
Religionsvetenskapens dag, 8 december 2022

RELIGIONERS ROLL I KRIS – 
PANDEMIN OCH KRIGET I UKRAINA
Vilken roll spelar religion i kris? De senaste åren har vi erfarit två stora och olika kriser 
som påverkat hela världen: pandemin och kriget i Ukraina. Årets Religionsvetenskapens 
dag uppmärksammar religioners roll i kris, och ger inblick i hur olika trossamfund 
påverkats av dessa händelser.

Förmiddagen ägnas åt frågor som rör hur Covid-19 påverkade olika trossamfund, och vad 
som hände när församlingsverksamheten plötsligt fick ställas in på grund av smittorisk, 
samt hur vi utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv kan förstå konspirationsrörelserna 
som uppstod i samband med pandemin. Eftermiddagen fördjupar perspektiven på hur 
kriget i Ukraina påverkar religiösa grupper inom och utanför landet.

Konferensen är gratis och vi bjuder på fika. Vi reserverar bord i universitetets 
matsal (Solsta Inn) för gemensam lunch, men lunchen bekostas individuellt. 
Anmäl dig senast den 30 november 2022 via kau.se/religionsvetenskap. 
Sprid gärna inbjudan. 

Varmt välkommen! 

TORSDAG 8 DECEMBER 2022, KL. 9.30–15.30
KARLSTADS UNIVERSITET, LAGERLÖFSALEN 1A 305

Direktlänk till 

anmälan här!

KAU.SE/RELIGIONSVETENSKAP

https://kau.se/
https://www.kau.se/religionsvetenskap
https://kau.se/religionsvetenskap
https://sunet.artologik.net/kau/rvd2022


PROGRAM

FOKUS: PANDEMIN

9.30 Välkomnande av Katarina Plank, ämnesföreträdare för religionsvetenskap 
vid Karlstads universitet

9.40 Trossamfunden och covid-19 – hur pandemin påverkat lokala 
församlingar i Sverige
Linnea Lundgren, forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning Marie 
Cederschiöld högskola, författare av rapporten ”Trossamfunden och covid-19”, 
utgiven av Myndigheten för stöd till trossamfund

10.10 Kommentar av Frederic Brusi, Myndigheten för stöd till trossamfund

10.25 Tid för frågor

10.30 Paus

10.45 Konspirationsrörelser och Coronapandemin
Fredrik Gregorius, docent och religionshistoriker vid Linköpings universitet, 
expert på konspirationsteorier

11.45 Tid för frågor

12.00 Lunch, reserverade bord på universitetets restaurang Solsta Inn

FOKUS: KRIGET I UKRAINA

13.00 Kriget i Ukraina – politisk bakgrund
Hans Lödén, professor emeritus i statsvetenskap vid Karlstads universitet

13.20 Tid för frågor

13.30 Ortodoxa kyrkors responser på kriget – nationellt och internationellt
Per-Arne Bodin, professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning 
vid Stockholms universitet

14.10 Tid för frågor

14.20 Paus

14.40 Inblick i fältforskning med ukrainska flyktingar i Arvika
Katarina Plank, docent i religionsvetenskap vid Karlstads universitet, 
forskare i forskningsprojektet ”Levd religion och migration”  

15.00 Panelsamtal
Hans Lödén, Per-Arne Bodin, Katarina Plank, Moderator: Kristian Petrov
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