreläsningar de håller i – men pengar tar man aldrig emot.199 

Det kan vara intressant att anmärka på att åtminstone Reta inte har någon information om huruvida 

man i dagsläget mottar eller söker bidrag från exempelvis muslimska organisationer i 

Mellanöstern.200 

   Mänskliga resurser är dock lika problematiskt som de ekonomiska resurserna. Bristande 

mänskliga resurser påverkar hur omfattande man kan arbeta, och ett exempel är hur organisationen 

i dagsläget saknar specialiserad kunskap om hanteringen av hemsidor. Man försöker dock förändra 

just denna problematik genom att söka kontakt med människor som har erfarenhet gällande 

hemsidor och ta del av deras kunskap, men det är ett ansträngande arbete.201 

   Dock är det viktigt att återigen notera att man genom nätverkandet kan vidarebefordra problem 

som Interfidei själva inte har resurser nog att hantera, till andra organisationer med bättre kapacitet 

i nätverket.202 

5.1.3.2. Politik 

Interfidei tar inte ställning för något politiskt parti,203 och ställer sig kritiska till politiken och dess 

inblandade.204 Under organisationens början arbetade man medvetet mot regeringen, men man har 

idag omvandlat denna strategi till att försöka öppna upp för samarbete och att skapa öppenhet 

mellan varandra.205 Tidigare såg man regeringen som en fiende då Interfidei är en NGO – men idag 

har man insett behovet av att istället samarbeta med regeringen för att kunna uppnå förändring. 

Däremot fortsätter man vara starkt kritiska och ifrågasättande mot styret, även om man alltså inte 

längre ser på dem som en direkt fiende,206 vilket var det självklara ställningstagandet under 

Suhartos militärdiktatur.  

   Likväl framgår det genom alla intervjuer med respondenter som arbetar på Interfidei att politiken 

och makthavarna ses som ett särskilt stort problem. Detta beror till stor del på att det är svårt att 

uppmana politikerna till att förplikta sig till att exempelvis rädda minoriteter undan förtryck då de 

flesta politiker inte bryr sig om denna fråga, inte ser den som viktig, eller till och med kan motsätta 

sig själva tanken. Man menar att det är politikerna som kan skapa policyer och därigenom är de 

också de individer i samhället som besitter verktygen för att skapa harmoni.207 Man anser att genom 

                                                 
199 Reta: 33:54-35:31  
200 Reta: 35:32-36:01  
201 Wiwin: 22:14-23:30  
202 Wiwin: 1:04:46-1:05:03  
203 Reta: 18:02-18:04  
204 Wiwin: 57:02-58:18  
205 Wiwin: 55:46-56:57  
206 Elga: 53:32-54:59  
207 Wening: 47:11-51:07  
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samarbete kan man uppmuntra de pluralistiska politikerna att agera och involvera sig i 

policyskapandet.208 Actually, for us, everything can be recognized by the government as long as it 

not involves the use of violence.209 

   Det framgår att man inte aktivt eftersträvar att minska korruptionen i landet med orsak av att man 

lägger sitt fokus på icke-våldsfrågan och faith.210 Däremot menar man att man självklart arbetar för 

att få alla religioner och livsåskådningar accepterade i konstitutionen för att verklig religionsfrihet 

ska kunna uppnås, men Reta framhåller att det är långt kvar innan detta uppnås och att man i 

dagsläget bearbetar frågan i teorin snarare än i praktiken genom att man bland annat diskuterar den 

emellanåt i SLI-programmet eller på föreläsningar och seminarier.211 Därtill finns en problematik 

i att även om total religionsfrihet enligt konstitutionen skulle kunna uppnås, behöver detta likväl 

inte innebära att total religionsfrihet inträffar i det verkliga livet, då allmänhetens åsikter inte 

behöver överensstämma med lagar och regler.212 

5.1.3.3. Internet 

Internet har blivit en del av deras strategi då detta nya sätt att kunna kommunicera på har hjälpt 

organisationen mycket.213 Man kan idag publicera information på bland annat sociala medier och 

organisationens hemsida om sina aktiviteter före aktiviteten genomförts för att öka deltagandet, 

eller efter att aktiviteten genomförts för att informera om vad man gjort,214 liksom man genom 

dessa sociala medier även kan ha fortsatt kontakt med individer som deltagit i aktiviteter 

organisationen erbjudit215 - bland annat finns en facebook-grupp för de studenter som deltagit i 

SLI-programmet så att man kan bibehålla kontakten.216 Internet har även gett organisationen 

möjlighet att sprida kunskap om pluralism och liknande genom att exempelvis publicera relevanta 

artiklar och liknande som man funnit på andra medier (som krönikor i nyhetstidningar) vilket 

motiveras med att people will have knowledge not only from Interfidei, but also about the issue 

that we are working with.217  

   Ett problem som uppstått i samband med IT-utvecklingen är dock relaterat till mänskliga resurser 

då det blivit allt svårare att kunna hantera den omfattande tiden dessa internet-relaterade metoder 

kräver.218 Ett annat, för organisationen större problem, har även utvecklats genom teknikens 

framväxt då man sett en utveckling av minskande intresse hos den yngre generationen att delta i 

                                                 
208 Wening: 49:33-50:33 
209 Reta: 27:42-27:55  
210 Reta: 20:30-20:52  
211 Reta: 21:16-22:20  
212 Reta: 27:19-28:26  
213 Reta: 44:27-44:32  
214 Wening: 03:11-04:33 
215 Wening: 16:15-16:23  
216 Wening: 30:18-30:30 
217 Wening: 03:11-04:33  
218 Wiwin: 22:14-23:24 
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aktiviteterna organisationen erbjuder. Wiwin berättar att man på 1990-talet kunde ha 100-talet 

studenter som deltog i deras seminarier, diskussioner och föreläsningar, medan man idag ofta har 

individer som registrerar sig som villiga att delta på sociala medier men som aldrig dyker upp, och 

att man får vara glad över att ett 10-tal studenter deltar.219 Todays students prefer to have discussion 

with Google rather than discussion in person, menar hon.220 Den tekniska utvecklingen har med 

andra ord bidragit till att Interfidei idag är beroende av studenternas intresse och deltagande, till 

skillnad från tidigare då studenterna var beroende av Interfidei som möjlighet att samlas och 

diskutera samhällets problem.221  

Today is very different from the 1990:s: back then the students needed the forum, but now 

the discussionforum or seminars need the students. It’s on the contrary now, you know.222 

5.1.3.4. Extremister 

Extremism framstår som ett problem för Interfidei på samma sätt som extremism är ett problem i 

allmänhet. Men man försöker hantera detta problem med öppenhet: Enligt Elga bjuder 

organisationen in extremister till sina aktiviteter där deras deltagande är lämpligt (i exempelvis 

FKGA-programmet anses deras deltagande vara mindre lämpligt), vilket medfört att extremister 

vet om att Interfidei är öppna mot dem.223 Man har heller aldrig utsatts för hot från extremister eller 

andra.224 

   Elga berättar om att en extremist i organisationens närhet kommit till dem och försökt sälja en 

bok han skrivit. Självklart köptes boken med motiveringen att det är ett sätt att bibehålla deras 

relation, trots att denna bok på intet sätt var nödvändig för Interfidei. Att man ger utrymme även 

för extremister har dock ifrågasatts, men Elga menar att hon för det första inte har rätten att påstå 

att hennes tankesätt är det korrekta,225 liksom hon, som tidigare nämnts, framhåller att: How can 

we say that they are the ones that are really, really wrong when we never talk with them?.226 

5.1.4. Målsättningar 

Ett av Interfideis huvudsakliga syften är att få den indonesiska befolkningen att komma närmare 

varandra.227 Man strävar efter att skapa en möjlighet för det indonesiska folket att kunna leva 

tillsammans i ett pluralistiskt samhälle på ett fredligt sätt – man menar att indoneserna måste 

acceptera att människor är olika och respektera dessa olikheter. Därför är minimerandet av 

                                                 
219 Wiwin: 29:17-31:53  
220 Wiwin: 31:45-31:53 
221 Wiwin: 36:42-37:23  
222 Wiwin: 37:05-37:23  
223 Elga: 58:55-59:51  
224 Elga: 59:56-1:00:37  
225 Elga: 1:00:20-1:01:57  
226 Elga: 1:02:10-1:02:23  
227 Elga: 04:22-04:39  
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stereotyper och fördomar en grundläggande del av deras arbete,228 vilket man försöker uppnå 

genom att skapa ett utrymme där människor kan sitta ned och ärligt berätta för varandra om sina 

tankar och erfarenheter.229 

   I och med att förändring inte sker genom ett trollslag, utan kräver tid, är det en lång process. 

