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Medverkande författare 

Nancy Ammerman är professor i religionssociologi vid Boston University, 
USA och prefekt vid sociologiska institutionen. Ammerman har det senaste 
decenniet framför allt ägnat sig åt att studera församlingar i USA. Hon har 
också skrivit mycket om konservativa religiösa rörelser. På senare år har 
hennes forskningsfokus legat på religion i vardagslivet och hennes nuva-
rande projekt Spiritual Narratives in Everyday Life undersöker om och hur 
religiös tro och praxis finns med i människors berättelser om deras vardags-
liv. Hösten 2002 var hon gästforskare vid Diakonivetenskapliga Institutet 
(DVI) och Uppsala universitet. 
 Anders Bäckström är professor emeritus i religionssociologi vid Upp-
sala universitet 2000–2013. Idag är han senior rådgivare till Linnaeus Centre 
of Excellence vid Uppsala Universitet The Impact of Religion: Challenges 
for Society, Law and Democracy, för vilket han var direktor fram till sin 
pensionering. I sin aktuella forskning har han intresserat sig för förhållanden 
i Sverige och Europa, frågor om religionens ”nya” synlighet i moderna sam-
hällen, religionens roll i samhällets välfärdssystem och Svenska kyrkans 
plats i det svenska samhället. Bäckström har haft en central roll i uppbygg-
naden av religionssociologisk forskning och utbildning vid Teologiska fakul-
teten i Uppsala och var drivande i uppbyggnaden av Diakonivetenskapliga 
institutet i Uppsala (DVI) som senare utvecklades till Centrum för forskning 
om religion och samhälle vid Uppsala universitet. Han var projektledare för 
de internationella forskningsprojekten Welfare and Religion in a European 
Perspective och Welfare and Values in Europe.  

José Casanova är professor i sociologi vid sociologiska institutionen, 
Georgetown University, USA och direktor för Berkley Centers program om 
globalisering, religion och det sekulära. Han har publicerat brett, bland annat 
om religion och globalisering, migration och religiös pluralism, transnation-
ella religioner och sociologisk teori. Casanovas mest kända arbete, Public 
Religions in the Modern World (1994), är en modern klassiker i detta forsk-
ningfält. Våren 2010 var han gästforskare vid Centrum för forskning om 
religion och samhälle, Uppsala universitet. 

Grace Davie är professor emerita i religionssociologi vid Exeter Univer-
sity, Storbritannien. Davie har i sin forskning intresserat sig för religionens 
plats i moderna samhällen, framförallt i Europa. Hon är kanske mest känd 
för sina teorier om ”Believing without belonging” och på senare år ”Vicari-
ous religion”, men är också författare till den uppmärksammade boken Soci-



8 

ology of Religion, som är både en genomgång och en kritik av forskning och 
metod inom religionssociologin. År 2008 utnämndes Davie till hedersdoktor 
vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet och 2006-2007 var hon Ker-
stin Hesselgren-professor vid Uppsala Universitet. Hon är idag senior 
rådgivare till Linnaeus Centre of Excellence vid Uppsala universitet The 
Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy. 

Per Hansson är seniorprofessor i pedagogik med inriktning mot organi-
sation och ledarskap vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbild-
ningsstudier vid Uppsala universitet. I sin forskning har han arbetat med 
organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt 
tillsyn. Han har bland annat samarbetat med Anders Bäckström i frågor som 
rör prästers utbildning och profession som religiösa ledare. Hans empiri är i 
första hand hämtad från Svenska kyrkan och skolan. 1994-2011 var han di-
rektor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala som erbjuder fortbildning 
för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. 

Danièle Hervieu-Léger är professor och Director of Studies vid l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, Frankrike. Hon har 
ägnat större delen av sin forskning åt att omvärdera det klassiska paradigmet 
om religionens tillbakagång i moderna samhällen, att problematisera teorier 
om sekularisering, och att reflektera över hur religion formas av ultra-
moderna samhällen. Hennes internationellt mest kända verk är La religion 
pour mémoir (1993) som har översatts till flera språk och citeras brett. Hon 
blev hedersdoktor vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 2002.   

Krunoslav Nikodem är Assistant Professor och biträdande chef för Soci-
ologiska institutionen vid universitetet i Zagreb, Kroatien. Han har publicerat 
bland annat om frågor som religion och moral i det post-kommunistiska 
Europa, synen på familj och äktenskap och social identitet i dagens Kroatien. 

Thorleif Pettersson (1940-2010) var den förste professorn i religionsso-
ciologi vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet 1988–2008 och en av 
de huvudansvariga för uppbyggnaden av religionssociologi som både forsk-
ningsfält och akademiskt ämne i Sverige. Pettersson var mycket aktiv i ut-
vecklingen av den återkommande globala värderingsstudien World Values 
Survey (WVS) samt under många år en central person i genomförandet av 
den svenska delen av WVS. Pettersson publicerade brett kring frågor om 
religion, värderingar, demokrati och religionens plats i det moderna sam-
hället både i Sverige och internationellt, ofta med utgångspunkt i analyser av 
kvantitativt forskningsmaterial. 

Pål Repstad är professor i religionssociologi vid Universitetet i Agder, 
Norge. Han har skrivit en stor mängd vetenskapliga artiklar och böcker samt 
läroböcker i religionssociologi, men har också skrivit om välfärdssociologi, 
samhällsvetenskapliga metoder och forskningsetik. Repstad har varit en cen-
tral person i uppbyggnaden av religionssociologi som akademiskt ämne i 
Norge. Han utsågs till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten, Uppsala uni-
versitet år 2010. Repstad samarbetar för närvarande med forskare vid teolo-
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giska fakulteten i Uppsala inom projektet The role of religion in the public 
sphere. A comparative study of the five Nordic countries (NoRel).  

Ulrich Riegel är professor i praktisk teologi/religionspedagogik vid Uni-
versitetet i Siegen, Tyskland och ordförande i Educational Research 
Network vid samma universitet. Reigel har i sin forskning särskilt intresserat 
sig för frågor om inlärning, religionsundervisning i mångkulturella samhäl-
len samt religion, ungdomar, och värderingar. Han har deltagit i flera inter-
nationella komparativa projekt, bland annat Europe as a Postsecular Society 
(EPOS) och Teaching Religion in a Multicultural European Society (TRES). 

Ignatius Swart är professor vid Institutet för teologi och religion, Uni-
versity of South Africa (UNISA), Pretoria, Sydafrika. Han har publicerat 
inom teologi, religion, utvecklingsstudier och sociologi och är mottagare av 
Sydafrikas mest prestigefyllda pris för unga forskare, the President’s Award 
of the National Research Foundation (NRF). Hans forskning fokuserar på 
utvecklingsfrågor inom ämnesområdena teologi och samhällsvetenskap. På 
senare år har han bland annat skrivit om religion och social utveckling i Syd-
afrika efter apartheid-tiden, samt om utvecklingsforskning som ett nytt om-
råde inom sydafrikansk praktisk teologi. Swart har samarbetat med forskare 
vid Uppsala universitet inom forskningsprojekten Welfare and Religion in a 
Global Perspective och ”Youth at the margins” och var i maj 2013 gästfors-
kare vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.  

Trygve Wyller är professor i teologi och dekanus vid teologiska fakulte-
ten, Oslo Universitet, Norge. Han har publicerat brett om frågor som rör 
kristen etik samt diakoni och kristen social praxis och aktivt arbetat med 
utvecklingen av diakonivetenskap som akademiskt ämne och forskningsfält. 
Wyller har haft ett långvarigt samarbete med Uppsala universitet bland annat 
beträffande etableringen av ämnet diakonivetenskap.  

Hans-Georg Ziebertz är professor i praktisk teologi/religionspedagogik 
vid teologiska fakulteten vid Julius-Maximilians universitet i Würzburg, 
Tyskland. Ziebertz har i sin forskning särskilt intresserat sig för interkultura-
litet och interreligiösa frågor, religion och modernitet, ungdomar, religion 
och socialisering. Han har bland annat varit ledare för en större studie av 
ungdomar och värderingar i Europa där 10 000 ungdomar i 10 europeiska 
länder tillfrågades om sina perspektiv på livet, världen och religion. Hösten 
2013 - våren 2014 är Ziebertz Humboldtstipendiat vid Centrum för forskning 
om religion och samhälle och Linnéprogrammet The Impact of Religion: 
Challenges for Society, Law and Democracy vid Teologiska fakulteten, 
Uppsala universitet. 

Siniša Zrinščak är professor i socialpolitik vid Universitetet i Zagreb, 
Kroatien. Han har särskilt arbetat med kvantitativ forskning i sociala frågor, 
värderingar och religion och är medlem av Kroatiens vetenskapliga grupp 
för European Values Survey. Han har publicerat bland annat om jämställd-
het, social inkludering, religion i post-kommunistiska Europa, migration, 
välfärd och kultur. Zrinščak är för närvarande huvudansvarig för en forskar-
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grupp som som studerar indikatorer för social sammanhållning och utveckl-
ing i Kroatien och är finansierad av Kroatiens forskningsministerium. 
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Inledning  

PER PETTERSSON 

Har religionen återkommit eller har den aldrig varit borta? Frågor om relig-
ionens betydelse och roll för samhället måste sägas ha fått ökad uppmärk-
samhet de senaste decennierna – men hur kan detta förstås ur ett religionsso-
ciologiskt perspektiv? Den här boken introducerar ett unikt urval av framstå-
ende internationella religionsforskare för en svensk publik. För flera av för-
fattarna gäller att det är första gången deras texter ges ut på svenska. Boken 
ger en introduktion till ett spektrum av den religionssociologiska forsknings-
frontens aktuella frågor. Förutom de två Uppsala-professorerna i religionsso-
ciologi, Thorleif Pettersson och Anders Bäckström, medverkar en rad fors-
kare som under de senaste tjugo åren har varit anknutna till den religionsso-
ciologiska forskningen vid Uppsala universitet. De har på olika sätt ingått i 
forskningsprojekt, nätverk eller varit gästforskare. Flertalet kapitel är ny-
skrivna men några utgör översättningar till svenska av texter som tidigare 
har publicerats på engelska, franska eller tyska. Boken har tillkommit i sam-
band med Anders Bäckströms pensionering och är avsedd som en studie- 
och kursbok för såväl den allmänt intresserade som inom religionsvetenskap 
och religionssociologi. I det sista kapitlet ges en översikt över den internat-
ionella religionssociologiska forskningsfronten utifrån ett svenskt perspektiv. 

I det första kapitlet ger Pål Repstad en översikt över utvecklingen av den 
svenska religionssociologin ur ett nordiskt perspektiv. Han lyfter fram det 
som han menar är dess särdrag och pekar på några utmaningar för svensk 
religionssociologi inför framtiden. Bland annat handlar det om att bevara en 
metodologisk bredd med hög kompetens inom såväl kvalitativ som kvantita-
tiv metod. Han betonar att det behövs studier av förändringar inom nordisk 
”mainstream religion”, dvs. främst folkkyrkorna och deras medlemmar. Ka-
pitlet avslutas med en viss oro för framtiden på grund av nedmonteringen av 
ämnet religionssociologi vid Lunds och delvis Uppsala universitet. Samtidigt 
uttrycks förhoppningar genom framväxten av många yngre forskare, nya 
forskningsprojekt och nordiskt forskningssamarbete. 

Grace Davie fortsätter diskussionen i kapitel två med att problematisera 
frågan om hur det religionssociologiska studiet av religion ska bedrivas och 
diskuterar frågan om vetenskapssamhällets förhållande till religion som fe-
nomen. Hon beskriver den utveckling som har inneburit att religion har 
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kommit upp på agendan inom många samhällsvetenskapliga discipliner som 
tidigare präglades av ”religionsblindhet”. Hon menar att religionen alltid har 
betytt mycket i samhället och att dess nya synlighet beror på att vissa sam-
hällshändelser har lyft upp religionen till ytan, t.ex. händelserna i New York 
den 9 september 2001. Religionssociologin har en viktig uppgift att vara 
ständigt kritiskt omprövande för att förstå religionens betydelse för männi-
skor och för samhället. 

Kapitel tre av Thorleif Pettersson problematiserar och ifrågasätter den 
traditionella tolkningen av sambandet mellan religion och modernisering. 
Han visar genom data från World Values Survey att två olika utvecklings-
tendenser i det moderna samhället påverkar religionen på motsatta sätt. Den 
utveckling som sker mot en ökad trygghet och välfärd leder till en försvag-
ning av religionen. Samtidigt bidrar utvecklingen mot en ökad kulturell 
mångfald till religiös tillväxt. Analysen pekar på att religiös förändring i det 
moderna samhället sker i ett komplicerat samspel mellan dessa två utveckl-
ingstendenser. 

José Casanovas bidrag i kapitel fyra tar utgångspunkt i de teoretiska per-
spektiv på religionens plats i det moderna samhället som han presenterade i 
sin på 1990-talet publicerade bok Public religions in the modern world. Han 
reviderar nu sina teser och granskar självkritiskt bokens västcentrism, be-
gränsningen av religionens roll endast till civilsamhällets offentlighet och 
bokens brist på transnationella och globala dimensioner. I kapitlet utvecklas 
en mer komplex bild av flera olika moderna former av samhällen som existe-
rar parallellt, bort från tanken om universalism. Casanova menar att religion-
en antar olika former och funktioner utifrån den aktuella moderniteten och 
kontexten. 

I kapitel fem undersöker och analyserar Hans-Georg Ziebertz och Ul-
rich Riegel begreppen sekularitet och postsekularitet, så som de uttrycks och 
teoretiseras i Europa. De gör en begreppsmässig distinktion mellan begrep-
pen icke-sekulär, sekulär och post-sekulär, och utvecklar en typologi där 
dessa begrepp teoretiskt definieras och operationaliseras i empiriska kon-
struktioner.  

Kapitel sex av Siniša Zrinščak och Krunoslav Nikodem diskuterar frå-
gan om religionens roll i det post-kommunistiska Europa. De menar att 
kommunismens fall innebar en revitalisering av religionen, men på helt olika 
sätt och i olika grad i de olika länderna. Kapitlet fokuserar särskilt på relig-
ionens betydelse på individnivå när det gäller uppfattningar i moraliska frå-
gor. Relationen mellan religiositet och moral diskuteras med utgångspunkt i 
data från European Values Study, där östeuropeiska länder jämförs med 
västeuropeiska länder. 

I kapitel sju ställer Danièle Hervieu-Léger frågan om den ökande indivi-
dualiseringen och subjektiveringen inom religionens värld innebär att det 
inte kommer att finnas något som förenar människor mellan deras olika indi-
viduella trosuppfattningar. Hon analyserar olika former av religiös indivi-
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dualisering inom både traditionella religioner och nya former av andlighet 
och kommer fram till att människor alltid söker någon form av bekräftelse 
som legitimerar den egna trosuppfattningen. Detta behov av legitimering 
driver fram nya former av gemenskap och gemensamma trosmässiga refe-
rensramar som kombineras med ett bejakande av individuella trostolkningar. 

I kapitel åtta betonar Nancy Ammerman i motsats till Hervieu-Léger in-
dividers höga värdering av samhörighet och omsorg om varandra. Hon tar 
utgångspunkt i resultat från forskningsprojektet Welfare and Values in 
Europe (WaVE) och jämför religiösa organisationers roll i Europa med situ-
ationen i USA. Hon lyfter fram likheter mellan USA och Europa när det 
gäller den värdegrund som baseras på att ha omsorg om andra på det sätt 
som man vill att andra ska ha omsorg om en själv. Men hon identifierar 
också skillnader både mellan USA och Europa som helhet och mellan olika 
delar inom Europa, t.ex. Nord- och Sydeuropa. 

Det följande kapitlet, nio, behandlar religiösa organisationers roll för 
social utveckling i Sydafrika. Ignatius Swart beskriver och analyserar kri-
tiskt ett omfattande forskningsprojekt där lokalbefolkningen har involverats i 
deltagande aktionsforskning med syfte att kartlägga lokala sociala utveckl-
ingsbehov och religiösa organisationers roll som sociala aktörer.  

Trygve Wyller bygger i kapitel tio vidare på frågan om religiösa organi-
sationers roll som sociala aktörer, genom att teologiskt och filosofiskt disku-
tera diakonivetenskap som akademisk disciplin. Han utmanar diakoniveten-
skapen till självreflektion om dess roll såväl i samhället som helhet som 
inom den akademiska världen.  

Kapitel elva beskriver hur villkoren för religiöst ledarskap i Sverige har 
förändrats från mitten av 1800-talet fram till idag. Det är prästrollen i 
Svenska kyrkan som är i fokus, och då särskilt kyrkoherdens roll som ledare. 
Författaren Per Hansson menar att genom att det idag inte räcker med en 
formell ställning som religiös ledare när rollen allt mer i praktiken handlar 
om att sätta upp gemensamma mål och få en grupp människor att tillsam-
mans agera mot det målet. Ledarskapet handlar då alltmer om att skapa en 
gemensam kultur och att få förtroende från gruppen att leda en sådan kultur-
skapande process. 

I det avslutande tolfte kapitlet diskuterar och problematiserar Anders 
Bäckström religionens roll i samhället i spänningen mellan mellan privata 
och det offentliga. Analysen tar utgångspunkt i Bäckströms egna forsknings-
projekt och det internationella forskningsläget med särskild referens till öv-
riga bidrag i denna bok. Detta avslutande kapitel utgör därmed en reflekte-
rande sammanfattning av bokens innehåll som knyter samman de olika bi-
dragen, samt diskuterar dem övergripande i relation till internationell och 
svensk religionssociologisk forskning. 
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Svensk religionssociologi i nordiskt perspektiv 

PÅL REPSTAD 

Inledning1 
Jag måste först nämna några begränsningar i den här artikeln. Även om jag 
har haft många vänner och kollegor inom religionssociologin i Sverige under 
gott och väl de senaste 30 åren, har jag på inget sätt någon komplett över-
blick över arbetet som gjorts i det här ämnet i Sverige. Dessutom är jag rädd 
att det nordiska perspektivet som titeln antyder i huvudsak kommer bli en 
blick från Sveriges granne i väst, Norge. Så kanske borde titeln omformule-
ras: Några särdrag och utmaningar för svensk religionssociologi, som de ter 
sig för en norsk vän av ämnet (och av Sverige). Först och främst vill jag 
dryfta några frågor som uppkommer ur svensk religionssociologis intellektu-
ella och institutionella position. Detta är egentligen en fråga som jag tror har 
relevans för alla de nordiska länderna. Så kanske kan man se detta som ett 
anspråkslöst bidrag till religionssociologins kunskapssociologi. 

För alla som är intresserade av den svenska religionssociologins historia 
finns en guldgruva i en artikel av Göran Gustafsson, professor i religionsso-
ciologi i Lund under många år och själv en mycket central person i ämnet. 
Artikeln heter ”The Sociology of Religion in Sweden” och trycktes i Nordic 
Journal of Religion and Society nr 2/2005. Det finns motsvarande artiklar för 
de andra fyra nordiska länderna i samma nummer av tidskriften. Jag har 
använt Gustafssons artikel mycket i arbetet med den här artikeln. 

Lite personlig nostalgi 
Tillåt mig först några personliga kommentarer om min egen relation till 
svensk religionssociologi. Under mitt akademiska liv har jag vandrat runt i 
åtskilliga delar av det statsvetenskapliga och sociologiska landskapet sedan 
jag tog min examen i statsvetenskap i Oslo 1973. Under många år undervi-
sade och forskade jag mer inom socialpolitik och hälso- och socialsektorns 
sociologi än inom religionssociologi. Det berodde inte på bristande person-

                                                 
1 Kapitlet är översatt från norska av Marta Axner.  
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ligt intresse för att studera samspelet mellan religion och samhälle, utan sna-
rare förväntningarna eller kraven på ämnesprofil som fanns hos mina in-
stitutionella förankringar. Men när jag tänker tillbaka, så ser det ut som att 
varje gång jag har fått en ny motivation och energi att ta mig an religionsso-
ciologiska projekt, så har det varit en direkt eller indirekt följd av kontakter 
med svensk religionssociologi. Tre exempel dyker upp i minnet. 

Under min studietid i Oslo blev jag intresserad av religionssociologi till-
sammans med en grupp studiekamrater. Åtminstone två av dem har sedan 
dess gjort viktiga arbeten i norsk och nordisk religionssociologi, Olaf Aage-
dal och Knut Lundby. Vi hade ingen formell handledning i ämnet, men 1967 
höll Norske Studenters Kristelige Forbund ett seminarium utanför Oslo i två 
dagar med den svenska religionssociologen Berndt Gustafsson som inbjuden 
föredragshållare. För mig blev detta seminarium en upplevelse så nära en 
epifani en metodologisk ateist kan komma. Berndt Gustafsson, grundaren av 
Religionssociologiska institutet i Stockholm 1965, personifierade den första 
generationen inom svensk religionssociologi enligt Göran Gustafssons över-
siktsartikel. 

Den andra inspirationen till ett ökat intresse för religionssociologi kom då 
jag deltog på den sjunde nordiska konferensen i religionssociologi i Vård-
inge söder om Stockholm 1982. Det var min första nordiska konferens och 
mitt första ordentliga möte med nordiska ämneskollegor i disciplinen, och 
det var en stor upplevelse med trevliga människor och intressanta diskuss-
ioner. Jag minns att jag efter det började se mig ivrigt om efter möjligheter 
att forska om religion, och lyckligtvis tog det norska forskningsrådet strax 
därefter initiativ till ett femårigt forskningsprojekt om kyrka, religion och 
samhälle, samma år som jag fick tid för ett års religionssociologisk forsk-
ning. Det var för övrigt det forskningsprogrammet som 1988 ledde till upp-
starten av den norska Tidskrift for kirke, religion og samfunn som sedan 
2005 är engelskspråkig och har bytt namn till Nordic Journal of Religion 
and Society. 

Det sista mötet med svensk religionssociologi som jag vill nämna ägde 
rum i Oslo i augusti 1994. Jag blev inbjuden till en konferens med namnet 
Volkskirche im Aufbruch. Tyska och nordiska historiker och sociologer möt-
tes, bland annat hölls ett föredrag av Bryan Wilson, en nestor i brittisk relig-
ionssociologi. Jag ombads hålla ett föredrag om civilreligion i de nordiska 
länderna (Repstad 1995). Jag minns också en sällsynt vänlig och konstruktiv 
respons till mitt föredrag som gavs av professor Anders Bäckström (Bäck-
ström 1995). Detta var mitt första möte med honom, det första i en lång rad 
möten som ofta var resultat av hans förmåga att skapa mötesplatser över 
gränser, både geografiska och ämnesmässiga. 
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Svensk religionssociologi – nära teologin 
Låt mig försöka göra några generella poänger från dessa lätt narcissistiska 
minnen. En sådan poäng är att ända sedan religionssociologin blev etablerad 
som forskningsdisciplin i Norden, har de andra länderna fått vända sig mot 
Sverige. Den svenska religionssociologin har varit den starkaste i Norden, 
institutionellt och intellektuellt. 

