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Abstract

The purpose of this thesis is to analyse how the books The Case for God and 12 Steps to 
a Compassionate Life by the historian Karen Armstrong has been discussed and debated 
in swedish mass media. Very few academics in the discipline of the history of religions 
has had such a broad public success as Karen Armstrong, and it is therefore important to 
acknowledge how major themes and issues in her writings are discussed on the public 
arena. With the aid of reception theory developed by Hans Robert Jauss and by Stuart 
Hall, I present three conclusions about the mass media reception of The Case for God and
12 Steps to a Compassionate Life. First of all, I show that the reception of the two books 
by Armstrong is dependent on differences in expectations and experiences, and that it is 
possible to spot and acknowledge these differences in the actual texts that make up the 
reception. Second, I give evidence to how central binary constructions in the arguments 
put forward by Armstrong are used and developed upon in the reception. Third, I 
demonstrate how differences in perceptions about Karen Armstrong as a person plays a 
major part in the reception, and that Armstrong herself is an active part in the 
construction of her own media image.   

Keywords: Karen Armstrong, reception, Gud, religion, ateism, medkänsla

2



Innehållsförteckning

”Kanske är hon en modern profet?”...................................................................................1

Kapitel 1 Inledning.............................................................................................................4
1. Inledning....................................................................................................................4
1.1.Syfte.........................................................................................................................4
1.2. Frågeställning.........................................................................................................5
1.3. Avgränsning............................................................................................................5

Kapitel 2 Forskningsgenomgång och Teori........................................................................6
2.1. Forskningsgenomgång............................................................................................6
2.2. Presentation av teori................................................................................................7

Kapitel 3 Metod och Material...........................................................................................11
3.1. Metod....................................................................................................................11
3.2. Material och arbetsgång........................................................................................12

Kapitel 4 Analys...............................................................................................................14
4.1. En introduktion till För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla.................14
4.2. Receptionen av För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla i svenska 
massmedier..................................................................................................................17

Kapitel 5 Slutsatser...........................................................................................................28
5.1. Slutsatser...............................................................................................................28

Kapitel 6 Avslutande reflektion........................................................................................33

Referenser........................................................................................................................35
Källor...........................................................................................................................35
Litteratur......................................................................................................................36

3



Kapitel 1 Inledning

1. Inledning
Få religionshistoriker har fått ett så stort publikt och medialt genomslag som den 
brittiska forskaren Karen Armstrong (1944-). Armstrongs arbete och författarskap 
spänner över ett flertal områden, men en röd tråd kan sägas kretsa kring 
betydelsen av interreligiös dialog och ett fokus på samhörigheter mellan olika 
religiösa traditioner. Också en svensk publik har kunnat möta Armstrong på bästa 
sändningstid, bland annat i tv-programmet Skavlan i samband med den svenska 
publiceringen av böckerna För Guds skull: Om religionens betydelse och 12 steg 
till ett liv i medkänsla år 2011. Hennes böcker har också, jämfört med många 
andra representanter från den religionshistoriska disciplinen, i relativt stor 
utsträckning behandlats och lyfts fram i dagspress, även i Sverige. I en tid då 
religiösa frågeställningar och uttryck tar plats och synliggörs i den offentliga och 
mediala debatten har Armstrong framträtt som något av en auktoritet inom 
området, även om hennes resonemang inte alltid varit oomstridda. Det förefaller i 
sammanhanget rimligt att försöka analysera vad Armstrongs publik tar till sig i 
läsningen av hennes texter, för att på så sätt kunna förstå vad det är i hennes teser 
som slår an en sträng bland publiken. I den här uppsatsen presenteras och 
diskuteras hur receptionen av två av Armstrongs böcker sett ut i svenska 
massmedier. Förhoppningen är dels att få en bättre förståelse för vilka aspekter av 
Armstrongs religionsbegrepp som vinner publikt gehör, men också att erbjuda ett 
exempel på hur religiösa frågeställningar diskuteras på den offentliga arenan.

1.1. Syfte
Syftet med föreliggande uppsats är att analysera hur två titlar av Karen Armstrong
diskuterats och debatterats i svenska massmedier. Intentionen är dels att få en 
bättre förståelse för vilka aspekter av Armstrongs författarskap som vinner publikt
gehör, men också att erbjuda en exemplifierande analys av hur religiösa och 
existentiella frågeställningar behandlas i en medial kontext i Sverige idag. Fokus 
ligger på receptionen av å ena sidan För Guds skull: Om Religioners betydelse 
[först utgiven på engelska som The Case for God år 2009] och å andra sidan 12 
steg till ett liv i medkänsla [först utgiven på engelska som Twelve Steps to a 
Compassionate Life år 2010]. Dessa titlar har valts ut eftersom de publicerades 
parallellt med varandra i Sverige år 2011 – ett år som kanske kan betraktas som 
ett annus mirabilis för Armstrong i relation till en svensk kontext, dels på grund 
av de uppmärksammade bokpubliceringarna och dels på grund av att hon i slutet 
av året tilldelades Nationalencyklopedins Kunskapspris för sitt interreligiösa 
engagemang. Särskilt För Guds skull speglar också problemkomplex som fått ett 
relativt stort men också polariserat medialt utrymme i samtiden, såsom relationen 
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mellan tro och vetande och mellan religion och vetenskap. Att fokusera två titlar 
öppnar därtill möjligheter för komparativa resonemang

1.2. Frågeställning
Uppsatsen vilar på en huvudsaklig frågeställning, som lyder: Hur har Karen 
Armstrongs böcker För Guds Skull och 12 steg till ett liv i medkänsla bemötts och
debatterats i svenska massmedier och hur kan vi förstå receptionen?

1.3. Avgränsning
Uppsatsen begränsar sig till att endast diskutera receptionen av två av Armstrongs 
titlar. I ett vidare forskningssammanhang hade det varit givande att försöka 
granska en större receptionskontext, till exempel genom att titta närmare på hur 
Armstrongs samlade oeuvre bemötts. När jag i uppsatsen använder termen 
reception syftar jag i regel på massmedial reception. Fokus ligger framförallt på 
ett urval från television, dags- och veckopress samt populärt hållna tidskrifter, 
varvid vetenskapliga tidskrifter och inlägg i sociala medier förbigås. Ett argument 
för detta kan sägas vara att jag är framförallt är intresserad av hur Armstrongs 
texter och resonemang bemöts i sammanhang som orienterar sig mot en bred 
publik. Ytterligare en avgränsning som behöver kommenteras bygger på valet att 
endast fokusera den svenska receptionen. Karen Armstrong har som anfört en stor
läsekrets, och hennes böcker finns översatta till ett flertal språk. Att 
koncentrationen här ligger på en svensk kontext har dels att göra med uppsatsens 
omfång, men också med att det – vad jag vet – i dagsläget inte föreligger någon 
svensk receptionsstudie med fokus på Armstrong.
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Kapitel 2 Forskningsgenomgång och Teori

2.1. Forskningsgenomgång
Trots att Karen Armstrong publicerat en stadig ström av böcker och artiklar under 
nästan fyrtio års tid finns det förvånansvärt få vetenskapliga eller 
referensgranskade arbeten om hennes teser och resonemang. Någon 
receptionsstudie som relaterar till syftet och frågeställningen i min uppsats har jag 
till exempel inte funnit. Ett försök att sammanfatta nyckeltendenser i Armstrongs 
forskning har dock gjorts, av teologen Amy Frykholm i artikeln ”Tracking God: 
Karen Armstrong’s religious vision” ifrån 2010.1 Frykholm bidrar dels med en 
biografiskt anknuten tolkning av Armstrongs religionsbegrepp och dels en kritik 
av samma begrepp. Frykholm menar att Armstrong religionsbegrepp hämtar 
influenser från apologetisk teologi, vilket å ena medför att hennes syn på religion 
är empatisk och inkluderande, men å andra sidan att hon tenderar att generalisera 
och sakna kritisk udd. Frykholm påpekar därtill att Armstrongs religionsbegrepp 
utmärks av en introspektiv och individuell hållning, där religion främst kretsar 
kring meningsskapande och personlig vägledning, snarare än kring social 
gemenskap eller rituella praktiker. Frykholm menar att denna personligt hållna 
syn på religion uppskattas av läsare som själva vill bejaka det egna jagets relation 
till ett större, religiöst pussel, men att den som söker systematiska och 
problematiserande religionsanalyser har lite att finna hos Armstrong. 

Förutom Frykholms artikel har jag inte funnit några exempel på forskningsinsatser
som tar ett mer samlat grepp om hela Armstrongs verksamhet. Exempel finns 
dock på studier med fokus på partikulära ämnen, bland vilka jag här nämner 
några. Att Armstrong tenderar att fokusera på kompabilitet mellan olika religiösa 
traditioner är till exempel något som snappats upp av teologen och psykologen 
Thomas G. Plante, som i artikeln ”A Commentary on Religious Conflicts and a 
Call for a Focus on the Best the Traditions have to Offer” ifrån 2009, lägger fram 
skäl för att – med stöd från argument hämtade från Armstrong – likheter snarare 
än skillnader bör vara i centrum för interreligiösa relationer och vid 
konflikthantering mellan olika religiösa parter.2 

Armstrong figurerar också i teologen Debra Campbells bok Graceful Exits: 
Catholic Women and the Art of Departure från 2003.3 Campbell studerar i sin bok 
olika narrativ bland kvinnliga författare, däribland Armstrong, som valt att på 
olika sätt lämna den katolska kyrkan. Campbell menar att dessa narrativ visar på 

1 Frykholm, Amy (2010), ”Tracking God: Karen Armstrong’s religious vision” i The Christian 
Century, vol 127, nr 13, s. 20-23.
2 Plante, Thomas G. ”A Commentary on Religious Conflicts and a Call for a Focus on the Best the 
Traditions have to Offer” i Pastoral Psychology, vol 58, nr 1, s. 73-78.
3 Campbell, Debra (2003), Graceful Exits: Catholic Women and the Art of Departure. 
Bloomington: Indiana University Press. 
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att processen att lämna kyrkan tenderar att beskrivas med en katolsk 
begreppsapparat och i linje med en självförståelse som bygger på ett egenvalt 
anammande av vissa specifika katolska tankemönster. Campbells poäng är att 
narrativen kan illustrera att en stark katolsk-religiös identitet och övertygelse 
också kan leda till ett brott med själva kyrkoinstitutionen. 

Armstrongs forskning har också berörts i recensionsform i tidskrifter med 
referentgranskning. För Guds skull har till exempel lyfts fram av John Hewson i 
en recension publicerad i tidskriften Implicit religion från 2012.4 Hewsons 
recension kan knappast kallas för analytisk, men den innehåller två moment som 
gärna lyfts fram i texter som handlar om Armstrong, särskilt de som är skrivna för
en bredare publik. För det första förekommer gärna kommentarer som kretsar 
kring Armstrongs empatiska och inkluderande hållning vis-à-vis olika religiösa 
traditioner. För det andra återfinns ofta ett omnämnande om Armstrongs 
personliga biografi, där det särskilt nämns att Armstrong under några år i 
ungdomen var praktiserande nunna i ett katolskt kloster, en historia som dock 
följdes av en dramatisk apostasi. Denna historia har Armstrong själv avhandlat i 
självbiografierna Genom den trånga porten – mina sju år i kloster och 
Spiraltrappan – min väg ut ur mörkret, två skildrar som också spelar en 
signifikant betydelse i studien av Debra Campbell som ovan beskrivits. 

Kenneth Grubbs har gjort en kritisk läsning av För Guds skull i en 
dubbelrecension som publicerades i tidskriften Skeptic år 2010, där Armstrongs 
bok diskuteras i relation till den brittiske biologen Richard Dawkins bok Så gick 
det till: Bevisen för evolutionen.5 Grubbs visar på en intressant skillnad i retoriken 
som vägleder de bägge texterna. Om Armstrong i sin bok vädrar en viss nostalgi 
över en förment svunnen tid då föreställningar om världen inte var uppdelade i 
specifika kunskapssfärer, så vägleds istället Dawkins framställning av en stark 
tilltro till evolutionsteorins möjligheter att just frambringa det stora sammanhang 
som enligt Armstrong tycks ha gått förlorat i och med moderniteten. 

Vilka allmänna tendenser kan utläsas ur de påtagligt få akademiskt orienterade 
texter som behandlar Armstrong och hennes verk? Framförallt kan det sägas 
finnas en ambivalent inställning till Armstrongs religionsbegrepp. Vi kan å ena 
sidan utläsa en bejakande attityd till Armstrongs förkärlek för att söka samband 
och överbrygga skillnader mellan olika religiösa traditioner, men vi kan å andra 
sidan också finna exempel på att denna inställning betraktas som apologetiskt 
överslätande och substanslös. Denna ambivalens kan vi ha med oss i analysen av 
den svenska, massmediala receptionen av Armstrongs böcker.

2.2. Presentation av teori
I uppsatsen är jag intresserad av att tolka och förstå hur två av Karen Armstrongs 
böcker tagits emot i ett urval av dokument från en svensk, massmedial kontext. I 
min analys av den samlade receptionen har jag tagit teoretiskt understöd av 
receptionsestetiska idéer som formulerats av den tyske litteraturvetaren Hans 
Robert Jauss. 

4 Hewson, John (2012), ”The Case for God: What Religion Really Means” i Implicit Religion, vol 
15, nr 3, s. 382-385.
5 Grubbs, Kenneth (2010), ”Is There Not Grandeur in this View?” i Skeptic, vol 15, nr 4, s. 64-66.