Målsättningen har dock färgat sättet man arbetar på då en specifik målgrupp redan från början varit 

att arbeta med ungdomar, vilket utvecklats till att även arbeta med lärare – allt i syfte att man utgår 

ifrån att förändring av dessa individers inställningar, eller förstärkning av deras redan pluralistiska 

inställningar, är vad som i längden kommer att kunna förändra framtiden.230 

5.1.5. Framgångar 

Gällande framgångar har alla mina huvudsakliga respondenter (Elga, Wiwin, Reta och Wening) 

fått besvara frågan om vad de personligen anser är organisationens främsta framgång. Det 

vanligaste svaret har varit nätverkandet,231 vilket bland annat motiverats med att man har större 

inflytande om man kämpar i grupp än om man kämpar ensam.232 

   Då jag bett om fler exempel har andra framgångar nämnts: Elga menar att hon ser det som en stor 

framgång att fler människor har blivit intresserade av och arbetar i detta fält, och hon är optimistisk 

gällande framtiden då hon sett vad Interfidei lyckats göra och vad de skulle kunna göra.233 Reta 

framhåller att arbetet med ungdomar är en av Interfideis främsta framgångar då man fått unga 

människor att intressera sig för frågor om icke-våld och pluralism,234 liksom Wening menar att den 

främsta framgången man har uppnått är att man lyckas uppmuntra andra människor till en mer 

pluralistisk inställning och större förståelse för andras religioner, samt hur fred kan skapas och 

spridas.235 

5.1.6. Framtiden  

Gällande framtiden berättar Elga att man länge haft en dröm om att utveckla sin fysiska institution 

genom att bygga ytterligare en byggnad bredvid det i dagsläget existerande huset. Detta för att man 

vill kunna utveckla bättre materiella resurser såsom ett mer omfattande bibliotek, bättre klassrum 

och riktiga föreläsningssalar. Därtill menar hon att man genom en sådan utbyggnad av institutionen 

skulle kunna använda den gamla byggnaden som övernattningsboende för människor som 

                                                 
228 Elga: 36:33-38:10  
229 Wiwin: 18:40-18:56  
230 Reta: 14:37-15:59  
231 Exempel: Reta: 08:27-09:24 och Wiwin: 48:57-49:46 
232 Wening: 42:50-45:55  
233 Elga: 1:22:45-1:23:59 
234 Reta: 10:08-11:43  
235 Wening: 42:50-45:55  
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exempelvis mig själv, vilket skulle gynna deras ekonomiska resurser då de kan tjäna lite på att ha 

betalande övernattningsgäster.236 

   En annan plan som finns för framtiden är, som tidigare nämnts, att man vill genomföra en stor 

research 2015/16 om man kan få tillräckliga resurser (mänskliga som ekonomiska) för att återskapa 

den research man genomförde på slutet av 1990-talet och på så sätt kunna jämföra utvecklingen i 

landet.237 Därtill har man även diskuterat att utveckla ett program för ungdomar i junior och senior 

highschool, men även detta har man i dagsläget varken tillräckliga ekonomiska eller mänskliga 

resurser för att kunna genomföra. Det är alltså en framtidsplan att kunna arbeta på fler nivåer av 

samhället än de man i dagsläget har kapacitet att nå.238 

  

                                                 
236 Elga: 10:43-11:38 
237 Wiwin: 26:13-26:38  
238 Wiwin: 39:34-40:44  
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5.2. Sammanfattande återkoppling till intervjufrågeställningarna 
Detta är mitt sätt att tolka detta insamlade material i förhållande till intervjuguidernas primära 

frågeställningar. Till en början vill jag mena att Interfidei inte kan påstås erhålla någon form av 

framgång som är greppbar på sättet att jag skulle kunna peka på att en konflikt har blivit löst genom 

deras arbete eller liknande – de arbetar framförallt långsiktigt, vilket medför att ’quick fixes’ i 

specifika situationer inte tillhör deras strategi, och således finns inga konkreta exempel på 

situationer de förändrat. På grund av deras långsiktiga metoder går det, enligt mig, inte att mäta 

graden av deras påverkan eller effektivitet på ett precist sätt då så många andra variabler har varit 

inverkande på Indonesiens mer fredliga utveckling under 2000-talet. 

   Gällande vilka metoder som visat sig särskilt effektiva finns alltså inte så mycket att säga då de 

metoder de använder sig av följaktligen inte kan mätas på ett sätt som möjliggör att metodernas 

effektivitet verkligen kan avgöras. Däremot är det nog rimligt att anta att deras medvetna val att 

arbeta med ungdomar, studenter och grundskolelärare kan ses som effektiva ur ett långsiktigt 

perspektiv då dessa individer har en uppenbar potential då det kommer till att kunna förändra 

samhället på sikt genom deras möjligheter att förändra den yngre generationens tankesätt. 

Effektiviteten i deras arbete verkar dock vara något de medvetet strävar efter att stärka och 

intensifiera eftersom att de ständigt försöker anpassa sina metoder efter samtidens situation. 

   Då det kommer till bakslag och problem har flertalet svårigheter skildrats av mina respondenter. 

Dessa handlar egentligen inte om direkta situationer som uppstått, utan verkar snarare röra sig om 

samhällets förändring och därmed att organisationen utsatts för nya utmaningar. Genom att bemöta 

dessa utmaningar med så stor flexibilitet som möjligt har organisationen inringat sina svårigheter 

och försökt hantera dem så gott man kunnat. Internet, politik och resurser är de tre stora 

huvudområdena för problem jag utrönt ur deras svar, och dessa tre för organisationen centrala 

svårigheter har man försökt att bemöta genom att använda sociala medier på internet till sin fördel, 

att bemöta politiken med ett öppnare sinne än tidigare, samt att vara varsam med de resurser man 

faktiskt har och att utnyttja nätverket. Det kan även tilläggas att jag inte upplever att organisationen 

ser extremism som ett direkt problem för dem själva, utan snarare ett problem för Indonesien som 

helhet, vilket kan märkas i hela inställningen gentemot extremister och deras åsikter.  

   Då det kommer till målsättningar och framtiden framgår det av min studie att Interfideis 

huvudsakliga mål är att föra den indonesiska befolkningen närmare varandra så att harmoni, 

pluralism och fredlighet kan uppstå mellan alla. Man har även framtidsvisioner som handlar om att 

utveckla både sin institution och sina metoder för att kunna påverka mer. 

   Slutligen, gällande min frågeställning om strukturella problem, framgår att Interfidei inte arbetar 

med dessa frågor aktivt, utan enbart i vissa fall inkluderar dessa problem som ett element i andra, 
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större, projekt. Det framgår dock att man inte undviker dessa frågeställningar, utan helt enkelt inte 

besitter tillräckliga resurser för att bemöta alla svårigheter Indonesiens befolkning kan möta – 

varför man också vidarebefordrar önskemål eller förfrågningar som kretsar kring strukturella 

problem till organisationer i deras nätverk med bättre förutsättningar att hantera denna typ av 

frågor. Detta gäller som framgår även stärkandet av jämställdhet, men man poängterar dock att 

denna typ av frågor kan diskuteras och resoneras kring i andra projekt – som att årets SLI-program 

har viss inriktning mot bland annat kvinnors rättigheter i samhället. 