En annan poäng är att nästan all svensk religionssociologi har utvecklats 
inom eller i nära anknytning till teologiska och kyrkliga institutioner. Jag 
återkommer till det för att diskutera några möjliga komplikationer med detta. 
Vilka andra generella spår kan vi finna i svensk religionssociologi? Jag har 
vuxit upp med den norska kritiken av positivismen, med Hans Skjervheim 
som en viktig referensperson under studietiden. För de tre senaste generat-
ionerna av humanister och samhällsvetare i Norge är det en självklar kun-
skap att forskare tar med sig sina egna perspektiv in i forskningen, så att 
objektivitet dels är ouppnåeligt, dels är objektivering av människor ett värde-
laddat, instrumentaliserande perspektiv. När vi inte går i dialog med männi-
skor och ser dem som i vid mening rationella, utan betraktar dem i linje med 
naturvetenskapens forskningsobjekt, gör vi något som har värdemässiga 
implikationer. Detta är bakgrunden till att många norska akademiker ställer 
sig frågande till att en diskurs där objektivitet, deskription, neutralitet och 
värderingsfrihet fortfarande verkar vara dominerande i Sverige. Också en 
ytlig blick på ämnenas svenska namn leder tanken till neutralitetstro och 
stark respekt för vetenskapen. Teologi i Sverige betecknas ofta religionsve-
tenskap. Intressant är också det speciella svenska ämnesnamnet tros- och 
livsåskådningsvetenskap, som tycks inkludera systematisk teologi men har 
ett bredare fokus. Mitt intryck är att svensk teologi, inte minst den akade-
miska teologin, är mer defensiv än i sina nordiska grannländer. Det är trolig-
en lättare för en norsk teolog att säga ”ja, jag är normativ här, men hurså? 
Det är också jurister, statsvetare och andra som är tryggt placerade inom 
universitetets murar. Skillnaden är bara att deras normativitet är något mera 
dold och implicit. Men också de tar med sig sina värderingar och kognitiva 
orienteringar in i forskningen, inte minst när de formulerar frågor.” 

Kanske ska jag tillägga att i Sverige liksom i de andra nordiska länderna 
är den metodologiska ateismen (eller agnosticismen, om man så vill) grund-
läggande för religionssociologin, så vitt jag kan bedöma. Inte ens i bibelbäl-
tet i södra Norge, där mitt universitet är beläget, är Gud betraktad som en 
oberoende variabel i studier av religiös förändring. Religion studeras som ett 
socialt, immanent fenomen när man närmar sig religionen som sociolog. 
Samtidigt påminner många nordiska religionssociologer oss om att religion 
också kan förstås från andra perspektiv än de samhällsvetenskapliga – oav-
sett om det är etiska, estetiska, existentiella eller religiösa angreppssätt. 

I sin artikel hävdar Göran Gustafsson att religionssociologin aldrig varit 
en central del av den allmänna akademiska sociologin i Sverige. Det gäller 
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inte bara Sverige. Samma intryck får vi av översiktsartiklarna i samma 
nummer av Nordic Journal of Religion and Society från de andra nordiska 
länderna, och liknande slutsatser dras också mer internationellt (Beckford 
1989, Luckmann 1991). Den historiska bakgrunden till detta kan delvis vara 
att det i alla nordiska länder verkar ha funnits ett samband mellan etablering-
en av sociologi som empirisk disciplin under efterkrigstiden och ett politiskt 
intresse för politiska reformer och social ingenjörskonst. Denna planerings-
optimistiska trend har haft sin huvudförankring i socialdemokratin, men den 
famnar också vidare i de här välfärdsstaterna. Välfärdsstatens och arbetsli-
vets sociologi har utgjort viktiga delar av sociologin i Norden, och religion 
har spelat en marginell roll i dessa basfunktioner i samhället. I alla fall har 
ledande akademiska och politiska institutionsbyggare sett det så. Enskilda 
historiker och religionsforskare har kunnat försöka peka på samband mellan 
lutherdom och välfärdsstat, eller mellan pietism, puritanism och ekonomisk 
utveckling, men det har varit alltför abstrakta och generella resonemang för 
att ge några forskningsmedel i kassan. Forskningmedlen har gått till mer 
samtida och konkreta sociala och ekonomiska problemområden i den pro-
blemorienterade empirism som dominerat nordisk sociologi. 

Dessutom har religionen setts som ett område med minskande betydelse i 
samhället. Det är inte utan vidare en hypotes som kan avvisas, men kanske 
har nordiska sociologer överdrivit sekulariseringen genom att de har genera-
liserat alltför okritiskt från sina egna tämligen sekulära och liberala sociala 
miljöer. Den invandringsbaserade religiösa pluraliseringen i Norden på se-
nare år, och framväxten på olika ställen i världen av fundamentalistiska reli-
giösa rörelser inom islam och kristendom, har lett till ett ökat intresse för att 
studera religion i flera ämnesdiscipliner, men än så länge mer inom socialan-
tropologi och statsvetenskap än inom sociologi. 

Problemorienterat, empirinära, kvantitativt, fokus på 
organiserad religion  
Religionssociologin i Sverige har alltså, som på många ställen, vuxit fram i 
tätare kontakt med teologi och religionsvetenskap än med allmän sociologi. 
Konkret har religionssociologin i Sverige utvecklats i nära samband med de 
teologiska fakulteterna i Lund och Uppsala. Det framgår klart av Gustafs-
sons historiska översikt. 

Följande är jag lite osäker på, men kanske är denna närhet till teologin 
något av grunden till att svensk religionssociologi har hållit sig mycket nära 
det empiriska materialet, och har varit ganska beskedlig vad gäller omfat-
tande teoretiska ambitioner. Orsakerna kan vara många. Det har funnits en 
efterfrågan på underlagsmaterial för praktiska kyrkliga arbetsstrategier – 
något vi kan se som en kyrklig parallell till myndigheternas sociala ingen-
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jörskonst under efterkrigstiden. Kanske har det också funnits en reservation 
mot att använda eller utveckla grand theories om religion, av rädsla för att 
dessa teorier kan bli för reduktionistiska och kritiska mot religionen. Person-
liga preferenser hos nyckelpersoner kan också ha spelat in. Berndt Gustafs-
sons introduktionsbok Religionssociologi (1965) var den första bok jag läste 
i ämnet. Han var deskriptiv, empiriskt orienterad och förtjust i kvantitativa 
metoder. Han citerade uppskattande det kända manifestet från den katolska 
religionssociologen Gabriel LeBras: ”allt som kan räknas, bör räknas”. I sin 
översiktsartikel påminner oss Göran Gustafsson om detta, och kommenterar 
att det kan verka extremt positivistiskt, men tillägger som en reflektion att 
uttrycket förutsätter att det finns något som inte kan räknas. Icke desto 
mindre kan man uppsummera att under de omkring 50 år som religionssocio-
login har varit institutionaliserad i Sverige, har huvudbidragen – i alla fall 
fram till nyligen – varit beskrivande, kvantitativa och drivna mer av ett em-
piriskt än teoretiskt intresse. 

Vi kan också tillägga att forskningen mestadels varit inriktad på organise-
rad kristendom. Men svensk religionssociologi har inte alls uteslutande varit 
intresserad av majoritetskyrkan, Svenska kyrkan. I Sverige har även frikyr-
korna fått uppmärksamhet från religionssociologer, mer än i Norge och 
Danmark, troligen också mer än i Finland. Detta beror nog mycket på frikyr-
kornas större sociala och religiösa betydelse än i de andra nordiska länderna. 
I alla de fyra andra nordiska länderna (alltså inräknat Island) blev väckelse-
rörelserna på 1900-talet och framöver i högre grad kvar inom statskyrkorna. 
Trots det är det påfallande hur lite norska religionssociologer har intresserat 
sig för frikyrkorna, för de har långt ifrån varit utan social och religiös bety-
delse. Idag är de intressanta ur flera synvinklar: de får möjligen betydelse 
som tillflyktsort för människor som tycker att majoritetskyrkan blivit för 
liberal, samtidigt som de etablerade frikyrkorna genomgår något av samma 
liberaliseringsprocess som folkkyrkorna, med tanke på de generationer som 
har vuxit upp i frikyrkan och känner tillhörighet, men som följer med i sam-
tidens generella avvisande av puritanska och pietistiska livsstilsnormer. 
 Ett imponerande spår i svensk religionssociologi är de många stora kvan-
titativa internationella och jämförande studierna. Man kan tänka på studien 
av religiös förändring i Norden på 1980-talet, initierad och ledd av Göran 
Gustafsson. Man kan också tänka på vilken central roll Thorleif Pettersson, 
mångårig professor i Uppsala, spelade i European Values Study och senare i 
World Values Survey. Och både Göran Gustafsson och Thorleif Pettersson 
var centrala i RAMP (Religious and Moral Pluralism) – den flernationella 
studien om religiös och moralisk pluralism. 
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Nya metodologiska tendenser 
Tidsmässigt överlappade några av dessa komparativa studier med uppstarten 
av Anders Bäckströms första större forskningsprojekt, nämligen projektet 
som följde övergången i Sverige från statskyrka till folkkyrka: Från stats-
kyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk 
analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 
2000. Det projektet blev följt av tre stora och internationella projekt: WREP 
(Welfare and Religion in a European Perspective - A comparative study of 
the role of the churches as agents of welfare within the social economy), 
WaVE (Welfare and Values in Europe: Transitions related to Religion, Mi-
norities and Gender) och det pågående forskningsprogrammet The Impact of 
Religion. Challenges for Society, Law and Democracy. Alla dess projekt 
återspeglar en utveckling i en riktning mot att kombinera kvantitativa meto-
der med kvalitativa – något för övrigt även projektet om religiös förändring i 
Norden satsat på: NOREL (The role of religion in the public sphere. A com-
parative study of the five Nordic countries). Men de kvalitativa metoderna 
har kommit ännu starkare på senare år. 

På två områden verkar svensk religionssociologi ha följt några generella 
internationella trender i sociologin under de senaste decennierna. I nyare 
sociologi generellt har det blivit större vikt på agent och mindre vikt på 
struktur, i alla fall starkt deterministiska studier av hur strukturer formar 
samhällsutveckling och individer. Människor som sätter upp meningsfyllda 
mål är mer i fokus nu, och sociologerna har nog alltmer tillskrivit dem större 
förändringskraft än tidigare tiders sociologi. Också i religionssociologin gör 
detta sig gällande. Omvändelser, som tidigare kunnat tolkas närmast dia-
gnostiskt som direkta svar på samhällsförändringar och anomali, blir i högre 
grad tolkade som meningssökande, i vid mening rationella handlingar. 
Svensk (och nordisk) religionssociologi tycks ha följt dessa generella ten-
denser, och så länge det inte resulterar i strukturblindhet och en naiv tro på 
att människor kan flytta sociala berg, kan det vara berikande. 

Berikande kan också den ökade betydelsen av kvalitativa metoder vara. 
Men här menar jag att en viss eftertanke kan vara på sin plats. I Norge är den 
akademiska kompetensen för att samla in och framför allt analysera statist-
iska, kvantitativa data svagare bland sociologer än för 25 år sedan. Detta 
gäller sociologin generellt, inte bara religionssociologin. Mitt intryck är att 
samma utveckling i viss mån har ägt rum i Sverige, men samtidigt att situat-
ionen är mindre dramatisk i Sverige. Det kan ha samband med den svenska 
praxisen att erbjuda solida kurser i samhällsvetenskaplig metod tidigt under 
studierna i teologi/religionsvetenskap för dem som intresserar sig för relig-
ionssociologi. I Norge finns det ett ökat intresse för empiriska studier bland 
studenterna i teologi och religionsvetenskap, men kursprogrammen är 
mindre systematiska när det gäller empiriska metoder i vårt land. Därför ser 
vi av och till i Norge exempel på att teologer och religionsvetare ger sig i 
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kast med projekt på master- och doktorandnivå utan nödvändig grundträning 
i tillämpad statistik, med varierande kvalitet som resultat – men betydligt 
oftare sker det att studenter med en sådan bakgrund håller sig borta från allt 
som smakar extensiva, kvantitativa studier och håller sig till de kvalitativa 
fallstudierna. 

Jag är imponerad av de stort upplagda studier som Anders Bäckström och 
hans medarbetare har genomfört och fortfarande arbetar med. Vi kan ana ett 
spår av social ingenjörskonst i dessa program. De är inte rent akademiska, 
utan inriktade mot samhällsproblem. De ska vara nyttiga – för välfärd, för 
myndigheter, för minoriteter, för jämställdhet mellan könen, för social integ-
ration, för självreflektion – men nu på en europeisk nivå, och delvis ännu 
vidare. Jag vill gärna komma med en kort metodreflektion, baserad delvis på 
min erfarenhet som metodrådgivare i WaVE-projektet. Att göra komparativa 
analyser med kvalitativa metoder än nog ännu mer krävande än när materi-
alet är jämförande statistik och flernationella surveyundersökningar. Nu har 
visserligen komparativa kvantitativa undersökningar också sina utmaningar: 
man ska översätta frågeformulär så att de fungerar och samtidigt så att de 
”betyder detsamma” i olika länder. Och definitionerna bakom statistiken kan 
vara olika i de olika länderna. Sådana hermeneutiska problem kan ofta 
gömma sig bakom tillsynes ”klara” jämförelser. Men likväl är problemen 
troligen ännu större när man ska jämföra kvalitativa data mellan länder. Ge-
neraliseringsproblemet som alltid följer kvalitativa undersökningar blir för-
storat när fallstudier från olika länder ska jämföras. I WaVE-projektet strä-
vade vi efter att finna balansen mellan att fånga det unika i varje land eller 
stad, och å andra sidan att skaffa data som lät sig jämföras på ett menings-
fullt sätt. Det är bland annat utifrån sådana konkreta erfarenheter som jag vill 
understryka vikten av att upprätthålla den traditionellt höga standarden när 
det gäller kvantitativa metoder i svensk religionssociologi. Framtiden ligger i 
att kombinera metoder, men det inkluderar också användandet av avancerade 
statistiska analyser där detta är naturligt.  

Utmaningar med närheten till kyrka och teologi 
Jag har nämnt den nära kopplingen mellan kyrka, akademisk teologi och 
religionssociologi i de nordiska länderna. Låt mig uppehålla mig lite vid 
vilka utmaningar denna närhet kan föra med sig för religionssociologin som 
disciplin. En sådan institutionell närhet kan såklart också medföra många 
personliga band. Det är vanligt att peka på två problem som kan uppstå när 
institutionella och personliga band blir för starka: beroende och blindhet. 
Man kan bli ”fältets fånge” eftersom man har många personliga hänsyn att 
ta, man vill ogärna stöta sig med vänner och kollegor, eller utmana överord-
nande, man har andra roller än att vara forskare och vill ogärna skada relat-
ioner knutna till dessa andra roller. Men man kan också bli fältets fånge på 
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ett annat sätt: man glömmer att fråga sig varför man tar välkända begrepp 
och tolkningar för givna. Man blir blind för det man borde närma sig med 
forskningsnyfikenhet. Blindheten eller närsyntheten kan också manifestera 
sig så att man väljer religionsinterna förklaringar, och förklarar religiös för-
ändring med förändringar som sker inom det religiösa fältet, och ignorerar 
mer generella processer i samhället knutna till medialisering, konsumism, 
spänningar mellan samhällsklasser eller annat. 

I religionssociologin kan närheten till kyrka och teologi leda till att man i 
alltför hög grad fokuserar på inomkyrkliga problem eller ämnen. I Norge är 
det möjligt att religionssociologer överdriver religionens betydelse, i en 
kombination av analys, from förhoppning och betoning av sitt eget ämnes 
betydelse. Kanske är det främst den positiva betydelsen av en öppen och 
inkluderande folkkyrka som har blivit framhävd i norsk akademisk religions-
sociologi, medan den kritiska blicken främst riktat sig mot religiösa rörelser 
som betraktats som sekteristiska (i dessa kommentarer finns också ett ele-
ment av min egen självkritik). Vi kan också spåra sympati för folkkyrkan i 
påminnelser om att man inte ska överdriva förekomsten och betydelsen av 
alternativ religiositet i samhället, och den nämnda relativa negligeringen av 
att studera frikyrkorna. 

Jag skriver detta med utgångspunkt i Norge, och jag är inte så säker på 
om denna något dystra beskrivning gäller Sverige i samma grad. Jag fick 
faktiskt ett annat intryck då jag för ett par år sedan deltog som medlem av en 
kommitté som skulle göra en nationell utvärdering av forskning och under-
visning i teologi och religionsvetenskap vid universitet och högskolor i Sve-
rige, på initiativ av Högskoleverket. Det fanns förvånansvärt få empiriska 
studier av mainstream religion, och ett starkare intresse för religiösa element 
utanför de religiösa institutionerna. Inte minst fanns det många studier av 
religion i populärkultur, på internet och i nyare litteratur. Det fanns också ett 
omfattande intresse för alternativ spiritualitet. Dessutom har genusperspektiv 
varit en viktig del av både teologi och religionssociologi i något decennium i 
Sverige, något som reflekterar en ny könssammansättning bland dem som 
bedriver religionssociologisk forskning. Tidigare var religionssociologin en 
mycket maskulint dominerad verksamhet. 

Dessa erfarenheter från utvärderingen är en påminnelse om att man inte 
ska dra för snabba slutsatser från ett ämnes organisatoriska förankring till 
dess innehåll. Kanske är det den svenska fokuseringen på objektivitet och 
neutralitet i vetenskapen som ligger bakom? Den kan kritiseras för att vara 
vetenskapsfilosofiskt naiv, men har kanske en uppgift i att säkra en distans 
mellan politik i viss mening å ena sidan och forskning å den andra? 

Utifrån högskoleverkets utvärdering var det nästan så att man kunde 
sakna studier av förändring i mainstream religion. För sådana förändringar 
finns tvivellöst, ofta i en liberaliserande och estetiserande riktning. Och om 
vi religionssociologer bortser från sådana förändringar i folkkyrkorna, kan 
det sluta med att vi bekräftar en delvis ideologisk distinktion som vi av och 
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till kan finna i dagens religionsforskning, mellan organiserad religion be-
skriven som statisk och rigid, och spiritualitet definierad som flytande, krea-
tiv och utan några former av sociala band eller maktförhållanden. 

Från disciplin till ämne? 
Det verkar vara en internationell trend att akademiskt arbete i högre grad 
organiseras tvärvetenskapligt eller utifrån studieämnen. Detta är en föränd-
ring i relation till de indelningar i discipliner som blev mer eller mindre fast-
lagda vid universiteten för hundra år sedan (för att måla med en väldigt bred 
pensel). Till exempel finns det en tendens att samla olika discipliner under 
det tematiska namnet religious studies eller religionsstudier. Denna utveckl-
ing beror delvis på en förändring av universitetens roll och legitimering. 
Återigen målat med bred pensel: universiteten går från att vara autonoma 
akademier till att bli mer instrumentella redskap för myndigheter, ofta med 
ekonomisk tillväxt som mål. Det är ingen ursäkt för att vara okritiskt servil 
gentemot de gamla indelningarna i discipliner. De är resultat av makt- och 
intressekonstellationer, kulturella konstruktioner och historiska tillfälligheter 
där idéer och makt kom in vid samma tillfälle i historien. Akademiska omor-
ganiseringar ger både vinster och förluster. En mer tematiskt indelad forsk-
ningsverksamhet kan göra forskningen mer relevant för samhällsproblem 
som måste lösas, och motverka disciplinbaserad snävsyn. Å andra sidan kan 
en tematisk akademisk struktur kombinerad med närhet till politiska och 
administrativa maktcentra reducera den friska och kritiska potentialen som 
ligger i en, i dubbel mening, disciplinerad blick. Vi riskerar kanske vid tema-
tisk organisering mer att kopiera fältets administrativa diskurs och perspek-
tiv, med endast lite av eget att tillföra. Vi riskerar också att bli alltför tvärve-
tenskapliga och därmed förringa kunskapen om de metodiska och teoretiska 
resurserna som ligger i sociologins rika historia. 

När jag rekommenderar en starkare kontakt mellan religionssociologin 
och den allmänna sociologin, är det dels för att religionssociologin kan förse 
sig med de rika tolkningsresurser som ligger i sociologins theories of middle 
range. En pytteliten självbiografisk tillbakablick: jag nämnde att jag i många 
år arbetat mycket med hälso- och socialsektorns sociologi, specifikt institut-
ionssociologi. Jag kan fortfarande uppleva lyckliga stunder då jag kan an-
vända begrepp och perspektiv från de fälten till att förstå fenomen i det reli-
giösa fältet. Begreppsimport kan öppna för nya insikter. 

Men argumentationen för ett närmande mellan religionssociologin och 
allmänsociologin går åt båda håll. Religionssociologin har mycket att tillföra 
den allmänna sociologin, naturligtvis särskilt när det gäller studiet av relig-
ion. Några av de grand theories i samtidens sociologi (Baumann, Giddens, 
Bourdieu) är inte särskilt subtila när de beskriver religion som socialt feno-
men. Ibland ser det ut som om allmänsociologin följer massmedierna in i en 
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paradoxal praktik: man växlar mellan att ibland förbise religion och andra 
gånger att ge den en alltför dominerande plats som den allra viktigaste (och 
ofta reaktionära) sociala kraften i stora delar världen. Det gäller speciellt 
Islam. 

Look to Sweden – hur länge till? 
I många decennier har religionssociologer i andra nordiska länder sett mot 
Sverige som den nordiska pionjären inom ämnet. Men det finns moln vid 
horisonten. Redan i artikeln som publicerades 2005, skrev Göran Gustafsson 
att ”a distinctive strengthening of the structure of paid positions in sociology 
of religion could be noted during the latter part of the 1990s, and in the first 
years of the new century. However, now – in 2005 – this appears to have 
been a short-lived trend.” 

Det är sant att vi har sett tecken på att svensk religionssociologi börjar 
monteras ner, mer i Lund än i Uppsala. Men det finns fortsatt goda grunder 
för att vända sig mot Sverige. Omfattande forskningsinitiativ kommer fort-
satt, inte minst i Uppsala. Oavsett hur det går framöver är det viktigt för äm-
net att fortsätta att intensifiera det nordiska samarbetet. Det gäller både de 
nordiska konferenserna i religionssociologi som hålls vartannat år, det ge-
mensamma ansvaret för Nordic Journal of Religion and Society, samarbetet 
om doktorandkurser och forskningsprojekt som det pågående NOREL, som 
på många sätt är en fortsättning på Göran Gustafssons projekt från 1980-talet 
om förändringar i religionens roll i de fem nordiska länderna. Jag ser många 
lovande tecken bland yngre nordiska forskare på att detta samarbete kommer 
fortsätta. I Norden är vi tillräckligt lika för att komparativa religionsstudier 
ska vara fruktbara. 
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Att reflektera sociologiskt om religion             
‒ en ny ansats  

GRACE DAVIE 

Inledning2 
Mer än en gång under de senaste två årtiondena har jag tillfrågats om att 
skriva ett kapitel eller artikel om religionssociologin som ämne. Två av 
dessa tillfällen är särskilt tydliga i mitt minne. Det första tog formen av ett 
bidrag till en encyklopedi om religion och samhälle (Davie 1998; Swatos 
1998). Ett dominerande tema i den artikeln rörde de olika utvecklingsvägar 
som religion tar sig i olika delar av världen och den effekt dessa har fått för 
akademiskt tänkande. Diskussionen om kontrasten mellan den relativa seku-
laritet som utmärker Europa och den fortsatta religiösa aktiviteten i stora 
delar av USA var en central del i artikeln. Mycket olika förhållningssätt till 
religionssociologin har uppstått som resultat av dessa skillnader: i Europa 
har tanken om sekularisering fortsatt vara en (om inte den) ledande teori, 
men i USA är detta inte alls lika tydligt. Här är rational choice teorin det 
paradigm som föredras. Inget av detta har förändrats sedan artikeln skrevs.  

Det står helt klart att religionssociologin reflekterar det sammanhang i 
vilket den återfinns. Den formas också av vitt skilda kulturella och akade-
miska traditioner, för att inte säga institutionella förutsättningar (universitet, 
statliga aktörer, kyrkliga institut osv) där den utövas.  