7



Jauss receptionsteori kan sägas bygga på en idé om att relationen mellan läsare 
och text är en pågående process, snarare än en reglerad interaktion mellan en 
neutral uttolkare av mening (läsaren) och en passiv bärare av samma mening 
(texten).6 Istället menar Jauss att textens mening inte ligger fast, utan dels 
påverkas av de specifika och historiska förutsättningar som frambringat texten, 
och dels av den förförståelse och de historiska erfarenheter som läsaren bär med 
sig i mötet med texten. Ett centralt inslag i Jauss teori kretsar kring läsarens 
förväntningar på den text som denne tar del av. Dessa förväntningar påverkas av 
läsarens tidigare kontakt med liknande texter, av fördomar och föreställningar om 
genren eller ämnet som texten sägs avhandla, eller för den delen av externa 
faktorer i läsarens omvärld. Jauss poäng är här inte att betona att relationen mellan
läsare och text är helt godtycklig, utan snarare att påvisa att läsningen sker i ett 
sammanhang som påverkar omdömet av en text, eller vilka slutsatser som dras ur 
den. Som läsare har vi olika förväntningar på texter som är skrivna av till exempel
Platon, Simone de Beauvoir eller Jan Guillou. Likaså har vi olika förväntningar på
texter som är skrivna på 1600-talet eller på 2000-talet, och likaså i förhållande till 
om texterna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift eller i Kalle Anka & C:o. 
Uppdraget för forskaren blir i Jauss mening att försöka rekonstruera den historiska
situation där mötet mellan läsare och text skedde. Detta kallar Jauss för att närma 
sig en läsares förväntningshorisont.7 Ett sätt att försöka påvisa hur och varför en 
viss text bemötts på ett visst sätt blir således att försöka hitta tillbaka till den 
förväntningshorisont som vägledde läsaren. 

I förhållande till receptionen av de två böcker av Armstrong som jag valt ut kan vi
försöka söka spår av läsarnas förväntningar i de texter om Armstrongs böcker som
producerats. Vi kan titta på vad läsarna explicit tar fasta på i sin bedömning av 
Armstrongs böcker. Vi kan också reflektera över betydelsen av i vilka 
publicistiska sammanhang Armstrongs böcker diskuteras. Vi kan därtill söka 
kontextuella förklaringar i den omkringliggande historiska situation som 
omgärdar diskussionen om Armstrongs texter, och om denna kontext gör sig 
bemärkt i själva receptionen.

På vilka grunder kan vi kritiskt ifrågasätta användandet av Jauss 
receptionsestetiska teori och hur kan kritiken bemötas? Vi kan för det första 
notera att Jauss teori bär på generella anspråk för hur en text eller annan kulturell 
skapelse kan uttolkas. Rent empiriskt har Jauss dock främst arbetat med 
skönlitterär prosa och dramatik (till exempel i form av en stor studie om europeisk
medeltidslitteratur), och teorin är således inte initialt konstruerad eller prövad mot 
ett massmedialt sammanhang. Teorin appliceras alltså på ett empiriskt material 
som den ursprungligen inte är konstruerad för, och vi måste således vara 
vaksamma på sammanhanget ifråga bär på en logik som Jauss aldrig förutsatt. 
Själva grundidén om läs- och tolkningsakten som betingad av historiska 
omständigheter och förväntningar torde dock bära på en viss grad av 
allmängiltighet oavsett vilken genre vi väljer att fokusera. Vi kan också 
komplettera Jauss teori med ett alternativt receptionsestetiskt ramverk som utgår 
ifrån budskapsöverföring i andra medieformer. Den brittiske kulturteoretikern 

6 Jauss, Hans Robert (1982), Toward and Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, s. 20. 
7 Ibid, s. 25.
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Stuart Hall har till exempel utvecklat en teori om så kallad ”kodning” och 
”avkodning” av medialiserade utsagor, främst via television.8 

Stuart Halls teori kan sägas överensstämma med Jauss dito i den meningen att de 
båda framhäver att avsändaren av ett visst budskap inte själv kan avgöra hur detta 
kommer att uppfattas när det når mottagaren. Likt Jauss menar Hall istället att en 
medialiserad utsaga kodas med ett visst budskap, men att den ursprungliga 
intentionen kan avkodas och omtolkas när budskapet når mottagaren. I jämförelse 
med Jauss så beskriver Hall denna process i mer antagonistiska ordalag, i enlighet 
med en marxistisk begreppsapparat där fokus ligger på att medialiserade budskap 
bygger på olika maktintressen. Hall menar att avsändaren, i detta fall massmedia, 
har ett intresse av att försöka reducera avkodningar som utifrån avsändarens 
position uppfattas som missförstånd eller som felaktiga tolkningar. Avsändaren 
har i den meningen ett intresse att behålla sitt formuleringsprivilegium i 
förhållande till ett visst budskap. Hall tycks mena att detta projekt är futilt, 
eftersom den kommunikativa disharmonin mellan avsändare och mottagare främst
kan sägas spegla en asymmetrisk maktbalans mellan olika klassintressen.9 
Maktbalansen mellan avsändare och mottagare kan enligt Hall beskrivas med en 
tredelad teori av avkodningsprocessen.10 För det första kan mottagarens avkodning
följa den dominerande-hegemoniska positionen, där mottagaren sväljer 
avsändarens världsbild helt och hållet. För det andra kan mottagaren avkodning 
följa den förhandlade positionen, där de grova dragen av avsändarens 
verklighetsbeskrivning upplevs som rimliga, men där mottagaren också kan hysa 
alternativa åsikter som också kan leda till en alternativ konsekvensanalys av det 
budskap som presenteras. Slutligen menar Hall att mottagaren kan avkoda ett 
medialiserat budskap i enlighet med en oppositionell logik som också kan leda 
fram till olika försök att utmana den dominerande-hegemoniska verklighetsbilden 
som avsändaren ger uttryck för. Halls tankar kan komplettera Jauss idéer på flera 
sätt. För det första bygger Halls modell på en granskning av moderna massmedier,
vilket således blir adekvat i förhållande till det empiriska material som granskas i 
min uppsats. För det andra tillför Halls receptionsteori ett maktperspektiv som inte
är lika artikulerat hos Jauss, men som likväl kan vara av värde för min studie.  

En annan kritik mot Jauss teori kan riktas mot dess subjektivism. Teorin 
uppmanar oss som forskare att beakta hur uttolkningar av texter påverkas av den 
historiska situation som läsaren befinner sig i. Men detta torde även gälla för oss 
forskare. Också vi är kontextuellt bundna, och bär på fördomar och förväntningar 
som ibland är artikulerade, ibland implicita och tagna för självklara. Det går 
därför att ifrågasätta varför min rekonstruktion av en specifik 
förväntningshorisont är mer relevant än någon annans. I förhållande till Jauss teori
är detta dilemma dock en ofrånkomlighet, eftersom vi inte kan undkomma att vi är
historiskt situerade och påverkade av subjektiva föreställningar. Ett sätt att hantera
detta dilemma har föreslagits av litteraturvetaren Stanley Fish, som kan sägas ingå
i samma tradition som Jauss. Fish menar att även om tolkningen av en text är 
subjektiv, är alla tolkningar inte lika godtagbara. Detta eftersom det vetenskapliga
arbetet inte är en solitär företeelse, utan ett exempel på en verksamhet som bygger

8 Hall, Stuart (2006), ”Encoding/Decoding” i Media and Cultural Studies: Keyworks, red. Durham,
Meenakshi Gigi & Kellner, Douglas M. Malden: Blackwell Publishing, s. 163-173.
9 Ibid, s. 170f.
10 Ibid, s. 171f.
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på en ”tolkningsgemenskap” för att låna den term som Fish använder.11 En 
tolkning underkastas en intersubjektiv bedömning inom denna gemenskap, där 
mina analyser och slutsatser kan prövas och granskas i förhållande till en 
institutionell gemenskap som erbjuder ramverk, metodologier och en samlad 
arsenal av erfarenheter av hur specifika texttolkningar kan värderas. De slutsatser 
som uppsatsen resulterar i, och som hämtar stöd från Jauss teori, kan utifrån detta 
påpekande inte avfärdas endast på basis av att de är subjektiva uttolkningar av ett 
empiriskt material, utan deras legitimitet måste istället prövas på annat vis – till 
exempel genom att ställas inför en tolkningsgemenskap. I praktiken finns ju en 
sådan tolkningsgemenskap redan upprättad via kontakt med seniora handledare, 
men också i form av de uppsatsseminarier som vägleder skrivandeprocessen. 

11 Fish, Stanley (1980), Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative 
Communities. Cambridge: Harvard University Press, s. 171.
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Kapitel 3 Metod och Material

3.1. Metod
Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats, där fokus ligger på systematisk 
granskning av massmediala dokument, såsom recensioner, krönikor, debattartiklar
och intervjuer. Metodologiskt betonar uppsatsen det hermeneutiska 
grundantagandet att varje tolkning av ett dokument eller en utsaga bygger på en 
förförståelse och en tolkningsram. Björn Vikström noterar i sin bok Den skapande
läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens att den historiska situation där 
läsaren av en text befinner sig hela tiden finns med och påverkar läsningen och 
tolkningen av en text, och därtill är med och styr hur vi som forskare utformar och
väljer syfte och metod för våra vetenskapliga undersökningar.12 En konsekvens av 
detta påstående blir att objektiva sanningsanspråk utmanas, eftersom olika läsares 
kontextuella förutsättningar tenderar att skilja sig åt. Draget till sin spets skulle 
denna position kunna resultera i godtycklig relativism, men en metod för att 
hantera problematiken är att noggrant redovisa sin arbetsgång och göra denna 
tillgänglig för intersubjektiv bedömning, vilket också ligger i linje med Stanley 
Fish teori om en tolkningsgemenskap. Detta är också något som eftersträvas i 
föreliggande uppsats. 

I uppsatsen genomförs som anfört en receptionsstudie. Försök görs att 
sammanfatta den svenska receptionen av två av Karen Armstrongs böcker. De 
dokument som utgör receptionen ifråga granskas och analyseras i relation till en 
omkringliggande historisk kontext. Jag är således nyfiken på att både frilägga de 
huvudsakliga argument och poänger som förekommer i de studerade dokumenten 
och att relatera dessa argument till en omkringliggande historisk situation. För 
detta ändamål har jag som anfört inspirerats av Hans Robert Jauss receptionsteori 
och dess betoning på läsarförväntningar och kontextuell läsarpåverkan. Jauss teori
kan förstås i enlighet med hermeneutiska grundkoncept, såsom att vår 
förförståelse, våra erfarenheter och våra intressen påverkar vår läs- och 
tolkningsakt. I uppsatsens textanalytiska avsnitt försöker jag ge exempel på hur 
detta kommer till uttryck i det empiriska materialet. Metoden kan kanske också 
liknas vid en diskursanalys. Jag gör dock inte några totalanspråk på att försöka 
fastställa vilka dominerande språkliga och ideologiska strukturer som den 
massmediala receptionen av Armstrongs texter kan sägas ingå i. Istället följer jag 
en tanke som Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips skisserar i sin bok 
Diskursanalys som teori och metod. Jörgensen och Philipps påpekar att 
diskursbegreppet kanske främst bör uppfattas som ett analytiskt redskap för att 
avgränsa ett visst språkligt meningsbärande sammanhang.13 Diskursen blir i den 
12 Vikström, Björn (2005), Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: 
Studentlitteratur, s. 13f.
13 Jörgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur, s. 137. 
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meningen en konstruktion, snarare än ett fastställt faktum. Disparata empiriska 
element kan utifrån detta påpekande relateras till varandra genom att de betraktas 
som uttryck för en specifikt avgränsad diskurs, vilket möjliggör diskursiva 
analyser också i relation till en mindre mängd av empirisk data. Om vi betraktar 
receptionen av Armstrongs böcker som ett avgränsat system i sig, blir det möjligt 
att söka efter diskursiva drag och tendenser i det utvalda empiriska materialet. 
Den metodiska ambitionen är i den meningen att både påvisa elementära och 
generella inslag i den samlade receptionen, men också att inte blunda för 
partikulariteter och avvikelser.

Vilken kritik kan riktas mot metoden som används i uppsatsen? Vi kan till 
exempel ifrågasätta uppsatsens anspråk utifrån vissa validitets- och 
reliabilitetskriterier. Hur vet vi att uppsatsens slutsatser är tillförlitliga och 
relevanta i förhållande till dess syfte och metoder? Alan Bryman påpekar att det 
kan finnas en svårighet i att legitimera kvalitativa undersökningar utifrån kriterier 
om reliabilitet och validitet.14 Validitetskriterier är till exempel ofta starkt knutna 
till kvantitativa mätvärdens relevans i förhållande till vad man som forskare vill 
mäta, medan ett grundläggande reliabilitetskriterium kan sägas kretsa kring 
möjligheten att reproducera en studie. En kvalitativ studie låter sig inte så lätt 
anpassas till dessa aspekter, dels på grundval av att dess slutsatser inte bygger på 
begrepp som kan mätas, och dels på grund av att dess slutsatser bygger på 
tolkningspremisser vilka – som anfört – bygger på en subjektiv förförståelse. 
Bryman lyfter därför fram att det i en kvalitativ studie kan vara mer passande att 
arbeta med andra metodkriterier, såsom ”tillförlitlighet” och ”äkthet”.15 
Tillförlitligheten bygger i denna mening på en idé om att ett vetenskapligt arbete 
måste bygga på en stringent analys som är nogsamt redovisad och där forskaren i 
den mån det är möjligt försöker vara tydlig med varför denne bygger sin 
argumentation på ett visst sätt. Äkthetskriteriet syftar i sin tur på att ett 
vetenskapligt arbetes slutsatser skall uppfattas som rimliga och autentiska i 
förhållande till det empiriska material som granskats. En reflektion rörande 
huruvida uppsatsens slutsatser kan ses som tillförlitliga och äkta inkluderas i ett 
avslutande kapitel. 