   Som avslutning väljer jag att ge två citat från Interfideis film Agama-Agama Untuk Keadilan dan 

Perdamaian di Negara Republik Indoneisa (vilket kan översättas till: Att Vara Religiös för Freden 

i Indonesien): 

Why was this institute called the Institute for Interfaith Dialogue, rather than inter-religious? 

Faith is the heart of religion. Without faith, religion is simply a label of identity, symbol and 

ritual. Without faith, religious followers devote themselves to religious symbols and 

institutions. Faith brings humility, and naturally an attitude of tolerance and courage to 

defend those who have been marginalised. Dialogue is a way for people of faith to face their 

differences with willingness as vast as the ocean to listen, understand differences and take 

part in upholding dignity and love for each other. Dialogue is also a way to learn about each 

other so that our religions become a positive spirit to bring the blessing of our saviour and 

peace for all people, not only our own.239  

[Elga Sarpung:] We remain optimistic about the Interfaith Movement for Justice and Peace 

in Indonesia. Over the past 20 years, we have gained a lot from this Movement. It gives us 

hope when we [sic.] begin to feel hopeless; It gives us strength when our energies began to 

fade; It gives us optimism when we face an increasing number of difficult challenges. There 

is no force that can impede our spirit! We are grateful to all friends, colleagues, 

acquaintances, brothers and sisters from all parts of Indonesia, from all religious 

backgrounds, who are willing to include Interfidei in our joint struggle. We will continue this 

journey together, hand in hand, and cooperating to bring about our common ideals and hopes 

for an Indonesia that is just and civilised.240 

  

                                                 
239 Filmen Religious for Justice and Peace in the Republic of Indonesia. 07:40-09:42. 
240 Ibid., Elga Sarapung: 14:12-15:17. 
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6. Diskussion  
Baserat på det resultat jag producerat och det teoretiska förhållningssätt jag valt finns vissa 

paralleller värda att påvisa. Dessutom kan effektiviteten i deras arbete utvärderas bättre genom att 

jämföra mot tidigare forskning. Till att börja med kommer jag dock att redogöra för tankar jag själv 

utvecklat under arbetets gång som jag anser är relevanta för att kunna kritiskt granska deras arbete 

och därigenom dra rimliga slutsatser av materialet, samt därefter redogöra för hur resultatet kan 

återkopplas till den tidigare forskning jag valt att utgå från och den teoribildning som denna studie 

tar sin utgångspunkt i. 

6.1. Tankar gällande resultatet 
För det första vill jag diskutera problematiken gällande Interfideis resurser. För mig verkar det 

något orimligt och ineffektivt att en organisation som arbetar för fred mellan alla religioner enbart 

söker ekonomisk hjälp från protestantiska kyrkor i Europa. Om informationen jag tagit del av 

stämmer med verkligheten innebär detta tillvägagångssätt sannolikt att Interfidei går miste om 

ekonomiska resurser från exempelvis muslimska organisationer i Mellanöstern eller hinduiska 

motsvarigheter i Indien. Då resursfrågan ständigt återkommer som ett av deras största problem är 

jag villig att påstå att det är ostrategiskt att avstå från att söka resurser på mer kreativa sätt. 

   Samtidigt misstänker jag att deras resursproblem är av godo och en fördel. I en så pass liten 

organisation kan man hålla god kontroll över att varken korruption eller pengabedrägerier uppstår 

– se på exempelvis Röda Korset i Sverige som år 2009 uppmärksammade att de svindlats på vad 

som visade sig vara 7,7 miljoner kronor;241 något som kunde ske på grund av organisationens 

storlek och svårigheten i att kontrollera alla medarbetare. I ett land som Indonesien där korruption 

kan påstås vara en del av vardagen kanske man kan anta att alltför stora ekonomiska resurser skulle 

locka till sig människor som söker personliga fördelar och inte enbart individer som brinner 

passionerat för pluralism och icke-våld.  

   Denna tankebana för mig automatiskt över på min andra fundering gällande Interfidei: 

Decentraliseringsprocessen. Denna process är sannolikt en av de främsta orsakerna till att Interfidei 

kan överleva som organisation trots bristande ekonomiska och humanitära resurser. Kanske inbillar 

jag mig, men min uppfattning är att man genom nätverket och viljan att låta alla parter i detta 

nätverk agera utifrån egna förutsättningar och i sin egen kontext är ett effektivt sätt att kunna 

bearbeta flera frågeställningar på samtidigt. Genom att samtidigt ha möten med nätverket där alla 

parter bjuds in till att diskutera framtiden, problem och lösningar kan man gemensamt utvecklas 

till att bättre anpassa sig till omständigheterna som uppstår, liksom kontakten med gräsrötterna blir 

                                                 
241 Summan utgörs av inklusive ränta på beloppet som Johan af Donner blev återbetalningsskyldig till.  

Röda Korset: http://www.redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=19676, hämtad 2014-08-12. 

http://www.redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=19676
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mer genomgripande. Därtill har jag sedan min kunskap växte om Sarvodaya Shramadanas arbete 

på Sri Lanka242 blivit allt mer övertygad om att decentralisering är ett bättre verktyg för att kunna 

uppnå förändring än centraliserade processer som har svårare att anpassa sig efter olika kontexter 

och behov.  

   Men nätverket har även sina baksidor, är jag villig att påstå. Reta beskriver att vad man kommer 

överens om på sina Interfaith Network Meetings inte alltid omsätts i praktiken utan snarare förblir 

en ouppnådd vision, vilket pekar på att det kan finnas en stor problematik med att inget utkrävande 

av resultat kan skapas. Detta är dock något jag är ovillig att diskutera djupare då mitt data inte ger 

en tillräckligt bred bild över just nätverkets situation och därmed inte kan bedöma denna fråga 

rättvist nog. 

    Min tredje reflektion kretsar kring programmen de bedriver. I dagsläget förekommer FKGA och 

SLI som utbud i Interfideis programtablå, där FKGA inte är Interfideis ansvar. Med andra ord tar 

det ena programmet inte upp särskilt mycket av deras tid, medan, däremot, SLI kräver omfattande 

arbete. Som jag förstått mina respondenter finns en önskan och vilja att bedriva fler program, men 

att resurserna återigen sätter käppar i hjulen för deras intressen och ambitioner – och jag undrar om 

det kan vara så att det är bättre att bedriva ett program riktigt bra än att genomföra fem program 

halvdant. Likväl ser jag i ärlighetens namn det som högeligen fördelaktigt att bedriva fler program 

då min övertygelse efter denna studie är att deras nuvarande programkoncept är ypperliga sätt att 

omvandla teori till praktik på.  

   En viss besvikelse från min sida finns dock över att de inte testar nya program. Nätverket (som 

har många kontakter i Yogyakarta) skulle kunna prova andra typer av program i samarbete med 

andra organisationer så att arbetsbördan inte blir så omfattande eller tidskonsumerande för 

Interfidei. Jag ser stor potential i deras sätt att arbeta, varför jag också skulle önska att de försökte 

bredda sitt arbete än mer. 

   Trots detta ser jag deras val av måltavlor som ett oerhört intelligent val som förtjänar beröm och 

erkännande. Så fort jag fick veta att de arbetade med unga människor och lärare som lär ut till unga 

människor gick mina tankar omedelbart till Scott Atrans avslutande ord i sin bok Talking to the 

Enemy där han framhåller att: 

History says that our ancient tribal future is fired forward by faith in groups, their gods and 

glory, no matter how secular these may appear, as with notions of the nation and what’s 

noble. Faith makes fellowship a potent force for great virtue or for great vice: strong enough 

even to make vicious enemies into virtuous friends when sacred values can be shared. The 

trick to the turn is to be savvy about it, and maybe scientific, but also sincere. Force and 

                                                 
242 För vidare läsning se exempelvis deras hemsida: http://www.sarvodaya.org/  

http://www.sarvodaya.org/
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deception may be fine for war, but that is all you’ll get. Dare we dream of something more 

to do with our enemies? For wars are truly won when enemies become friends.243  

   Genom att arbeta med dessa utvalda måltavlor finns möjligheten att skapa omfattande ringar på 

vattnet av deras arbete som i sin tur har potentialen att förändra samhället som helhet, liksom jag 

upplever just upprättandet av vänskap eller åtminstone positiva relationer mellan människor vara 

något de både strävar efter och lyckas med. Kanske till stor del för att deras måltavlor relaterar till 

unga människor som kanhända är särskilt mottagliga för positivt relationsbyggande? 