Det andra bidraget blev en bok som publicerades 2007. Den behandlade 
religionssociologin som forskningsämne, utgiven av förlaget Sage som en 
del av serien New Horizons in Sociology (Davie 2007). De inledande sidorna 
introducerar bokens röda tråd: begreppet en ”kritisk” agenda, där ”kritisk” 
förstås på två sätt. Jag menade att religionssociologins agenda ska vara ”kri-
tisk” i den meningen att den behöver tydliggöra religionens fortsatta relevans 
och betydelse i den moderna världen, vilket studenter (och även andra) be-
höver få saklig kunskap om. Men jag var också kritisk i den betydelsen att 
jag tvivlade på att professionen – de som kallar sig religionssociologer – 

                                                 
2 Kapitlet är översatt från engelska av Mia Lövheim.  
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verkligen besvarade denna utmaning på det sätt de borde. Mitt argument var 
som följer:  

 
I do not want to sound negative: a great deal of excellent work is being done 
in this field. There remains, however, a deep seated resistance to the notion 
that it is entirely normal in most parts of the world, to be both fully modern 
and fully religious. To overturn this resistance, both in the sociology of reli-
gion and in the social sciences more generally, is the principal aim of this 
book. (Davie 2007: ix) 

Det är intressant att reflektera över detta påstående tre eller fyra år senare. Är 
den underliggande kritiken fortfarande berättigad? På de följande sidorna 
kommer jag att argumentera för att det har ägt rum en radikal förändring; 
religionssociologin har verkligen försökt att konfrontera religionens faktiska 
uttryck i den moderna världen. Vad har då hänt som bekräftar den slutsat-
sen? Var och hur och varför har denna förändring ägt rum? Dessa frågor 
ramar in min diskussion i detta kapitel. Två frågor kommer att framgå tyd-
ligt: både att ett betydelsefullt arbete har utförts, men också att detta i sin tur 
har genererat nya och angelägna frågor. Dessa frågor är utgångspunkten för 
de avslutande delarna av kapitlet. 

Tecken på förändring 
När det gäller själva ämnesområdet (religionens synlighet i den moderna 
världen) är det allmänt vedertaget att de senaste decennierna av nittonhund-
ratalet markerade en vändpunkt. Denna förändring omfattar tre avgörande 
händelser: den iranska revolutionen 1979, Berlinmurens fall 1989 och at-
tacken mot Twin Towers i New York 2001. Alla dessa händelser väckte 
frågor – oväntade sådana – om religion. Vad var orsaken till att en västvän-
lig, relativt sekulariserad Shah tvingades fly från en iransk Ayatollah som 
var tydligt motiverad av en konservativ tolkning av islam? Ett sådant scena-
rio var inte väntat. Och varför var det en aggressivt sekulär ideologi, inte en 
religiös, som totalt kollapsade i Sovjetunionen – en del av världen som där-
efter har upplevt en tydlig, om än ojämn, renässans av både kristendom och 
islam? Och varför, slutligen, kom de skrämmande händelserna 9/11 2001 
som en blixt från klar himmel? Det var helt enkelt så att det otänkbara hade 
inträffat, vilket krävde – bland mycket annat – en radikal omvärdering av de 
paradigm som antas kunna förklara, och till och med förutsäga, den moderna 
världens händelser. 

Gilles Kepel, en framstående fransk forskare under 1990-talet, beskriver 
situationen som följer: 

 
Around 1975 the whole process [of secularization] went into reverse. A new 
religious approach took shape, aimed not only at adapting to secular values 
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but at recovering a sacred foundation for the organization of society – by 
changing society if necessary. Expressed in a multitude of ways, this ap-
proach advocated moving on from a modernism that had failed, attributing its 
setbacks and dead ends to separation from God. The theme was no longer ag-
giornamento but a ‘second evangelization of Europe’: the aim was no longer 
to modernize Islam but to ‘Islamize modernity’. Since that date this phenom-
enon has spread throughout the world. (Kepel 1994: 2)  

Hur skulle då västerländska forskare hantera detta skifte, då deras forskning 
till en mycket stor del utgick inte bara från förståelsen att moderna sam-
hällen skulle vara sekulära, utan också att detta att vara sekulär var en god 
sak i sig självt? 

Inom akademin blev ett av de första uttrycken för denna erfarenhet en 
omfattande forskning på båda sidor av Atlanten om ”fundamentalism” – ett 
begrepp som kom att bli vitt, om än inte alltid vist, använt i den offentliga 
debatten. Ett bra exempel på ett sådant angreppssätt är det amerikanska ini-
tiativ som blev känt som The Fundamentalism Project etablerat vid Univer-
sity of Chicago under senare delen av 1980-talet. Projektet samlade en grupp 
av framstående forskare från många delar av världen, som tillsammans fick i 
uppdrag att dokumentera och förklara den hastiga och oväntade tillväxten av 
vissa former av religion i nästan varje global region. Detaljerna omkring 
gruppens arbete, deras metoder och den imponerande serie av publikationer 
som blev resultatet av deras möten är lätt tillgängliga. Ännu viktigare är 
dock de motiv som låg bakom deras arbete och de finansiella resurser som 
fanns tillhands för att utföra uppdraget. Det står helt klart att detta enormt 
kostsamma företag blottade en oro inom amerikanska akademiska kretsar, 
och de stiftelser som tilldelar dem resurser, inför de former av religion som 
blev alltmer synliga över hela världen. Man ansåg att något måste göras. I 
detta avseende bidrar The Fundamentalism Project lika mycket till en berät-
telse om sociologin som till kunskap om fundamentalism i sig själv. Peter 
Berger (1999) är ännu mer provokativ i sina kommentarer: tanken att vi både 
behöver dokumentera och förstå fundamentalismens natur genom ett forsk-
ningsprojekt av denna storlek säger oss lika mycket om amerikanska akade-
miker som om fundamentalism. Deras europeiska kollegor var, om möjligt, 
ännu mer förbryllade. 

Även om det innebär en förenkling av en komplicerad historia kan situat-
ionen summeras som följer: vid denna tidpunkt var religion (i all dess mång-
fald) inte längre osynlig för akademin. I stället blev religion i allt större grad 
konstruerad som ett ”problem”. Dessutom var problemet mer och mer närva-
rande i västerländska samhällen, inte minst i Europa – dit det kommit genom 
immigration. Det var en sak att tillstå att förändringar ägde rum på andra 
sidan jordklotet, men en helt annan att erkänna att de också fanns där på den 
egna tröskeln. Till detta kan läggas att dessa väldigt tydliga trender initialt 
sågs i termer av etnicitet snarare än religion. Med andra ord erkändes immi-
grationens konsekvenser i vissa avseenden men inte i andra. Det var dessu-
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tom enklare för samhällsvetare att inom sina existerande paradigm hantera 
skillnader på grund av ras eller etnicitet än religiösa skillnader.  

Steg för steg behövde dock denna diskrepans mellan föreställningar hos 
västerländska forskare och de identiteter som uttrycktes av immigrerade 
grupper erkännas, och i denna debatt blev islams närvaro central. Hur ovän-
tat det än kunde verka blev religion och religiösa skillnader alltmer närva-
rande på den offentliga agendan i europeiska samhällen. Det som följde var 
en försenad reaktion. Förnekelse följdes gradvis av oro, vilket gav upphov 
till en imponerande samling av offentligt finansierade forskningsprogram, ett 
brett utbud av statliga initiativ, och en flod av publikationer. Ett urval av 
dessa kommer att beskrivas i den följande sektionen. 

Innan dess behöver två närbesläktade frågor behandlas. Den första hand-
lar om skillnaden mellan verklighet och uppfattning. Är det så att religion 
har ”återvänt” till en värld från vilken den var frånvarande under största de-
len av nittonhundratalet? Eller är detta primärt en fråga om vår uppfattning 
av situationen? Västerländska samhällsvetare tvingas nu vara uppmärk-
samma på något de har ignorerat under flera årtionden. Eller är det fråga om 
en kombination av båda dessa faktorer? Min egen uppfattning är att ett tredje 
alternativ kommer närmast sanningen: religion har haft en kontinuerlig när-
varo i nästan varje del av världen, men hävdar sig nu på nya och mycket 
synliga sätt. Detta skifte fångas väl om man ser på utvecklingen av Kyrkor-
nas Världsråd (WCC) – en global organisation som, per definition, alltid 
varit uppmärksam på religionens betydelse. 

WCC, officiellt grundad 1948, blev den kanal genom vilken olika ström-
mar av de ekumeniska rörelser som redan existerade inom kyrkorna sam-
manfördes. På samma gång var det en rörelse som återspeglade en mängd 
olika initiativ med syfte att etablera och upprätthålla fred i världen. Under 
tidiga år var WCC djupt påverkat av det kalla kriget och dess konsekvenser 
för kyrkolivet. Organisationen sökte vägar att överbrygga klyftorna mellan 
öst och väst, framförallt i Europa och uppmuntrade, så långt detta var möj-
ligt, kontakter mellan kyrkor i centrala, respektive östra Europa. Efter 1989 
har den europeiska situationen dock radikalt förändrats. Det kalla kriget har 
ersatts av en ny och helt annan tolkning av internationella relationer som 
innebär att religion har blivit en mycket betydelsefull variabel. Och till mån-
gas förvåning – inte bara förespråkarna för den ekumeniska rörelsen – var 
det konservativa, till och med reaktionära, former av religion (både kristna 
och icke-kristna) som tillväxte snabbast under de sista årtiondena av nitton-
hundratalet. 

Därav dilemmat för en organisation som grundats på två förutsättningar: 
1) att världen skulle bli en alltmer sekulär plats, 2) att de kyrkor som hade de 
bästa förutsättningarna att sluta sig samman för att stötta varandra i en fient-
lig omgivning, var de kyrkor som var mest öppna för förändring och mest 
tillvända det moderna samhället (framförallt liberala protestanter). De kyrkor 
som gjorde motstånd mot ”världen” skulle automatiskt förpassa sig själva till 
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det förgångna. Båda dessa förutsättningar visades vara felaktiga. Världen är 
inte en ”alltmer sekulär plats”; den är full av olika former av religiöst liv, av 
vilka många växer snarare än krymper. Dessutom är det de former av relig-
ion som är minst intresserade av ekumenik som utvecklas starkast. Att han-
tera sådana förändringar innebär en övergripande utmaning för Kyrkornas 
Världsråd. 

Samhällsvetare befinner sig i en liknande ny situation. De måste inte bara 
erkänna religionens förnyade betydelse i den moderna världen, utan tvingas 
också acceptera de former den tar i samtiden – vare sig de finner dem sym-
patiska eller inte. Ett sådant påstående för oss med nödvändighet till den 
andra frågan. Är det möjligt för religionsvetare att röra sig vidare från sin 
nuvarande position? Är det, med andra ord, möjligt att religion – i all sin 
mångfald – kan upphöra att vara ett problem och istället bli ett helt normalt 
inslag i den senmoderna världen? I mitt eget skrivande har jag försökt att 
uppmuntra detta skifte genom att argumentera för att det är lika modernt att 
med religion som utgångspunkt kritisera det sekulära, som det är att utgå 
från det sekulära för att kritisera det religiösa. Det är argumentens kvalitet 
som är avgörande (Davie 2002). 

Nya initiativ 
Oberoende av motivering pågår nu en tidigare oöverträffad mängd forskning 
med en sådan inriktning. De följande exemplen är ett urval som syftar till att 
visa på den typ av forskning som nu pågår. De flesta är europeiska exempel 
eftersom perspektivskiftet här är mer slående än i andra delar av världen. 
Europa är inte bara ansett som en relativt sekulär global region, det är också 
europeiska (framförallt franska) förståelser av upplysningen som ligger 
bakom de paradigm som är baserade på föreställningen att det moderna be-
tyder det sekulära. Hur svarar då europeiska forskare, och de som finansierar 
deras forskning, på den nuvarande situationen?  

Först av allt är det viktigt att skilja mellan projekt och program. Det har 
alltid funnits forskningsprojekt som handlat om religion, och många av dem 
har resulterat i betydelsefulla data, för att inte tala om nya sätt att tänka. 
Dessa initiativ har varit värdefulla. Under de senaste fem åren har dock nå-
got ganska annorlunda framträtt: det handlar om en serie forskningsprogram 
som har utformats för att samla en bredd av olika projekt med syfte att till-
sammans ge något mer än summan av de olika delarna. Det är detta systema-
tiska sätt att närma sig religion som är nytt. Denna utveckling tillsammans 
med den påfallande generösa finansiering som stöder den, får allt större be-
tydelse. 

Eftersom jag är en brittisk religionssociolog börjar jag med det brittiska 
exemplet. Religion and Society Research Programme samfinansierat av The 
Arts and Humanities Research Council och The Economic and Social Re-
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search Council, är ett perfekt exempel på denna trend. Detta initiativ, som 
omfattar 12 miljoner pund och löpte från 2007 till 2012, är utan motstycke i 
Storbritannien. Det var utformat för att stimulera forskning i samarbete mel-
lan konstvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, med en imponerande 
spännvidd av projekt inom programmet. Det arbete som pågår är dessutom 
nyskapande: forskarna ställer nya frågor på nya sätt, och upptäcker nyskap-
ande metoder för att uppnå sina mål. Programmets syfte är entydigt: det ex-
isterar to inform public debate and advance understanding about religion in 
a complex world. Det lägger särskild vikt vid att både utveckla forskning och 
forskningskapacitet inom religionens fält (med en stark betoning på utbild-
ning), att underlätta utbyte av kunskap mellan det akademiska samfundet och 
en stor bredd av intressenter (inkluderande de religiösa samfunden), och att 
skapa länkar till liknande initiativ i andra delar av världen. Två sådana kan 
här särskilt noteras: de anmärkningsvärt liknande Religions, State and Soci-
ety Programme, med stöd från The Swiss National Science Foundation, och 
Religion and Diversity Project, baserat vid University of Ottawa, som trots 
begreppet ”projekt” i titeln handlar om ett stort samarbetsinriktat forsknings-
initiativ (MCRI) stöttat av Canadian Social Sciences and Humanities Rese-
arch Council. 

Parallella aktiviteter existerar på den europeiska, i motsats till nationella, 
nivån. Mycket goda exempel är Europakommissionens sjätte och sjunde 
ramprogram med deras betoning av religion. Båda programmen har under-
stött en serie projekt som relaterar till den ökade mångfalden i Europa och 
dess ekonomiska, politiska och sociala konsekvenser. Det finns en stark be-
toning från EU på policyrekommendationer, vilket kommer till synes bland 
annat i den uppmärksamhet som ägnas åt frågan om social sammanhållning. 
Undermeningen är tydlig, kanske som en indikation på oro: är den ökade 
religiösa mångfalden i Europa skadlig för den sociala sammanhållningen, 
och om så är fallet vad ska göras åt det? Projekten i sig själva undersöker 
dessa frågor inom ett brett urval av fält (politik, demokrati, juridik, utbild-
ning, välfärd) inom vilka centrala värderingar (tolerans, acceptans, respekt, 
rättigheter, inkludering, exkludering) grundligt utforskas. Många av dessa 
projekt analyserar minoritetsgruppers närvaro och villkor liksom värdsam-
hällets reaktioner emot dessa grupper. Identiteter kan inte längre tas för 
givna i en värld där rörelse och migration tillhör vardagen. Det gäller också 
omflyttningar av stora grupper av människor, t.ex. från en del av Europa till 
en annan.  

Ett tredje uttryck för denna tendens finns i universitetsinitierade program, 
som utgår från den bredd av intressen, kunskaper och färdigheter som kan 
finnas inom en institution i syfte att främja kreativt och framförallt tvärve-
tenskapligt arbete inom ett gemensamt tema. Ett sådant, Religion in the 21st 
Century, var lokaliserat till Köpenhamns universitet mellan 2003-2007 – det 
var ett av fyra prioriterade forskningsområden etablerade av universitetet. I 
denna kapacitet rymde det mer än 70 olika delprojekt, som inbegrep en stark 
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betoning på doktorandutbildning. Ett liknande program är det Centre of Ex-
cellence som placerats vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, med 
forskningsprogrammet The Impact of Religion - Challenges for Society, Law 
and Democracy. Detta finansieras av det svenska Vetenskapsrådet och Upp-
sala universitet, och samlar över 40 forskare från sex olika fakulteter, inklu-
sive naturvetenskaperna, och löper över tio år (2008-2018).  

Det faktum att så många initiativ kommit fram vid ungefär samma tid-
punkt är, som jag ser det, bevis på en ökad intensitet när det gäller studiet av 
religion. Antalet forskare involverade i dessa program, deras individuella 
och gemensamma publikationer, de konferenser de anordnar och det genom-
slag deras arbete får utanför, liksom inom akademin, kommer utan tvekan att 
göra skillnad. Mängder av ny kunskap kommer att genereras, en ny generat-
ion av forskare utbildas, och nya samarbetsmöjligheter utvecklas. Vid sidan 
om detta uppträder nya forskningsfält nästan dagligen.  

Jag skall lyfta fram tre exempel på dessa nya forskningsfält: den växande 
betydelsen av religion för juridik och lagstiftning, nya initiativ inom sjuk-
vården, och den förnyade uppmärksamheten på religion med anknytning till 
välfärd. Alla tre kräver insatser av mycket olika grupper av forskare och har 
uppträtt ungefär vid samma tidpunkt. Det är till exempel ingen tillfällighet 
att det instiftande mötet för the International Consortium for Law and Relig-
ion Studies (ICLARS) ägde rum år 2009. Tyngdpunkten vid detta möte låg 
på relationer mellan stat och kyrka, eller mer korrekt stat och religion, och 
här samlades jurister med inriktning på grundlagsfrågor från hela världen. 
Det är tydligt att närvaron av nya former av religion och strävanden från 
olika religiösa aktörer (både individer och grupper) utsätter nuvarande juri-
diska lösningar för påfrestningar, och sådana spänningar kom till uttryck i 
både de fallstudier och mer tematiska papers som presenterades vid mötet. 
Ett urval av dessa finns att ta del av i Ferrari and Cristofori (2010). 

Jurister, specialiserade på mänskliga rättigheter, är på ett liknande sätt en-
gagerade i frågor som uppkommer där rättigheter och friheter kolliderar. 
Yttrandefrihet (i form av legitim kritik eller satir) till exempel är inte alltid 
lätt att skilja från obefogad kritik av religion, och lagstiftning för att för-
hindra diskriminering på grund av sexuell orientering kan många gånger 
komma i konflikt med rättigheter för dem som omfattar mer traditionella 
trosuppfattningar. Det finns inga enkla svar på dessa intressemotsättningar. 
Familjejurister, som det tredje exemplet, möter nya frågor – inte minst om-
kring själva definitionen av en familj. Den medicinska teknologins utveckl-
ing gör livets början och slut alltmer diffusa, liksom att det som tidigare var 
otänkbart blir möjligt: ett foster kan existera utanför livmodern, samkönade 
par får barn, testamenten som anger önskan om användning av livsuppehål-
lande behandling (living wills) blir allt vanligare och assisterat självmord blir 
lagligt i vissa delar av Europa. I dessa frågor har också olika religiösa grup-
per starka, och inte alltid förenliga, krav.  
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Reaktionerna på religionens återinträde i senmoderna samhällen är ofta 
motstridiga, vilket kan illustreras med två medicinska exempel. Å ena sidan 
är det tydligt att frågor om religion tas mycket mer på allvar än de brukade 
göra i vissa delar av den moderna läkarvetenskapen. Klinisk psykiatri är ett 
särskilt fall. John Cox, till exempel, förespråkar en uppfattning som tar hän-
syn till hela människan, och upplever att fler och fler patienter (särskild de 
som kommer från andra länder) berättar om ”religiösa” symptom. Ett sådant 
förhållningssätt bygger mycket tydligt på Paul Tourniers idéer och överty-
gelser. Tourniers idé om ”medicine of the person” (som innebär ett avstånds-
tagande från den bio-medicinska modellen) kan få långtgående betydelser i 
många områden av hälsovården (Cox et al. 2006). Å andra sidan ser vi på 
samma gång hur vissa former av religiösa uttryck medvetet blir utdefinierade 
från sjukvården mer än vad som tidigare var fallet. Våren 2010 vägrade en 
engelsk sjuksköterska att gömma undan eller ta av sig ett kors under arbets-
tiden, och flyttades på grund av detta till ett administrativt arbete. Hon tog 
sitt fall till domstol, som dömde saken till hennes nackdel. Bland annat gjor-
des jämförelser med muslimska anställda vid samma sjukhus som inte tilläts 
bära slöja. 

I linje med detta kapitels argumentation, är dessa två exempel från sjuk-
vården dubbelt intressanta i det att religion, eller andlighet, i det första fallet 
ses som en resurs för god vård, men i det andra mycket tydligt som ett ”pro-
blem” – något som bokstavligen skall gömmas undan. Sådana motsägelser är 
inte bara vanliga i dagens samhälle utan kommer sannolikt att fortsätta upp-
komma. En viktig grund både för bristen på konsekvens i behandlingen av 
sådana händelser och för det svårbearbetade i de underliggande frågorna 
finns i det faktum att de rör sig på gränsen mellan det offentliga och det pri-
vata. Att enkelt förklara religion som en privat fråga – det ”traditionella” 
europeiska svaret – är inte längre en tillräcklig lösning, men vad är då alter-
nativet? En allvarlig ambition att lösa dessa frågor ligger bakom en stor del 
av dagens forskningsagenda, där många discipliner har en roll att spela. Att 
förena både rättigheter och skyldigheter hos olika grupper av människor 
kräver insikt från många olika kunskapsområden.  

En ganska annorlunda fråga får avsluta detta avsnitt. Av flera olika skäl 
(några interna och andra externa) befinner sig senmoderna samhällen i all-
varliga svårigheter när det gäller tillhandahållandet av välfärd. Behovet ökar, 
men resurserna är knappa och i det rådande ekonomiska klimatet kommer de 
troligen att bli allt mer begränsade. Debattens fokus varierar mellan olika 
länder, men de underliggande temana är desamma. Det finns en obalans 
mellan de förvärvsarbetande och icke arbetande delarna av befolkningen, 
vilket bland annat sammanhänger med den ökande andelen äldre människor. 
Det finns också en ökad medvetenhet om att staten inte längre kan ansvara 
för individen från vaggan till graven – en insikt som i sin tur leder till ett 
sökande efter alternativa tillhandahållare av välfärdstjänster. Det är viktigt 
att här skilja mellan de utvecklade välfärdsstaterna i många europeiska sam-
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hällen och det sätt på vilket dessa frågor hanteras i USA. I det senare fallet 
har religiöst grundade former av välfärd alltid varit en norm snarare än ett 
undantag, men även i Europa ser beslutsfattare återigen mot religiösa sam-
fund som möjliga välfärdsaktörer. På detta sätt, och ibland motvilligt, kom-
mer religion återigen att uppfattas som en resurs för samhället i en vidare 
mening (Bäckström, Davie, Edgardh & Pettersson 2010, 2011). 

Nya frågor 
Av alla dessa anledningar är religion på väg upp på den offentliga dagord-
ningen och påkallar en förnyad uppmärksamhet, vilket bland annat uttrycks i 
en livaktig forskning. Som vi har sett är mycket av denna aktivitet orienterad 
mot politiska frågor och drivs av förändringar i samhället. Allt detta innebär 
dock också nya frågor för religionssociologin. 

Tre frågor kommer att adresseras i det följande: 1) begreppet post-
sekularitet, 2) den grad i vilken teoretiska angreppssätt (både äldre och ny-
are) kan generaliseras och 3) behovet av att engagera samhällsvetenskaper-
nas huvudströmningar i studiet av religion. Diskussionen av dessa frågor 
kommer att vara kortfattad, medvetet provokativ, och återspegla mina tidi-
gare publicerade tankar inom detta område.  

Termen ”post-sekulär” är brett använd men med mycket olika betydelser. 
Till att börja med väcker begreppet tanken om att uppfattningen om verklig-
heten kan spela större roll än verkligheten själv: världen bedöms vara post-
sekulär därför att vi har valt att uppmärksamma religionen snarare än att 
ignorera den. Men i sig själv har den religiösa situationen inte förändrats så 
mycket. För det andra är begreppet det post-sekulära sällan en neutral term. 
Religionens ökade synlighet är mer eller mindre välkommen beroende på 
vem du är, vad du gör och var du befinner dig i samhället. Religion, för det 
tredje, ”återkommer” på många olika sätt – vissa ”återkomster” är lättare att 
ge utrymme för än andra, liksom även de reaktioner dessa ger upphov till. 
Vad som blivit känt som den ”nya ateismen”, till exempel, är till stor del en 
respons – och en kraftfull sådan – på religionens återinträde i den offentliga 
sfären. Ny-ateister är mycket mindre upprörda över privata uttryck för tro.  