3.2. Material och arbetsgång
Vilket empiriskt material är det som granskas i uppsatsen? Analyskapitlet inleds 
med ett introducerande avsnitt om Karen Armstrong, där jag också gör en egen 
läsning av böckerna För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla, med en 
kompletterande tolkning av texternas huvudargument. Kanske kan man se det hela
som en chans för uppsatsens läsare att bekanta sig med min förväntningshorisont, 
för att låna en term från Jauss, men avsnittet skall kanske främst ses som en 
orientering för läsare som inte själva är bekanta med Armstrongs texter. Det därpå
följande analyskapitlet är koncentrerat kring den svenska, massmediala 
receptionen av Armstrongs böcker. Det empiriska materialet som används för att 
besvara uppsatsens frågeställning utgörs av recensioner, debattartiklar, krönikor 
och intervjuer som publicerats i svenska massmedier och som relaterar till de två 
böckerna av Armstrong. För kartläggningen av materialet har jag utgått ifrån de 
svenska artikeldatabaserna Artikelsök och Media Retriever. Jag har här använt 
14 Bryman, Alan (2015), Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s.351.
15 Ibid, s. 353.
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mig av en intervallsökning där jag sökt fram alla artiklar som relaterar till 
söksträngen ’Karen Armstrong’ under perioden 2009-2012. Totalt handlar det om 
drygt tjugo poster, men svagheten med att endast utgå från databasurvalet är att 
kommentarer och debattrepliker inte alltid tas upp. Jag har därför försökt att, i 
möjlig mån, komplettera kartläggningen med sökningar via Google. Jag granskar 
dokument från såväl rikspress som lokalpress, och jag lyfter fram exempel från 
både dagspress och tidskrifter. Med tanke på tematiken i Armstrongs böcker har 
jag också granskat kommentarer från press med konfessionell inriktning. Jag 
analyserar också ett flertal intervjuer med Armstrong, för att exemplifiera hur 
profilerad hon varit i svenska medier. De dokument jag granskat är som noterat i 
huvudsak från tryckt press, men jag analyserar även en tv-sänd intervju med 
Armstrong, delvis för att visa på hennes breda genomslag bland en större publik. 
Jag kan inte gå i god för att jag tagit del av samtliga bidrag i receptionen av 
Armstrongs böcker, men jag har gjort ett försök. Jag presenterar och granskar 
heller inte samtliga inlägg jag hittat, utan analysen bygger på ett urval där jag 
försökt undvika upprepningar men också texter som till sitt innehåll kan ses som 
rudimentära. Ambitionen är dock att urvalet skall vara representativt för 
receptionen i stort, där både det generella och det partikulära skall få utrymme. 
Det empiriska material som analyseras kommer att avhandlas kronologiskt i 
uppsatsens analysavsnitt. Syftet är som påpekat att ur detta material analysera hur 
För Guds Skull och 12 steg till ett liv i medkänsla diskuterats och debatterats i 
svenska massmedier. I förhållande till den frågeställning som vägleder uppsatsen 
försöker jag i ett avslutande diskussionsavsnitt ge en samlad bild av hur 
Armstrongs böcker bemötts och om vi på något sätt kan uttolka och förstå varför 
receptionen ser ut på det sätt den gör.
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Kapitel 4 Analys

4.1. En introduktion till För Guds skull och 12 steg till ett liv i 
medkänsla

Tanken med detta kapitel är tvådelat. Jag vill dels sammanfatta de huvudargument
och resonemang som kommer till uttryck i För Guds skull och i 12 steg till ett liv i
medkänsla, och dels relatera böckerna till en omkringliggande historisk kontext. 
För Guds skull publicerades första gången på engelska år 2009. Karen Armstrong 
hade vid det laget gett ut ett drygt tjugotal böcker, de allra flesta med 
religionshistoriskt innehåll. Hennes framställningar i bokform kan sägas utmärkas 
av försök att skildra långa historiska skeenden på ett överblickbart vis. I boken 
Historien om Gud [A History of God] från 1993 berättar hon om gudsbegreppets 
historiska metamorfoser i de tre abrahamitiska religionerna, men boken innehåller
också avsnitt om gudsföreställningar inom andra traditioner som buddhism och 
hinduism. Historien om Gud var också den första av Armstrongs böcker som 
översattes till svenska. Boken börjar med ett avsnitt där Armstrong berättar om sin
personliga relation till Gud, från ungdomens starka gudstro och ett liv i kloster 
som nunna, via ett starkt religiöst tvivel som slutligen ledde till apostasi, och 
vidare tillbaka till religionen, men nu i formen av religionsvetenskapligt studium 
och forskning. Armstrong skriver att hon i sitt religionshistoriska värv kommit 
fram till en insikt som kan kategoriseras som universalistisk. Hon menar att även 
om människor arbetat med olika gudsrepresentationer i olika traditioner tycks en 
generell princip gå att utläsa, nämligen att människan till sin natur är en religiös 
varelse. ”Ja, man kan verkligen med fog hävda att Homo Sapiens också är Homo 
religiosus” skriver Armstrong.16 Boken fortsätter med en skildring som sträcker sig
över tusentals år, och avslutas med en appell om att inte låta fundamentalister av 
olika schatteringar få tolkningsföreträdet när det kommer till att tala om Gud. 
Fundamentalismens idéhistoria inom de tre abrahamitiska traditionerna var också 
temat i boken Kampen för Gud: Fundamentalism inom judendom, kristendom och
islam [The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam] 
från år 2000. I kölvattnet av 11:e Septemberattackerna år 2001 kom boken att bli 
något av en storsäljare i USA, där Armstrong också fick ett starkt medialt 
genomslag i en roll som expert på religiös fundamentalism. 

De teman som behandlats i Historien om Gud (Guds- och religionsbegreppets 
historiska förändringar) och i Kampen för Gud (religiös fundamentalism) får 
delvis en syntetisk fortsättning i För Guds skull. Dessa ämnen är dock denna gång
invävda i en tematik som rör den historiska relationen mellan tro och vetande eller
mellan religion och vetenskap. Armstrong arbetar även i För Guds skull med ett 
narrativ som sträcker sig över tusentals år och som rör sig mellan plurala 

16 Armstrong, Karen (1995), Historien om Gud. Stockholm: Forum, s. 9.
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kontexter. En nyckeltanke som Armstrong för fram är att en stark särskillnad och 
en hierarkisk polarisering mellan religion och vetenskap är ett förhållandevis 
modernt påfund, med rötter i upplysningstidens fokus på rationalitet och empirisk 
prövbarhet. Hon skriver att ”I de flesta förmoderna kulturer fanns två erkända sätt 
att tänka, tala och förvärva kunskap. Grekerna kallade dem mythos och logos.”17 
Mythos kan i Armstrongs mening associeras med existentiella villkor och 
människans sökande efter mening, och används i För Guds skull som ett slags 
synonymbegrepp till religion. Logos blir i sin tur en metafor för vetenskap och 
människans försök att beskriva och förklara den förnimbara världen. Dessa två 
kunskapsbegrepp hade, menar Armstrong, en komplementär roll i en förmodern 
kontext, och ingen var den andra överlägsen. Under den moderna epoken tycks 
logos dock ha trumfat och knuffat undan mythos, åtminstone i västerlandet. 
Armstrong menar att en konsekvens av detta är att det vetenskapliga 
kunskapsidealet också använts för att ge svar på frågor som tidigare legat inom 
religionens domän. Detta har enligt Armstrong fött fram rörelser som kan ses som 
två sidor av samma mynt: religiös fundamentalism och ateism. Armstrong menar 
att såväl fundamentalister som ateister verkar inom ett paradigm som utmärks av 
logos – där den ena falangen försvarar sin religion med bokstavstrogna argument 
och dogmatisk puritanism, och där den andra försöker kritisera och vederlägga 
samma religiösa utsagor med empirisk nitiskhet. I dessa fundamentalisters och 
ateisters världsbild finns, menar Armstrong, ingen plats för ett religionsbegrepp 
som kretsar kring mythos. Om Armstrong i Kampen för Gud satte inomreligiös 
fundamentalism under lupp, så är hon denna gång, i För Guds skull, mer inriktad 
på ateism. Särskilt är det vissa namngivna, samtida naturvetare och filosofer som 
hon väljer att polemisera mot. Hon tycks hysa ett särskilt intresse för den brittiske 
biologen Richard Dawkins. Dawkins hade ett par år tidigare nått stor publik 
framgång med sin bok Illusionen om Gud [The God Delusion], en kritisk 
uppgörelse med religiösa trosföreställningar och ett slags försvarstal för ateismen 
som livshållning. Dawkins betraktas ofta som en förgrundsgestalt för en rörelse 
som brukar kallas för New atheism eller nyateism. Förutom Dawkins brukar den 
brittisk-amerikanska författaren Christopher Hitchens och de amerikanska 
filosoferna Sam Harris och Daniel Dennet associeras med begreppet. De fyra fick 
år 2007 mycket uppmärksamhet efter ett videosamtal som spelades in hemma hos 
Hitchens, där de tillsammans diskuterade sin syn på relationen mellan tro och 
vetande.18 Representanter från kvartetten har i olika sammanhang också debatterat 
mot Armstrong. Richard Dawkins och Armstrong deltog till exempel i en artikel i 
The Wall Street Journal från 2009, där de bägge ombads att lyfta fram sin syn på 
relationen mellan evolutionslära och gudstro.19 Det är kanske knappast förvånande 
att de hade mycket skilda åsikter i frågan. Armstrongs polemik mot nyateisterna, 
och kanske särskilt mot Dawkins förekommer på flertalet ställen i För Guds skull.
Hon skriver till exempel att ”för Dawkins och de andra ’nyateisterna’ [...] – Sam 
Harris, en yngre amerikansk filosof och doktor i neurovetenskap samt Christopher
Hitchens, kritiker och journalist – är religionen orsaken till alla problem i världen,
den är källan till absolut ondska och ’förgiftar allt’”.20 Armstrongs kritik mot 

17 Armstrong, Karen (2011a), För Guds skull: Om religionens betydelse. Stockholm: Bromberg, s. 
11.
18 Samtalet finns tillgängligt på Youtube. Se ”The Four Horsemen – Hitchens, Dawkins, Dennet, 
Harris [2007]”, https://www.youtube.com/watch?v=n7IHU28aR2E 2019-04-03.
19 Armstrong, Karen & Dawkins, Richard (2009), ”Man vs. God” i The Wall Street Journal, 2009-
09-12, https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203440104574405030643556324 2019-
04-03.
20 Armstrong (2011a), s. 332f.
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nyateisternas representanter kan sägas handla om att de alltför hårdnackat och 
ensidigt relaterar religion till logos, medan Armstrong istället vill slå ett slag för 
att religion främst bör beaktas i enlighet med vad hon kallar för mythos. Vi kan se
det som att Armstrong betraktar nyateismens religionsbegrepp som förvanskat och
alltför betingat av ett kunskapsbegrepp som blivit monolitiskt under moderniteten.
En sådan position, menar Armstrong, spelar bara bokstavstrogna fundamentalister
i händerna. I den meningen kan vi nog sammanfatta Armstrongs bok som ett 
försök att återupprätta en idé om mythos som ett komplementärt kunskapsideal 
vid sidan av logos. Frågan är bara hur Armstrong menar att ett sådant 
kunskapsideal kan realiseras i en modern kontext? Vissa svar på den frågan tror 
jag går att utläsa ur Armstrongs bok 12 steg till ett liv i medkänsla, först 
publicerad på engelska år 2010. 