   Slutligen vill jag kommentera deras arbetsinställning till strukturella problem. Denna kommentar 

bör dock läsas med mina egen åsikter och kulturella identitet som svensk i minnet då frågor om 

kvinnors ställning, inställningar till HBTQ, fattigdom och liknande av mig ses som viktiga och 

grundläggande för att kunna uppnå verklig pluralism och harmoni. Att fokusera på faith ser inte 

jag som oförenligt med strukturella frågeställningar, vilket jag även anser att Anis Farikhatih 

illustrerar genom sitt initiativtagande i FKGA där hon påvisat att kombinationer av 

religionsvetenskaplig utbildning och kvinnofängelser eller transgender identitet är möjliga att 

förena.  

   Samtidigt förstår jag problematiken i att inte kunna ta sig an alla frågeställningar, särskilt med 

det resursutbud som Interfidei i dagsläget besitter, liksom jag inte blundar för att Interfidei bland 

annat i SLI-programmet i år har inkluderat frågeställningar om mänskliga rättigheter och 

jämställdhet i sin programplan och på så sätt arbetar med även strukturella frågor i samhället på ett 

teoretiskt plan. Men jag är likväl villig att argumentera för att det finns fler sätt att blanda in dessa 

frågeställningar på (exempelvis, som nämnts, genom att bedriva program i samarbete med en annan 

organisation som specifikt bearbetar strukturella frågeställningar) och att det är viktigt för att kunna 

etablera harmoni i samhället.  

6.2. Återkoppling till tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 
För det första vill jag tillämpa Pettigrews Intergroup Contact Theory i relation till SLI-programmet, 

men också poängtera att det mig veterligt inte finns någon länk mellan detta program och 

teoribildningen – såsom att teorin legat till grund för metoden, eller liknande.  

   SLI-programmet är ett initiativ som i mitt tycke ger Pettigrews teoribildning större legitimitet 

genom att Interfidei kan påstås arbeta utifrån mer eller mindre denna mall. Alla intervjuade 

respondenter inblandade i SLI-programmet argumenterar för att de effekter Pettigrew framhåller 

att hans teori skapar också uppstår i praktiken. Däremot har jag enbart kunnat lita till mina 

respondenters berättelser, vilket medför att dessa effekter enbart verifierats genom deras subjektiva 

                                                 
243 Atran 2010: 489. 
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utsagor. Denna studie har exempelvis inte inkluderat huruvida tidigare SLI-programs deltagare i 

dagsläget faktiskt fortfarande har kontakt med varandra, eller hur en sådan kontakt i så fall ser ut.  

   De fem förhållanden som Pettigrew framhåller är nödvändiga för att långvariga relationer över 

gruppgränser ska kunna uppstå kommer nu att sättas i relation till min tolkning av programmets 

påverkan av deltagarna: 

   För det första framhåller Pettigrew att man, för att bygga goda relationer, måste lära sig om 

utgruppen. Genom SLI-programmet framgår att deltagarnas fördomar och förutfattade meningar 

bryts ned i samband med det kunskapsutbyte de får om varandras verkligheter. Då deltagarna 

kommer från olika trosutövningar bidrar detta till att de i samspel med varandra kan utveckla 

förståelse för tankemönster som följer andras liv. Detta kombineras även med att ledarna för 

programmet väljer att låta deltagarna besöka en större mångfald av trosföreställningar då de bland 

annat besöker buddhistiska tempel, Hare Krishna-center och får ta del av animistiska inställningar 

till verkligheten. Genom detta bör det vara rimligt att anta att deltagarna lär sig om flertalet 

utgrupper, även om främst islam, protestantism och katolicism blir fokus då deltagarna framförallt 

tillhör dessa livsåskådningar. 

   För det andra ser Pettigrew det som viktigt att man ändrar på beteendet. Som framgår av 

framförallt mina deltagande respondenter (Ayu och Bagus), men också av programmets olika 

ledare, förändras deltagarnas inställningar och därmed också beteende till varandra som en följd av 

att kunskap om andra blivit större. Yusak Tridarmanto beskriver just hur de kan börja skämta med 

varandra utan att ta illa vid sig – något som jag är villig att argumentera för är ett bevis på att deras 

beteende förändrats. Istället för att tyda skämtet som en förolämpning och låta ett förolämpat 

känsloläge styra dem, väljer de att skratta med varandra åt hur deras religioner fungerar och tar sig 

uttryck. 

   För det tredje framhålls vikten av att generera känslomässiga band i denna teoribildning. Något 

som tydligt uppenbarade sig under mina intervjuer om just SLI-programmet är hur deltagarna 

börjar bilda verklig vänskap med varandra. Bagus beskrivning om hur han och några andra 

deltagare börjat träffas oftare blir för mig ett bevis på att djupare relationer bildats, liksom 

detsamma gäller Wenings berättelse om att hon under sin egen tid i programmet märkte hur tiden 

inte längre räckte till då man hade så mycket att prata om. Därtill verkar alla vara rörande överens 

om att den relation deltagarna bildar har åtminstone potentialen att bestå genom hela livet.  

   Att beteendet förändras bidrar i detta fall även till en omvärdering av dem själva, vilket utgör den 

fjärde komponenten i Pettigrews teori. Exempelvis beskriver Wening att hon själv utvecklade en 

större förståelse för hur andra ser på islam, vilket bör kunna ses som ett tecken på att omvärderingen 

av sin egen in-grupp blir verklighet allteftersom förståelsen för andra fördjupas. Därtill beskriver 
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både Wening, Ayu och Bagus hur de i sina egna hemmiljöer (inom familjen, i relation till vänner, 

eller i sitt grannskap) försöker påverka sina medmänniskor till en större förståelse för andra. Något 

jag ser som en omtolkning av sin egen in-grupp då de uppenbarligen kan konfrontera sina närmaste 

om de visar på ett orättvist inklusivistiskt tänkande. Men det bör anmärkas på att ingen av dem 

försöker tvinga någon annan att tänka som de gör – det handlar, som jag förstår det, snarare om att 

man vill informera sina medmänniskor om felaktiga och förutfattande synsätt för att de själva ska 

kunna göra ett mer rättvist ställningstagande i frågan om de så önskar. 

   Slutligen menar Pettigrew att situationen där kontakt uppstår också måste kunna skapa 

möjligheten för vänskap att växa fram. Det framgår tydligt att dessa deltagare får möjligheten att 

lära känna varandra på ett sätt som skapar grunden för att vänskap att kunna spira. Beskrivelsen av 

Live-In-programmet de genomför, där deltagarna bor med varandra på ett buddhistiskt tempel, är 

kanske ett av de bästa exemplen på hur ren vänskap får möjligheten att etablera sig. Genom att leva 

under samma tak, med människor man annars kanske aldrig skulle ge en chans, uppstår en 

förståelse om den Andre som en människa med samma grundläggande behov som en själv. Som 

Ayu berättar var hennes upplevelse av Live-In-programmet fyllt av samtal om vardagliga ting som 

pojk- och flickvänner – saker som man inte pratar med okända om, skulle jag vilja påstå. 

   Således blir min slutsats att SLI-programmet är ett utomordentligt sätt att få unga människor att 

etablera vänskap över gruppgränser på, liksom deras förståelse för andra, i takt med en växande 

kunskap om ’Den Andre’, utvecklas och fördjupas.  