Min egen uppfattning är följande: jag välkomnar den nuvarande debatten 
om det post-sekulära och den växande mängd litteratur som omger den (se 
till exempel Molendijk et al. 2010; Baker et al. 2011). Båda dessa är tecken 
på att religion tas på allvar – och det är en god sak. Begreppet post-sekulär 
behöver dock förfinas betydligt. I Europa, till exempel, händer två ganska 
olika saker på samma gång. Det är sant att religion har återinträtt i den of-
fentliga sfären på nya och oväntade sätt, och kräver en respons. Det är lika 
sant att sekulariseringsprocessen fortsätter, ovillkorligt, inom många områ-
den. Som en följd av detta har stora delar av den europeiska befolkningen 
förlorat de begrepp, den kunskap och det ordförråd som är nödvändiga för att 
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tala om religion just när de som bäst behöver dem. Av det skälet är debattens 
standard låg i många delar av Europa – ett tydligt oroande tecken. En annan 
tankelinje följer David Martins arbete: det post-sekulära, om det alls existe-
rar, är troligen inte ett enda eller enhetligt fenomen. Det kommer att vara lika 
varierande som dess föregångare. Just på grund av detta skäl är Martin 
(2011) starkt misstänksam mot termen. Samspelet mellan det religiösa och 
det sekulära bör snarare ses i ett längre perspektiv. ”Religiösa framstötar” 
och ”sekulära återfall” har utspelats över århundraden snarare än årtionden 
och – vilket är av största vikt för Martin – de utvecklas på olika sätt på olika 
platser. Den korta frasen ”Guds återkomst” kan inte göra rättvisa till denna 
komplicerade agenda.  

Martins mer nyanserade förhållningssätt bygger vidare på hans General 
Theory of Secularization (1978), en bok som undersökte de olika vägar seku-
larisering tar i olika delar av världen. Detta, in sin tur, underbygger Hans 
Joas förhållningssätt, där han skiljer mellan upp till sju olika betydelser av 
termen ”sekulär” (Joas 2002; Joas and Wiegandt 2009). Sådana komplexa 
frågor måste mötas; det är genom att bearbeta dessa som en bättre förståelse 
av det senmoderna samhället kommer att växa fram, snarare än genom en 
överdriven kontrastering mellan enhetliga, och därför felaktiga, förståelser 
av det sekulära och det postsekulära. Detta sätt att tänka återspeglar mycket 
tydligt poängen i min artikel från 1998. Många av de svårigheter som har 
uppstått inom religionssociologin har sin rot i uppfattningen att ”en storlek 
passar för alla”. Alltför ofta antogs det att sekularisering var en nödvändig 
del i moderniseringsprocessen, och att båda processerna skulle upprepas i 
resten av världen på det sätt som har skett i Europa. Men detta har inte varit 
fallet – vilket innebär ett tankeskifte som nu accepterats av en växande 
mängd individer, både inom akademin och utanför densamma. Det är viktigt 
att betona att även förhållningssättet till det post-sekulära måste vara subtilt 
och varierande; detta måste också förstås utifrån det sammanhang där det 
uppträder. 

År 2007 menade jag att religionssociologins agenda måste vara kritisk – i 
två betydelser. För det första att det är viktigt att vi förstår religionens plats i 
det tjugonde århundradet och dess fortsatta roll i oräknerliga människors liv 
liksom de samhällen de är delar av. För det andra var jag dock kritisk mot en 
forskningsdisciplin som inte alltid var i stånd att möta den utmaningen. Det 
är min fasta övertygelse att religionssociologin – egentligen studiet av relig-
ion i allmänhet – nu är bättre rustad. Jag välkomnar detta skifte utan invänd-
ningar, men är fortsatt skeptisk till motivationen bakom mycket av det arbete 
som utförs. I mångt och mycket uppfattas religion fortfarande som ett ”pro-
blem” – och behovet av grundlig forskning handlar om att hantera detta.  

Ett sådant påstående kräver ett omedelbart förtydligande. Min kritik är 
mer tillämplig på vissa platser än på andra, inom vissa discipliner mer än 
andra, och berör vissa forskare mer än andra. Religionens potential, att vara 
en positiv resurs, är enklast att acceptera bland dem som känner den bäst. 
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Det gäller i högre grad amerikanska forskare jämfört med europeiska kolle-
gor. Det gäller också i högre grad dem som arbetar i utvecklingsländer – 
särskilt antropologer och biståndsarbetare. Dessa var redan från början 
mindre påverkade av den sekulära vändningen än de sociologiska kusinerna. 
De är praktiker som drivs av de omständigheter där de befinner sig – ofta 
arbetar de på platser där religiösa nätverk är både mer intakta och mer tillför-
litliga än deras sekulära motsvarigheter. Dessutom tycks det som om fors-
kare som ”lever” på fältet (oavsett i vilken kapacitet och i vilket samhälle) är 
mer benägna att visa respekt för sina forskningssubjekt och de livsstilar de 
omfattar. Respekt inkluderar här förstås också ett kritiskt perspektiv. 

Vad är nästa steg? Många forskare från flera olika discipliner är för närva-
rande engagerade i studiet av religion – mycket av deras arbete är nyskap-
ande och insiktsfullt. Men just denna framgång visar på nästa steg: behovet 
av att genomlysa den filosofiska kärnan i dessa discipliner och att fråga efter 
vilken skillnad ett seriöst studium av religion innebär för deras sätt att arbeta. 
Denna uppgifts storlek skall inte underskattas. De flesta av dessa discipliner 
har vuxit fram mer eller mindre direkt ur den europeiska upplysningen, vil-
ket innebär att de underbyggs av en sekulär samhällsvetenskaplig filosofi. 
Intressant nog är det precis denna punkt som Jürgen Habermas så tydligt 
uppmärksammar och adresserar i sitt senaste skrivande (Habermas 2006). 
Han insisterar på att andra forskare har ett liknande ansvar: det vill säga att 
ompröva kärnan i respektive studieområde i syfte att fullt förstå betydelsen 
av religion och religiösa frågor i sina analyser av moderna samhällen. Detta 
betyder även att acceptera religion för vad den är, inte som vi skulle vilja att 
den är. Framförallt måste ett sådant utforskande drivas av forskningens data, 
inte av överdrivet sekulära antaganden hos samhällsvetenskapen. 
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Religion och modernisering: Försvagad av 
ökad välfärd och stärkt av kulturell mångfald  

THORLEIF PETTERSSON 

Abstract1 
De flesta versioner av sekulariseringsteorin antar att religion försvagas av 
den avancerande moderniteten. I detta kapitel hävdas dock att två olika di-
mensioner i det samtida samhället påverkar religionen på motsatta sätt. Ökad 
mänsklig trygghet och välfärd antas bidra till religionens försvagning, medan 
en ökad kulturell mångfald antas bidra till religiös tillväxt. Dessa båda hypo-
teser undersöks med hjälp av världsomspännande data från 50 000 tillfrå-
gade från 37 länder med en huvudsakligen kristen tradition. Som beroende 
variabler används två dimensioner av religiöst engagemang vilka relaterar 
till två nyckelbegrepp inom sekulariseringsteorin: kyrkoorienterat religiöst 
deltagande och attityd till religionens inflytande i politiken. Resultaten från 
tre olika analytiska strategier visar att var och en av de två religiösa oriente-
ringarna är positivt relaterad till kulturell mångfald, men även att var och en 
av dem är negativt relaterad till mänsklig trygghet och välfärd. Vidare visar 
resultaten också att de religiösa förändringar som ägde rum mellan 1981 och 
1999/2000 är negativt relaterade till mänsklig trygghet och välfärd, och posi-
tivt relaterade till kulturell mångfald. På så sätt visar en rad ingående ana-
lyser att mänsklig trygghet och välfärd påverkar religiöst engagemang på 
olika sätt. Det verkar med andra ord alltför enkelt att betrakta modernisering 
som en universell orsak till religiös tillbakagång. 

Modernisering som generell orsak till sekularisering? 
Flera versioner av sekulariseringsteorin försöker förklara religionens tillba-
kagång som en effekt av modernisering, och ekonomisk utveckling, funkt-

                                                 
1 Det engelska originalet publicerades första gången 2006 som artikeln Religion in Contempo-
rary Society: Eroded by Human Well-being, Supported by Cultural Diversity. Comparative 
Sociology, Volume 5, issue 2-3. Kapitlet är översatt från engelska av Anders Sjöborg.   
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ionell och strukturell differentiering, urbanisering, industrialisering och ökad 
utbildningsnivå hävdas alla bidra till religionens tillbakagång. Även om de 
olika moderniseringsprocesserna kan spela olika stor roll, har det hävdats att 
de lett till ett samhälle där religion blivit ett undersystem bland flera under-
system, till den grad där religionen mist mycket av dess övergripande rele-
vans för såväl individer som samhällen. Som ett resultat av modernisering 
har det hävdats att sekulära institutioner blivit alltmer självständiga och obe-
roende i förhållande till religion, att religiösa institutioner i ökande utsträck-
ning har kommit att påverkas av sekulära normer och mönster, och att indi-
viders livsåskådningar och värderingssystem blivit alltmer emanciperade 
från religiösa auktoriteter. 

Jämförande analyser ger starkt empiriskt stöd för påståendet att moderni-
sering försvagar religiöst engagemang. Exempelvis har visats att de nation-
ella medelvärdena för den subjektiva vikten människor fäster vid Gud korre-
lerar starkt negativt med vart och ett av tre standardmått på modernisering 
(Esmer & Pettersson 2006; cf. Inglehart & Norris 2004: 14). Religionens 
tillbakagång är också särskilt framträdande i Västeuropa vilken är en av de 
ekonomiskt mest utvecklade regionerna i världen (Casanova 1994; Acqua-
viva 1979). 

Men samtidigt är de avancerade länderna i västra Europa också erkänt 
olika vad gäller religiösa frågor. Religiöst deltagande är klart högre i de 
södra katolska delarna jämfört med det protestantiska norr. Dessa intra-
europeiska jämförelser belyser att nivåerna på religiöst engagemang i ett 
land också påverkas av andra faktorer än modernisering och ekonomisk ut-
veckling. En liknande slutsats kan dras från förhållandena mellan nivån för 
religiöst engagemang och de olika måtten för modernisering, som nämndes 
tidigare. Även om de rapporterade korrelationerna (ofta omkring -.60) indi-
kerade en tydlig inverkan av modernisering lämnar de också utrymme för 
andra faktorer som inte direkt är relaterade till ekonomisk utveckling och 
modernisering i en snäv bemärkelse. Det är uppenbarligen så att ett sådant 
komplext socialt fenomen som styrkan hos religion i samtiden inte kan för-
klaras med endast en enda faktor. 

Även om de flesta sekulariseringsteoretiker är eniga om att strukturell och 
funktionell differentiering bidragit till ett minskat inflytande för religion i det 
offentliga rummet, finns en betydande oenighet om betydelsen i denna ut-
veckling för andra nivåer i samhället. En del antar att differentieringen mel-
lan religiösa och sekulära institutioner har lett till en privatisering av relig-
ionen vilken även fortsättningsvis är relevant för personliga och privata frå-
gor. Religion antas ha transformerats och blivit i allt högre grad förpassad till 
hemmet – familjeliv, kärlek och intimitet – och blivit en fråga om individuell 
och privat smak (se exempelvis Turner 1991, 2000). En sådan privatiserad 
religion bekymrar sig inte om offentliga eller politiska frågor, och sekulari-
sering i den här meningen medför inte nödvändigtvis en minskning av indi-
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viduell religiositet. Det är bara de samhälleliga effekterna av religion som 
minskat. 

De många åsikterna om sekularisering antyder att det inte är rimligt att 
tala om sekulariseringsteorin, i singular. Istället har det framhållits att ”seku-
lariseringsparadigmet” innehåller flera konkurrerande förståelser av vad 
sekularisering är och vad som driver moderniseringsprocesser (Gorski 2000: 
141). I syfte att undersöka några av de olika perspektiven på sekularisering 
kommer detta kapitel att undersöka de specifika effekterna av två skilda 
dimensioner av modernisering. Den första rör effekterna av ökande nivåer av 
existentiell trygghet och mänsklig välfärd. Den andra rör effekterna av 
ökande nivåer av kulturell mångfald. I denna analys antas att dessa båda 
dimensioner av modernisering har motsatta effekter på religion. 

Religion och existentiell säkerhet 
Det hävdas ofta att ekonomisk utveckling medför ökad välfärd och mänsklig 
trygghet. Det hävdas också ofta att bristen på mänsklig trygghet och välfärd 
leder till högre nivåer av religiöst engagemang, där religion tolkas som kom-
pensator för fattiga och svåra levnadsvillkor. Religion har för att uttrycka det 
kort förklarats som ett svar på mänsklig deprivation. Karl Marx’ klassiska 
uttalande att ”religion är den förtryckta varelsens suck, hjärtat i en hjärtlös 
värld, och själen hos själlösa villkor” är ett av de mest välkända uttrycken 
för den här tankegången. Tanken återfinns också som en del av den kristna 
läran: ”kom till mig ni alla som arbetar och är tyngda av bördor så skall jag 
ge er ro” (Matt. 11:28-30). 

På 1960-talet presenterade sociologerna Charles Glock och Rodney Stark 
en heltäckande teori för hur olika slags mänsklig deprivation gav upphov till 
olika slags religiöst engagemang (Glock 1964; Glock & Stark 1965). Eko-
nomisk deprivation sades leda till sektaktivitet, social deprivation till kyrko-
engagemang, hälsodeprivation till helanderörelser, etisk deprivation till re-
formrörelser och psykisk deprivation till religiösa kulter. På senare tid har 
statsvetarna Pippa Norris och Ronald Inglehart presenterat nya tvärkulturella 
belägg för antagandet att religiöst engagemang drivs av existentiell osäker-
het. Allt annat lika, hävdar de, att ”erfarenheter av uppväxt i mindre trygga 
samhällen kommer att öka betydelsen av religiösa värden, medan tvärtom 
erfarenhet av mer trygga förhållanden kommer att minska den” (Norris & 
Inglehart 2004, kursiv från originalet). Deras huvudtes är att religion mins-
kar osäkerhet och att behovet av en sådan minskning är mer pressande under 
förhållanden av osäkerhet och deprivation. Denna mekanism sägs verka på 
såväl samhällelig som individuell nivå, även om effekten på den samhälliga 
nivån antas väga tyngst. 

Genom att analysera data från ett 80-tal skilda samhällen visade Norris 
och Inglehart att nivåerna på människors religiösa engagemang ”verkligen 
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kunde förutsägas med avsevärd säkerhet utifrån ett samhälles ekonomiska 
utvecklingsnivå och andra indikatorer på mänsklig utveckling” (Norris & 
Inglehart 2003: 220). De viktigaste variablerna för att förklara varför vissa 
länder hade lågt religiöst engagemang var de som hade en tydlig inverkan på 
människors upplevelse av existentiell trygghet. Emellertid behöver inte ökad 
mänsklig säkerhet och minskat religiöst engagemang medföra att människor 
förlorar intresset för andliga frågor i en mer allmän mening. Tvärtom, har det 
hävdats att ”andliga frågor alltid kommer att vara en del av människans livs-
villkor” (Inglehart 1997: 80). Under trygga förhållanden (i ekonomiskt väl 
utvecklade (välfärds)samhällen) kan människor ännu antas söka förbättra sin 
livskvalitet med exempelvis tillfredsställande av sina andliga behov. ”Beho-
vet av mening blir allt tydligare på högre nivåer av existentiell trygghet, så 
att även om gudstjänstdeltagandet minskar i rika länder så försvinner inte ett 
mer allmänt intresse för andliga frågor” (Norris & Inglehart 2004: 75). Som 
empiriska belägg för detta visade Norris och Inglehart att den andel männi-
skor som uppger sig vara intresserade av livets mening har ökat, samtidigt 
som mer traditionella former av religiöst engagemang har minskat. Huruvida 
ett sådant mer allmänt andligt intresse också teoretiskt kan kopplas med re-
ligion på samma sätt som gudstjänstdeltagande och anslutning till tradition-
ella trosföreställningar är emellertid en omdebatterad fråga. Även om andligt 
intresse i en vidare betydelse kan ses som religion i ett funktionellt perspek-
tiv, är det mindre uppenbart att det är religion i samma substantiella mening 
som exempelvis tro på en transcendent Gud. Om man bortser från huruvida 
andligt intresse i en vidare mening borde betraktas som religion eller inte, 
kvarstår dock faktum att ekonomisk tillväxt och ökad materiell mänsklig 
trygghet synes försvaga religionen. 

Samtidigt måste dock noteras att de avancerade ekonomiska och teknolo-
giska utvecklingarna i det samtida samhället påståtts leda till ett så kallat 
risksamhälle där ”the threats produced so far on the path of industrial society 
begin to predominate” (Beck 1994: 6; cf. Beck 1992). De ökande riskerna 
från kärnkraft och kärnvapen, global uppvärmning orsakad av intensiv an-
vändning av olja och bensin för transporter, kemiskt avfall, bioteknisk mani-
pulation och så vidare sägs ha en negativ inverkan på människors förståelse 
av mänsklig trygghet. Blandningen av ökad välfärd och nya risker som kän-
netecknar dagens samhälle har helt enkelt antagits leda till nya former av 
religiös sensibilitet och andligt sökande (Giddens 1991: 207). På ett liknande 
sätt sägs den avancerade moderniseringen underminera ”alla gamla auktori-
teter”. Det skulle göra människor mer benägna att acceptera religiösa livså-
skådningar vilka kan återställa säkerheten (Berger 1999).  

För att sammanfatta, har modernisering och socioekonomisk utveckling 
generellt antagits öka mänsklig trygghet och välfärd och därigenom under-
gräva religiöst engagemang. Å andra sidan har andra hävdat att ny utveckl-
ing mot ökande osäkerheter i samtida risksamhället har ökat mänsklig osä-
kerhet och att detta skulle få som konsekvens en växande öppenhet för reli-
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giösa värden och trosföreställningar. Med andra ord kanske inte ekonomisk 
utveckling är en så oomtvistad väg till religionens tillbakagång som sekulari-
serings-paradigmet en gång förutsatte; det finns skäl att ifrågasätta den avan-
cerade moderniteten som en oundviklig orsak till sekularisering och allmän 
religiös nedgång. Det har till och med föreslagits att tiden skulle vara inne att 
bära sekulariseringsläran till begravningsplatsen för utdöda teorier och där 
viska ”vila i frid” (Stark & Finke 2000: 79). 

Religion och kulturell mångfald 
Den så kallade utbudsteorin eller marknadsteorin2 är ett intressant alternativ 
till sekulariseringsparadigmet. Denna teori förnekar att människors religiösa 
efterfrågan påverkas negativt av ekonomisk utveckling och avfärdar att mo-
dernisering oundvikligen leder till religiös tillbakagång. Istället försöker 
utbudsteorin ”förklara religiös variation genom att titta på utbudet av relig-
ion” (Finke & Stark 2003: 100 kursiv i originalet). Grundantagandet inom 
det här perspektivet är att religiöst deltagande beror på kvaliteten i det reli-
giösa utbudet. Det religiösa utbudet antas i sin tur bero på graden av mång-
fald bland kyrkor och denominationer och/eller graden av reglering av den 
religiösa ekonomin. Ju högre religiös mångfald och ju lägre reglering av den 
religiösa ekonomin, desto bättre kvalitet på utbudet och därmed också högre 
religiöst deltagande (se t ex Chaves & Gorski 2001 för en översikt). En del 
relaterar den religiösa mångfaldens positiva betydelse till konkurrensen mel-
lan aktörerna på den religiösa marknaden. Ju mer konkurrens de utsätts för, 
desto mer sannolikt är det att de anpassar sina produkter till ”konsumenter-
nas” efterfrågan, allt för att behålla eller öka sin marknadsandel. Sådan 
marknadsanpassning påstås leda till ett rikt och varierat utbud av religiösa 
”varor” och därmed öka sannolikheten för att konsumenterna kan hitta reli-
giösa tjänster som är väl anpassade för deras preferenser. Ett annat anta-
gande är att religiöst deltagande kommer att vara lägre ju mer reglerad den 
religiösa sektorn är. Förklaringen är att regleringar begränsar konkurrensen 
och att därmed kvaliteten på det religiösa utbudet minskar. Därför antas re-
gleringen av religiösa marknader leda till lägre nivåer av religiöst delta-
gande. 

En aktuell översikt av forskning kring effekterna av religiös mångfald vi-
sade att det vore mer fruktbart att undersöka under vilka specifika förutsätt-
ningar som religiös mångfald har betydelse för vitaliteten i den religiösa 
ekonomin, snarare än att söka efter ett allmänt och positivt samband mellan 
religiös mångfald och religiöst deltagande. Ett sådant mer allmänt samband 
har förvisso varit svårt att visa (Chaves & Gorski 2001: 278f ). Särskilt svårt 

                                                 
2 Denna teoribildning går under flera benämningar. I originalet: religious supply side or mar-
ket theory (ÖA).  
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har det varit att påvisa ett sådant positivt samband när religiöst deltagande 
och religiös mångfald undersöks på nationell nivå. En förklaring till detta 
kan vara att religiös mångfald primärt skulle ha effekt när de lokala religiösa 
marknaderna är tillräckligt små för att ge de potentiella deltagarna ett verk-
ligt val (Stark & Finke 2000: 219). Det är bara när de potentiella deltagarna i 
en religiös gudstjänst kan välja mellan olika slags gudstjänster inom ett rim-
ligt avstånd som mångfalden i det religiösa utbudet skulle ha någon bety-
delse. Och samtidigt, på grund av bristen på lokala data, har studier av bety-
delsen av religiös mångfald ofta undersökt religiöst deltagande på nationell 
nivå och bortsett från den lokala dimensionen. Av detta skäl kan tvärnation-
ella jämförelser av effekten av religiös mångfald ha skymt lokala effekter av 
religiös mångfald. En annan fördel med lokala analyser av religiös mångfald 
är att de minimerar inflytandet av andra faktorer som kan kontaminera resul-
taten från jämförelser mellan olika länder. Dessa skäl kan förklara varför 
analyser av religiös mångfald i jämförelsevis små lokala religiösa ekonomier 
lyckats påvisa positiva samband mellan religiös mångfald och religiöst del-
tagande medan jämförelser mellan länder inte har det (Hamberg & Petters-
son 1994, 1997; Pettersson 2001; Pettersson & Hamberg 1997). Samtidigt 
bör också noteras att lokala analyser av religiös mångfald inte entydigt påvi-
sat förväntade positiva effekter (Olson 2002: 151). Huruvida religiös mång-
fald orsakar ökat deltagande eller inte kan alltså sammanhänga med andra 
faktorer. 

Som ett exempel på en sådan annan faktor, föreslogs i en aktuell analys 
att den positiva betydelsen av ett varierat religiöst utbud modereras av gra-
den av heterogenitet i människors religiösa efterfrågan och livsåskådningar 
(Hamberg & Pettersson 2002). Där hävdades att där det förekommer genuin 
mångfald i religiös efterfrågan och livsåskådningar kommer religiöst delta-
gande att vara större ju mer pluralistiskt det religiösa utbudet är. Medan där 
det finns låg grad av mångfald av religiös efterfrågan och livsåskådningar, 
borde mångfald i det religiösa utbudet ha mindre effekt på religiöst delta-
gande. I sådana fall skulle det finnas färre potentiella konsumenter till det 
differentierade utbudet. Sålunda skulle mångfald avseende det religiösa ut-
budet leda till ökat religiöst deltagande främst där det finns tillräcklig 
heterogenitet bland människors trosföreställningar och livsåskådningar – 
snarare än som någon universell faktor som alltid leder till ökat religiöst 
deltagande. 