Begreppet mythos är inte centralt i 12 steg till ett liv i medkänsla, men däremot 
andra komponenter som kan sägas vara typiska för Armstrongs religionsbegrepp. 
Vi har redan påtalat att hon pläderar för ett religionsbegrepp med universalistiska 
tendenser. Människan är i Armstrongs mening en Homo Religiosus. Armstrong 
kopplar heller inte idén om mythos till en specifik religiös tradition, utan hon 
menar istället att begreppets konnotationer; frågan om människans existentiella 
villkor och sökandet efter mening; kan ses som väsentliga inslag i alla typer av 
religiösa yttringar. Denna idé om en slags religionsessens bygger också på andra 
element. I 12 steg till ett liv i medkänsla skriver hon att ”Alla trosåskådningar 
framhåller att medkänslan är provet på sann andlighet och att den sätter oss i 
förbindelse med den transcendens som vi kallar Gud, brahman, nirvana eller dao” 
men också att ”Varje tro har formulerat sin egen version av det som brukar kallas 
den gyllene regeln: ’Behandla inte andra som du inte själv vill bli behandlad’”.21 
Medkänsla och idén om den gyllene regeln framstår således som ytterligare två 
elementära inslag i Armstrongs universalistiskt färgade religionsbegrepp. Som 
citaten visar så menar Armstrong att dessa tendenser förekommer i alla religiösa 
traditioner. Eftersom hon också indikerat att människan till sin natur är en religiös 
varelse kan vi tolka henne som att hon uppfattar att medkänsla är ett 
grundläggande mänskligt karaktärsdrag. Medkänslan kan således, menar 
Armstrong, utgöra grunden för en universell och global gemenskap mellan 
människor, oavsett religiös bakgrund. I introduktionen till sin bok skriver 
Armstrong att boken kan sägas ha kommit till som en reaktion på en i samtiden 
vanlig uppfattning om att religion främst leder till konflikt och splittring. 
Armstrong berättar att hennes sätt att bemöta denna uppfattning artikulerats 
genom engagemanget med den så kallade Charter for Compassion, en 
organisation och ett manifest för interreligiös dialog som startades av Armstrong 
år 2008, och som just betonar betydelsen av medkänsla. Kanske kan vi se boken 
12 steg till ett liv i medkänsla som en slags biprodukt av detta arbete? Skillnaden 
mellan organisationen Charter for Compassion och 12 steg till ett liv i medkänsla 
är annars att boken främst är anpassad som en slags personlig och individuell 
vägledning i konsten att leva sitt liv, där de anvisade råden kan ses som en syntes 
av etiska bud och moralprinciper som hämtats från en mångfald av religiösa 
traditioner. Armstrong påpekar till exempel att Konfucius var den första att 
formulera ett etiskt ideal som erinrar om den gyllene regeln. Hon nämner därtill 
att det inte är en tillfällighet att bokens titel anspelar på Anonyma Alkoholisters så
kallade tolvstegsprogram, vilket i sin tur influerats av den protestantiska 

21 Armstrong, Karen (2011b), 12 steg till ett liv i medkänsla. Stockholm: Brombergs, s. 9.
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Oxfordgrupprörelsen och deras program för moralisk upprustning. Armstrongs 
egna så kallade tolv steg till ett liv i medkänsla (bland vilka vi till exempel finner 
älska dina fiender, se på din egen värld och medveten närvaro) illustreras med 
otaliga exempel från allehanda religiösa traditioner. Generellt sett kan väl sägas 
att samtliga referenser till religiösa auktoriteter, må det handla om Buddha, Filon 
från Alexandria eller Lao Zi, är uppbyggliga till sin karaktär. 12 steg till ett liv i 
medkänsla är inte analytisk i den meningen att den problematiserar eller alla 
gånger ens kontextualiserar historiska utsagor från en Konfucius eller en Simone 
Weil. Istället kan den liknas vid ett syntetiskt program för personlig 
självutveckling med medkänslans progress som ideal. Om vägen dit skriver 
Armstrong att ”Det är en långsam, odramatisk och stegvis förändring”, följt av 
lockelsen av en belöning, uttryckt med orden: ”Men om du följer programmet steg
för steg kommer du att märka att du börjar se världen, dig själv och andra 
människor i ett nytt ljus.”22 Med det sagt kan vi gå över till att studera receptionen 
av Armstrongs böcker.

4.2. Receptionen av För Guds skull och 12 steg till ett liv i 
medkänsla i svenska massmedier

När För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla första gången publicerades 
på svenska i februari år 2011 var Karen Armstrong ingalunda ett okänt namn för 
den svenska publiken. Ett drygt tiotal av hennes böcker var redan översatta till 
svenska, och många av dem hade också behandlats grundligt i media, bland annat 
i dagspress. I anslutning till lanseringen av de bägge böckerna följde också en 
medial turné för Armstrong, där hon bland annat föreläste om medlidande på 
Kulturhuset i Stockholm den sjuttonde mars 2011. Dagen därpå såg över en 
miljon svenskar henne i Fredrik Skavlans populära intervjuprogram Skavlan. Vid 
det laget fanns redan den första recensionen av För Guds skull och 12 steg till ett 
liv i medkänsla publicerad.

Böckerna anmäldes av teologen och debattören Ann Heberlein i en essäartad 
recension Dagens Nyheter.23 Medan Heberlein ställer sig tvekande till 12 steg till 
ett liv i medkänsla är hon positivt inställd till För Guds skull, vilken upplevs som 
”intellektuellt utmanande, djuplodande och djärv”.24 Varför? En tolkning är att 
Heberlein omhuldar boken på basis av det religionsbegrepp som hon där utläser, 
men också för att vissa av bokens polemiska inslag tycks bekräfta en erfarenhet 
som Heberlein delar. Efter ett skarpt ifrågasättande av en antropocentrisk och 
förnuftsdriven samtid där ”Gud reduceras till en projektionsyta för våra 
föreställningar om oss själva, religiositet till något mysigt” lyfter Heberlein fram 
hur Armstrongs bok istället påvisar att ”religionens essens” kretsar kring 
människans sökande efter mening, mystik och transcendens.25 Heberlein påtalar att
denna religionsdimension sällan framträder i medier och i den offentliga debatten,
där hon menar att religionens istället presenteras med ständiga konnotationer till 
”Fundamentalism och bokstavstro”.26 Med en referens till Armstrongs polemik 

22 Armstrong (2011b), s. 29.
23 Heberlein, Ann (2011), ”Karen Armstrong: ”För Guds skull. Om religionernas betydelse” i 
Dagens Nyheter, 2011-03-17. https://www.dn.se/kultur-noje/bokrecensioner/karen-armstrong-for-
guds-skull-om-religionens-betydelse/ 2019-03-20.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
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mot Richard Dawkins och Christopher Hitchens – de så kallade ”Nyateisterna” – 
bidrar Heberlein med en självupplevd anekdot, där hon berättar att ”Efter att ha 
fått min tro jämförd med att ’tro på tomten’ har jag bestämt mig för att aldrig mer 
gå i diskussion med ateister”.27 Heberlein fortsätter sin utskåpning av dessa 
anonyma ateister med att framhäva att ”Deras resonemang är helt enkelt för 
banala”, vilket kanske kan förstås som att ateisterna, enligt Heberlein, inte tycks 
kunna uppfatta de transcendentala och meningsskapande aspekter som hänger 
ihop med Armstrongs (och Heberleins?) religionsbegrepp.28 Tendensen att koppla 
Armstrongs polemik mot en Dawkins eller en Hitchens till en egenupplevd känsla 
av att känna sig förorättad är intressant i ljuset av Hans Robert Jauss idé om hur 
olika läsares förväntningar på en text påverkas av deras livserfarenheter. Vi kan i 
den meningen fråga oss i vilken grad Heberleins omfamnande recension påverkats
av den egna relationen till representanter för svenska nyateister? En kontextuell 
nyckel till svaret på den frågan framträder via ett inlägg på Humanistbloggen, 
publicerat samma dag som Heberleins recension, där skribenten Ulf Gustafsson 
påpekar att jämförelsen mellan Heberleins religiösa övertygelse och barnatro på 
tomten yttrades av filosofen Per Bauhn den åttonde mars 2011, i samband med ett 
samtal med titeln Respekt – vem förtjänar den?, ett arrangemang i det 
återkommande samtalsforumet Debatt i Lund, dit både Bauhn och Heberlein var 
inbjudna.29 Vi behöver inte följa det spåret längre, men måhända kan episoden ses 
som en illustration av hur vår förväntningshorisont påverkar vår läsning av en 
text.

Dagen efter Ann Heberleins recension framträdde Armstrong som anfört i tv-
programmet Skavlan på SVT1.30 I programmet introducerar programledaren 
Fredrik Skavlan den brittiska religionshistorikern genom att berätta den välkända 
anekdoten om hur Armstrong i tonåren gick i kloster, sedermera genomgick en 
religiös och psykologisk kris och valde att lämna klosterlivet och sin tro, för att 
sen återvända till religionen, men nu i rollen av vetenskaplig expert. Denna 
biografiska karriärkurva är, vilket vi kommer att se, ett återkommande inslag i 
referenser till Armstrongs författarskap. Ett annat ämne som behandlas i intervjun,
och som ofta lyfts fram av Armstrong och i introduktioner till hennes 
författarskap, kretsar kring idén om att världsreligionerna, trots sina 
mångfacetterade uttryck, bär på många likheter. Armstrongs två exempel par 
préférence är att dessa likheter dels illustreras av en gemensam betoning på 
existensen av en transcendent, men svårnåbar, verklighet och dels av en 
moralkodex som bygger på idén om den så kallade gyllene regeln, vanligtvis 
förstådd som olika uttryck för en universell omsorg om sin nästa. Skavlan ställer 
också en fråga till Armstrong om religiös fundamentalism, och om huruvida detta 
fenomen också kan tänkas existera i förment icke-religiösa sammanhang, såsom 
bland ateister. Frågan kan kanske betraktas som en implicit anknytning till ett 
problemkomplex som behandlas i För Guds skull (även om boken inte nämns i 
programmet), och Armstrong går också i sitt svar i direkt polemik med 
representanter för den så kallade nyateismen, såsom Richard Dawkins och 
Christopher Hitchens, vilka hon – precis som i boken – likställer vid sekulära 

27 Ibid.
28 Ibid.
29 Gustafsson, Ulf (2011). ”Intellektuell på låtsas (2)”, Humanistbloggen, 2011-03-17 
http://humanistbloggen.blogspot.com/2011/03/intellektuell-pa-latsas-2.html 2019-03-20.
30 [Skavlan, Fredrik intervjuar Karen Armstrong i Skavlan 2011-03-18], 
https://www.youtube.com/watch?v=C4Vw0UqVXBc 2019-04-02.
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fundamentalister på grund av deras scientistiskt präglade religionskritik. Skavlan 
styr därpå in spåret på en tänkt dikotomi mellan vetenskap och religion, varpå 
Armstrong betonar att vetenskap förvisso kan ge svar på svåra frågor, men inte ge 
existentiell mening. För detta meningsskapande ändamål finns istället, enligt 
Armstrong, religion.
Samtalet med Armstrong i Skavlan är förhållandevis kort, men innehåller ett antal 
element som vi också kommer att stöta på i den vidare granskningen av den 
massmediala receptionen av Armstrongs böcker. För det första en viss 
upptagenhet vid Armstrongs biografiska relation till religiösa frågeställningar, för 
det andra ett intresse för Armstrongs tes om världsreligionernas likheter rörande 
synen på en transcendental verklighet och den etiska betoningen på den gyllene 
regeln, och för det tredje en tendens att fokusera dikotomiska konfliktlinjer mellan
till exempel religion och vetenskap. Vi kan se dessa tre aspekter som en 
sammanfattning av Fredrik Skavlans samtal med Armstrong. Frågan är om andra 
aspekter gör sig mer gällande i den följande massmediala receptionen?

Tidigare under dagen hade en kort intervju med Armstrong publicerats i Svenska 
Dagbladet. Journalisten Ricki Neuman mötte Armstrong på plats i Stockholm, 
och precis som i fallet med Heberleins recension behandlas För Guds skull och 12
steg till ett liv i medkänsla i tandem.31 Intervjufrågorna är dock starkt 
koncentrerade kring den senare boken, som Neuman beskriver som ”en möjlig 
kursbok”, och rör ämnen som Armstrongs syn på smärta, medkänsla och empati.32 
Religion berörs relativt flyktigt, även om Neuman refererar till Armstrongs tankar 
om världsreligionernas öppenhet, hennes starka tilltro till idén om den gyllene 
regeln, men också om Armstrongs arbete med Charter for Compassion, den 
organisation för interreligiös dialog som hon startade efter att ha mottagit det så 
kallade TED-priset år 2008. Några mer utredande och analytiska frågor 
förekommer egentligen inte i intervjun. Kanske förefaller det därför mest rimligt 
att se intervjun som en slags generalrepetition inför å ena sidan det samtal som 
svenska tv-ittare senare under kvällen skulle få tal del av i Skavlan, och å andra 
sidan inför Svenska Dagbladets recension av För Guds skull, som publicerades 
några dagar senare. Vi återkommer till den recensionen, och behåller kronologin 
genom att härnäst titta på vad Eskilstuna-Kurirens kritiker Susanna Birgersson tog
fasta på i sin granskning av För Guds skull, som publicerades den tjugoandra 
mars.33

I likhet med den redan granskade texten av Ann Heberlein så vägleds Susanna 
Birgerssons recension av ett relativt högt tonläge, men det finns också flera 
innehållsliga paralleller mellan texterna. Båda skribenterna tar fasta på att 
samtidens konceptualisering av religionsbegreppet förefaller vara korrupt, men att
Armstrongs bok hjälper till att ”visa att vi närmar oss religionen från fel håll.”34 
Också Birgersson kallar ut de brittiska forskarna Richard Dawkins och 
Christopher Hitchens, men även ”deras svenska motsvarigheter” som dock förblir 
anonyma.35 Birgersson skräder inte orden när hon påpekar att en övertro på 
scientistisk ateism tenderar att spela religiösa fundamentalister i händerna, och att 

31 Neuman, Ricki (2011), ”Resande i medkänsla” i Svenska Dagbladet, 2011-03-18. 
https://www.svd.se/resande-i-medkansla/av/ricki-neuman 2019-03-20.
32 Ibid.
33 Birgersson, Susanna (2011), ”Pratet om Gud förstör religionen” i Eskilstuna-Kuriren, 2011-03-
22, s. 20.
34 Ibid, s. 20.
35 Ibid, s. 20.
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”Denna högljudda och oförskämda ateism är ytlig och dum”.36 Birgerssons 
uppskattning av För Guds skull kan tolkas som att boken uppfattas som ett 
korrektiv mot dylika dumheter, men recensionen kan också läsas som en generell 
kritik av det moderna upplysningsprojektet som enligt Birgersson bland annat 
bidragit till att religiösa grupper och organisationer ”förflyttar fokus och energi 
från verklig religiositet”.37 Birgerssons uppfattning om vad denna verkliga 
religiositet innebär förefaller överensstämma med en nyckeltanke i Armstrongs 
resonemang, nämligen att världsreligionerna förbinds genom sitt fokus på 
medkänsla och transcendens. I den meningen kan vi kanske säga att en 
valfrändskap finns mellan Birgersson och Heberlein. Båda har en välvillig 
inställning till Armstrongs religionsbegrepp, och båda deltar i hennes polemik mot
namngivna brittiska ateister, men utvidgar också kritiken till att också gälla 
anonyma svenska ateister. 