   Men jag vill även diskutera hur organisationen genom sitt syfte och metodval kan påstås 

motverka sociala orsaker till konflikter – vilket i dagens samhälle är särskilt viktigt om Kaldors 

teorier gällande nya krig (som kan stärkas med Svenssons underlag genom hans statistiska 

bevisning för att våldsamma konflikter med minst en religiös agenda från någon part fortsätter hålla 

ungefär samma summa konflikter idag som för 35 år sedan, medan övriga typer av våldsamma 

konflikter minskat drastiskt i jämförelse) stämmer överens med verkligheten. Genom att bryta ned 

fördomar, skapa relationer över gränsdragningar och bringa kunskap om andras 

världsuppfattningar bidrar Interfidei till att bryta ned potentiella mobiliseringsgrunder för 

konflikter. Deras val av att påverka specifika måltavlor som lärare och framtidens religiösa ledare 

är dessutom ett, i mitt tycke, väl genomtänkt sätt att bearbeta just sociala mobiliseringsgrunder på 

då dessa individer i nästa steg kan påverka större grupper människor än vad Interfidei skulle ha 

möjlighet till i relation till sina begränsade resurser. 

   Visserligen kan man diskutera i vilken skala detta arbete egentligen får effekt sett till att 

Indonesien befolkas av över 200 miljoner människor och att en organisation med så få arbetare, 

lite resurser och fåtalet program inte når ut till särskilt många. Men Interfidei åtgärdar likväl sociala 
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konfliktorsaker, om än i liten skala. Deras arbete för att bryta ned fördomar och därigenom bevisa 

att människor är individer och inte homogena grupper bearbetar potentiella mobiliseringsgrunder 

för konflikter, vilket i ett så mångfaldsspäckat land med en blodig modern historia och nyvunnet 

demokratiskt styrelseskick kan vara av allra största vikt för framtiden.  

   Jag skulle även vilja argumentera för att Interfidei nuddar vid att påverka politiska orsaker till 

konflikters uppkomst genom att de idag ändrat strategi till att samarbeta med regimen där möjlighet 

finns, men däremot kan jag inte ge dem någon som helst erkännande för att bearbeta ekonomiska 

orsaker till konflikters uppkomst baserat på den information jag tagit del av. Då strukturella 

problem åsidosätts i deras direkta strategi bör det argumenteras för att de visserligen bearbetar en 

mobiliseringsgrund i form av religion och trosövertygelser, men förbiser att mobiliseringsgrunder 

och konflikters rötter kan bero av fattigdom och andra orättvisor. 

   I relation till detta bör det anmärkas på att den strävan efter konfliktförebyggande kulturskapande 

som ges i Religion and Peacebuilding till viss del kan sammankopplas till Interfideis arbete. 

Interfidei kan nämligen påstås sträva efter att undvika att våldsamma konflikter utbryter genom 

försöken att utveckla människors kunskap om varandra och genom att försöka upprätta relationer 

mellan individer och grupper. Men detta till trots vill jag ändå framhålla att det finns ett problem i 

att Interfidei lägger sitt fokus utanför strukturella problem, vilket alltså ofta är den underliggande 

konfliktorsaken. I dagsläget bearbetar de inte sannolika rötter till problemen i Indonesien såsom 

klasskillnader, fattigdom och jämställdhet – men det är viktigt att poängtera att de ändå inte verkar 

de blunda för dessa frågor, och att andra i nätverket bearbetar dem bör ses som ett åtgärdande av 

sådana konfliktorsaker, även om det alltså inte är Interfidei per se som gör omfattande försök till 

förändringar i saken. 

   Vidare anser jag det vara fullt rimligt att framhålla att Interfidei utbildar framtida religiösa aktörer 

i fred, icke-våld och pluralism – något den tidigare forskningen framhåller vikten av. Genom att 

utbilda framtida religiösa ledare från flera olika trosövertygelser i SLI-programmet bidrar de till att 

dessa framtida ledare kommer att ha möjligheten att sprida sin kunskap om icke-våld och pluralism 

till många människor. De skapar genom sitt fokus på just religiösa ledare, men också lärare i 

FKGA-programmet, även möjligheten för att deras ställningstaganden och lärdomar ska kunna 

spridas som ringar på vattnet med varje individ de utbildar. Så istället för att utbilda en individ åt 

gången skulle jag vilja påstå att Interfidei arbetar med en hel omgivning åt gången, vilket i 

konfliktsammanhang bör kunna ses som särskilt gynnsamt. 

   Interfideis stora fokus på utbildning kan med andra ord framhållas vara en viktig faktor för att 

kunna förändra konfiktorsaker i det långa loppet – särskilt då de arbetar långsiktigt och inte med 

quick fixes. Något den samtida forskningen framhåller är betydelsefullt för att skapa en hållbar fred 
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och fredliga samhällen. Genom exempelvis detta års (2014) SLI-program som fokuserar på 

demokrati, mänskliga rättigheter och liknande områden har Interfidei valt att även fokusera sin 

uppmärksamhet på inte bara trosövertygelser, utan även direkt institutionella variabler av 

samhällets rättsliga funktioner. Med andra ord sammanför de kunskap om ’Den Andres’ 

övertygelser mellan deltagarna i kombination med att framlyfta politiska baksidor som korruption 

och frågeställningar gällande vad som är rättvisa. Det kan således argumenteras för att de öppnar 

människors ögon för att kritiskt granska samhällets normer och lagar. 

   Som framgår i kapitlet om tidigare forskning är religion ett starkt verktyg för konfliktlösning 

genom att de influerar, erhåller möjligheter och lyckas av flertalet orsaker. Således vill jag kortfattat 

argumentera för att Interfidei som NGO arbetar så tätt angränsat till den faith-baserade, religiösa 

och spirituella sfären av samhället att deras tillvägagångssätt, sett till tidigare forskning, kan anses 

vara effektivt. Som tidigare beskrivits kan religiösa aktörer agera samhällskritiker, utbildare och 

institutionsuppbyggare, vilket Interfidei kan framhållas hjälpa de framtida ledarna att göra 

effektivare genom sin utbildning av dem.  

   Jag vill även fästa läsarens uppmärksamhet vid att Interfidei gör just vad Religion and 

Peacebuilding framhåller är viktigt: De låter människor sitta ned på gräsrotsnivå för att lyssna på 

varandras historier och lära sig om ’Den Andres’ drömmar, rädslor, behov, förhoppningar och 

förluster för att kunna förlåta och gemensamt skapa en framtid för alla. Detta är, enligt min 

tolkning, en grundläggande variabel i deras arbete och något de själva framhållit som verklig 

dialog, då en dialog inte enbart handlar om att: [S]it down with each other, but when you are able 

to hear from others about others. That is dialogue.244 En annan grundläggande del i deras arbetssätt, 

vision och strategi är därtill även att uppmana och inspirera andra till att själva ta initiativ för 

samarbete, vilket bör kunna antas vara viktigt för att uppnå en större påverkan. Således kan detta, 

sammanfogat med tidigare forskning, framhållas vara sätt på vilka Interfidei dels skapar möjlighet 

till verklig försoning mellan människor, medvetandegör på gräsrotsnivå att det kan finnas en 

gemensam framtidsbild att jobba mot, och uppmuntrar människor till att själva inleda samarbeten 

med varandra för att förenat kunna skapa ett bättre Indonesien. 

   Därtill vill jag kommentera att Interfidei kan påstås bidra med ytterligare en punkt till Religion 

and Peacebuildings fyra punkter om varför religiösa medlare lyckas: De bidrar med nätverket, och 

alltså med möjligheten till samarbete. Genom sin tro på nätverket och fortsatta arbete för dess 

existens hjälper de andra att hitta samarbetspartners i olika former. Genom sitt nätverkande vill jag 

                                                 
244 Elga: 55:48-57:54 



 

57 
 

påstå att Interfidei inte bara bildar relationer över mänskliga gränser och distanser, utan även ger 

sina likasinnade en möjlighet att utvecklas gemensamt i sin strävan efter harmoni i Indonesien. 

