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Norsk tittel: Forvandlende vennskap. Vennskap mellom kristne og muslimer og religiøs endring. 

 

Kan vennskap endre tro og holdninger? 
Mitt forskningsspørsmål var:  

Hvordan tolker et utvalg kristne og muslimske informanter erfarte endringer knyttet til 

interreligiøse vennskap, med tanke på deres syn på, forståelse av og holdninger knyttet til 

religiøs tro og praksis? 

 

Studiet tar utgangspunkt i kvalitative forskningsintervjuer med åtte kristne og åtte muslimer fra ulike 

steder i Sør-Norge som fortalte om sine interreligiøse vennskap. Informantene representerte et stort 

mangfold av etniske og kulturelle sammenhenger, i tillegg til at de hadde bakgrunn i ulike kristne og 

muslimske denominasjoner og organisasjoner. 

 

Vennskap får deg til å se og forstå den andre deg selv bedre  
Alle informantene beskrev ulike måter deres interreligiøse vennskap hadde endret hvordan de forsto 

religion og religiøs praksis, både når det gjaldt deres egen tro og den andres. Den økte graden av 

nærhet og omsorg som de beskrevne vennskapene innebar ga informantene en mulighet til å få en 

bedre forståelse av den andres tro gjennom dialoger og observasjon av vennens religiøse praksis.  

Videre viser min undersøkelse at vennskap med et menneske med en annen tro kan forsterke 

egen religiøs identitet og praksis. Samtidig bidro vennskapet til et mer positivt og differensiert syn på 

den andres tro. Gjennom personlige interreligiøse samtaler oppdaget vennene hverandre som religiøse 

individer med egne måter å tolke religiøse tradisjoner på. I noen tilfeller anså informantene at deres 

venners versjon av den andre religionen var bedre enn det bildet de hadde av religionen fra før. 

Interreligiøse vennskap hadde en reparerende effekt på tidligere fordommer og stereotypiske syn på 

den andre religionen.  

 

Vennskap skaper interreligiøs respekt, men omvendelse skaper utfordringer for kristne 
Både muslimer og kristne ble inspirert av sine respektive religiøse tradisjoner til å vise kjærlighet og 

omtanke mot mennesker med andre religioner. Samtidig virket vennskapene å inspirere til større grad 

av aksept og verdsetting av religiøse ulikheter enn tidligere.   

Kristne informanter mente at det var viktig å forsøke å omvende muslimer til den kristne tro. 

Samtidig syntes de det var vanskelig å kombinere dette med det de opplevde at et «ekte vennskap» 

skulle være. De bevarte vennskapet gjennom en demping, modifisering eller utsettelse av forsøk på å 

omvende den andre. For de fleste muslimske informantene var temaet ikke like aktuelt. Noen foreslo 

omvendelse gjennom en kontinuitet mellom kristendom og islam hvor deres kristne venner selv 

oppdaget «sannheten» eller ved at de oppfylte viktige moralske krav i islam. Alt i alt demonstrerte 

informantene en religiøst fundert kreativitet som hadde en selvforsterkende effekt på den 

interreligiøse relasjonen.  
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Can friendship change faith and attitude? 
The main research question was:  

How do a selection of Christian and Muslim respondents interpret the changes they 

experience as a result of their interfaith friendships, in relation to their views on, 

understanding of and attitudes to religious faith and practices? 

  

The material consists of qualitative interviews with eight Christians and eight Muslims from the south 

of Norway in which they told me about their interfaith friendships. The respondents have a wide 

variety of ethnic and cultural backgrounds and represent a variety of Christian and Muslim 

denominations and organisations. 

 

Friendship creates deeper understanding 
All the respondents described different ways in which their views on religion and religious practice 

had changed under the influence of their interfaith friendships. The growing sense of closeness 

provided the friends with the opportunity to get closer to the religious other both through dialogues 

and by witnessing practices of the other religion. 

 Interfaith friendship can have an intensifying effect, deepening the awareness of the 

respondents’ own religious identity and religious practice. At the same time, the friends often got a 

more positive and differentiated view of the religion of the other. Through personal interfaith 

dialogues they discovered one another as individuals with their own ways of interpreting religious 

traditions. In some instances, they found the friend’s version of the other religion exceptionally good, 

compared to the religion as a whole. Interfaith friendship had a repairing effect on earlier prejudiced 

and stereotypical views on the other religion.  

 

Friendship fosters interreligious respect, but conversion is critical for Christians 
Both Muslims and Christians found inspiration in their respective religious traditions to engage in 

interfaith friendship and be loving and caring towards people from other religions. At the same time 

interfaith friendship appeared to inspire the informants to accept and value religious differences to a 

higher degree than earlier.   

Christian respondents found that conversion was an important theme. However, they found it 

hard to combine efforts to convert their friend with their idea of a “genuine friendship”. They 

maintained the friendship by toning down, modifying or postponing their efforts. Most Muslim 

respondents did not find the theme as important. Some suggested a continuous conversion, where 

their Christian friends gradually realised “the truth” for themselves, or by observing  important moral 

laws of Islam. All in all, respondents demonstrated a religiously based creativity that had a self-

reinforcing effect on the interreligious relationship.  
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