Två dagar efter Birgerssons recension anmäls För Guds skull i Svenska Dagbladet.
Kritikern Erik Löfvendahl inleder sin recension med att ställa en fråga som kan 
sägas vila på två understådda och kanske också generaliserande dikotomier, för 
det första mellan religion och vetenskap och för det andra mellan besjälad 
premodernitet och rationalitetsivrande modernitet.38 Modernitetskritiken känner vi 
igen från Susanna Birgerssons artikel. Löfvendahl undrar hur det kommer sig att 
vi människor fortsätter att bejaka religiösa föreställningar, trots att vi lever i en 
förment förnuftig och vetenskaplig tidsålder. Svaret förefaller Löfvendahl finna i 
Armstrongs bok. Det är uppenbart att Löfvendahl sätter boken och dess författare 
högt. Löfvendahl menar att Armstrong, ”på sitt distinkta, oefterhärmliga vis” 
lyckas klargöra hur religionen bidrar med mening och sammanhang i en värld av 
motgångar.39 Samtidigt, menar Löfvendahl, tycks en förskjutning ha skett i 
människans relation till religion i samband med moderniteten. Om "den tidiga 
människan” kunde acceptera insikten att vissa fenomen och föreställningar förblir 
obegripliga och omöjliga att uttolka, så tycks ”många i vår moderna värld” istället
bygga sin världsbild på bergfasta övertygelser och dogmatiska försanthållanden.40 
Löfvendahl åberopar här Armstrongs tankegång att en sådan fundamentalistisk 
och tvärsäker hållning förenar vissa religiösa och ateister – vilka i resonemanget 
får representera en slags opposition till en mer autentisk religiositet som istället 
bejakar det outsagda och oklara. I den meningen finns klara överensstämmelser 
med Heberleins och Birgerssons läsningar av Armstrongs bok. Löfvendahl 
sammanfattar tankegången, och sin läsning av boken, med att konstatera att ”Till 
syvende och sist handlar Karen Armstrongs bok om ödmjukhet inför det 
ovetbara”, en hållning som också Löfvendahl verkar bejaka.41 Han avslutar 
artikeln med ännu ett åberopande av den binära motsättningen mellan ”den 
förmoderna tiden” och ”dagens moderna värld” genom att framhäva att samtiden 
tycks samla ”många som uttalar sig om religionen utan att äga kunskap om den”, 
med vilka Löfvendahl syftar på såväl övertygade ateister som religiösa 
fundamentalister.42 När Löfvendahl läser För Guds skull tycks han finna prov på 
en mer autentisk och sann bild av religioner, en idé som dock bygger på dubbla 

36 Ibid, s. 20.
37 Ibid, s. 20.
38 Löfvendahl, Erik (2011), ”Existentiellt står vi kvar i grottan” i Svenska Dagbladet, 2011-03-24, 
https://www.svd.se/existentiellt-star-vi-kvar-i-grottan 2019-03-20.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
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paradoxer: å ena sidan att denna insikt har förtvinat och försvunnit i historiens 
virvlar, och å andra sidan att en sann kunskap om religionernas väsen utmärks av 
ett fokus på vad vi inte vet. 

Heberleins, Birgerssons och Löfvendahls texter kan alla sägas ha två saker 
gemensamt. För det första en bejakande inställning till Armstrongs 
religionsbegrepp, och för det andra en tendens att koppla samman 
modernitetskritik med polemiska passningar gentemot förment fundamentalistiska
ateister. Nästa text kan sägas dela den första aspekten, om än kombinerat med ett 
tema som fokuserades i Ricki Neumans intervju med Armstrong, nämligen 
betydelsen av medkänsla. Brita Häll skriver i Kyrkans Tidning den tjugofjärde 
mars om hur Armstrongs föredrag på Kulturhuset lett fram till insikten ”att alla 
hör ihop och är beroende av varandra” och att den brittiska religionshistorikern 
”kunde inte vara mer rätt i tiden”.43 Den temporala betydelsen illustreras av en 
referens till kärnkraftsolyckan i Fukushima – en händelse som också andra i den 
samlade receptionen refererar till som diskussionsyta, och som enligt Häll kan ses 
som en väckarklocka om medkänslans betydelse. Häll menar att Armstrongs 
framträdande på Kulturhuset ”formade sig till en multireligiös predikan för fred, 
försoning och förbrödring”.44 Häll tar idén vidare och lyfter betydelsen av en 
liknande interreligiös dialog i Sverige. En vision målas upp där den samlade 
kraften från olika trossamfund skulle stärka genomslaget för religiösa intressen i 
den offentliga debatten. I relation till Hans Robert Jauss teori om hur en läsares 
förväntningar påverkas av kontextuella faktorer så kan vi kanske för det första 
hävda att Häll funnit styrka i Armstrongs plädering för interreligiös samverkan i 
ljuset av olyckan i Fukushima, att hon för det andra tolkat Armstrongs föredrag i 
enlighet med sin egen homiletiska begreppsapparat, och för det tredje att 
föredraget fött fram en ny förväntan på vidare religiös samvaro. 

Innan vi lämnar Brita Hälls artikel kan en sak noteras, nämligen att den relativt 
stridslystna retoriken som vi stött på hos Heberlein, Birgersson och i viss mån 
Löfvendahl lyser med sin frånvaro. En mer konfrontatorisk ton möter vi istället i 
nästa text, en debattartikel av journalisten Lars Westerberg som publicerades i 
Ystads Allehanda den tjugoåttonde mars.45 Westerbergs text är uppbyggd kring ett 
försök att orientera sig mellan olika ontologiska uppfattningar om Guds väsen 
som förekommit i svensk media i artikelns närtid. Westerberg avfärdar för det 
första en tanke som lyfts fram av författaren Lena Andersson i en aktuell artikel i 
Dagens Nyheter, där Andersson – enligt Westerberg – ägnat sig åt ett ”missbruk 
av filosofin” när hon argumenterat för att Svenska Kyrkans gudsbegrepp 
legitimerar en polyteistisk världsåskådning.46 Westerberg går det för andra i 
svaromål mot Ann Heberleins aktuella läsning av Armstrongs böcker, när han 
påpekar att ett transcendentalt gudsbegrepp som betonar omöjligheten att säga 
något substantiellt om Gud också leder fel, även om – som han skriver – ”Ann 
Heberlein får vatten på sin kvarn när hon läser mystikern Karen Armstrong”47. Vi 

43 Häll, Brita (2011), ” Medlidande ger handlingskraft” i Kyrkans Tidning, 2011-03-24, s. 2.
44 Ibid, s. 2.
45 Notera gärna att rubriken på Westerbergs krönika anspelar på titeln till en annan bok av 
Armstrong, nämligen Kampen för Gud: Fundamentalism inom judendom, kristendom och islam 
ifrån år 2000. Denna paratextuella koppling ger vid handen att Westerberg är bekant med 
Armstrongs texter sedan tidigare.  Westerberg, Lars (2011), ”Kampen om Gud” i Ystads 
Allehanda, 2011-03-28, s. 2.
46 Ibid, s. 2.
47 Ibid, s. 2.
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skulle kunna analysera citatet från Westerberg i ljuset av Jauss teori om hur en 
läsare möter en text utifrån en viss förväntningshorisont. En tolkning är då att 
Westerberg menar att Heberlein använder Armstrongs bok som en legitimering av
en redan förutfattad mening om Guds väsen. Westerberg reflekterar därefter 
ytterligare om vad den gudsbild som Heberlein finner hos Armstrong egentligen 
bidrar till i förhållande till den ofta uppmålade konfliktlinjen mellan troende och 
ateister och i förhållande till fundamentalister från båda dessa läger. Westerberg 
återkommer då till Heberleins anekdot om att hon aldrig mer kommer att gå i 
diskussion med ateister, en hållning som Westerberg menar är ”trist och farlig”, 
eftersom den enligt honom förnekar möjligheten till en konstruktiv 
religionsdialog.48 Westerberg efterlyser istället ett religions- och gudsbegrepp som 
fokuserar det kommunicerbara. Hos Heberlein och i vidare mening Armstrong 
utläser han istället ett försvar för motsatsen.

Frågan om kommunicerbarhet är också ett centralt inslag i en recension av För 
Guds skull som publicerades i tidningen Dagen den första april. Haore Sulaiman 
läsning bygger på vissa generella inslag som vi vid det här laget är bekanta vid.49 
Sulaiman tar för det första upp hur Armstrongs resonemang bygger på en 
dikotomi mellan en förmodern världs transcendentalt orienterade religionsbegrepp
och en modern, rationell religionssyn som negligerat det nämnda transcendentala 
inslaget. Sulaiman tar för det andra upp Armstrongs avståndstagande från såväl 
religiösa som ateistiska fundamentalister. Detta är, som vi ser, bekanta ämnen i 
den generella utläsningen av Armstrongs bok. Mer intressant är kanske en 
reflektion som väcks av Sulaiman via läsningen av Armstrongs bok, där han just 
anknyter till frågan om kommunicerbarhet, som ju också diskuterades av Lars 
Westerberg. Sulaiman skriver att ”om man ska låta bli att fastställa en viss 
uppsättning av doktriner och dygder, som ju hon [Armstrong] pläderar för, hur ska
man då kunna kritisera religionen?”50 Om detta menar Sulaiman att Armstrong 
tiger. 

Ytterligare en recension av För Guds skull publicerades den tredje publicerades 
den tredje april i Landskrona Posten. Kritikern Peter Fällmar Andersson inleder 
med en målande beskrivning av en sen och blöt festnatt där gapande dispyter 
mellan ytterkantspositioner är mer legio än undantag.51 Fällmar Andersson undrar 
om Armstrong skulle känna igen sig i detta berusade ordkrig, eftersom ”hon 
ägnade sin tonårstid åt att vara nunna”, men att hon också borde vara beredd att gå
in och dämpa sorlet” och hålla ett viskande försvarstal till den religiösa 
människan”.52 Vi förstår förstås att de högljudda ytterligheterna som Armstrong 
skall medla mellan utgörs av religiösa och ateistiska fundamentalister. Hur 
viskande det presumtiva försvarstalet skulle vara kan dock kanske ifrågasättas, 
med tanke på att Fällmar Andersson strax därpå konstaterar att ”Karen Armstrong 
vill verkligen nå ut”, följt av en hänvisning till en medial och publik odyssé 
mellan bokturnéer, föreläsningar på Kulturhuset och tv-framträdanden i Skavlan.53 
Fällmar Andersson utläser ett dubbelt budskap hos Armstrong. Dels en respekt för
det ovetbara och dels en kritik av en hierarkisk dikotomi mellan vetenskap och 

48 Ibid, s. 2.
49 Sulaiman, Haore (2011), ”Gud ska levas – inte pratas” i Dagen, 2011-04-01, s. 14.
50 Ibid, s. 14.
51 Fällmar Andersson, Peter (2011), ”Guds egen försvarsadvokat” i Landskrona Posten, 2011-04-
03, s. C5.
52 Ibid, s. C5.
53 Ibid, s. C5.
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religion. Dessa två idéer ”hamrar hon [Armstrong] in med en askets, eller kanske 
en pr-kvinnas, envishet” menar Fällmar Andersson.54 Påpekandet kan läsas i ljuset 
av Stuart Halls teori om hur en avsändare försöker reducera antalet 
tolkningsmöjligheter i relation till ett utsänt budskap för att på detta sätt försöka 
behålla ett formuleringsprivilegium över budskapet. Det vore nog att gå för långt 
att påstå att Fällmar Andersson menar att Armstrong i sin nitiskhet försöker 
upprätthålla ett maktintresse, men vi kanske trots allt tolka citatet som att Fällmar 
Andersson ändå lyfter fram att Armstrong arbetar enligt en medveten massmedial 
strategi. Vi kan annars kanske påstå att Fällmar Andersson framförallt läser 
Armstrongs bok som en uppgörelse med gestalter ur modernitetens historia 
(främst män) som försökt cementera en hierarkisk uppdelning mellan religion och 
vetenskap. I den meningen utläser Fällmar Andersson en viss förmodern nostalgi 
hos Armstrong, en position som enligt honom ”placerar henne farligt nära ett ’det 
var bättre före upplysningen’”.55 Fällmar Andersson ställer sig också delvis 
tveksam till Armstrongs religionsbegrepp, ty ”När Karen Armstrongs religion är 
god är den religion, när den är ond, ja då är den något annat”.56 Han fortsätter med 
ett försök att ytterligare karaktärisera Armstrongs religionsbegrepp genom att 
påpeka att religion i Armstrongs mening framträder som ”en ritualiserad livsstil” 
och ”en slags individualiserad, postmodern tro”.57 I försöken att definiera 
Armstrongs syn på religion ligger Fällmar Andersson som vi ser nära Amy 
Frykholms idéer.