I detta sammanhang är det av särskilt intresse att lägga märke till att det 
samtida samhället ofta sägs vara kulturellt diversifierat (Crook et al. 1992: 
221f), med en mångfald såväl beträffande människors religiösa trosuppfatt-
ningar som religiösa organisationer av olika slag. Avancerad modernitet har 
sagts leda till framväxten av ett slags konsumentorientering i förhållande till 
färdiga livsåskådningspaket (ready-made lifestyles) och upplösning av en-
hetliga kulturella traditioner till förmån för differentierade segment. Den 
politiska sfären har sett en förskjutning från ekonomiska till sociokulturella 
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frågor och avancerad modernitet sägs driva fram multipla och korsande iden-
titeter, förankrade i ett antal föreställda gemenskaper i vilka medlemskap är 
en fråga om smak och val. I det individualiserade samtida samhället sägs 
människor göra egna val, snarare än att de lever upp till samhällets förvänt-
ningar eller uppfyller åtaganden gentemot andra (Wuthnow 1991: 12), och 
individuell identitet har antagits blivit i ökande grad öppen, reflexiv, diffe-
rentierad och individuerad (se vidare Berger et al. 1973). 

I dagens samhälle finns få obligatoriska åtaganden och människor antas i 
allt väsentligt vara fria att välja vilka övertygelser, trosföreställningar och 
praktiker de föredrar (Giddens 1991: 84). Det finns också ett växande antal 
marknadsorienterade leverantörer av livsåskådningspaket som erbjuder en 
ökande mängd valmöjligheter. Den nya informationsteknologin är ett viktigt 
verktyg för marknadsföringen av sådana ideologiska alternativ. Framväxten 
av en rad mindre icke klassbaserade mikropolitiska praktiker är ett framträ-
dande drag i dagens värld (Thomson 1992: 235). 

På det här sättet karaktäriseras dagens samhälle av en ökande betydelse av 
personliga val utifrån en ökande mängd av tillgängliga och möjliga alterna-
tiv. Som en följd av detta har medlemskap i idéburna organisationer föränd-
rats till något mer pluralistiskt och fragmenterat. När alltfler människor, med 
skilda värdeprioriteringar väljer fritt från en växande mängd ideologiska 
alternativ, ökar sannolikheten för att de kommer att välja olika. Där individer 
har fler alternativ för sina dagliga liv, kommer personliga trosföreställningar 
och värderingar att alltmer ersätta delade normer som utgångspunkt för de 
val människor träffar (Berry 1994: 83).  

I denna mening är ett av kännetecknen för det individualiserade samhället 
just kulturell mångfald, såväl med avseende på individers värderingar som 
på idéburna organisationer och grupper. Den allra senaste utvecklingen av 
utbudsteorin som diskuterades ovan landar i att det är just kombinationen av 
dessa båda dimensioner av kulturell mångfald som skulle leda till högre 
nivåer av religiöst deltagande. Eftersom dagens samhälle karaktäriseras av 
dessa båda aspekter av kulturell mångfald kan man därför förvänta sig ett 
ökat religiöst deltagande. Medan sekulariseringsteorierna, allt annat lika, 
skulle anta att de avancerade välfärdssamhällena kännetecknas av ökad 
trygghet och alltså lägre religiöst deltagande, skulle den vidareutveckling av 
utbudsteorin som jag lyft fram i detta kapitel anta att mer kulturellt pluralist-
iska samhällen karaktäriserades av jämförelsevis lägre nivåer av religiöst 
deltagande. Sålunda kan man anta att de båda dimensionerna i dagens sam-
hälle drar åt olika håll vad gäller religionens utveckling. Detta är det grund-
läggande antagande som undersöks i detta kapitel. 

Antagandet om ökat religiöst deltagande i kulturellt diversifierade sam-
hällen är inte nytt. Det har argumenterats för religionens återkomst för att 
lösa postmodernitetens ökade betoning av självintresse och dess negativa 
effekt på moralen (Bell 1976: 171; för en utförligare diskussion, se O’Neill, 
1988; cf. Berger 1999). Det har vidare föreslagits att sekularisering primärt 
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hänger samman med moderniseringens industrialiseringsfas, och inte dess 
efterföljare det avancerade kunskaps- och tjänstesamhället. För den senaste 
utvecklingen har man hävdat, att tidigare sekulariseringsprocesser balanse-
ras/motverkas av ett ökat intresse för frågor om livsmening (Inglehart & 
Baker 2000: 49; jämför även diskussionen ovan om sekulariseringsteorin). 
Men även om antagandet att kulturell mångfald bidrar till ökade nivåer av 
religiöst engagemang inte är nytt, är den teoretiska grunden för detta anta-
gande som presenteras här annorlunda från de teoretiska utgångspunkter som 
använts tidigare. I detta kapitel baseras antagandet på en aktuell vidareut-
veckling av utbudsteorin. 

För att förtydliga begreppet kulturell mångfald kan en teoretisk modell för 
allocentrism och idiocentrism vara behjälplig (Triandis 1994). Denna modell 
baseras på en typologi av fyra grundläggande former för sociala relationer 
(Fiske 1991). Communal sharing är ett förhållande där människor uppgår så 
att gränserna för deras individuella själv är otydliga, medan authority ran-
king är ett transitivt assymetriskt förhållande av ojämlikhet. Equality 
matching är ett egalitärt förhållande mellan enskilda men samtidigt jämbör-
diga individer, medan förhållandet market pricing medieras av marknads-
värden (Fiske 1991: 13f). 

De här fyra skilda typerna av sociala relationer sägs vara fundamentala i 
den meningen att de bidrar med den mest grundläggande grammatiken för 
sociala relationer och allmänna i meningen att de ordnar de flesta former av 
social interaktion, tanke och affekt. Vidare kan de sägas vara elementära i 
den meningen att de säger något om alla sociala former av en högre ordning. 
De är universella i meningen att de utgör basen för sociala relationer i alla 
kulturer. Dessa fyra typer av sociala relationer kan därför användas som en 
bas för en tvärkulturell analys av sociala relationer. De kan också användas 
som bas för en analys av kulturell mångfald. Modellen för allocentrism och 
idiocentrism innebär att de fyra olika typerna av relationer har olika sam-
mansättning i skilda samhällen. Allocentriska typer (communal sharing och 
authority ranking) återfinns oftare i kollektivistiska länder medan idiocent-
riska typer (equality matching och market pricing) är mer vanligt förekom-
mande i individualistiska länder. I en allocentrisk och kollektivistisk kontext, 
tenderar gruppen att vara den grundläggande sociala enheten, medan i en 
idiocentrisk och individualistisk kontext är individen den grundläggande 
enheten. Exempelvis skulle det vara idiocentriskt att tillskriva individuell 
framgång människors egen förmåga, men allocentriskt att tillskriva fram-
gången hjälpinsatser från andra. Det skulle vara idiocentriskt att tillgodo-
räkna sig själv en prestation, medan det vore allocentriskt att prestationen 
tillgodoskrevs gruppen. I idiocentriska samhällen har personliga mål försteg 
framför gruppens mål, medan det motsatta skulle vara fallet i allocentriska 
samhällen. Jämförelser av hur attribut som dessa föredras i olika samhällen 
borde därför indikera i vilken grad kulturerna i dessa samhällen kan karaktä-
riseras som antingen allocentriska/kollektivistiska eller idiocent-
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riska/individualistiska. Utifrån antagandet att individualisering bidrar till 
kulturell mångfald kan alltså idiocentriska attribut ses som indikatorer på en 
diversifierad kultur. Utöver betydelsen av kulturell mångfald och mänsklig 
trygghet är det också känt att nivåerna på religiöst engagemang varierar i 
förhållande till skiftande religiösa traditioner. Exempelvis är religiöst delta-
gande högre i katolska och ortodoxa kontexter än i protestantiska. Nivån på 
religiöst deltagande vet vi också varierar med ett antal faktorer på mikronivå. 
Det har många gånger visats att intresset för religiösa frågor är lägre ju 
yngre, mer välutbildade, och mer storstadsboende människor är. Intresset är 
också lägre bland män och bland både män och kvinnor som är ogifta utan 
barn (se t.ex. Argyle & Beit-Hallahmi 1975; Inglehart 1997; Pettersson 
1994). I denna analys kommer dessa faktorer framför allt att introduceras 
med syfte att kontrollera för betydelsen av faktorer som skulle kunna hänga 
samman med nyckelfaktorerna kulturell mångfald och mänsklig trygg-
het/säkerhet. Sammanfattningsvis antas i denna undersökning att kulturell 
mångfald med pluralism bland ideologibaserade mindre grupper tillsammans 
med heterogenitet i människors livsåskådningar är en orsak till ökande reli-
giöst deltagande. Å andra sidan antas ökad välfärd leda till minskande nivåer 
av religiöst engagemang. Dessa är de två huvudhypoteser på makronivå, som 
kommer att undersökas i denna analys. Dessutom antas människors religiösa 
engagemang även bero på ett antal faktorer på mikronivå, som ålder, kön, 
utbildning etc. I de följande delarna av detta kapitel kommer dessa hypoteser 
på makro- och mikronivå att analyseras med hjälp av en omfattande data-
mängd bestående av data från omkring 50 000 svarspersoner i 37 länder 
vilka har en huvudsakligen kristen tradition. 

Data och mått 
Data: Denna undersökning baseras framför allt på data från European Values 
Study (EVS) och World Values Survey (WVS), undersökningsvågen 
1999/2000. För närmare information om EVS/WVS-projekten se Harding et 
al., 1986; Ester et al., 1994; Inglehart, 1990, 1997; Halman 2001; Inglehart 
& Baker, 2000; Inglehart et al. 2004; samt webbplatserna för EVS respektive 
WVS: http://evs.kub.nl respektive www.worldvaluessurvey.org. De empi-
riska analyserna baseras på data från 37 länder traditionellt präglade av kris-
tendomen som religiös tradition. Detta val har gjorts för att avgränsa under-
sökningen att gälla, åtminstone principiellt, liknande former för religiöst 
engagemang. De 37 länderna och storleken på urvalen i respektive land är 
som följer: Argentina (ARE) 1 280, Belgien (BEL) 1 912, Bulgarien (BGR) 
1 000, Chile (CHL) 1 200, Danmark (DNK) 1 023, Estland (EST) 1 005, 
Filippinerna (PHL) 1 200, Finland (FIN) 1 038, Frankrike (FRA) 1 616, 
Grekland (GRC) 1 142, Irland (IRL) 1 012, Island (ISL) 968, Italien (ITA)   
2 000, Kanada (CAN) 1 931, Kroatien (HRV) 1 003,Lettland (LVA) 1 013, 
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Litauen (LTU) 1 018, Luxemburg (LUX) 1 211, Malta (MLT) 1 002, Mex-
iko (MEX) 1 535, Nederländerna (NLD) 1 003, Polen (POL) 1 095, Portugal 
(PRT) 1 000, Rumänien (ROM) 1 146, Ryssland (RUS) 2 500, Slovakien 
(SVK) 1 331, Slovenien (SVN) 1 006, Spanien (ESP) 1 200, Sverige (SWE) 
1 015, Sydafrika (ZAF) 3 000, Tjeckien (CZE) 1 908, Tyskland (DEU) 2 
036, Ukraina (UKR) 1 195, Ungern (HUN) 1 000, USA (US) 1 200, Vitryss-
land (BLR) 1 000, Österrike (AUT) 1 552. Tyvärr har några länder med ett 
kristet kulturarv som deltog i undersökningen 1999/2000, på grund av bort-
fall för några nyckelvariabler, inte kunnat tas med i denna analys. Beroende 
variabler: Kyrkoorienterat religiöst engagemang och Relationen mellan 
religion och politik. Av utrymmesskäl kommer här bara att undersökas två 
dimensioner av religiöst engagemang. Den första är en bred dimension av 
kyrkoorienterat religiöst engagemang, medan den andra gäller människors 
preferenser vad avser religionens inflytande på politik. Med hänvisning till 
den inledande teoretiska diskussionen relaterar dessa båda dimensioner till 
huvudaspekterna av sekularisering nämligen nivån på religiöst deltagande 
och graden av differentiering mellan religion och det sekulära samhället. 
Kyrkoorienterat religiöst engagemang mäts med hjälp av fem indikatorer. 
Dessa är a) en variabel för hur ofta svarspersonen deltar i gudstjänster, b) en 
variabel för kyrkoanknytning, vilken mäter förtroende för svarspersonens 
kyrka samt åsikt om huruvida denna ger adekvata svar på moraliska frågor, 
familjefrågor, andliga frågor respektive sociala frågor, c) en indikator för hur 
viktig Gud är för svarspersonen, d) en indikator för eskatologiska trosföre-
ställningar, livet efter döden, himmel och helvete, samt e) en indikator för 
religiös hängivenhet vilken mäter personlig bön och huruvida svarspersonen 
upplever sin religion som stöd eller inte. 

Synen på förhållandet mellan religion och politik mäts med hjälp av två 
indikatorer: dessa mäter graden med vilken svarspersonen tar avstånd från 
att a) religiösa ledare inte bör påverka hur människor röstar i val, och b) 
religiösa ledare inte bör påverka politiska beslut (för en diskussion om dessa 
båda måtts validitet för detta syfte, se Halman & Pettersson 2002a, Norris & 
Inglehart 2004). När det gäller människors syn på förhållandet mellan relig-
ion och politik pekar denna variabel endast på i vad mån de föredrar en dif-
ferentiering mellan religion och politik. Det är alltså viktigt att komma ihåg 
distinktionen mellan den verkliga graden av differentiering mellan religion 
och politik i ett samhälle, och den kompartmentalisering på mikronivå, när 
det gäller vad människor föredrar rörande en åtskillnad mellan religion och 
politik (cf. Dobbelaere 2002: 169f ) 

Tabell 1 visar resultaten från en explanatorisk faktoranalys av en tvådi-
mensionell faktorstruktur för dessa 7 indikatorer. Resultaten visar att indika-
torerna på ett förväntat sätt relaterar till de båda teoretiska dimensionerna av 
religiöst engagemang. Det ska också noteras att en komponentanalys för de 
aggregerade indikatorerna visar på en liknande tvådimensionell struktur. 
Faktorpoäng för antingen den individuella nivån eller den nationella, aggre-
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gerade nivån religiösa indikatorer kan därför användas för att mäta de båda 
dimensionerna av religiöst engagemang. 

 

Tabell 1: Resultat från en explanatorisk faktoranalys av en 
tvådimensionell modell för 7 indikatorer på religiöst engagemang. 
EVS/WVS data från 37 länder med ett huvudsakligen kristet kulturarv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Oberoende variabler för social bakgrund på mikronivå: Som kontrollvariab-
ler på mikronivå kommer fem indikatorer för social bakgrund på individuell 
nivå att användas. Dessa är ålder, kön, utbildning, familjestatus (har barn) 
och livstillfredsställelse (se den teoretiska diskussionen ovan om detta). Ut-
bildning mäts med en fråga om vid vilken ålder svarspersonen avslutade 
eller kommer att ha avslutat sin utbildning. Detta är visserligen ett grovt mått 
på utbildningsnivån. Men mer nyanserade mått på utbildningsnivån som tar 
hänsyn till varje lands specifika utbildningssystem skulle inverka menligt på 
möjligheten att göra jämförelser mellan olika länder. 

Mått på kulturell mångfald och välfärd: den primära forskningsfrågan i 
denna analys är att undersöka hur de båda dimensionerna av religiöst enga-
gemang är relaterade till faktorerna kulturell mångfald och välfärd på mak-
ronivå. Det är en komplicerad uppgift att med utgångspunkt i tillgängliga 
data mäta nivån av kulturell mångfald. I denna analys har tentativt använts 
tre indikatorer på makronivå för detta syfte. Dessa indikatorer mäter graden 
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av kulturell idiocentrism, graden av pluralism bland sociala rörelser och 
frivilligorganisationer (social movements and voluntary associations), och 
storleken på den informationsteknologiska sektorn. Den inledande teoretiska 
diskussionen pekade ut dessa tre dimensioner som särskilt intressanta för en 
analys av kulturell mångfald. Måttet på kulturell idiocentrism erhölls genom 
faktorpoäng för fem aggregerade indikatorer för idiocentrisk orientering (se 
diskussionen ovan angående detta). Dessa indikatorer mäter a) syn på om det 
finns generella regler för vad som är rätt och fel, sant och falskt eller om 
detta alltid beror på situationen, b) värdering av oberoende och respekt för 
andra, c) upplevelsen av fritt val och inflytande i ens eget liv, d) betydelsen 
av att kunna ta egna initiativ i sitt arbete, samt e) hur många skilda sociala 
rörelser och organisationer – andra än religiösa organisationer – som svars-
personen är aktiv medlem i. Dessa fem indikatorer kan alla ses som indikato-
rer på en idiocentrisk orientering (se vidare Triandis 1994: Table 3.1). Det 
bör också noteras att indikatorerna korrelerar positivt till varandra sinsemel-
lan samt att de hänger samman med en och samma latenta faktor. Detta har 
använts som kriterium för deras användbarhet för tvärkulturella jämförelser 
(Triandis 1994: 46). Givetvis kunde andra indikatorer på idiocentrism vara 
att föredra, men dessa fem variabler är de bäst tillgängliga i datamaterialet 
från EVS/WVS. Indikatorn för organisatorisk pluralism mäter graden av 
pluralism vad gäller aktivt medlemskap i ett antal frivilligorganisationer och 
sociala rörelser. Måttet baseras på det välkända Herfindahl-index. Ju mer 
jämn spridning medlemskapen har över ett givet antal olika rörelser, desto 
högre är graden av organisatorisk pluralism. Slutligen, måttet på den inform-
ationsteknologiska sektorns storlek utgörs av det nationella antalet interne-
tanslutningar per capita. Detta mått har erhållits från den statistik som rap-
porteras av Världsbanken. Resultaten från en komponentanalys för de tre 
indikatorerna på kulturell mångfald visar att de alla är relaterade till en och 
samma latenta dimension. Den första komponenten förklarar omkring 65 
procent av variansen för de tre indikatorerna. Medelvärdet för korrelationen 
mellan de tre indikatorerna är .45. Faktorpoängen för varje land på denna 
dimension kan, således, tentativt användas som ett mått på den nationella 
nivån på kulturell mångfald. 

För att kunna mäta graden av välfärd, har använts en något modifierad 
version av det så kallade Human Well-being Index (HWI) (Prescott-Allen 
2001). Detta modifierade mått täcker in fyra komponenter av välfärd. Dessa 
är hälsa och befolkning (förväntad livslängd vid födelsen och fruktsamhets-
talet), ekonomiskt välstånd (genomsnittlig hushålls- och nationalinkomst), 
sammanhållning (två index för frihet och inflytande respektive stabilitet och 
ordning, samt jämlikhet (genomsnittlig jämlikhet mellan hushåll och kön). 
Jämlikhetsindex har endast medräknats i HWI om det sänker genomsnittet 
av de tre förstnämnda komponenterna. Detta för att förhindra indexet från att 
balansera ett lågt resultat från de andra tre komponenterna (Prescott-Allen 
2001: 152). De fyra komponenterna som ingår i indexet är alla positivt kor-
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relerade. HWI-måttet har visats vara positivt korrelerat med flera andra mått 
på levnadsstandard (Prescott-Allen 2001). Detta visar på validiteten hos in-
dexet som ett relevant mått på välfärd. 

Resultat 
Skillnader mellan länder för de oberoende och beroende variablerna: Först 
ska noteras att det finns signifikanta positiva korrelationer mellan måtten på 
mänsklig välfärd och kulturell mångfald (r = .65, p < .01). Även om denna 
korrelation inte når upp till den styrka där multikollinearitet blir ett allvarligt 
problem (Edlund 1997: 84-100), är det nödvändigt att kontrollera detta, sär-
skilt som båda dessa mått används som oberoende variabler i multipla 
regressionsanalyser. En så kallad scatterplot för måttet för mänsklig välfärd 
och måttet på kulturell mångfald visar att samhällen som har lågt värde för 
mänsklig välfärd, men högt för kulturell mångfald, huvudsakligen saknas 
bland de 37 undersökta länder som ingår in denna studie. Sålunda kan kon-
stateras att omkring en fjärdedel av scatterplotten är tom. Emellertid visar en 
tidigare studie av förhållandet mellan kulturell uppdelning (fraktionalisering) 
och levnadsstandard att det inte finns några mekanismer som egentligen 
skulle förhindra länder att hamna i denna del av diagrammet (Pettersson & 
Esmer 2005). Tvärtom, kan det till och med hävdas att kulturell fraktional-
isering rentav skulle kunna leda till lägre grad av ekonomisk utveckling och 
levnadsstandard (Alesina et al. 2003). 

Såsom förväntat från faktoranalysen med två dimensioner av religiöst en-
gagemang är korrelationen mellan kyrkoorienterat religiöst engagemang och 
attityderna till religionens inflytande över politiken tydligt lägre, på såväl 
individuell som aggregerad nivå. Förhållandet på den senare nivån framgår 
av figur 1, i vilken visas en scatterplot av respektive lands medelvärde för 
faktorpoängen för de båda religiösa dimensionerna. Särskilt USA, Sydafrika 
och Mexiko har höga värden för båda dimensionerna, i tydlig kontrast till 
Frankrike, Belgien, Bulgarien, Luxemburg och Österrike, vilka alla har låga 
värden för båda dimensionerna. Sverige, Nederländerna, Finland, Spanien 
och Ryssland har låga värden för kyrkoorienterat religiöst engagemang men 
förhållandevis högt vad gäller attityderna till religiöst inflytande över politi-
ken, medan Polen, Malta, Kroatien, Rumänien och Filippinerna visar det 
motsatta mönstret, med höga värden för kyrkoorienterad religiositet och 
jämförelsevis låga värden för attityderna till religiöst inflytande över politi-
ken.  
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Figur 1: Kyrkoorienterad religion och inställning till religiöst inflytande över politi-
ken i 37 länder. 

Religiöst engagemang, mänsklig trygghet och kulturell mångfald: Som redan 
framhållits är huvudfrågan i denna undersökning om hur människors kyrko-
orienterade religiösa engagemang respektive deras inställning till religiöst 
inflytande över politiken är relaterade till nivån på välfärd och kulturell 
mångfald i de länder där de bor. För att undersöka detta, kommer en multipel 
regressionsanalys att användas för var och en av de beroende variablerna 
som ett första test. I dessa båda analyser studeras endast data på makronivå. 
För att kontrollera för betydelsen av katolicism och ortodoxi på nivån av 
religiöst engagemang, kommer den procentandel som tillhör dessa båda trad-
itioner i respektive land att introduceras som kontrollvariabler. Alltså an-
vänds protestantism som referenskategori. Resultaten från de multipla 
regressionsanalyserna presenteras i tabell 2. De multipla regressionskoeffici-
enterna visar att kulturell mångfald är positivt relaterad till var och en av de 
båda dimensionerna av religiöst engagemang, medan välfärd är negativt 
relaterad. Detaljerade analyser av det möjliga inflytandet av multikollineari-
tet mellan måtten på mänsklig trygghet och kulturell mångfald visade att 
dessa var negligerbara. 



51 

Tabell 2: Resultat från två multipla regressionsanalyser med 
Kyrkoorienterat religiöst engagemang och Attityd till religionens 
inflytande över politiken som beroende variabler. Aggregerade data för 
37 länder med en huvudsakligen kristen kultur. Värdena är 
ostandardiserade multipla regressionskoefficienter.  