   Genom att skapa god kontakt med religiösa ledare i kombination med sitt nätverkande har 

Interfidei även goda möjligheter att bli medvetna om – och därmed också påbörja förebyggande av 

– konflikter redan i dess tidigaste stadier, vilket i den tidigare forskningen framhålls som en av 

fördelarna med faith-inspirerade aktörer. Gällande Appelbys tre punkter om varför religiösa ledare 

lyckas med sina fredsinitiativ framhålls detta dels bero på räckvidden dessa har, att de uppmanat 

och uppmanar till fred och icke-våld, och att de kan ha goda relationer med andra religioner. Jag är 

villig att argumentera för att Interfidei skapar möjligheten för ledare att verkligen nyttja dessa 

fördelar till fullo genom dels nätverket (som ger stor räckvidd), dels utbildning (som lär ut både 

icke-våld och fredsskapande), och dels relationsbyggandet de erbjuder mellan människor från alla 

möjliga olika bakgrunder (som ger goda relationer över religionsgränser). Därtill kan det 

argumenteras för att Interfidei förebygger åtminstone en av orsakerna som framlyfts gällande 

varför faith-baserade aktörer misslyckas – att inte förstå sin potential på lokal nivå. Interfidei 

hjälper människor att förändra lokalt och i sin kontext, varför de också sannolikt kan mildra denna 

typ av misslyckande – förutsatt att individerna vill förstå sin potential, förstås.  

   Slutligen vill jag lägga fokus på att Interfidei arbetar genom faith för att skapa förståelse mellan 

grupper och för att bryta ned fördomar, samtidigt som de idag även insett vikten av att påverka 

politikerna då det är dessa som styr policyskapandet i ett land. Med andra ord har deras nuvarande 

strategi mycket gemensamt med de rekommendationer för fredsbyggande som beskrivits i den 

tidigare forskningen då deras organisation blir något av en medlingspart mellan två bärande delar 

av det indonesiska samhället: den spirituella sfären och den politiska sfären.  

   Självklart är Interfidei en liten organisation i ett hav av människor och åsikter. Men de tror på sin 

idé, de är dedikerade till sin vision, och de väljer att fokusera på att de förändrar, inspirerar eller 

hjälper en individ åt gången istället för att fokusera på hur många de inte kan påverka. För mig är 

den viljan och den inställningen vad som i slutändan kommer att förändra – för allt fler människor 

inspireras av dem och inspirerar andra i sin närhet. Bollen är satt i rullning. Hur lång tid det tar 

innan effekten man önskar nås, eller hur stor del av denna effekt som kan tillskrivas Interfidei, är 

irrelevant – det är som Reta sa: The important thing is not what Interfidei is, but the idea of what 

Interfidei wants to be.245 

  

                                                 
245 Reta: 39:48-39:58  
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7. Avslutning 

7.1. Möjliga slutsatser 
Det är inte enkelt att dra slutsatser om Interfideis arbete eftersom att det skulle krävas en djupare 

och mer utförlig studie av deras insatser för att kunna avgöra vad som fungerat och inte, vilken 

effektivitet olika fredsförsök haft, och i vilken utsträckning deras utbildningsinitiativ faktiskt 

påverkar deltagarnas fortsatta liv. Detta till trots väljer jag att göra en ansats till slutsatsdraganden 

baserat på det underlag jag har tillgängligt i dagsläget: 

   Interfidei arbetar för fred i Indonesien, det står helt klart, liksom deras fokus på tro och icke-våld 

är ett faktum. Organisationen är liten, men stärks av deras nätvärkande, liksom en av deras 

målsättningar är att inspirera andra till liknande arbete. De har valt faith som sin utgångspunkt med 

orsak av att det kulturellt rika och mångfaldsvarierande landet de arbetar i har ett behov av 

förståelse för allas livsåskådningar då våldsamma konflikter uppstått upprepade gånger som följd 

av fördomar och diskriminering i kombination med korrumperat styre och den situation 

kolonialiseringen lämnade landet i.  

   Även om Interfidei inte påverkar hela Indonesien så grundar sig deras arbete i mångt och mycket 

på tanken om att påverkan är en långsiktig process som kräver tid. Deras strategiska måltavlor av 

ungdomar och lärare är, satt i ett långtidsperspektiv, sannolikt ett av deras mest intelligenta val som 

jag är villig att argumentera för kommer att leda till förändring. Att influera Indonesien som helhet 

är förmodligen ett ouppnåeligt mål, men för de samhällen där en eller flera medlemmar har haft 

möjlighet att påverkas av Interfideis arbete är det rimligt att anta att en förändring av både tankar 

och handlingar kan uppträda genom Intergroup Contact Theory. 

   Deras öppenhet gentemot alla – från extremister och ateister, till animister och muslimer – är en 

strategi som möjliggör att de kan generera förtroende från alla. Detta till trots anklagas de alltså av 

vissa för att ha en dold agenda med syfte att allt från missionera för andra religioner till att skapa 

en egen. Jag är villig att framhålla att deras öppenhet gynnar dem mer än den stjälper, och även om 

öppenheten misstänkliggörs bör likväl en rimlig slutsats kunna vara att denna öppenhet också ger 

dem större legitimitet från många parter – särskilt de som inte passar in i konstitutionsmallen enligt 

staten. 

   Slutligen vill jag lyfta huruvida de har möjligheter att förebygga potentiella kommande 

våldsamma konflikter. Å ena sidan ser jag det som positivt att de fokuserar på att påverka specifika 

individer i samhället som förr eller senare kommer att kunna påverka andra, och att detta är 

konfliktförebyggande. Men å andra sidan känner jag mig samtidigt skeptisk till hur deras arbete 

faktiskt skulle kunna förändra en våldsam konfliktsituations uppblossande i framtiden.  
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   Likväl är deras fokus på gräsrötterna en potentiellt viktig nyckelvariabel vid ett framtida behov 

av direkt konflikttransformering – men uppmärksamhet måste även riktas mot att Interfidei inte når 

ut till särskilt många gräsrötter och på så sätt också kan vara ineffektiva i ett våldsamt 

konfliktscenario. Men man får dock inte glömma bort att Interfidei ständigt omvandlat sin 

organisation i form av allt från metoder till målsättningar, och således bör man rimligen kunna anta 

att en ny kontext i form av en våldsam konflikts utbrytande också skulle skapa nya strategier från 

deras sida.   

7.2. Förslag till vidare forskning 
Som den tidigare forskningen i denna studie antyder finns det i dagsläget ett växande intresse inom 

både mer sekulärt inriktad och religionsinriktad freds- och konfliktforskning. Dessa båda fält med 

sin gemensamma målsättning att utröna på vilka sätt konflikter kan lösas smidigast har med 

växande terrorhot och inbördeskonflikter som blir allt mer komplicerade fått en större relevans i 

dagens samhälle.  

   Jag skulle vilja påstå att denna forskning i dagsläget har ett stort fokus på teori och att i efterhand 

kartlägga konflikters orsaker och lösningar, vilket i min mening behöver kompletteras med 

praktiska försök att tillämpa de teoribildningar man skapar – eller åtminstone att göra studier i stil 

med denna för att se över hur arbetet i praktiken skulle kunna se ut och inspirera till handlingskraft 

i andra situationer. Dock misstänker jag att detta redan sker med orsak av att fältet växer sig allt 

större, och således har jag inga direkta förslag på vidare forskning i detta sammanhang. 

   Däremot kan jag klargöra att det i min mening finns en stor betydelse i att fortsätta studera detta 

fält från alla tänkbara vinklar. För på så sätt kanske konkret kunskap kan skapas som med tiden 

leder till att konflikter kan lösas utan våld i framtiden.  

7.3. Avslutande ord 
Denna studie har fått mig att se en än större potential i religion för att uppnå harmoniska samhällen. 

Självklart är jag inte så naiv att jag inbillar mig att religion alltid bär med sig godhet och 

konstruktivt fredsbyggande – ambivalensen hos religion är inget jag ignorerar eller förbiser, och 

det är något som ingen borde ignorera eller förbise heller för den delen. Men jag blir allt mer 

övertygad om att vårt sekulärt drivna samhälle går miste om viktiga och effektiva verktyg för 

harmoni och pluralism om vi bortser från religioners konstruktiva kraft. Vi besitter flertusenårig 

visdom som går alltför outnyttjad, institutioner som inte används till sin fulla kapacitet, och ledare 

som har direkt kontakt med gräsrötterna nyttjas inte.  