Peter Fällmar Anderssons tes om Armstrongs tydliga intresse av att nå ut till en 
bred publik kan kanske illustreras av den stora intervju med författaren som 
samma dag publicerades i Sydsvenska Dagbladet. Vi har tidigare noterat en viss 
medial uppståndelse kring Armstrongs person och biografi, ett ämne som närmast 
förkroppsligas i Katarina Tornborgs artikel med rubriken ”Regelverk”.58 Tornborg 
berättar till exempel att hon inför intervjun föreställer sig att Armstrong ”borde 
vara en lång och ståtlig kvinna” medan fotografen Anna Simonsson istället hävdar
att ”Karen i själva verket skulle vara liten och nätt”.59 Meningsutbytet kan kanske 
ses som parentetiskt, men också som en direkt illustration av Jauss tes om hur 
våra förväntningar påverkar vår relation till vad vi läser eller uppfattar. Analogin 
som Tornborg verkar göra handlar om hur Armstrongs myndiga och pedagogiska 
försök att berätta om och förklara hur religioner fungerar också borde avspegla sig
i hennes materiella gestalt. Det visar sig att Armstrong är liten och kort. En 
betydande del av det vidare samtalet handlar om Armstrongs biografi, med ett 
särskilt fokus på ungdomsåren i nunnekloster. En dramatisk pendling målas upp 
mellan ungdomlighetens existentiella tvivel i klostret och upplevelsen av att hitta 
hem i religionsstudierna. Intervjun stannar upp för att Armstrong måste dricka 
vatten, och Tornborg får tid att syna situationen: ”den svarta klänningen och den 
enkla rosa sjalkoftan, alltså omsorgen om hur hon [Armstrong] tar sig ut, är en del
av hennes professionella persona. För proffs är hon.”60 Tornborgs porträtt av 
Armstrong måste nog tveklöst karaktäriseras som insmickrande, men det belyser 

54 Ibid, s. C5.
55 Ibid, s. C5.
56 Ibid, s. C5.
57 Ibid, s. C5.
58 Tornborg, Katarina (2011), ”Regelverk” i Sydsvenska Dagbladet, 2011-04-03, 
http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05085920110403e193d8341d9e119c09421c8285511eb7&serviceId=2 2019-04-02.
59 Ibid.
60 Ibid.
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också vissa centrala aspekter av hur Armstrong och hennes författarskap brukar 
presenteras i massmedier. I Tornborgs reportage kan vi å ena sidan kanske säga att
Armstrong framträder som en representant för den neutralt hållna men rationellt 
förklarande vetenskap som hon i För Guds skull kan sägas kritisera, men å andra 
sidan också som en karismatisk förkunnare av värden som gränsar till mystik. En 
tolkning av intervjun är att Tornborg försöker påvisa på att Armstrong faktiskt kan
upprätthålla en balans mellan dessa båda perspektiv. Artikeln innehåller en 
passage som kan sägas illustrera denna dynamik, där Armstrong berättar om 
passionen för sitt arbete, där hon ”kan komma i kontakt med ’the ultimate’ det 
yttersta” varpå Tornborg inflikar ”Sedan säger hon [Armstrong] nyktert: - 
Research, att söka kunskap, är ett välkänt sätt att bli hänryckt.”61 Kanske kan vi 
här uppfatta ett försök till en dialektik, snarare än en dikotomi, mellan religion 
och vetenskap? Men kanske kan vi också i citaten finna stöd för Stuart Halls teori 
om hur en avsändare av en medial utsaga har ett specifikt (makt)intresse av att 
reducera antalet tolkningsmöjligheter av ett kodat budskap. Vi skulle kunna se det
som att Armstrong riskerar att underminera sin vetenskapliga auktoritet när hon 
börjar tala om att komma i kontakt med det yttersta, men att hon parerar detta 
genom att kvickt återvända till ett fokus på vetenskaplig research. Kanske kan 
citeringarna illustrera tesen om att kunskap är makt. 

Nästa inlägg i den granskade receptionen utgörs av ytterligare en recension av 
För Guds skull, som publicerades i Borås Tidning den sjätte april. 
Artikelförfattaren Mikael R Karlssons läsning av Armstrongs bok kan kanske ses 
som ett försök att upprätta hedern för de så kallade ateister som hitintills fått så 
mycket kritik.62 Karlsson är tydlig med att han tidigare läst Armstrongs böcker, 
och i För Guds skull är ”igenkänningsfaktorn hög”, särskilt när det handlar om 
Armstrongs gudsbegrepp som liknas vid ”gammal skåpmat”63. Mycket av 
recensionen uppehåller sig just vid Armstrongs gudsbegrepp, där Karlsson för ett 
resonemang om hur Armstrongs polemiska inställning till så kallade nyateister 
bygger på argument ”som är lika tomma på innebörd som hennes gudsbegrepp”.64 
Karlsson menar att Armstrongs betoning på Guds otillgänglighet för mänsklig 
perception gör det omöjligt att överhuvudtaget diskutera frågan, en tankegång 
som ju även Haore Sulaiman tog upp i sin recension av För Guds skull. Karlsson 
förfäktar inte nödvändigtvis en ateistisk position själv, men han kritiserar 
Armstrong för en intellektuellt ohederlig behandling av ateismen. Vi kan också 
notera att Karlsson tenderar att likställa Armstrongs idé om världsreligionernas 
gemensamma fokus på transcendens som ett implicit försvar för en kristen 
gudsuppfattning. Detta illustreras av hur Karlsson i artikeln anför att:

”Jag har sagt det förr och säger det igen. Att debattera med KG Hammar-
kristna är som att slåss med gardiner. Det kan vara roligt en stund, men i längden
är det tämligen meningslöst.”65

Huruvida Armstrongs gudsbegrepp stämmer överens med före detta ärkebiskopen 
KG Hammars skall inte utredas här, men citatet kan åtminstone sägas vara 

61 Ibid. 
62 Karlsson, Mikael R. (2011), ”Intresseväckande intellektuellt haveri” i Borås Tidning, 2011-04-
06, s. 20.
63 Ibid, s. 20.
64 Ibid, s. 20.
65 Ibid, s. 20.
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ytterligare ett exempel på den kontextuella betydelsen vid textläsning. Att 
Karlsson talar om en återkommande och frustrerande interaktion med vissa 
representanter för den kristna religionen förefaller vara betydelsefullt i hans 
läsning av Armstrongs text. Kanske kan vi se det som att För Guds skull kanske 
främst bekräftar Karlssons uppfattning om så kallade KG Hammar-kristna, till 
vilka han då tycks räkna Armstrong.

Om Mikael R Karlsson kan sägas ha intagit en oppositionell roll gentemot 
(åtminstone vissa) kristna grupper så har författaren Kristian Lundberg varit mer 
explicit med sin kristna tro. Lundberg avhandlade också Armstrongs För Guds 
skull i en personligt hållen essä i Norrköpings Tidningar den elfte april.66 I 
jämförelse med Karlssons artikel så har Lundberg en mer inkännande ton. 
Samtidigt bär artiklarna på likheter, då både Karlsson och Lundberg tycks läsa 
boken i ljuset av en kristen kontext, vilken de emellertid har olika inställningar 
till. Lundberg berättar om egna gudsmöten, till exempel i ”en koptisk gudstjänst 
som varade timme efter timme” där ”vi sjöng, skrattade, grät. Och gick ner på 
knä”.67 Om Armstrongs bok säger han egentligen ganska lite, vid sidan av en kort 
påpekande att hon har ”ordentligt på fötterna när hon nu kastar ur sig den 
omöjliga frågan: ’Varför har Gud blivit så svår att tro på?”68 Frågan är dock om 
Armstrong verkligen kastar ur sig nämnda fråga? Den är tryckt på baksidan av 
skyddsomslaget till den svenska översättningen av För Guds skull men 
förekommer så vitt jag funnit inte i själva boken. Poängen är här inte att 
ifrågasätta om Lundberg verkligen läst boken, även om han som sagt egentligen 
inte berör så mycket av dess innehåll i sin artikel.69 Vad som kanske är mer 
intressant är just att läsa Lundberg artikel i anslutning till de texter ur den samlade
receptionen där det tydligt framgår att Armstrongs bok tolkas i relation till en 
kristen kontext. Lundberg och Ann Heberlein tycks till exempel göra det, och de 
båda finner en slags bejakande samhörighet med bokens religionsbegrepp och 
dess fokus på transcendens och mystik. Också Mikael R Karlsson relaterar 
Armstrongs bok till en kristen kontext, men hans artikulerade skepsis gentemot 
kristendomen leder till en annan bedömning av bokens resonemang. Det vore 
dock för enkelt att hävda att en egen religiös övertygelse leder till ett okritiskt 
omfamnande av Armstrongs religionsbegrepp, vilket nästa artikel ur den 
granskade receptionen ger prov på. 

Denna gång är det Ingemar Andersson som granskar såväl För Guds skull som 12
steg till ett liv i medkänsla, i en artikel publicerad i Sändaren den artonde maj.70 
Andersson inleder med ett bekant referat av huvudpoängerna i För Guds skull, det
vill säga att den moderna epokens människor tenderat att omtolka ett förmodernt 
religionsbegrepp i linje med en rationalitetsfokuserad begreppsapparat, och att en 
ateistisk och religiös fundamentalism kan ses som en konsekvens av denna 
omtolkning. Andersson för därefter ett resonemang om huruvida Armstrongs 
starka plädering för en slags religiös essens som sammanbinder världsreligionerna

66 Lundberg, Kristian (2011), ”Intressanta frågor om Gud” i Norrköpings Tidningar, 2011-04-11, s.
B23.
67 Ibid, s. B23.
68 Ibid, s. B23.
69 I relation till detta påpekande kan vi notera att Lundberg just gjort sig skyldig till att recensera 
och kritisera en bok som överhuvudtaget aldrig skrivits. För detaljer, se Bergdahl, Gunnar (2006), 
”Vi ber om ursäkt!” i Helsingborgs Dagblad, 2006-12-15, https://www.hd.se/2006-12-15/vi-ber-
om-ursakt 2019-04-02. 
70 Andersson, Ingemar (2011), ”Idéhistorisk översikt av Armstrong” i Sändaren, 2011-05-18, s. 14.
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egentligen är ett hugskott. Andersson menar att ett sådant religionsbegrepp 
blundar för att människor väljer att ingå i specifika och enskilt etiketterade 
religiösa sammanhang, där man förvisso kanske kallar sig religiös men samtidigt 
kristen eller muslim. Argumentet att människor tenderar att främst välja en 
specifik form av religionsutövning, och välja bort en annan exemplifierar 
Andersson med att anspela på Armstrongs egen biografi, ty ”hon har ju själv 
lämnat sitt tidigare liv som katolsk nunna”.71 Andersson tycks annars sympatisera 
med Armstrongs starka tilltro till den gyllene regeln, men det är också tydligt att 
han anser att hon bör distansera sin vetenskapliga gärning som religionshistoriker 
ifrån allmänna förkunnelser om en religiös essens eller från en morallära om 
medkänslans betydelse. Boken 12 steg till ett liv i medkänsla avfärdas också som 
en ganska lättvindig voyage in i ”den lönsamma genren ’självhjälpslitteratur’”.72 

Tendensen att uppfatta 12 steg till ett liv i medkänsla som en bagatell i jämförelse 
med För Guds skull delar Ingemar Andersson med andra representanter ur den 
samlade receptionen, såsom Ann Heberlein. Den sistnämnda boken har också 
anmälts betydligt fler gånger i media. Samtidigt är det inte helt glasklart om För 
Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla skall uppfattas som två separata 
entiteter eller som delar av ett sammanhållet program hos Armstrong? Frågan 
aktualiseras genom läsningen av etikforskaren Susanne Wigorts Yngvessons 
recension av För Guds skull, publicerad i Kyrkans tidning den första juni.73 
Wigorts Yngvessons kritik av För Guds skull erinrar nämligen om de argument 
som Ingemar Andersson anfört mot 12 steg till ett liv i medkänsla. Wigorts 
Yngvesson reflekterar över om den universalistiska tendensen i Armstrongs 
budskap om världsreligionernas samhörighet hänger ihop med såväl en tilltagande
globalisering som med en kompletterande kommersialisering av spirituella teman 
där religiösa attribut marknadsförs som produkter på en global handelsplats. ”Att 
då sälja sina idéer som empatiska, goda eller fredsbyggande förtar lite av styrkan i
budskapet” menar Wigorts Yngvesson.74 Hon påpekar vidare att Armstrong i den 
meningen verkar i en upptrampad fåra, i en självhjälpsgenre där ”varje distributör 
inom den nyandliga sfären levererar samma säljande budskap”.75 Wigorts 
Yngvesson, likt Ingemar Andersson, menar att det vore bättre om Armstrong 
förblev vid sin läst, det vill säga som spränglärd religionshistoriker med en 
förmåga till syntetisk överblick. Recensionen avslutas med en reflektion över en 
tänkt dikotomi mellan religion och vetenskap, som Wigorts Yngvesson menar att 
Armstrongs program bidrar till att uppehålla, eftersom Armstrong så starkt 
betonar att religion bär på en egen essens, skild från vetenskapen. Om detta 
skriver Wigorts Yngvesson att ”Jag är själv inte beredd att ge upp mitt förnuft och
min kritiska förmåga för att utveckla min andlighet. Jag hoppas att de går att 
förena”.76 En tolkning av Wigorts Yngvessons poäng är att Armstrong förvisso 
gärna bygger broar mellan olika religiösa traditioner, men mellan vetenskap och 
religion riskerar hon istället att bygga murar. 