 Kyrkoorienterat religiöst 
engagemang 

Attityd till religionens infly-
tande över politiken 

Konstant  1.27 ***  .70 *** 

Välfärd –.03 ***  –.01 ** 

Kulturell 
mångfald 

.26 ** .12 * 

Katolsk tradi-
tion 

1.11 ***   –.12 

Ortodox 
tradition  

.60   –.18 

Multipel R .75 ***  .55 * 

För att summera kan vi således dra slutsatsen att två regressionsanalyser av 
aggregerade data givit stöd för var och en av denna undersöknings huvudhy-
poteser. I en andra omgång av analyser kommer endast data på mikronivå att 
användas. I dessa analyser har de nationella nivåerna för mänsklig välfärd 
(HWI), respektive kulturell mångfald, transformerats till individuella kon-
textvariabler. Således har varje respondent i ett givet land tilldelats de nat-
ionella värdena för mänsklig välfärd (HWI) respektive kulturell mångfald. 
Som mått på religiöst engagemang har använts faktorpoängen från faktor-
analysen av indikatorerna på individnivå för religiöst engagemang. Ana-
lyserna av data på individnivå har utförts som en komparativ analys av tre 
olika regressionsmodeller. I den första modellen ingår endast bakgrundsvari-
abler på individnivå, som prediktorer för de två dimensionerna av religiöst 
engagemang. I enlighet med den inledande teoretiska diskussionen ovan, är 
de relevanta bakgrundsvariablerna ålder, kön, utbildning, familjestatus (om 
personen har barn eller ej) samt livstillfredsställelse. I den andra regress-
ionsmodellen ingår bakgrundsvariabler på individnivå samt dummy-
variabler för Katolik eller Ortodox (med Protestant som referenskategori) 
som oberoende variabler. I den tredje regressionsmodellen ingår kontextva-
riablerna mänsklig välfärd (HWI) och kulturell mångfald som prediktorer för 
religiöst engagemang. Resultaten för dessa regressionsmodeller redovisas i 
tabellerna 3 och 4. Resultaten från regressionsanalyserna visar samma möns-
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ter som i analyserna med aggregerade data. Mänsklig välfärd framstår som 
negativt relaterad till var och en av de två dimensionerna av religiöst enga-
gemang, medan kulturell mångfald är positivt relaterad. Regressionsana-
lyserna visar att dessa relationer är oberoende av inflytandet av individuella 
bakgrundsdata – men även oberoende av vilken religiös tradition personen 
tillhör. Det bör också noteras att de två dimensionerna av religiöst engage-
mang tycks vara på olika sätt relaterade till bakgrundsvariablerna på individ-
nivå. Vad gäller det kyrkoorienterade religiösa engagemanget verkar bak-
grundsvariablerna uppträda på ett väntat sätt (se tabell 3). Hög ålder, kvinn-
ligt kön och familjestatus (har barn) är positivt relaterade till religiöst enga-
gemang, medan utbildning tycks vara negativt relaterat till religiöst 
engagemang. Det bör också noteras att subjektiv livstillfredsställelse är posi-
tivt relaterat till kyrkoorienterat religiöst engagemang. Utifrån hypotesen om 
den negativa betydelsen av existentiell osäkerhet hade man snarare kunnat 
förvänta ett negativt samband. Om man emellertid beaktar att denna hypotes 
förutsätter att religionens roll är att lätta bördan av existentiell osäkerhet, kan 
en positiv regressionskoefficient tolkas som att innebära att religiöst enga-
gemang redan uppfyllt denna roll. Formulerat i teoretiska termer: en renod-
lad analys på individnivå fordrar en jämförelse av människors välfärd såväl 
före som efter att de utvecklat ett religiöst engagemang. Emellertid är det 
svårt att lokalisera de longitudinella data som skulle möjliggöra en sådan 
analys. Med avseende på attityd till religionens inflytande över politiken, 
framgår av tabell 4 att såväl ålder som subjektiv livsfredsställelse saknar 
betydelse som prediktorer. Båda de analyser som beskrivits så här långt är på 
sätt och viss bristfälliga. Analysen av data på makronivå bortsåg från effek-
terna av faktorer på individnivå, medan analyserna av data på mikronivå bröt 
mot antagandet om oberoende av de disaggregerade observationerna på mak-
ronivå. Således innebär såväl aggregerande och disaggregerande av data att 
det uppstår fel av olika slag (Bryk et al. 1992: XIV). I syfte att ta dessa fel i 
beaktande kommer resultaten från två analyser vilka kombinerar data på 
mikro- och makronivå, att presenteras i det följande. Multinivåanalysen bas-
eras på HLM-programmet3 vilket möjliggör uppskattning av de samtidiga 
effekterna av oberoende variabler på både mikro- och makronivå för de båda 
religiösa orienteringarna (se exempelvis Raudenbush & Bryk, 2002; Hox, 
1995). Resultaten presenteras i Tabell 5. Den hierarkiska multinivå regress-
ionsanalysen visar samma mönster som de föregående analyserna. Alltså, 
även med beaktande av de olika karaktäristika på mikronivå, finns en signi-
fikant inverkan av mänsklig trygghet och kulturell mångfald på var och en 
av de båda dimensionerna av religiöst engagemang. Nivån på mänsklig väl-
färd är negativt relaterad till de båda religiösa dimensionerna, medan nivån 
på kulturell mångfald är positivt relaterad.  

                                                 
3 Hierarchic Level Modelling, dvs. hierarkisk nivå-modellering, ÖA 
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Tabell 3: Resultat för multipel regressionsanalys med tre olika modeller. 
Beroende variabel: Kyrkoorienterat religiöst engagemang. Värdena är 
ostandardiserade multipla regressionskoefficienter. Data från 37 länder 
med huvudsakligen kristen kultur. Antal respondenter: 39.200. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Social bakgrund:    

Konstant –.56*** –.96*** .97*** 

Hög ålder .00n.s. –.01* .01*** 

Kvinnligt kön .30*** .26*** .27*** 

Har barn .10*** .10*** .05*** 

Högre utbildningsnivå –.03*** –.01*** –.02*** 

Livstillfredsställelse .02*** .02*** .04*** 

Religiös tradition:    

Katolsk   .70*** .83*** 

Ortodox   .58*** .58*** 

Välfärd, Kulturell mångfald:    

Välfärd    –.04*** 

Kulturell mångfald   .31*** 

Multipel R .26*** .42*** .56*** 

Förändring kvadrerad multipel R   .11*** .14*** 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05. 
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Tabell 4: Resultat för multipel regressionsanalys med tre olika modeller. 
Beroende variabel: Inställning till religionens inflytande över politiken. 
Värdena är ostandardiserade multipla regressionskoefficienter. Data 
från 37 länder med huvudsaklingen kristen kultur. Antal respondenter: 
39.200.  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Social bakgrund:    

Konstant –.11 **  –.12 ***  .65 *** 

Hög ålder –.01 **  –.01 **  .01 n.s. 

Kvinnligt kön .06 *** .06 *** .06 *** 

Har barn 03 *** .03 *** .01 * 

Högre utbildningsnivå .00 n.s  .00 n.s  –.01 * 

Livstillfredsställelse .00 n.s  .00 n.s  .00 n.s  

Religiös tradition:    

Katolsk   .02 n.s  .08 *** 

Ortodox   .03 n.s  .08 *** 

Välfärd, Kulturell mångfald:    

Välfärd    –.01 *** 

Kulturell mångfald   .17 *** 

Multipel R .05 ***  .05 ***  .15 *** 

Förändring kvadrerad multipel R   .00 n.s  .02 *** 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05. 
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Tabell 5: Resultat från två flernivåanalyser med hierarkiska linjära 
regressioner för vilka faktorer på mikro- respektive makronivå som 
påverkar människors kyrkoorienterade religiösa engagemang och deras 
attityd till religionens inflytande över politiken. Värdena är 
ostandardiserade flernivå-regressionskoefficienter. Data från EVS/WVS 
1999-2000 för 39.200 intervjupersoner i 37 länder. 

 Kyrkoorienterat 
religiöst engage-
mang 

Attityd till relig-
ionens inflytande 
över politiken 

Faktorer på mikronivå:   

Ålder .01*** .00n.s. 

Kön .32*** .06*** 

Utbildning –.02*** –.01n.s. 

Har barn  .03*** .02** 

Livstillfredsställelse  .04*** .00n.s. 

Faktorer på makronivå:   

Välfärd  –.03*** –.01** 

Kulturell mångfald  .26** .16*** 

Katolsk tradition 1.26*** –.18n.s. 

Ortodox tradition .89** –.25n.s. 

Frihetsgrader (=df) för mikronivå 36; respektive makronivå 32. *** p < .001; ** p < 
.01; * p < .05. 

Vad gäller de enskilda prediktorerna på individnivå, är resultaten huvudsak-
ligen i enlighet med fynden i de föregående analyserna. För att sammanfatta 
kan därför konstateras att de tre regressionsanalyser som redovisats i denna 
undersökning visat på någorlunda liknande resultat. Detta understryker pålit-
ligheten i resultaten. Var och en av de tre analysmodellerna har bekräftat att 
mänsklig välfärd är negativt relaterad till religiöst engagemang och att kultu-
rell mångfald är positivt relaterad.  

Religiös förändring mellan 1981 och 1999/2000: För att kunna undersöka 
mer i detalj de religiösa förändringar som ägt rum, presenterar Tabell 6  
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resultaten för de 16 länder som deltog både i vågen 1981 och vågen 
1999/2000 av värderingsstudierna.  

Tabell 6: Medelvärden för kyrkoorienterad religion år 1981 och 
1999/2000 för 16 länder med en huvudsakligen kristen kulturtradition.  

 År Förändring 

Land: 1981  1999/2000  

Mexiko  107.4 108.5 Ökning, p < .001 

Irland  107.2 103.3 Minskning, p < .001 

USA 106.0 106.0 Ingen skillnad 

Sydafrika  105.6 107.5 Ökning, p < .001 

Argentina  102.0 102.7 Ingen skillnad 

Kanada  101.8 100.0 Minskning, p < .001 

Italien 100.0 102.5 Ökning, p < .001 

Spanien  99.3 96.9 Minskning, p < .001 

Island  98.0 97.7 Ingen skillnad 

Ungern  98.0 94.4 Minskning, p < .001 

Belgien  97.3 94.4 Minskning, p < .001 

Nederländerna 95.3 93.9 Minskning, p < .05 

Finland 93.5 96.9 Ökning, p < .001 

Frankrike 93.2 92.8 Ingen skillnad 

Danmark 92.5 93.1 Ingen skillnad 

Sverige 91.8 92.7 Ökning, p < .05 

Eftersom frågorna som användes för att mäta människors attityder till relig-
ionens inflytande över politiken inte fanns med i 1981  
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års frågeformulär, kan resultaten för denna dimension inte rapporteras. De 
värden som rapporteras i Tabell 6 baseras på samma slags faktorpoäng som 
beskrevs i relation till Tabell 1. För att förenkla tolkningen av resultaten, 
transformerades faktorpoängen från faktoranalysen av hela datamängden för 
fem indikatorer till ett medelvärde på 100 med en standardavvikelse på 10. I 
tabell 6 ordnas länderna från högsta till lägsta värde vid början av undersök-
ningsperioden, år 1981. Fynden belyser att de religiösa förändringar som ägt 
rum mellan 1981 och 1999/2000 inte följer ett och samma mönster i de 16 
länderna. I sex länder gick religionen tillbaka, det blev en religiös uppgång i 
fem länder, medan fem länder präglades av religiös stabilitet (oförändrat). 
Detta varierande mönster av religiös förändring varnar onekligen för enkla 
och förhastade antaganden om en linjär tillbakagång för religion i dagens 
samhälle. En närmare analys av de varierande resultaten vad avser religiös 
förändring visar att det inte på något enkelt sätt går att identifiera något sys-
tematiskt mönster. En uppgång för religion återfinns såväl i länder med 
högsta nivå på religiöst engagemang (Mexiko, Italien) som länder med lägsta 
nivå (Finland, Sverige), och samma sak kan noteras för de länder som uppvi-
sar en minskning. Vidare verkar inte mönstren för uppgång respektive ned-
gång vara relaterade till uppdelningen mellan katolska och protestantiska 
länder. Både uppgång och nedgång förekommer bland de katolska länderna 
och samma sak gäller i de protestantiska länderna. Emellertid, och relevant 
för denna undersökning är en intressant tendens som även om den är svag 
kan iakttas vid en närmare blick på både storleken och riktningen i de reli-
giösa förändringarna. Om man beräknar förändringarna mellan 1999/2000 
och 1981, anger ett positivt värde en religiös uppgång och ett negativt en 
religiös nedgång. Den partiella korrelationen mellan välfärdsnivån vid den 
undersökta periodens slut och förändringen i religiöst engagemang, kontroll-
lerat för nivån av kulturell mångfald, visar sig vara negativ (-.41), medan den 
motsvarande partiella korrelationen för kulturell mångfald visar sig vara 
positiv (.28). Även om ingen av dessa båda koefficienter är statistiskt signi-
fikant, sammanfaller detta mönster emellertid med de tidigare fynden vad 
gäller de olika effekterna av välfärd respektive kulturell mångfald. Resultatet 
indikerar också att detaljerade longitudinella analyser vore ett intressant 
alternativ till de tvärsektionella analyser som har presenterats i detta kapitel. 
I detta avseende bör också noteras att mönstren för religiös nedgång respek-
tive religiös uppgång också går att observera i en del preliminära analyser av 
delar av WVS-data från undersökningsomgången 2005/2006. Därför kom-
mer detaljerade analyser av kompletta data från denna undersökningsom-
gång bli av stort intresse för att undersöka relationen mellan de två huvud-
hypoteser om religiös förändring som varit i centrum för denna analys. 



58 

Slutsatser 
Den här undersökningen började i antagandet att religion påverkas negativt 
av välfärd och påverkas positivt av kulturell mångfald. Således antogs två 
olika dimensioner av den avancerade moderniteten påverka religion i varsin 
motsatt riktning. Vidare (och i denna analys huvudsakligen infört som ett 
slags kontrollvariabler), antogs också nivån på människors religiösa enga-
gemang vara relaterad till vilken kristen tradition de tillhör samt deras socio-
ekonomiska bakgrund. Jämfört med protestantism antogs både katolicism 
och ortodoxi vara relaterade till högre nivåer av religiöst engagemang. Social 
bakgrund som hög ålder, kvinnligt kön, familjestatus (har barn) och låg ut-
bildningsnivå antogs också bidra till högre nivåer för religiöst engagemang. 
Som beroende variabler för de båda huvudhypoteserna undersöktes två di-
mensioner av religiöst engagemang. Den första var en allmän kyrkooriente-
rad religiositet, medan den andra rörde människors attityder till religionens 
inflytande över politiken. Dessa båda dimensioner valdes eftersom de relate-
rar till två centrala aspekter i sekulariseringsteorin. Hypotesen om den varie-
rade betydelsen av välfärd respektive kulturell mångfald testades på en om-
fattande datamängd från 37 länder med ett huvudsakligen kristet kulturarv. 
Dessa länder valdes för att få tillgång till jämförbara mått på religiöst enga-
gemang.  

De empiriska resultaten stödde de båda teoretiska hypoteserna, vilka rörde 
sig på en makronivå och det är svårt att dra slutsatsen från de detaljerade 
resultaten av regressionsanalyserna att någon av dem lyckats förklara mer av 
variansen i religiöst engagemang än den andra. Följaktligen verkar de båda 
teoretiska perspektiv, som antar att religion påverkas olika av två skilda di-
mensioner av modernisering, ha uppskattningsvis samma förklaringskraft. 
Dessa resultat visar att i analyser av religiös förändring bör modernisering 
inte betraktas som en homogen faktor som har en och endast en effekt på 
religion. Istället tycks skilda dimensioner i det moderna samhället vara för-
bundna med olika slags religiös förändring. Med två välkända uttalanden i 
åminnelse, kan alltså konstateras att dessa resultat varken understödjer seku-
lariseringsteorins snara begravning (the immediate burial of the secularizat-
ion theory) (se vidare Stark and Finke 2000: 79) eller utbudsteorins sista 
dödsstöt (deadly strike at the religious supply side theory) (se vidare Bruce 
1999: 2). 

Slutsatsen att välfärd och kulturell mångfald har motsatta effekter på reli-
giöst engagemang baserar sig på en analytisk strategi som innebar att dessa 
båda faktorer undersöktes samtidigt med hjälp av en och samma mängd em-
piriska data. Detta i kontrast till tidigare slutsatser om förtjänsterna hos de 
två skilda teoretiska perspektiven om relationen mellan religion och moder-
nisering, vilka alltför sällan baserats på en sådan komparativ analytisk stra-
tegi. Det vore onekligen av stort intresse om det gick att finna data som 
skulle tillåta ytterligare mer detaljerade analyser av effekterna av en möjlig 
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utvecklingssekvens mellan framsteg i välfärd respektive kulturell mångfald. 
Sålunda kunde man förvänta avancerade sociala framsteg att bidra till lägre 
nivåer av religiöst deltagande samtidigt som högre nivåer av kulturell mång-
fald, vilken i sin tur skulle leda till högre nivåer av religiöst deltagande (se 
vidare Halman & Pettersson 2002b). Emellertid utgår den analys som redo-
visas i detta kapitel huvudsakligen från tvärsektionella data. Givetvis ger 
sådana dataanalyser inte något starkt stöd för de teoretiska antagandena om 
utveckling över tid. Därför var det av ett inte obetydligt intresse att analysen 
av de religiösa förändringarna under två decennier indikerade ett liknande 
mönster som de tvärsektionella analyserna. Även om de resultaten inte var 
statistiskt signifikanta, visade analysen av de religiösa förändringar som 
hade ägt rum mellan 1981 och 1999/2000 att välfärd var relaterat till religiös 
nedgång, och kulturell mångfald till religiös uppgång. Vidare visade ana-
lysen av longitudinella data tydligt att det finns anledning att vara mycket 
försiktig med att anta någon universell linjär religiös nedgång i dagens sam-
hälle. Resultaten visar istället att religiös uppgång var lika vanlig som reli-
giös nedgång och dessutom visade flera länder inga förändringar alls i detta 
avseende. 

Det bör också noteras att de data som analyserats i detta kapitel knappast 
visar att människor i någon större utsträckning har uppfattningen att religiösa 
ledare bör delta aktivt i den politiska sfären. Snarare är det så, trots systema-
tiska skillnader länderna emellan, att data antyder att den övervägande mer-
parten av befolkningen i de flesta länder är skeptisk till ett religiöst infly-
tande på politik och sociala frågor (se vidare Halman & Pettersson 2002a). 
Denna slutsats stöds också av en annan datamängd, den så kallade RAMP-
studien, i vilken människor i Belgien, Danmark, Finland, Storbritannien, 
Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal respektive Sverige 
tillfrågades om religionen i form av majoritetskyrkan borde ha ett inflytande 
över politiken eller inte. Dessa data visade att den stora majoriteten var av 
uppfattningen att kyrkorna inte borde ha ett sådant inflytande (Halman & 
Pettersson 2002b). Dessa resultat är av särskilt intresse i förhållande till en 
del aktuella påståenden om att religioner i samtiden inte accepterar den mar-
ginaliserade och privatiserade roll som sekulariserings- och moderniserings-
teoretikerna reserverade för dem (Casanova 1994). Även om kulturell mång-
fald tycks vara gynnsam för en positiv förståelse av en sådan roll kan de data 
som analyserats i detta kapitel knappast sägas visa att människor i allmänhet 
skulle vara beredda att acceptera ett religiöst inflytande över politiken. 

Förvisso är det så att analyserna som presenterats i denna undersökning 
behöver granskas kritiskt. Särskilt framstår indikatorn för kulturell mångfald 
behöva vidareutvecklas, framför allt vad gäller data som skulle tillåta en 
bredare täckning av skilda dimensioner av kulturen på en makronivå. Samti-
digt skulle en valid indikator för graden av heterogenitet i människors livså-
skådningar och religiösa preferenser idealt sett baseras på data på individ-
nivå. I syfte att etablera ett mått på kulturell mångfald på makronivå från 
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sådana data, förefaller den teoretiska modellen för idiocentriska och al-
locentriska föreställningar om samhället som en framkomlig väg. Således 
kunde det vara fruktbart att likställa kulturell mångfald med idiocentriska 
synsätt kombinerat med mikropolitiska, heterogena, icke-klassbundna prak-
tiker. Vad beträffar de två beroende variabler som har analyserats i denna 
undersökning, framstår indikatorn för kyrkoorienterat religiöst engagemang 
som enkel och oproblematisk. Samtidigt kan det vara intressant att fortsätta 
detta slags undersökning vad avser även andra dimensioner av religiöst en-
gagemang, inte minst sådana dimensioner som är mindre kyrkoorienterade. 
Detta eftersom sådana mer öppna, icke-organiserade former av religiöst en-
gagemang ofta påstås vara i tilltagande. Bättre mått för sådana dimensioner 
av religiöst engagemang skulle kunna kasta ytterligare ljus på de processer 
som diskuterats i denna analys. 

Slutligen måste framhållas att nivån på religiöst deltagande i ett land san-
nolikt beror på en rad faktorer, vilka inte undersökts inom ramen för detta 
kapitel. Exempelvis kan landspecifik kyrkohistorisk utveckling, landspeci-
fika relationer mellan religion och nationalism, landspecifika relationer mel-
lan religion och olika sociala och etniska strata, landspecifika relationer mel-
lan religion och det partipolitiska systemet etc., påverka nivåerna på kyrko-
deltagande och människors uppfattningar om förhållandet mellan religion 
och politik. Därför kan skillnader mellan länder, som visats i denna analys, 
också bero på faktorer som inte har undersökts eller kontrollerats för. Hur 
det än förhåller sig med detta, bör de systematiska förhållanden som visats 
mellan välfärd, kulturell mångfald och religiöst engagemang ändå uppmärk-
sammas. Dessa systematiska förhållanden visades i en sammanhållen data-
mängd omfattande cirka 50 000 tillfrågade i 37 länder med skilda kristna 
traditioner och olika nivåer av kulturell mångfald och sociala utveckling. 
Vidare är dessa förhållanden synnerligen relevanta med avseende på både 
sekulariseringsteorin och utbudsteorin, två nyckelperspektiv inom samtida 
studier av religion. Sammanfattningsvis kan det därför konstateras att både 
den forskningsstrategi vilken utvecklats för denna undersökning, och de 
empiriska resultaten som redovisats, har bidragit till en fördjupad förståelse 
av de intrikata relationerna mellan välfärd, kulturell mångfald och religiös 
förändring. 
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Nya perspektiv på offentlig religion i det 
moderna samhället 

JOSÉ CASANOVA 

1Det har nu gått över ett decennium sedan min bok Public religions in the 
modern world publicerades, och det kan fastslås med viss säkerhet att den tes 
som först presenterades där – att vi bevittnar en process av religionens ”av-
privatisering” som en relativt global trend – har blivit tydligt bekräftad (Ca-
sanova 1994). Bokens viktigaste bidrag var dock inte som jag ser det den 
relativt förutsebara empiriska observationen av en sådan global trend. Vikti-
gare var det teoretiska och normativa ifrågasättandet av den liberala privati-
seringsteorin, nämligen att tesen om religionens privatisering i den moderna 
världen inte längre är hållbar, varken empiriskt eller normativt. På sätt och 
vis kan validiteten av religionens avprivatisering bäst bekräftas på sekulari-
seringens hemmaplan, i Västeuropa. 

Det finns definitivt väldigt lite bevis av något slag för någon sorts religiös 
väckelse bland människor i Europa, förutom den tydliga tillströmningen av 
nya migrantreligioner (Casanova 2009). Men religion har definitivt återvänt 
som en omtvistad fråga i offentligheten i Europas länder. Det kan vara lite 
tidigt att tala om ett postsekulärt Europa, men det går absolut att ana ett sig-
nifikant skifte i Europas tidsanda. I början fick tesen om religionens avpriva-
tisering som en global trend inte särskilt mycket gehör i Europa. Religionens 
privatisering togs helt enkelt alldeles för mycket för given, både som empi-
riskt faktum och som norm för moderna europeiska samhällen. Tanken på en 
modern, offentlig religion var fortfarande alltför främmande, och religiös 
tillväxt på andra håll kunde enkelt förklaras – eller bortförklaras – som 
framväxande fundamentalism i samhällen som ännu inte var fullt moderna. 
Men under de senaste åren har det skett en märkbar förändring i attityd och 
uppmärksamhet runt om i Europa. Varannan vecka talas det om en ny stor 
konferens om religion någonstans i Europa, eller att det har etablerats ett nytt 
stort forskningscentrum eller forskningsprogram om ”religion och politik”, 
om ”migration och religion”, ”religion och våld” eller ”religionsdialog”. 
Tydligast är att väldigt få röster i Europa idag återupprepar den gamla tesen 
                                                 
1 Denna text publicerades först på engelska i 2008 i de Vries, Hent (red.) Religion: beyond a 
concept, Fordham University Press, New York med titeln Public Religions Revisited. Kapitlet 
är översatt från engelska av Marta Axner.  
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om religionens privatisering utan att problematisera eller omformulera den. 
Till och med den självsäkra franska laïcitén är på defensiven och beredd att 
göra vissa eftergifter. 