   Även om Interfidei kan framstå som ’en droppe i havet’ sett till det globala samfundet blir de inte 

lika obetydliga om vi börjar tillägga andra religiöst motiverade fredsinitiativ. Se på Mahatma 
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Gandhi, Martin Luther King Jr. och Desmond Tutu – tre av 1900-talets största och mest kända 

fredsförespråkare som alla har grundat åtminstone delar av sin lära på religion. Men vi behöver inte 

vända oss till 1900-talets mest kända exempel för att kunna uppmåla bilden av att religion kan ha 

en läkande kraft – namn som Thich Nhat Hanh, A. T. Ariyaratne och Bernard Glassman är exempel 

på socialt engagerade buddhister, liksom vi från islam finner fredsförespråkare som Wahiduddin 

Khan och Abdul Ghaffar Khan. 

   Jag är övertygad om att det finns mer att ’hämta’ från religioners kunskap och deras inspirerande 

ledare. Jag är övertygad om att freds- och konfliktforskningen går miste om effektiva verktyg 

genom att blunda för religioners läkande effekt och istället fokusera på religion som mer eller 

mindre enbart en mobiliseringsfaktor. Jag ser personligen Interfideis initiativ vara effektivt, om än 

inte så effektivt som de har potentialen att vara – men jag är övertygad om att deras arbete förändrar 

samhället. Om så en individ åt gången, så förändrar de verkligheten.  

   Så för mig är deras initiativ en inspirationskälla, till trots att även svagheter finns i deras arbete. 

Men de gör något åt situationen, de försöker förändra vad som idag kan vara en av de främsta 

mobiliseringsgrunderna till konflikter, och de arbetar med viljan och passionen för att förbättra sin 

kontext.  

   Så som slutkläm på denna uppsats väljer jag att ge ett, enligt mig, passande utdrag från en av 

Svenska Akademiens låtar: 

Okunskapen styr och sprider kvacksalvarkurer 

skeva perspektiv bygger skeva strukturer 

Okunskap tar liv och hindrar kärlekskulturer 

att fortsätta med sånt vore dumt och förryckt 

Istället för att fälla kan vi bära varann 

för vi har så mycket vi kan lära varann 

Istället för distans kan vi vara nära varann 

när vi river alla murar vi byggt 

 

Kärleken borde vara okränkbar 

en strävan mot nåt bättre är det största av allt 

Den borde vara okränkbar 

gemensamt och varmt och inte ensamt och kallt 

Okränkbar 

om vi vill leva nånting som verkligen kan kallas liv 

Okränkbar 

hatet bryter ner men kärleken är kreativ246  

                                                 
246 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mCFZBUaCvR0, Svenska Akademien: Okunskap, tid: 3:32-4:31. 

https://www.youtube.com/watch?v=mCFZBUaCvR0
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Bilagor 

Bilaga 1: Exempel på semi-strukturerad intervjugrund. 
Dessa intervjugrunder var handskrivna i samband med intervjuerna, men byggde på denna princip: 

Själva intervjuguidens viktigaste del var nyckelorden då dessa var de teman intervjun förväntades 

fokusera på. Kolumnerna agerade hjälpmedel att använda som inledande frågor (vid behov) till de 

olika nyckelorden för att få intervjun att utvecklas i den riktning jag önskade. Detta innebar dock 

inte att alla dessa frågor nödvändigtvis användes då jag, beroende av respondentens svar på mina 

frågor, ställde uppföljande frågor i stunden som kunde resultera i andra inriktningar än vad tanken 

till en början varit. 

  

 

Respondents namn, samt datum och plats för intervjun 

 

 

Nyckelord för denna intervju: 

framgångar, motgångar, program, arbetsstaben, research, utveckling, kritik 

 

Personligt Interfidei Specifika frågeställningar 

How long have you worked 

for Interfidei?  

What do you think is the 

biggest accomplishment that 

Interfidei have managed? 

Which programmes are 

Interfidei practicing today? 

What was the reason for you 

to start working for 

Interfidei?  

What do you think is the 

biggest obstacle or failure 

that Interfidei have faced? 

Which different areas of work 

are the staff on Interfidei 

doing specifically, and how 

many people work in the 

organization? 

Do you feel that by working 

for Interfidei you can make a 

positive difference in 

Indonesia?  

Does Interfidei get inspired 

by others in their methods?  

When Interfidei conduct 

research: how does this 

work? 

Do you see yourself working 

for Interfidei in the future to?  

Which methods have proven 

most effective? 

Have some programmes 

transformed or gotten 

cancelled through the history 

of the organization? 

 What are the aims for 

Interfidei – which are the 

goals of the organization? 

During your time at 

Interfidei: Have you seen any 

big or small changes in the 

way you work? 

 Is there any focus on 

structural problems and 

questions of equality in 

Interfideis work? 

Are Interfidei often being 

criticized? 
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Bilaga 2: Sammanfattning av fältobservationer.  
 

SLI-programmet: Lördag 5:e april 2014: 

Vid den första fältobservationen av SLI-programmet fick jag följa med till en organisation som jag 

förstår kallas IDEA (The Trigger of Civil Society to Promote Transparancy and Accountability 

through Planning and Budgetting Development) där man arbetar med hur regeringens policyer 

påverkar demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. 

   Från Interfidei representeras respondenterna Reta och Wenning, liksom respondent Yusak 

Tridarmento och Waryono Abdul Ghafur finns på plats som ledare för dagens möte. Interfideis 

representanter sätter upp en filmkamera och en diktafon som placeras på bordet framför föreläsarna 

vilket förevigar mötet i sin helhet genom föreläsningarna som hålls. Bland de deltagande 

studenterna finns 15 elever på plats när föreläsningen påbörjas, varav fem är kvinnor och resterande 

10 är män.  

   Under hela observationen samtalar deltagarna på indonesiska, vilket innebär att min förståelse 

för vad som sägs är obefintlig och fokus istället läggs på att observera omgivningen, deltagare, 

tonlägen och interaktioner på ett mer fysiskt plan. Två kvinnliga föreläsare tar plats i salen, liksom 

det senare även anländer ytterligare en kvinna. I samband med att dagens program påbörjas håller 

en av de manliga deltagarna bön, vartefter respondent Yusak Tridarmento för ordet. Två manliga 

elever kommer in i salen vilket tyder på att de är sena, och jag noterar att de fyller i vad jag antar 

vara sitt namn på något som jag utgår ifrån är en närvarolista. När väl Yusak Tridarmento har talat 

klart ställer sig deltagarna upp, en efter en, och presenterar sig kortfattat, liksom även jag 

presenteras av Interfideis representanter.  

   En av de föreläsande kvinnorna presenterar sig och öppnar en Powerpoint som visas framför 

gruppen via en projektor. Alla deltagande elever är uppmärksamma på kvinnans presentation och 

iakttar henne noggrant, många för anteckningar allt eftersom. När väl presentationen är över blir 

det paus och man märker hur avslappnad stämningen är i rummet då gruppen skrattar mycket och 

en stimmig känsla uppstår när uppmärksamhet inte längre är nödvändig – men när väl föreläsningen 

påbörjas igen återgår alla till att lyssna på den som talar.  

   Återigen hålls en presentation och Powerpoints öppnas och stängs om vartannat. Med tiden börjar 

man märka av att deltagarna blivit trötta – och kanske inte så konstigt då syrehalten i det lilla 

rummet är allt annat än livgivande – och man hör mummel mellan vissa, medan andra börjar äta 

från den lilla matlådan vi fick vid ankomsten (som man alltid verkar få i Indonesien), liksom det 

stressande ljudet av kulspetspennor som trycks in och ut ekar svagt genom salen. Att energinivån 

sjunkit och fått deltagarnas intresse att svalna är tydligt – vissa sitter till och med och gör diskreta 

grimaser åt varandra för att locka fram skratt.  