Susanne Wigorts Yngvessons kritiska uttolkning av Armstrongs flirt med en 
nyandlig självhjälpsgenre kan kontrasteras mot en kort intervju med Armstrong 

71 Ibid, s. 14.
72 Ibid, s. 14.
73 Wigorts Yngvesson, Susanne (2011), ”Otydlig vision om global empati” i Kyrkans tidning, 
2011-06-01, s. 22.
74 Ibid, s. 22.
75 Ibid, s. 22.
76 Ibid, s. 22.
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som publicerades i tidskriften M-Magasin den sjunde september. Om såväl 
Wigorts Yngvesson som Ingemar Andersson ifrågasatt tanken på att kombinera 
vetenskaplig religionsforskning med ett förkunnande moralbudskap så återfinner 
vi i Gunilla Boëthius intervju i M-Magasin en ansats till att beskriva Armstrongs 
gärning i termer som vi känner igen ifrån Katarina Tornborgs tidigare granskade 
artikel.77 Även denna gång är Armstrongs anlete i blickfånget. Boëthius skriver att 
Armstrong ”påminner […] mest om en trivsam äldre moster i någon brittisk tv-
serie”.78 Tornborgs analogi mellan det yttre (kroppen) och det inre (intellektet) 
återkommer likväl när Boëthius berättar att ”bakom ytan döljer sig inte bara en 
knivskarp religionsforskare utan en kämpande ande. Kanske är hon en modern 
profet?”79 Intervjun innehåller egentligen ganska få frågor, utan mer av den vid det
här laget ganska schablonartade representationen av Armstrong i media, med ett 
sedvanligt återgivande av berättelsen om Armstrongs tid som ung nunna. Den så 
kallat knivskarpa religionsforskaren tar ett steg tillbaka i intervjun, och den 
kämpande anden träder istället fram, där Armstrong bland annat berättar att hon 
just nu ”reser världen runt för att sprida budskapet om medkänsla till så många 
som möjligt”.80

Armstrongs utsaga om motivet att sprida budskapet om medkänsla till så många 
som möjligt gav sig tillkänna månaden efter Gunilla Boëthius intervju med 
författaren. Det hade då tillkännagivits att Armstrong tilldelats 
Nationalencyklopedins internationella kunskapspris för sitt arbete med 
interreligiös dialog och den så kallade Charter for Compassion. Armstrong var 
således åter på ingång till Sverige och Dagens Industris Hans Bolander fick inför 
besöket en pratstund med författaren.81 Intervjun kan kanske liknas vid något av ett
idolporträtt, där fokus ligger på Armstrongs popularitet och breda genomslag. Hon
berättar själv för Bolander att ”Jag vill ha en stor publik och jag vill kunna 
påverka. Att bara skriva för en liten akademisk klubb intresserar mig inte”.82 Hon 
berättar vidare att ”Jag är lite av en popstjärna i Pakistan och blir igenkänd på 
flygplatsen. Mina föreläsningar lockar tusentals unga människor som vill höra 
något annat” där hon med något annat syftar på medkänsla.83 Det är onekligen en 
slags success story som lyfts fram i artikeln, som förstås accentueras av den 
stundande prisutdelningen. Även om ytterligare ett par artiklar kom att publiceras 
under 2011 kan vi kanske ändå se priset som ett symboliskt avslut för Karen 
Armstrongs år med svenska massmedier. Uppdraget för oss blir härnäst att 
sammanfatta och dra slutsatser av den receptionsstudie som ovan genomförts.

 

77 Boëthius, Gunilla (2011), ”Börja din vandring mot medkänsla nu” i M-Magasin, 2011-09-07, s. 
110-112.
78 Ibid, s. 110.
79 Ibid, s. 110.
80 Ibid, s. 111.
81 Bolander, Hans (2011), ”Till medkänslans försvar” i Dagens Industri, 2011-10-07, s. 24-25.
82 Ibid, s. 24.
83 Ibid, s. 25.
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Kapitel 5 Slutsatser

5.1. Slutsatser
I den här uppsatsen har den svenska massmediala receptionen av Karen 
Armstrongs böcker För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla granskats. 
Jag har försökt att sammanfatta hur böckerna bemötts och debatterats i svenska 
massmedier. I följande kapitel samlar jag mina tankar om det granskade empiriska
materialet och drar slutsatser. Det är främst tre teman som jag vill 
uppmärksamma: relationen mellan text och läsarkontext i receptionen, binära 
konstruktioners påverkan på receptionen och slutligen relationen mellan 
författarkontext och text i receptionen.  

Min första slutsats är direkt relaterad till uppsatsens vägledande frågeställning om 
hur den massmediala receptionen av Armstrongs två böcker kan förstås. Med 
hänvisning till den teoretiska begreppsapparat som använts för att rama in 
analysen menar jag att receptionen kan sägas stödja Hans Robert Jauss tes om att 
en läsares så kallade förväntningshorisont spelar en betydelsefull roll i läsningen 
och bedömningen av en text. Jauss betraktar textläsningen som en process där 
textens mening framträder i relief mot läsarens förutsättningar och förväntningar. 
Läsaren är i den meningen allt annat än en passiv mottagare av mening, utan 
snarare än aktiv part som tillskriver texten olika betydelser med referens till egna 
erfarenheter. Det går att finna flertalet exempel i den samlade receptionen på hur 
författarna till det empiriska materialet tillkännager sin förväntningshorisont. 
Detta kan exempelvis handla om att göra explicita kopplingar mellan resonemang 
i Armstrongs böcker och det egna livet. Vi kan till exempel se hur vissa skribenter
anknyter till polemiska tankegångar hos Armstrong genom att explicit hänvisa till 
egna upplevelser, men att skillnader i erfarenheter också leder fram till olika 
slutsatser och bedömningar. Både Ann Heberlein och Mikael R. Karlsson bidrar 
till exempel med egna anekdoter av att vara en part i en tänkt dikotomi mellan att 
vara troende och att vara icke-troende. Heberlein och Karlsson tycks båda göra 
ungefär samma uttolkning av Armstrongs betoning på tillvarons transcendens och 
en plädering för att all kunskap inte är nåbar på empirisk väg. Skillnaden är att 
Heberlein bejakar denna konceptualisering, och använder den för visa på 
lönlösheten med att diskutera religiösa frågeställningar med så kallade ateister. 
Karlsson avfärdar istället Armstrongs religionsbegrepp, men använder det i sin tur
för att visa på lönlösheten i att gå i dialog med religiösa människor, eller så 
kallade KG-Hammar kristna för att använda Karlssons egen vokabulär. 

Vi skulle kunna se det som att Armstrongs tankegångar används som slagträn i en 
debatt där deltagarna redan har en färdigformulerad hållning, men också som att 
receptionsskribenterna spinner vidare på en förenklad binär åsiktsstrid mellan 
religiösa och ateister som Armstrong själv redan underblåst. Kopplingarna mellan 
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Armstrongs böcker och receptionsskribenternas egna erfarenheter behöver dock 
inte nödvändigtvis handla om att söka polemiskt understöd. Det går likväl att 
finna andra exempel på hur resonemang hämtade ur För Guds skull och 12 steg 
till ett liv i medkänsla används som en reflektionsyta för erfarenheter av annan 
karaktär, där ett direkt fokus på själva böckerna delvis hamnar i bakvattnet. Vi 
kan till exempel se hur Kristian Lundberg i sin recension av För Guds skull är 
högst fåordig om bokens själva innehåll, men desto mer generös med att berätta 
om egna religiösa upplevelser. 

Vi kan också se hur vissa poänger som Armstrong förfäktar tyds i relation till 
dagsaktuella händelser eller i relation till frågeställningar som ligger bortom det 
ämne som avhandlas i själva böckerna.  Armstrongs starka betoning på 
medkänslans värde får till exempel en särskild betydelse för Brita Häll i ljuset av 
kärnkraftsolyckan i Fukushima, en händelse som förstås inte hade inträffat när 
Armstrong författade sina böcker. Susanne Wigorts Yngvesson för i sin tur ett 
kritiskt resonemang om hur en bok som 12 steg till ett liv i medkänsla kan 
illustrera självshjälpsgenrens kommersiella slagkraft i en globaliserad värld. Min 
poäng är att dessa exempel på ett tydligt vis belyser kontextens och 
förväntningens betydelse i mötet mellan läsare och text. Detta påpekande kan 
kanske ses som tämligen rudimentärt i förhållande till den teoretiska 
begreppsapparat som används i uppsatsen, men jag tror att jag åtminstone på ett 
någorlunda övertygande sätt kunnat visa på att förväntningshorisont och 
kontextuella erfarenheter också ger sig explicit tillkänna i de faktiska texter som 
utgör receptionen av Armstrongs böcker, och inte endast bortom texterna ifråga. 
Uppsatsens första slutsats är således att skillnader i läsarförväntningar och 
erfarenheter påverkat hur Karen Armstrongs böcker För Guds skull och 12 steg 
till ett liv i medkänsla bemötts och diskuterats i svenska massmedier, men också 
att dessa förväntningar och erfarenheter synliggörs i den faktiska receptionen.

Uppsatsens andra slutsats kretsar kring vilka ämnen och resonemang ur 
Armstrongs böcker som uppfattats som centrala i den massmediala receptionen, 
samt vilket förhållningssätt man där har till dessa ämnen. Vi har alltså sett att 
skillnader i läsarförväntningar och kontextuella faktorer leder fram till olikartade 
bedömningar av de tankegångar som framförs i Armstrongs böcker. Samtidigt vill
jag mena att det råder en relativt stor samstämmighet i den samlade receptionen 
om vilka de centrala resonemangen de facto är, även om man drar olika slutsatser 
av dem. Om vi först tittar på bedömningen av För Guds skull så väljer flertalet av 
representanterna från den samlade receptionen att förhålla sig till explicita binära 
motsättningar ur boken, såsom en tänkt antagonism mellan så kallade ateister och 
så kallat religiösa människor eller för den delen mellan religion i stort och 
vetenskap i stort. Denna binära läsning är i min mening rimlig, eftersom själva 
ledmotivet i För Guds skull kan sägas handla om spänningen mellan vad 
Armstrong kallar för logos och mythos. Dessa termer refererar hos Armstrong till 
kunskapsideal som under historiens lopp vuxit ifrån varandra. Kanske kan vi 
hävda att själva syftet med För Guds skull är att visa på att en historiskt 
framväxande hierarkisk tudelning mellan logos och mythos är ett problem, 
eftersom resultatet i Armstrongs mening blir en aggressiv polarisering mellan 
olika kunskapsideal som svårligen kan jämkas med varandra. Det paradoxala är 
dock att Armstrongs försök att plädera för att såret mellan mythos och logos 
måste läkas emellertid kan sägas bygga på en framställningsteknik som i sig 
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vägleds av liknande binära konstruktioner, framförallt i förhållande till hennes 
religions- och gudsbegrepp och till hennes historiebegrepp. 

Sättet att låta framställningen baseras på dikotomier är i min mening en 
betydelsefull orsak till att representanterna ur receptionen har överensstämmande 
åsikter om vad som står i För Gud skull, men att de kan dra diametralt olika 
slutsatser av innehållet. Armstrongs historiebegrepp är ett exempel på den binära 
tendensen, där flertalet representanter från receptionen återger hennes 
återkommande distinktion mellan besjälad förmodernitet och förnuftsdriven 
modernitet. Min bedömning är att om man som läsare uppskattar Armstrongs 
beskrivning av de religionselement som kan sägas utmärka den förmoderna tiden 
så är man också mer benägen att inte ifrågasätta den historiebegreppsliga 
dikotomin. Detta ser vi till exempel i texterna av Ann Heberlein, Susanne 
Birgersson och Erik Löfvendahl, framförallt eftersom dessa skribenter tycks dela 
Armstrongs uppfattning om att den moderna tiden missuppfattat vad som 
utmärker religionens essens eller inre sanning. Skribenter som istället har en mer 
avvaktande inställning till Armstrongs religionsbegrepp, såsom Peter Fällmar 
Andersson utläser istället en slags förmodern nostalgi i Armstrongs historiesyn. 