Terroristattackerna den 11 september 2001 och diskursen om ”civilisat-
ionernas kamp” har definitivt spelat en viktig roll i att fokusera Europas 
uppmärksamhet på religionsfrågor. Men att se den här nya uppmärksamhet-
en enbart eller ens huvudsakligen som orsakad av framväxten av så kallad 
islamistisk fundamentalism eller hotet som den riktar mot västvärlden och 
främst Europa vore ett stort misstag. Förändringsprocesser inom Europa 
bidrar också till ett nytt allmänt intresse för religion. Övergripande processer 
som globalisering, ökad transnationell migration, och den pågående euro-
piska integrationen – särskilt utsikterna för Turkiet att bli medlem i EU – 
utgör avgörande utmaningar mot de europiska nationella välfärdsstaterna 
men också mot de olika typer av kyrka-stat-modeller och förhållanden mel-
lan religion och sekularitet som de europeiska länderna har etablerat efter 
andra världskriget (Casanova 2006). 

Syftet med att återvända till boken Public religions är inte enbart självbe-
låtenhet. Snarare är det ett kritiskt försök att peka på vad jag själv ser som de 
stora bristerna eller begränsningarna i den diskussion jag förde där. De hu-
vudsakliga bristerna kan grupperas i tre kategorier: 1) bokens västcentrism; 
2) försöket att begränsa (åtminstone normativt) den moderna offentliga relig-
ionen till enbart det civila samhällets offentlighet; 3) den empiriska utgångs-
punkten att göra en studie av relationerna kyrka-stat-nation-civilsamhälle 
utan att ta in de transnationella och globala dimensionerna. 

I hög grad berodde dessa brister på medvetna avgränsningar som gjordes 
på goda metodologiska, substantiella och strategiska grunder. Jag erkände 
redan i inledningen till boken att den var en ”västcentrerad studie, både be-
träffande vilka fall som har valts ut, och när det gäller det normativa per-
spektiv som genomsyrar undersökningen” (Casanova 1994). Avgränsningen 
att bara studera västerländsk kristendom var fullt berättigad avseende den 
genealogiska rekonstruktionen av sekulariseringens specifika historiska pro-
cess inom den latinska kristenheten (snarare än att se sekularisering som en 
generell universell process av mänsklig och samhällelig utvecklig), avgräns-
ningen av studien till katolicism och protestantism som specifika religions-
former samt avgränsningen till västerländska (Europeiska och postkoloniala) 
samhällen. Jag hänvisade då till ”begränsad tid, kunskap och resurser, liksom 
en postmodern medvetenhet om farorna i en överdriven homogenisering”, 
liksom risken för ”orientalism”. 

Strategiskt var jag övertygad om att det var nödvändigt att först ifråga-
sätta sekulariseringsteorin inifrån, empiriskt och normativt inuti väster-
ländska samhällen och i en västerländsk diskurs. Först därefter skulle det 
vara möjligt att ta sig an det ännu mer överväldigande uppdraget att gå utan-
för den västerländska kristendomen och anlägga ett globalt jämförande per-
spektiv. Som jag indikerade då, ”en sådan enorm uppgift skulle ha krävt en 
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modifiering och utvidgning av min typologi för offentlig religion, av teorin 
om religiös och politisk differentiering, och av det generella teoretiska ram-
verk som användes” (Casanova 1994). Mycket av mitt arbete har sedan 
boken publicerades handlat om att försöka åtgärda de bristerna. Jag har rört 
mig i den riktningen delvis på grund av den pregnanta kritiken från Talad 
Asad, delvis utifrån min egen forskning om transnationell migration och 
transnationell religion, men framför allt på grund av den oundvikliga kon-
frontationen med globaliseringsprocessen och dess effekter på religion. 

Låt mig nu kortfattat skissa på hur jag försökt adressera dessa brister på 
tre nivåer: 

 
1. Omvärdering av sekulariseringsbegreppet bortom västerlandet – 

mot ett jämförande globalt förhållningssätt (se Casanova 2006) 
2. Offentlig religion bortom separation kyrka-stat och civilsamhället: 

den dubbla klausulen och ”dubbel tolerans” 
3. Transnationella religioner, transnationella föreställda gemenskap-

er och globalisering 

Omvärdering av sekularisering bortom västerlandet: ett 
globalt jämförande perspektiv 
Medan de två mindre underteserna till sekulariseringsteorin – religionens 
tillbakagång och religionens privatisering – har genomgått omfattande kritik 
och revidering de senaste femton åren, så har teorins kärna, nämligen förstå-
elsen av sekularisering som en enhetlig process av funktionell differentiering 
av olika institutionella sfärer och subsystem i moderna samhällen, kvarstått 
som relativt oproblematiserad inom samhällsvetenskapen, särskilt inom 
europeisk sociologi. Ändå borde man fråga sig huruvida det är lämpligt att 
inordna de mångfacetterade och väldigt varierande historiska mönster av 
differentiering och fusioner av olika institutionella sfärer (som kyrka och 
stat, stat och marknad, marknad och vetenskap) som funnits historiskt i de 
olika europeiska samhällena, i en enhetlig, teleologisk process av modern 
funktionell differentiering.2 

Talad Asad var först med att påpeka att ”sekulariseringen som historisk 
process resulterar i en anmärkningsvärd ideologisk invertering … En gång i 
tiden var det sekulära del av en teologisk diskurs (saeculum)”, medan det 
senare blev så att det religiösa konstitueras av sekulära politiska och veten-
skapliga diskurser, så att religion växer fram som en historisk kategori och 

                                                 
2 För en skarp kritik av differentieringstesen, se Tilly C. (1984). Four More Pernicious Postu-
lates. I Tilly, C. (ed.) Big structures, large processes, huge comparisons. New York: Russell 
Sage Foundation, ss 43-60. 
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som ett universellt globaliserat begrepp, konstruerat av den västerländska 
sekulära moderniteten (Asad 2003). 

Men som jag påpekade i mitt svar på Asads skarpa kritik, sekularismens 
nutida genealogier misslyckas med att erkänna i vilken utsträckning forme-
ringen av det sekulära i sig själv är oupplösligt sammanlänkad med den 
europeiska kristenhetens interna förändringsprocesser; från den så kallade 
påvliga revolutionen till den protestantiska reformationen, och från de aske-
tiska och pietistiska väckelserna på 1600- och 1700-talen till framväxten av 
den evangelikala denominationella protestantismen i 1800-talets Amerika 
(Casanova 2006). Ska man definiera dessa förändringar som en intern seku-
lariseringsprocess inom den västerländska kristendomen, eller som det seku-
lära förnuftets list, eller både och? En korrekt omdefinition av sekularise-
ringen kommer att kräva kritiska studier av de mångfaldiga differentierings- 
och sammansmältningsmönster av det religiösa och det sekulära och deras 
ömsesidiga konstitution tvärs över alla världens religioner. Det gäller särskilt 
de så kallade ”världsreligionerna” även om vi är medvetna, tack vare To-
moko Masuzawa, hur mycket ”världsreligionerna” också är en konstruktion 
av västerländsk sekulär kristen modernitet (Masuzawa 2006). 

Kontextualiseringen av våra kategorier, som ”religion”, det sekulära”, det 
”teologiskt-politiska” och så vidare, borde börja med ett erkännande av den 
specifikt kristna historiciteten i Västeuropas utveckling, och av de skiftande 
historiska mönster av sekularisering och differentiering som funnits i euro-
piska och västerländska samhällen. Ett sådant erkännande skulle ge plats för 
en mindre eurocentrisk jämförande analys av differentieringens och sekulari-
seringens mönster i andra civilisationer och världsreligioner. Än viktigare är 
erkännandet att alla dessa processer överallt är dynamiskt sammanhängande 
och ömsesidigt konstituerande, alltsedan den världshistoriska globaliserings-
processen började med den europeiska koloniala expansionen. 

Det finns mångfaldiga och skiftande sekulariseringar i väst och mångfald-
iga och skiftande västerländska moderniteter, och de är fortfarande mesta-
dels sammankopplande med grundläggande historiska skillnader mellan 
katolsk, protestantisk och bysantisk kristendom, och mellan luthersk och 
kalvinsk protestantism. Som David Martin har visat, i den latinsk-katolska 
kulturkretsen och i någon mån i det kontinentala Europa, fanns det en kollis-
ion mellan religion och den differentierade sekulära sfären – det vill säga 
mellan katolsk kristendom och modern vetenskap, modern kapitalism och 
den moderna staten (Martin 1978). Som ett resultat av den fördröjda krocken 
kunde upplysningens religionskritik finna en riklig resonans här; den seku-
laristiska modernitetsgenealogin konstruerades som en triumfatorisk frigö-
relse genom förnuft, frihet och inomvärldslig strävan från religionens bojor 
och praktiskt taget varje progressiv social rörelse i Europa sedan den franska 
revolutionen har anslutit sig till sekularismen. De berättelser som har legat 
till grund för funktionalistiska teorier om sekularisering och differentiering 
har föreställt sig denna process som de sekulära sfärernas frigörelse och ex-
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pansion på bekostnad av en försvagad och begränsad, men också sedermera 
differentierad, religiös sfär. Gränserna är välbevakade, men de förflyttas och 
knuffar därmed religionen allt längre ut i marginalen och in i den privata 
sfären. 

I de anglo-protestantiska och kalvinistiska kulturkretsarna däremot, sär-
skilt i USA, fanns ett samförstånd mellan religion och den differentierade 
sekulära sfären. Det finns väldigt lite historiskt belägg för någon spänning 
mellan amerikansk protestantism och kapitalism och väldigt lite uttalad 
spänning mellan vetenskap och religion i Amerika innan Darwins genomslag 
i slutet på 1800-talet. Den amerikanska upplysningen hade knappast något 
antireligiöst element. Även åtskillnaden mellan kyrka och stat som fastslogs 
konstitutionellt i den dubbla klausulen i första tillägget till konstitutionen, 
understöddes av religiösa grupper. Den hade lika mycket syftet att skydda fri 
religionsutövning från statlig inblandning och från statskyrkor som den hade 
syftet att skydda den federala sekulära staten från religiös inblandning. Det 
har varit ovanligt med progressiva sociala rörelser i Amerika som anspelar 
på sekularistiska värden, i alla fall fram tills alldeles nyligen. Rörelser som 
hänvisar till evangeliet eller till ”kristna” värden har varit betydligt vanligare 
historiskt bland amerikanska sociala rörelser, liksom i de amerikanska presi-
denternas retorik. 

Syftet med denna jämförelse är inte att upprepa det välkända faktum att 
det amerikanska samhället är mer ”religiöst” och därför mindre ”sekulärt” än 
europeiska samhällen. Även om det första ledet stämmer, så är det andra 
ledet inte någon självklar följd av det första. Tvärtom, USA har alltid varit 
paradexemplet på ett modernt sekulärt, differentierat samhälle, även om det 
sekuläras triumf skedde med religionens hjälp snarare än på dess bekostnad 
och själva gränserna blev så suddiga att det, åtminstone med europeiska mått 
mätt, blir svårt att se var religionen börjar och det sekulära slutar. Ändå vore 
det löjligt att hävda att USA skulle vara ett mindre funktionellt differentierat 
samhälle, och därmed mindre modernt och mindre sekulärt, än exempelvis 
Frankrike eller Sverige. Tvärtom skulle man kunna hävda att det finns 
mindre funktionell differentiering av stat, ekonomi, vetenskap och så vidare i 
étâtiste-laïciste Frankrike än i USA, men det gör inte Frankrike varken 
mindre modernt eller mindre sekulärt än USA. 

Om det europeiska sekulariseringsbegreppet inte är en särskilt relevant 
kategori i det ”kristna” USA, så är det i ännu mindre utsträckning direkt 
applicerbart på de kulturer som har helt andra struktureringar av religiöst och 
sekulärt. Som en analytisk konceptualisering av en historisk process är seku-
larisering en kategori som är meningsfull inom kontexten av den specifika 
interna och externa dynamiken i transformeringen av europeisk västerländsk 
kristendom från medeltiden till nutid. Men kategorin blir problematisk när 
den generaliseras till en universell process av samhällsutveckling och när 
den överförs till andra världsreligioner och andra kulturella områden med 
helt andra struktureringsdynamiker i relationerna och spänningen mellan 
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religion och värld, eller mellan kosmologisk transcendens och världslig im-
manens. 

Kategorin sekularisering är till exempel knappast användbar för ”religion-
er” som daoism eller konfucianism, eftersom de inte alls karaktäriseras av 
någon större spänning gentemot ”världen”. Deras förståelse av transcendens 
knappast kan kallas ”religiös” och de inte har någon kyrklig organisation. 
Religioner som alltid varit ”världsliga” eller ”lekmannabaserade” behöver på 
sätt och vis inte genomgå någon sekulariseringsprocess. Att sekularisera – 
alltså, att ”förvärldsliga” eller ”flytta från kyrklig till civil användning” – är 
en process som inte är begriplig i en sådan kontext. På ett sätt har Kina och 
den konfucianska kulturkretsen varit ”sekulär” avant la lettre. Det är den 
förutsatta inneboende korrelationen mellan modernisering och sekularisering 
som är högst problematisk. Det kan finnas högst moderna samhällen som 
USA, som är sekulära men samtidigt djupt religiösa, och det kan finnas för-
moderna samhällen som Kina, som ur vår eurocentriska synvinkel framstår 
som djupt sekulära och irreligiösa. 

Begreppet multipla moderniteter, först utvecklat av S.N. Eisenstadt, är en 
lämpligare konceptualisering och pragmatisk bild av de moderna globala 
trenderna än sekulär kosmopolitism eller civilisationernas kamp. Men det 
finns vissa likheter. Liksom kosmopolitism vidhåller begreppet multipla 
moderniteter att det finns vissa gemensamma element eller karaktärsdrag 
som delas av alla ”moderna” samhällen, som hjälper till att särskilja dem 
från sina ”traditionella” eller förmoderna former. Men dessa moderna karak-
tärsdrag eller principer antar skiftande former och olika institutionalisering-
ar. Dessutom är många av dessa institutionaliseringar kontinuerliga eller 
kongruenta med traditionella historiska civilisationer. Alltså, det finns både 
en modernitetens civilisation och en fortsatt transformering av förmoderna 
historiska civilisationer under moderna förutsättningar, som tillsammans 
skapar de multipla moderniteterna. 

Multipla moderniteter-positionen avvisar både tanken på ett radikalt mo-
dernt brott med traditionen och tanken på en essentiell modern kontinuitet 
med traditionen. Alla traditioner och civilisationer blir radikalt transforme-
rade i moderniseringsprocessen, men de har också möjlighet att forma hur de 
moderna ”religiösa” och ”sekulära” karaktärsdragen institutionaliseras. Trad-
itioner tvingas reagera och anpassa sig till modernitetens villkor, men i pro-
cessen att omformulera sina traditioner för moderna kontexter, så hjälper de 
också till att gestalta specifika former av ”religiös” och ”sekulär” modernitet. 
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Offentlig religion bortom separation kyrka-stat och 
civilsamhället: den dubbla klausulen och ”dubbel 
tolerans” 
Min egen analys av religionens avprivatisering försökte hålla, åtminstone 
normativt, offentlig religion inom det civila samhällets offentlighet, utan att 
låta den spilla över till den politiska sfären eller den demokratiska staten. 
Idag måste jag erkänna min egen moderna västerländska sekulära fördoms-
fullhet och det specifikt hermeneutiskt katolska och ”kyrkliga” perspektiv på 
religion som jag antog i min jämförande analys av relationerna mellan kyrka, 
stat, nation och civilsamhälle i västerländska katolska och protestantiska 
samhällen. Så fort man antar ett globalt jämförande perspektiv måste man 
erkänna att det är osannolikt att offentlig religion skulle begränsa sig till 
civilsamhällets offentlighet, eller hålla sig inom de territoriella nationalstats-
gränserna eller inom de konstitutionella gränserna för en avreglerad kyrka 
med juridisk åtskillnad mellan kyrka och stat. Vi behöver gå bortom den 
sekularistiska diskursen om separation och bortom civilsamhällets offentlig-
het för att ta oss an den demokratiska politikens verkliga frågor runt om i 
världen. Alfred Stepans modell med ”dubbel tolerans” erbjuder i mina ögon 
ett mer fruktbart angreppssätt (Stepan 2001). 

Med mitt hermeneutiska katolska perspektiv menar jag det faktum att min 
teori om ”modern offentlig religion” var väldigt färgad av erfarenheten från 
den officiella katolska aggiornamento på 1960-talet. Av alla världsreligioner 
har ingen verkat vara så hotad i grunden av de moderna territoriella suveräna 
nationalstaterna som den Romersk katolska kyrkan. Den protestantiska re-
formationen och upplösningen av den västerländska kristenheten undermine-
rade påvens roll som andligt överhuvud för en världsvid kristen monarki 
representerad av det romerska imperiet. Påvedömet förlorade inte bara and-
lig överhöghet över de protestantiska områdena och folken, utan förlorade 
också kontroll över de framväxande nationella katolska kyrkorna, där 
caesaropapistiska katolska monarkertog över inflytande (se Casanova 1997 
för en längre utveckling av detta). Vid den Westfaliska freden 1648 lyckades 
katolska och protestantiska furstar gemensamt framgångsrikt stänga ute 
påvedömet från Europas utrikes- och inrikespolitik. En efter en minskade 
eller försvann den katolska kyrkans transnationella medeltida dimensioner 
från 1500-talet fram till 1800-talet. Det är alltså inte så förvånande att ka-
tolska kyrkan i århundraden fortsatte vara uttalat antimodern och utvecklade 
en negativ historiefilosofi som framställde moderniseringsprocesserna som 
hädiska avvikelser från den medeltida kristendomen. Men den katolska livs-
världen förblev inte fastfrusen i det förflutnas medeltida kristenhet, och inte 
heller var de katolska reaktionerna på moderniteten (motreformationen, mot-
upplysningen, motrevolutionen osv) enkla reaktionära tillbakadraganden till 
en statisk oföränderlig tradition. Snarare var de aktiva försök, fast oftast inte 
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särskilt framgångsrika, att skapa en egen katolsk version av moderniteten. 
Bara en teleologisk, normativ version av enhetlig, progressiv och linjär väs-
terländsk modernitet kan skapa sådana historiska svar som fundamentalist-
iska reaktioner. 

Den katolska aggiornamento i relation till den sekulära moderniteten 
kulminerade vid Andra Vatikankonciliet och uttrycks i de två viktigaste do-
kumenten från konciliet, nämligen deklarationen om religionsfrihet (Dignitis 
Humanae) och den pastorala konstitutionen Om kyrkans roll i den moderna 
världen (Gaudium et Spes). Det officiella erkännandet av varje individs 
okränkbara rätt till religionsfrihet, baserad på heligheten i människans värde, 
betydde att kyrkan övergav sin traditionella tvingande karaktär och erkände 
den moderna principen om separation mellan kyrka och stat. Gaudium et 
Spes å sin sida representerade accepterandet av den moderna sekulära tidsål-
dern och den moderna sekulära världens religiösa legitimitet. Den satte där-
med punkt för den negativa historiefilosofi som hade präglat katolska stånd-
punkter sedan motreformationen. 

Andra Vatikankonciliet ledde till en grundläggande omsvängning där ka-
tolska kyrkan gick från att vara en statsorienterad till en civilsamhällesorien-
terad institution. Att man antog den moderna diskursen om mänskliga rättig-
heter möjliggjorde dessutom att katolska kyrkan kunde spela en avgörande 
roll i motståndet mot auktoritära regimer och i demokratiseringsprocesser 
runt om i den katolska världen. Dock betydde katolska kyrkans frivilliga 
skiljande från staterna inte att katolicismen privatiserades utan snarare en 
omlokalisering från stat till civilsamhälle. Detta är den hermeneutiska kon-
text där jag utvecklade mitt analytiska ramverk om modern offentlig religion 
och avprivatiseringsteorin. Men uppenbarligen finns det många andra former 
av modern offentlig religion och andra former av avprivatisering. 

Katolicismens transformation är särskilt intressant eftersom den moderna 
sekularismdiskursen ofta formulerats just i relation till katolicismen. Det har 
alltid funnits ett berättigande, utifrån katolska kyrkans officiella ställningsta-
ganden, för en modern sekulär anti-katolsk diskurs. Kyrkan hade ju trots allt 
motsatt sig det mesta av den moderna historiska utvecklingen – den prote-
stantiska reformationen, den moderna nationalstaten, den moderna veten-
skapens genombrott, upplysningen, franska revolutionen och de demokra-
tiska revolutionerna 1848. Den hade också avvisat mänskliga rättigheter-
diskursen, modernismen, liberalismen och Amerikanismen som ”moderna 
villfarelser” eller hädelse. Ändå kan katolicismen i någon utsträckning sägas 
vara en produkt eller konstruktion av just anti-katolicismen, genom upplys-
ningens religionskritik och liberalismens sekularism som kritik av ancien 
régimes, dvs. alla allianser mellan ”tronen och altaret”. Katolicismen har 
alltid konstruerat sig själv diskursivt i dialektisk relation till varje tids anti-
katolska diskurs. Men praktikerna och tänkesätten inom katolicismens livs-
värld har alltid överskridit den homogena diskursiva konstruktionen. 
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Oavsett vad man anser om gamla anti-katolska fördomar, ifrågasätter de 
snabba och radikala förändringarna i politisk kultur i de katolska länderna till 
följd av omsvängningarna i katolska kyrkans lära i samband med Andra 
Vatikankonciliet hela idén om en oföränderlig essens. Detta t.o.m. i en så 
dogmatiskt strukturerad världsreligion som katolicismen. Premissen om en 
oföränderlig kärna borde vara ännu mindre giltig för andra ”världsreligioner” 
som islam, som har en betydligt mindre dogmatiskt strukturerad läromässig 
kärna och ett mer pluralistiskt och debatterande auktoritetssystem i tolkning-
en av den religiösa traditionen. Men islam har idag ersatt katolicismen som 
den västerländska sekulära modernitetens ”andre”. 

Den samtida globala diskursen om islam som en fundamentalistisk, anti-
modern och odemokratisk religion uppvisar slående likheter med den gamla 
diskursen om katolicismen som dominerade i anglo-protestantiska sam-
hällen, framför allt USA, från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-
talet (Casanova 2005). Båda diskurserna bygger på liknande premisser eller 
principer: 1) en teleologisk-politisk distinktion mellan ”civiliserade” och 
”barbariska” religioner, alltså religion som är förenlig med upplysningens 
principer och liberal demokratisk politik å ena sidan, och religioner som 
grundar sig på traditioner som avvisar upplysningsfilosofins progressiva 
krav på historien, liberalism och sekularism å den andra; 2) en nativistisk, 
invandringsfientlig hållning som förutsätter utländska invandrares oförmåga 
att assimileras på grund av sina icke-liberala och icke-civiliserade seder och 
bruk, som tänkts ha sitt ursprung i traditionell religion; och 3) transnationella 
bindningar och lojaliteter till antingen en utländsk religiös auktoritet (alltså 
påven) eller en transnationell religiös gemenskap (alltså umman) som fram-
står som oförenlig med republikanska medborgarskapsprinciper och den 
moderna nationalismens exklusiva krav. Var och en av dessa principer har 
varit mer eller mindre framträdande vid olika tidpunkter och sammanhang. 
Sammantaget har de dock lyckats ge de anti-katolska och anti-muslimska 
diskurserna en sådan dragningskraft. 