    Yusak Tridarmento avbryter presentatörens oändliga Powerpoint-presentation för att 

frågestunden istället ska börja. Detta medför att deltagare efter deltagare ställer sig upp för att ställa 

sin fråga (som tenderar att vara lång då jag märkt sedan tidigare att det verkar finnas en kulturell 

förväntan på att man ska sammanfatta den information man fått ta del av och kommentera den 

innan man ställer sin fråga), vartefter den föreläsande kvinnan svarar på fråga efter fråga. 
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   Den föreläsande kvinnan öppnar ytterligare en Powerpoint därefter, vilket hela rummet verkar 

vara måttligt intresserade av att studera då till och med ledare för programmet börjar gäspa och 

vagga på sina stolar i vad jag gissar är ett försök att hålla sig vaken.  

   Återigen hålls en frågestund där flera elever ställer sig upp allt eftersom för att presentera sin 

fråga, vartefter alla frågor besvaras en efter en i följd. Kvinnan börjar därefter återigen visa 

Powerpoints, och hela rummets trötthet känns i luften. Ingen verkar vilja eller orka lyssna mer. 

Yusak Tridarmento avbryter henne och börjar prata samtidigt som han rör sig mycket, och hela 

gruppens uppmärksamhet ökar och riktas mot honom – även om vissa fortfarande sitter och 

mumlandes småpratar eller tittar ned i sin telefon. När han tystnar börjar alla i rummet applådera 

för föreläsarna, och därefter går alla ut utanför huset för att ta en gemensam gruppbild (även detta 

en del av den indonesiska kulturen då gruppbilder efter aktiviteter verkar vara viktigt). Väl utanför 

huset ser man hur deltagarna, nu ute i friheten, skrattar och pratar med varandra mer öppet och 

piggt än tidigare, och hur de går till sina mopeder i olika små grupper för att, vad jag antar, slå följe 

med varandra åt det håll man ska. 

   På väg från dagens föreläsning berättar Wening att den föreläsande kvinnan pratat om vad som 

händer i politiken just nu och vilka problem som finns, med särskilt fokus på skatterna då dessa till 

stor del tas av de fattiga då många rika fuskar med sin egendomsförteckning och därmed undviker 

den skatt de egentligen ska betala, liksom hon pratat om att regeringen utnyttjar detta och att det 

finns politiker som använder skattepengar till egna ändamål.  

   Sammanfattningsvis kan sägas att dagens fältobservation var påfrestande på grund av värmen, 

trötthet (jag somnade tragiskt nog av under en av Powerpointföreläsningarna) och att jag inte förstår 

språket och därmed inte kunde göra annat än att fysiskt observera vilket i längden (det handlande 

om tre timmar) blir monotont. Dock är det anmärkningsvärt att stämningen i rummet, all trötthet 

till trots, alltid var positiv – deltagarna verkade verkligen vara säkra med varandra och trivas i 

varandras sällskap. 
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SLI-programmet: Lördag 12:e april 2014: 

Under den andra fältobservationen möts gruppen på ett Hare Krishna-center. Väl på plats 

välkomnas vi av ledaren för centret och en man som bor på centret och lever efter Hare Krishnas 

principer. Denne man talar god engelska och jag får erbjudandet om att han kan agera tolk åt mig 

under dagens gång då även detta möte kommer att pågå på bahasa och inte engelska. Jag tackar 

och mottar vänligt erbjudandet, vartefter alla samlas och en kort introduktion hålls av Wiwin, vilket 

åtföljs av en gemensam bön och därefter talar ledaren för centret medan min tolk viskar 

översättande i mitt öra.  

   14 elever närvarar, sju flickor och sju pojkar, liksom Wiwin, Reta och Yusak Tridarmento är på 

plats som ledare, samt ytterligare en arbetare från Interfidei som agerar kamerman för dagen och 

spelar in mötet. Ledaren börjar berätta om detta center som plats för studenter att studera spirituell 

kunskap på, vilket jag enbart kan förstå genom min tolks översättningar. Han berättar om hur en 

dag går till på centret rent praktiskt genom att förklara när man stiger upp på morgonen och vilka 

rutiner som följer, hur sedan de flesta lämnar platsen för arbete eller studier, och därefter 

återkommer till centret. Uppenbarligen är deras bönetider, eller mantratider, för dagen utspridda 

till att ske klockan 4:30, 6:30, 12:00, 18:30 och 20:30, varför dagens ”mittenbön” blir problematisk 

att genomföra korrekt för de medlemmar som arbetar eller studerar.  

   Han är noga med att klargöra att balinesisk hinduism och Hare Krishna-rörelsen inte är samma 

sak, och exemplifierar med att balinesiska hinduer enbart ber två gånger i månaden medan trogna 

till hans livsåskådning ber fem gånger per dag, och med att man inte ens klär sig likadant. Historier 

om Krishnas födelse varvas med information om praktiska rutiner i en Hare Krishna-medlems 

vardag såsom klädsel och bönerutiner, liksom förklaringar om Hare Krishnas filosofiska och 

moraliska aspekter av verkligheten ges. Under en längre tid förklaras även tre personligheter och 

en strävan att nå den tredje personligheten som finns för medlemmarna: 1) att se sin egen trosform 

som den enda rätta och därmed se andras uppfattningar som fel, 2) att inse att Gud kan glorifieras 

med många språk och därmed respektera denna mångspråkiga respekt för Gud, men likväl vara 

strikt med följandet av sin egen tros väg, och 3) målet att inse att alla är Guds barn oavsett 

nationalitet och trosuppfattning.  

   Deltagarna får chansen att ställa frågor, vilket åtföljs av att en projektor placerats i mitten av det 

luftiga rummet och en kortare paus. Därefter kommer deltagarna upp i mindre grupper allteftersom 

och presenterar sina gruppreflektioner från förra veckans möte. Vissa presenterar detta genom att 

läsa direkt ur papper med varandra, andra använder skådespel som presentation, en individ läser en 

dikt ensam inför gruppen, och en grupp visar på kreativitet då de använder projektorn som en TV 

där en deltagare klickar igång korta klipp på datorn medan de tre andra sitter och tittar på 

projektorduken och diskuterar nyheter de ser, reklam som dyker upp och liknande. Stämningen vid 

dessa presentationer är varm, och skratt och applåder varvas om vartannat, liksom jag inte upplever 

osäkerhet hos någon deltagare för att presentera sin reflektion från förra veckan inför alla andra.  

   Skillnaden från den senaste observationen är framförallt elevernas intresse. Rummet har öppna 

fönster och dörrar som för med sig både solljus och syre till deltagarna, liksom ingen monoton 

stämning förekommit som senast genom allt Powerpoint-föreläsande, och jag misstänker att 

reflektionerna de håller för varandra också medfört ett visst adrenalinpåslag. När reflektionerna väl 
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avslutats är den en halvtimme kvar av mötet, och när en kvinna jag mött tidigare på Interfidei 

(osäker på vad hennes position är) tar ordet följs hon av uppmärksamma ögon från de deltagande 

studenterna. Efter cirka 20 minuter knyter Wiwin ’ihop påsen’ med vad som verkar vara en 

avslutning och tackande för att man fått besöka centret, liksom den vanliga rutinen med 

gruppfotografering genomförs innan gruppen splittras och alla får friheten att gå hem för dagen. 

Även denna gång börjar gruppens individer prata och skratta mer påtagligt efter att dagens möte 

avslutats, och några stannar kvar för att ställa frågor eller ta fler bilder, medan andra rör sig ifrån 

centret på sina mopeder i gemenskap.  
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Bilaga 3: Exempel på sammanfattande transkribering av Ayu och Bagus. 
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Bilaga 4: Exempel på noggrann transkribering av övriga respondenter.247 

  

                                                 
247 Exemplet påvisar även olika transkriberingsprinciper – de röda cirklarna inringar ord jag inte är säker på överensstämmer med vad som sas, de 
gröna cirklarna att det kan ha sagts mer, och den blå cirkeln att mer sagts men att jag inte kunnat avläsa exakt vad. 
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Bilaga 5: Exempel på kodning med hjälp av OpenCode. 
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Bilaga 6: Exempel på sammanfattning av handskrivna koder. 
 