Överlag kan man kanske annars säga att en binär framställningsform leder till en 
polariserad debatt, något som många skribenter i den samlade receptionen brottas 
med, och dessutom kan uttrycka skepsis mot. Ett tydligt exempel är den 
konfliktlinje kring Armstrongs gudsbegrepp som bemöts av flera representanter ur
den samlade receptionen. Vi har tidigare sett att Armstrongs gudsbegrepp bygger 
på en transcendental föreställning om att vissa företeelser (såsom Gud) är onåbara 
för den mänskliga perceptionen. Kunskap om Gud blir i den meningen omöjligt 
från ett kunskapsfält som betonar logos, såsom vetenskap, men (kanske) möjligt 
från ett kunskapsperspektiv som betonar mythos, såsom religion. Problemet här 
blir dock att det ena kunskapsidealet – logos – har ett språk för att tala om Gud 
men ingen möjlighet att empiriskt förhålla sig till det man talar om, och att det 
andra kunskapsidealet – mythos – istället kan förhålla sig Gud men saknar 
språkliga hjälpmedel för att förmedla denna relation. Denna motsättning tenderar 
att underblåsa antagonismen inom den samlade receptionen. Skribenter som Lars 
Westerberg, Mikael R. Karlsson och Haore Sulaiman kan till exempel sägas 
företräda ett kunskapsideal i linje med logos, medan andra, som Ann Heberlein 
eller Susanne Birgersson, istället tycks förespråka betydelsen av mythos. Det vore
förvisso förenklande att hävda att den samlade receptionen går att dela upp i två 
läger, men min poäng är att tendensen att argumentera utifrån ett binärt 
tankesystem kan sägas grundas på hur Armstrongs själv bygger upp sin 
framställning i För Guds skull. Det är i den meningen intressant att notera hur en 
skribent som Susanne Wigorts Yngvesson i sin anmälan av För Gud skull 
efterlyser ett kunskapsideal där såväl mythos som logos kan sägas gå hand i hand. 
Detta önskemål kan sägas ligga i linje med vad också Armstrong vill 
åstadkomma, men frågan är om inte hennes medryckande försvarstal för parallella
kunskapsideal på ett paradoxalt sätt istället riskerar att ge näring åt en 
vidareutvecklad antagonism mellan religion och vetenskap och mellan tro och 
vetande? Det är i den meningen också intressant att notera att 12 steg till ett liv i 
medkänsla inte alls gett upphov till samma motsättningar i den massmediala 
receptionen som För Guds skull, vilket kanske just handlar om att den 
förstnämnda boken framförallt fokuserar på förenligheter och synteser mellan 
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olika traditioner, medan den senare istället erbjuder ganska tydliga konfliktlinjer 
som också plockas upp och bearbetas i receptionen. Uppsatsens andra slutsats är 
att binära motsättningar och konfliktlinjer som förekommer i Armstrongs böcker 
också tenderar att lyftas fram och leda till meningsutbyten inom den massmediala
receptionen, vilket också avspeglar sig i skillnader mellan hur För Guds skull 
respektive 12 steg till ett liv i medkänsla bemötts och diskuterats.

Vi har sett hur olika läsarförväntningar och kontextuella förutsättningar satt sina 
spår i receptionen av Armstrongs böcker. Jag tänkte avsluta detta kapitel genom 
att också diskutera betydelsen av Karen Armstrongs person i förhållande till den 
samlade receptionen. Jag menar att synen på författarkontexten spelar roll för 
bedömningen av För Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla, och jag 
presenterar också argument för att Armstrong själv är med och försöker påverka 
hur hon och hennes böcker skall uppfattas. Stuart Hall påpekar att medialiserade 
utsagor bygger på olika maktintressen, där avsändaren syftar till att reducera 
antalet tolkningsmöjligheter av ett visst avsänt och kodat budskap. Men samtidigt 
som avsändaren kodar ett budskap med en viss betydelse, finns det ingen garanti 
för att mottagaren kommer av avkoda budskapet i enlighet med avsändarens 
intentioner. Dessa kommentarer kan användas för att tolka den kontextuella 
inramning som receptionen av Armstrongs två böcker sker emot. I anslutning till 
böckernas publicering var Armstrong själv flitigt förekommande i svenska medier
och i andra publika sammanhang. Hon gav intervjuer, berättade om sina böcker 
och mottog priser. Armstrongs massmediala närvaro gjorde att läsarna också fick 
ett ansikte ett förhålla sig till, någonting som jag menar påverkat mottagningen av 
hennes böcker. I anslutning till Halls teori om maktintressen kan vi påstå att 
Armstrong genom det massmediala formatet erbjöds goda möjligheter att 
manifestera och inpränta sina intentioner och syften med böckerna. Samtidigt ger 
receptionen också exempel på att kodningen och avkodningen av en medialiserad 
utsaga ibland inbegriper förhandlingar om hur budskapet egentligen skall uttolkas,
men också uttryckliga reflektioner från mottagarna om avsändarens eventuella 
syfte, där betydelsen av Armstrongs person och biografi på olika sätt tillåts spela 
en nyckelroll. Exempel på reflektioner över Armstrongs budskapsintentioner 
finner vi bland annat hos Peter Fällmar Andersson och hos Katarina Tornborg. 

Fällmar Andersson noterar att Armstrong hamrar in sina poänger med 
målmedveten precision i olika mediala sammanhang, och Tornborg antyder att 
Armstrongs klädedräkt och visuella framtoning är strategiskt utvalda attribut för 
en professionell image. Det finns andra exempel ur receptionen på en mer okritisk
behandling av Armstrongs publika roll, såsom hos Gunilla Boëthius och hos Hans
Bolander, men även deras utvikningar om Armstrongs fysiska gestalt och breda 
popularitet exemplifierar betydelsen av hur förväntningar på och föreställningar 
om idéer och texter påverkas av förhållandet till deras upphovsperson. I relation 
till Stuart Halls teori om hur maktintressen kommer till uttryck i mediala utsagor 
är det i den meningen också intressant att notera hur Armstrong i Katarina 
Tornborgs intervju riskerar att underminera sin roll som vetenskaplig expert 
genom att tala om sitt religionshistoriska arbete i termer som erinrar om religiös 
mystik. Samtidigt kan vi se det som att hon snabbt inser sitt misstag och i 
meningen därpå återgår till en vetenskaplig begreppsapparat genom att åberopa 
betydelsen av saklig research. Min poäng är att intervjun kan sägas illustrera 
svårigheten för en avsändare att ha fullständig kontroll över sitt budskap, och 
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kanske kan Tornborgs intervju liknas vid en förhandlingssituation mellan 
avsändare och mottagare om hur en medial utsaga egentligen skall förstås. 

Den mediala bilden av Armstrong är därtill intressant i den meningen att 
referenser till Armstrongs personliga biografi är så ymnigt förekommande. 
Särskilt vanlig är berättelsen om Armstrongs år i nunnekloster i ung ålder. Min 
tolkning är att denna biografiska upptagenhet också kan ses som en dubbel 
tillgång för Armstrong i ett publikt sammanhang. Å ena sidan eftersom 
nunneerfarenheten kan sägas ge henne legitimitet att uttala sig om religiösa 
frågeställningar och ge henne en aura av att ha tagit del av religionens mysterier 
från insidan, men å andra sidan eftersom berättelsen också bygger på en 
dramaturgisk övergång från övertygad religiositet till spirituell kris och vidare 
fram till vetenskaplig och förment nykter expertanalys från utsidan. Det skall 
framhävas att detta är min egen tolkning, och i det empiriska materialet 
förekommer ingen motsvarande reflektion om varför lösryckta episoder ur 
Armstrongs biografi så gärna återkommer i receptionen av hennes texter, men 
kanske kan själva återupprepningen åtminstone tolkas i termer av 
författarkontextens betydelse för avkodningen av ett medialt budskap. De 
empiriska exemplen från Peter Fällmar Andersson, Katarina Tornborg, Gunilla 
Boëthius och Hans Bolander ger åtminstone vid handen att en läsares 
förväntningshorisont inte bara inbegriper föreställningar om en viss text, utan 
också om dess upphovsperson. Speciella förväntningar på och osäkerheter kring 
en författares intentioner kan kanske också sägas skönjas genom att notera hur 
vissa representanter ur receptionen, såsom Ann Heberlein och Ingemar 
Andersson, avfärdar 12 steg till ett liv i medkänsla som en bagatell, eftersom 
bokens program och upplägg inte riktigt stämmer överens med den seriöst 
orienterade och sakligt begrundande expertroll som Armstrong annars odlar. 
Samtidigt finns det andra exempel som visar på att författares mediala image kan 
vara flerdimensionell, där inte minst Katarina Tornborgs intervju kan sägas 
försöka etablera en bild av att Armstrong kan kombinera vetenskaplig sakkunskap
med inkännande mystik. I den meningen är heller inte Gunilla Boëthius retoriska 
fråga om huruvida Armstrong är en modern profet särskilt udda. Uppsatsens 
tredje slutsats är att receptionen av Karen Armstrongs böcker För Guds skull och
12 steg till ett liv i medkänsla ger prov på hur föreställningar om en texts 
upphovsperson påverkar bedömningen av verket ifråga, men även att 
upphovspersonen – i detta fall Karen Armstrong – själv kan vara med och försöka
påverka sina läsares förväntningshorisonter. 
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Kapitel 6 Avslutande reflektion

Tre slutsatser har dragits i relation till uppsatsens syfte och frågeställning. I form 
av en receptionsstudie har jag gett prov på hur Karen Armstrongs böcker För 
Guds skull och 12 steg till ett liv i medkänsla bemötts och diskuterats i ett urval 
dokument hämtade från svenska massmedier. Jag har visat på hur receptionen av 
Armstrongs böcker formats i en dynamik mellan text och läsarkontext, mellan text
och författarkontext och i relation till framträdande binära konstruktioner. 
Uppsatsen kan sägas understödja Hans Robert Jauss tes om att mötet mellan läsare
och text kan liknas vid aktiv och relationell process, snarare än en passiv utläsning
av en fördefinierad mening. Likaså har jag gett exempel på att denna mening 
också framträder i en förhandlingssituation i linje med Stuart Halls teori om 
maktförhållanden mellan avsändare och mottagare, och att avsändaren – i detta 
fall Karen Armstrong – tar aktiv del i försök att definiera textens mening. En 
granskning av den svenska receptionen av Armstrongs bägge böcker ger vid 
handen att entydighet om en viss texts eventuella budskap eller betydelse 
knappast alltid råder, och att den mediala förmedlingen av textens poänger och 
innehåll i regel vägleds av en kompletterande och ibland explicit förmedling av 
läsarens eller uttolkarens egna livserfarenheter och föreställningar. En 
receptionsstudie erbjuder på det sättet god möjlighet till syntetisk överblick, där vi
utifrån ett slags helikopterperspektiv kan visa på betydelsen av perspektiv i 
förhållande till konfliktfyllda eller omstridda ämnen, må det handla om religion, 
medkänsla eller Guds väsen. Böcker som För Guds skull eller 12 steg till ett liv i 
medkänsla är i den meningen inga neutrala objekt, utan istället flerdimensionella 
kärl för subjektiv uttolkning. Den främsta fördelen med en receptionsstudie där vi 
kan ställa flera uttolkningar vid sidan av varandra är kanske just att visa på hur lätt
det är att vara både bergssäker och hemmablind. En receptionsstudie kan i den 
meningen fungera som en påminnelse om ett kontinuerligt behov av 
(själv)reflexivitet, utan att för den delen göra anspråk på att vara någon form av 
skiljedomstol mellan motstridiga åsikter och resonemang. 

På samma sätt som en receptionsstudie kan illustrera hur en viss typ av 
argumentation kan sägas bygga på övertygelser som formats av kontextuella 
förväntningar och erfarenheter förefaller det klädsamt att avsluta en uppsats som 
denna med en kort reflektion om två metodologiska begrepp som Alan Bryman 
tagit upp, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Jag har försökt att hålla mig saklig 
och distanserad i förhållande till det granskade materialet, men menar att frågan 
om en uppsats tillförlitlighet också är relaterad till vissa retoriska grepp, där 
uppsatsförfattarens eventuella stil eller vilja att övertyga är av betydelse för att 
skänka trovärdighet till arbetet ifråga. Jag har i den meningen försökt vara tydlig 
med att erkänna att det finns en författare bakom texten, som läser och tolkar 
utifrån en specifik position och med ett visst temperament. Jag har själv ingen 
längre läsarrelation med varken Karen Armstrong eller hennes publik, och har 
försökt ta mig an uppgiften ifråga med ett kritiskt, men ändå nyfiket sinnelag. 
Kanske är det till gagn för uppsatsarbetet att inte ha en upparbetad eller elaborerad
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förväntan på det empiriska material som skall sättas under lupp, men kanske 
riskerar man samtidigt att missa vissa kontextuella självklarheter eller kanoniska 
uttolkningar. För framtida forskning kan det i den meningen vara intressant att 
jämföra mina upptäckter med komparativa analyser av relaterade 
receptionskontexter. Hur har till exempel Armstrongs bemötts i andra länder och 
finns det några framträdande skillnader i receptionen? Denna undran relaterar 
också till frågan om uppsatsens eventuella autenticitet, som jag menar främst kan 
ifrågasättas på basis av att jag arbetat med ett empiriskt urval. Jag gör anspråk på 
att säga något om den svenska receptionen i stort, men självklart finns hela tiden 
risken att jag missat nyanser och huvudlinjer genom att till exempel negligera den 
mediala receptionen i sociala medier. Samtidigt erbjuder även autenticitetskriteriet
uppslag för kommande forskning, till exempel genom jämförande diskursiva 
analyser mellan receptionsdrag i olika medietyper. Karen Armstrongs mediala 
resa slutar inte med de böcker jag fokuserat, och förhoppningen är förstås att min 
uppsats skall väcka kritiskt intresse för ett författarskap med stort medialt 
genomslag i konfliktladdade frågor. Jag besvarar inte frågan som anges i 
uppsatsens titel, om huruvida Karen Armstrong är en modern profet. Utifrån ett 
maktperspektiv förefaller det dock rimligt att åtminstone reflektera över hur den 
mediala representationen av celebra men omstridda författare och 
religionsuttolkare som Armstrong relaterar till frågor om auktoritet och diskursivt 
inflytande i vår tid. 
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