Liksom för katolicismen har den interna och externa debatten om islams 
kompatibilitet med demokrati och den moderna individens frihet ägt rum på 
tre separata men sammanlänkade nivåer; 1) i debatter om ”islamism”, den 
muslimska världens transnationella globala struktur och den påstådda ”civi-
lisationernas kamp” mellan islam och väst på en geopolitisk nivå, med klara 
paralleller till tidigare debatter och krocken mellan ”Republikanism” och 
”Romanism”. 2) i debatten om politisk islam och om muslimska partiers 
demokratiska legitimitet i Turkiet och på andra ställen som (liksom sina från 
början lika misstänkliggjorda katolska motsvarigheter) kan komma att eta-
blera nya former för muslimsk demokrati besläktad med kristdemokratin, 
och 3) i debatter om den korrekta förståelsen av en muslimsk diaspora-
ummah i migrantkontexter utanför Dar el Islam.  

Båda diskurserna, den anti-katolska såväl som den anti-muslimska, har 
grundats i samma logik från den moderna sekularismen. Den europeiska 
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moderna statens ”sekulära” natur och den europeiska demokratins ”sekulära” 
karaktär fungerar som en av de mest grundläggande myterna för den samtida 
europeiska identiteten. En ständigt upprepad sekulär europeisk berättelse, 
ofta använd som en genealogisk förklaring och som en normativ legitimering 
för den europeiska demokratins sekulära karaktär, har följande schematiska 
struktur: En gång i tiden fanns det i det medeltida Europa, som i många för-
moderna samhällen, en sammanblandning mellan religion och politik. Men 
denna sammanblandning ledde under de nya villkor som utlöstes av den 
protestantiska reformationen – religiös mångfald, extrem sekterism och kon-
flikter – till de grymma, brutala och långvariga religiösa krig, som lade de 
europeiska samhällena i ruiner under den moderna periodens inledning. Sta-
tens sekularisering var ett framgångsrikt svar på denna katastrofala erfaren-
het, som uppenbarligen för evigt satt spår i de europeiska samhällenas kol-
lektiva minne. Upplysningen gjorde resten. Moderna européer lärde sig 
skilja på religion, politik och vetenskap. Framför allt lärde de sig att tämja 
religiösa passioner och att skingra fanatismen genom att förpassa religionen 
till en skyddad privat sfär, medan en öppen liberal, sekulär offentlig sfär 
etablerades där yttrandefrihet och rationella argument dominerade. Denna är 
den gynnsamma sekulära grund på vilken demokratin växer och frodas. De 
tragiska berättelserna om nutidens våldsamma religiösa konflikter runt om i 
världen vittnar om att den olycksaliga avprivatiseringen av religion och dess 
återkomst till offentligheten måste hanteras varsamt om man inte ska under-
minera denna bräckliga grund. 

Fram tills helt nyligen har sekulariseringsberättelsen varit inbäddad i 
historien om en ännu bredare generell teleologisk process, om den sociala 
moderniseringen och mänsklighetens framgångsutveckling. Västvärlden 
visade helt enkelt vägen för resten av världen. Idag finns en ökande insikt 
om att vi kan vara på väg in i en global ”postsekulär” era. Som Mark Lilla 
noterade i ett reportage i The New York Times Magazine, ”den stora åtskill-
naden” mellan religion och politik kan ha varit en rätt unik och exceptionell 
historisk bedrift, desto mer värd att hylla och skydda (Lilla 2007). Det borde 
vara uppenbart att en sådan historisk berättelse, baserad på självförståelsen 
hos upplysningens religionskritik, verkligen är en historisk myt. De religiösa 
krigen i det tidigmoderna Europa, särskilt Trettioåriga kriget (1618-1648) 
följdes inte av en sekulär stat utan snarare konfessionella stater. Principen 
cuius regio cuius religio (ungefär ”den vars land det är, hans religion ska 
råda”), först etablerad vid den Augsburgska freden och sedan bekräftad vid 
den Westfaliska freden, är knappast den moderna sekulära demokratiska 
statens fundament, utan snarare grunden för en modern konfessionell territo-
riell envåldsstat. Ingenstans i Europa ledde religiösa konflikter till en sekula-
risering av staten och politiken, utan snarare till en konfessionalisering av 
staten och till en territorialisering av folk och religioner. Dessutom var detta 
moderna dubbla mönster av konfessionalisering och territorialisering redan 
väletablerat innan religionskrigen, till och med före den protestantiska re-
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formationen. Den spanska katolska staten under de katolska kungarna utgör 
den första paradigmatiska modellen för statens konfessionalisering och relig-
ionens territorialisering. Utdrivningen av spanska judar och muslimer som 
vägrade konvertera till katolicismen är den logiska konsekvensen av en så-
dan statsformering. Etno-religiös rensning i den här meningen finns med 
redan vid inledningen av den tidigmoderna europeiska staten. Religiösa mi-
noriteter som fastnat i fel konfessionellt territorium erbjöds oftast inte seku-
lär tolerans, än mindre religionsfrihet, utan ”friheten” att migrera. Det polsk-
litauiska samväldet med sina mångkonfessionella katolska, lutherska och 
ortodoxa styrande aristokratier var undantaget. Det var en europeisk tidig-
modern stat som motstod den generella europeiska utvecklingen av territori-
ell konfessionalism och erbjöd en fristad för religiösa minoriteter och radi-
kala sekter från hela Europa, långt innan Nordamerika och andra kolonier 
erbjöd samma tillflyktsort. Under de kommande trehundra åren fortsatte de 
europeiska samhällena att skeppa alla sina religiösa minoriteter utomlands, 
medan de konfessionella territoriella gränserna mellan katolskt och prote-
stantiskt och mellan lutherskt och kalvinskt fortsatte vara i grunden perma-
nenta. Detta förhållande rådde ända till dess att den dramatiska sekularise-
ringen under efterkrigstiden i Europa gjorde dessa gränser till synes irrele-
vanta. 

Utan att ta det långa historiska mönstret av konfessionalisering av stater, 
folk och territorier med i beräkningen, är det inte möjligt att förstå de svårig-
heter som alla kontinentala europeiska stater har att härbärgera religiös 
mångfald, och särskilt att inkorporera migrantreligioner (Casanova 2007). 
Det gäller de mest sekulära så väl som de mest religiösa och oavsett om de 
har behållit en formell statskyrka eller är konstitutionellt sekulära. Det är 
sant att alla europeiska stater har gått igenom någon form av sekulariserings-
process de senaste tvåhundra åren, och idag är alla formellt och/eller reellt 
sekulära. Men mönstret av ceasaropapistisk reglering och religionskontroll 
etablerad i de tidigmoderna konfessionella envåldsstaterna – katolska, angli-
kanska, lutherska, kalvinistiska och ortodoxa – har upprätthållits i stort sett 
oomtvistat fram tills idag. 

De specifika historiska arrangemangen för att separera kyrka och stat i 
Europa verkar pendla mellan tre olika mönster. 1) En formell statskyrka men 
med relativ religionsfrihet i samhället (exempelvis England, Skottland, de 
lutherska nordiska länderna och Grekland) 2) formell separation mellan 
kyrka och stat konstitutionellt reglerad, med en strikt reglering och kontroll 
över religionen från statens sida (Frankrike) 3) formell separation mellan 
kyrka och stat, men med informell etablering av en eller flera kyrkor, till-
sammans med olika korporativistiska arrangemang och andra band mellan 
kyrka och stat (bi-konfessionella länder som Tyskland, Nederländerna, 
Schweiz, övriga katolska länder och de post-kommunistiska staterna följer 
någon form av denna modell). Allihop, med undantag för Storbritannien, 
delar också ett mönster av begränsad religiös pluralism. I termer av majori-
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tets/minoritetsrelationer har modellen sett liknande ut runtom i Europa, med 
antingen en enda nationell kyrka som hävdar sig samexistera med national-
staten, eller två (oftast katolska och protestantiska) konkurrerande men terri-
toriellt baserade nationella kyrkor, tillsammans med ett odefinierat men be-
gränsat antal religiösa minoriteter, som antagit en strukturell position som 
sekter gentemot de nationella kyrkorna. 

Trots den normativa diskursen och den ständigt upprepade bilden av den 
moderna sekulära demokratiska staten och religionens privatisering, finns 
det anledning att ifrågasätta hur ”sekulära” de europeiska staterna egentligen 
är. Hur höga och solida är ”separationens murar” mellan nationalstaten och 
nationalkyrkan och mellan religion och politik runt om i Europa? I vilken 
utsträckning kan de framgångar som efterkrigstidens Västeuropa otvivelakt-
igt har haft, verkligen tillskrivas sekulariseringen och religionens privatise-
ring, som så ofta görs? Om man tittar på verkligheten i de reellt existerande 
europeiska demokratierna istället för den officiella sekularistiska diskursen, 
blir det uppenbart att de flesta europeiska stater inte på något sätt är strikt 
sekulära. Inte heller lever de upp till myten om den sekulära neutraliteten 
(Stepan 2001). Frankrike är den enda västeuropeiska staten som är officiellt 
och stolt ”sekulär”, alltså definierar sig själv och sin demokrati som reglerad 
av laïcité-principerna. Upplösningen av katolska kyrkans etablerade roll och 
dess motvilliga separation mellan kyrka och stat syftade till att befria den 
världsliga staten från kyrklig kontroll, men inte att frigöra religionen från 
statlig kontroll. Som en sekularistisk republikansk etatistisk ideologi, funge-
rar laïcité som en civilreligion i konkurrens med kyrklig religion. Den förut-
sätter strikt privatisering av religion och en radikal separation av all sorts 
privat religiös eller etnisk identitet från den gemensamma offentliga identite-
ten som delas av alla medborgare. Staten skyddar religionsfriheten för alla 
sina invånare, katoliker, protestanter, judar och muslimer på lika villkor, så 
länge som religionen förblir privat. Men den franska staten är långt ifrån 
neutral eller distanserad från religiösa institutioner. Den reglerar ofta reli-
giösa frågor, etablerar institutionella relationer med katolska kyrkan genom 
konkordat och har vid ett flertal tillfällen försökt organisera andra religiösa 
grupper, protestanter såväl som judar och muslimer, i kyrkoliknande sam-
fundsinstitutioner som staten sedan kan ha som samtalspartners. En illustrat-
ion av banden mellan den nationella kyrkan och staten är att 20 procent av 
franska skolelever går i katolska skolor som får ca 80 procent av sina intäk-
ter från staten. Muslimska skolor är långt ifrån att få likvärdiga bidrag. 
Många muslimska flickor går faktiskt i katolsk skola för att slippa ifrån slöj-
förbudet i de statliga skolorna. 

I kontrast mot Frankrike har flera europeiska länder med lång demokra-
tisk historia behållit sina statskyrkor. Bland dessa finns England och Skott-
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land liksom alla de nordiska lutherska länderna: Danmark, Norge3, Island, 
Finland och, fram till år 2000, Sverige. Av de nyare demokratierna har Grek-
land också behållit den grekisk-ortodoxa kyrkan som statskyrka. Det betyder 
att alla stora kristna kyrkor (anglikanska, presbyterianska, lutherska, orto-
doxa) utom den katolska – som upphört som statskyrka i alla övergångar 
från diktatur till demokrati (som Spanien och Portugal men även de tidigare 
kommunistiska länderna i Östeuropa) – är officiell statsreligion någonstans i 
Europa utan att uppenbart äventyra demokratin i dessa länder. Särskilt som 
det finns många exempel på europeiska stater som har varit sekulära och 
icke-demokratiska, med de kommunistiska diktaturerna som mest uppenbara 
exempel, kan tryggt konstateras att en strikt separation mellan kyrka och stat 
varken är en tillräcklig eller ens en nödvändig förutsättning för demokrati. 

Inom denna grupp med europiska länder med statskyrka, finns en signifi-
kant variation gällande nivåerna på religiös pluralism, från England som är 
ett av de mest religiöst pluralistiska länderna i Västeuropa till Danmark som 
är ett av de minst religiöst pluralistiska. Man kan tryggt anta att ju större den 
religiösa pluralismen är i ett land, desto enklare blir det att hantera ytterligare 
religiös mångfald. Viktigare än det absoluta antalet religiösa minoriteter är 
dock viljan hos statskyrkan att tolerera fritänkande rörelser inom sin egen 
sfär, som Metodismen och andra evangelikala rörelser inom Anglikanska 
kyrkan eller väckelserörelserna inom Norska kyrkan. Nivåerna på sekularise-
ring i landet verkar inte vara någon relevant faktor här. 

Danmark är tveklöst ett av de mest sekulära länderna i Europa, eller i alla 
fall ett av de länder som har lägst andel kyrkobesökare (mindre än 5 %, jäm-
förbart med Östtyskland) men med en av de högsta andelarna kyrkotillhöriga 
(nära 90% av danskarna säger sig tillhöra danska kyrkan, en siffra jämförbar 
med betydligt religiösare katolska länder, som Irland och Portugal) och med 
en av de lägsta nivåerna av religiös mångfald (färre än 2 % av danskarna 
uppger någon annan religiös tillhörighet). 

Man kan såklart argumentera emot genom att hävda att europeiska sam-
hällen de facto är så sekulariserade och att den religion som finns kvar har 
blivit så måttlig att de statskyrkor eller andra band mellan kyrka och stat som 
finns kvar är helt ofarliga, om inte helt irrelevanta. Det kan kanske stämma 
för de religiösa majoriteterna, oavsett om de behåller implicita eller explicita 
medlemskap i sina nationella kyrkor. Men det kan knappast hävdas för reli-
giösa minoriteter, särskilt inte för de nya migrantreligionerna. Dock kan 
ingen europeisk stat sägas uppfylla kriteriet på en sekulär neutral stat som 
förväntas erbjuda likvärdig tillgång, likvärdigt avstånd, likvärdig respekt och 
likvärdigt stöd till alla religioner inom sitt territorium. På sätt och vis finns 
principen cuius regio cuius religio kvar i de flesta europeiska länder, även 
efter att makten förflyttats från monarken till folket eller nationen, och efter 

                                                 
3 Sedan artikelns ursprungliga publicering har en process för att separera kyrka och stat påbör-
jats i Norge och lett till beslut 2012. Ö.a. 
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en drastisk sekularisering. Varken demokratisering eller sekularisering har 
radikalt förändrat det kontinentala Europas mönster av väldigt begränsad 
religiös pluralism. Det är alltså inte särskilt förvånande att europiska sam-
hällen har problem med att möta den religiösa mångfald som migrationen 
bidragit till. 

Alfred Stepan har belyst hur de viktigaste empiriska analytiska teorierna 
om demokrati, från Robert Dahl till Juan Linz, inte inbegriper sekularism 
eller strikt separation mellan religion och stat som ett av de institutionella 
kriterierna för demokrati. Detta till skillnad från framstående normativa libe-
rala teorier, som John Rawls och Bruce Ackermans. Som ett alternativ till 
sekularistiska principer eller normer, har Stepan föreslagit modellen ”dubbel 
tolerans” som han beskriver som ”minimala gränser för handlingsfrihet som 
på något sätt måste formas för politiska institutioner vis-a-vis religiösa auk-
toriteter, och för religiösa individer och grupper vis-a-vis politiska institut-
ioner”. Religiösa auktoriteter måste ”tolerera” demokratiskt valda regering-
ars autonomi utan att kräva konstitutionella privilegier att påverka eller ha 
veto mot politiska förslag. Demokratiska politiska institutioner måste i sin 
tur ”tolerera” religiösa individers och gruppers autonomi inte bara till full 
frihet att utöva sin religion privat, utan också att offentligt framföra sina 
värderingar inom civilsamhället och att stödja organisationer och rörelser 
inom den politiska sfären, så länge de inte bryter mot lagen eller demokra-
tiska regler. Inom detta ramverk av ömsesidig autonomi, menar Stepan, ”kan 
det finnas en enorm bredd av konkreta mönster för religion-stat-relationer 
inom politiska system som skulle uppfylla vår minimidefinition av demo-
krati” (Stepan 2001).  

Transnationella religioner, transnationella föreställda 
gemenskaper och globalisering 
De empiriska fallstudierna i Public Religions gjordes som nationella fallstu-
dier utifrån den metodologiska nationalism som har påverkat så mycket av 
det komparativa arbete som gjort inom samhällsvetenskapen, oavsett om det 
varit inom historisk sociologi, statsvetenskap eller ekonomisk historia. Per-
sonligen var jag väl medveten om katolicismens transnationella dimensioner. 
Men för mig var den verkligt förvånande upptäckten i den jämförande studie 
av katolicismen som jag genomförde, i vilken grad de transnationella di-
mensionerna i katolicismen som varit ett kännetecken för den medeltida 
kristendomen – det transnationella påvedömet, transnationella ordnar, de 
ekumeniska koncilierna, universiteten och katolska lärocenter, stora pil-
grimsleder – alla hade minskat substantiellt om inte försvunnit helt sedan 
uppkomsten av det westfaliska systemet med territoriella nationalstater på 
1500-talet fram till början på 1900-talet. Sedan slutet på 1800-talet kan vi se 
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en återuppbyggnad och en återkomst för alla de transnationella katolska 
kännetecknen på en ny, global basis. Katolicismen har rekonstruerats som en 
ny transnationell och avterritorialiserad global religiös rörelse (Casanova 
1997). 

Jesuitordens utvecklingslinje och öde från dess grundande till våra dagar 
utgör en utmärkt illustration av ebb och flod i dynamiken mellan katolsk 
nationalism och transnationalism. Den grundades vid Universitetet i Paris i 
mitten på 1500-talet av en grupp spanska studenter vid en tidpunkt då såväl 
lärare som studenter vid alla stora europeiska universitet fortfarande var 
transnationella. Snart blev de en paradigmatisk transnationell orden, militä-
riskt organiserad för att försvara påvedömets universella, alltså transnation-
ella, anspråk gentemot den protestantiska reformationen och mot det fram-
växande absolutistiska raison d’etat. De utgjorde också en förtrupp i den 
tidigmoderna fasen av den katolska koloniala globaliseringen från Östasien 
till Brasilien. Men i och med framväxten av moderna nationalstater tappade 
påvedömet inte bara kontrollen över de katolska nationella kyrkorna, utan de 
katolska monarkerna fick också vetorätt i den process där påven utsågs. I 
mitten på 1700-talet fördrev den ene katolske monarken efter den andre jesu-
iter från sina katolska landområden och lyckades sedan genom sina ”kron-
kardinaler” välja Lorenzo Ganganelli till påve. Som påven Klemens XIV 
undertecknade han 1773 ett dekret som förbjöd Societas Jesu. Osannolikt 
nog överlevde jesuiterna genom att sätta sig i säkerhet i icke-katolska områ-
den i det ortodoxa Ryssland och det postkoloniala protestantiska Amerika. 

I och med nationaliseringen och demokratiseringen av styret under 1800-
talet, ser vi igen en återkommande utdrivning av jesuiter från katolska områ-
den efter varje liberal revolution. Utbildningssystemets sekularisering fryste 
ut dem i Frankrike och de drevs ut ur Tyskland under Kulturkampen. Trots 
det hände det ändå under första världskriget, då påven Benedikt XIV som en 
av få vettiga röster i Europa fördömde den vansinniga slakten på Europas 
unga män, att såväl franska som tyska jesuiter återvände till sina hemländer 
för att strida för dem i kriget. Det vore idag otänkbart att jesuiter, eller med-
lemmar i någon annan internationell katolsk orden, skulle ta värvning i ett 
nationalistiskt krig. 

Sedan 1870 fram till våra dagar kan vi se ett återupprättande av katolic-
ismens transnationella dimensioner som nästan hade utplånats i och med 
framväxten av de westfaliska nationalstaterna: oinskränkt påveauktoritet, 
ekumeniska koncilier, transnationella religiösa ordnar, en transnationell cu-
ria, transnationella katolska lärosäten, internationella pilgrimsfärder och en 
internationell katolsk rörelse. 

Den samtida katolicismens förvandling illustrerar de möjligheter som 
globaliseringsprocesser erbjuder en transnationell religiös organisation med 
hög grad av centralstyrd struktur och ett imponerande internationellt nätverk 
av mänskliga, institutionella och materiella resurser. Den känner sig därför 
säker i sin förmåga att växa i ett relativt öppet globalt system av religiösa 
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rörelser. Samtidigt utgör den samtida pingströrelsen en illustration på hur 
globaliseringen ger lika goda förutsättningar till utpräglat decentraliserade 
religioner, utan några historiska band till traditionen och utan territoriella 
rötter eller identitet som just därför kan finna sig tillrätta varsomhelst på 
jorden dit andens vind blåser (Casanova 2001). Vi kan ta Brasilien som 
typexempel. Den brasilianska pentekostala väckelsen hade från allra första 
början en transnationell karaktär. Den kom från USA 1910, bara några få år 
efter väckelsen på Azusa Street, med hjälp av europeiska immigranter – en 
italiensk och två svenska missionärer som stött på pingströrelsen i Chicago. 
Nästan omedelbart fick dock rörelsen en klart inhemsk prägel. På så sätt 
representerar den brasilianska pingströrelsen en dubbel avterritorialiserings-
process: nordamerikansk kristendom avterritorialiseras genom att få lokala 
rötter i Brasilien, ett katolskt område, som därmed leder till avterritori-
alisering av katolicismen från Brasilien. Detta är den viktigaste konsekven-
sen av pingströrelsens explosionsartade växt i Latinamerika. Latinamerika 
har upphört att vara katolskt territorium, även om katolicismen under över-
skådlig tid fortsätter att vara majoritetsreligion i alla Latinamerikas länder. 
Idag uppskattas att cirka två tredjedelar av alla protestanter i Latinamerika är 
medlemmar i karismatiska pentekostala församlingar. Latinamerika, och 
främst Brasilien, har på väldigt kort tid etablerat sig som den pentekostala 
kristenhetens världscentrum, och därifrån strålar den nu i alla riktningar, 
inklusive tillbaka till USA. 

Pingströrelsens tillväxt i Afrika söder om Sahara (Ghana, Nigeria, Zim-
babwe, Sydafrika) är inte mindre explosiv. Afrikansk pentekostalism är lika 
lokal, inhemsk och självständig som sin latinamerikanska motsvarighet. 
Samma sak kan sägas om pingströrelsen i Korea och i Kina. Koreanska 
missionärer är till exempel allestädes närvarande i evangelikala missioner 
runt om i Asien. Pingströrelsens expansion måste verkligen ses som paral-
lella utvecklingar framvuxen ur många källor runt om i världen. Pingströrel-
sen är ingen religion med ett tydligt territoriellt centrum, som Mormonkyr-
kan som också sprider sig över världen. Inte heller är det en transnationell 
organisation med global räckvidd. Som Paul Freston har påpekat, ”nya kyr-
kor är lokala uttryck för en global kultur som karaktäriseras av parallell in-
novation, komplex spridning och internationella nätverk med flerspråkiga 
flöden” (Freston 1997). Pentekostalism kan sägas vara den första verkligt 
globala religionen. Dessutom är pingströrelsen samtidigt global och lokal. I 
den meningen är den historiskt unik och utan motstycke. Den är historiskt 
det första och paradigmatiska exemplet på decentraliserad och avterritori-
aliserad global kultur. 

Liknande exempel kan återfinnas i andra grenar av kristendomen och i 
andra världsreligioner. Den dynamiska kärnan i den anglikanska kyrkan 
finns inte längre i det postkristna England. Idag är det migranter från hela 
den brittiska postkoloniala världen som stimulerar och utmanar anglikan-
ismen i det sekulära England. Tänk på den globala politiska spänningen 
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inom Anglikanska kyrkan om vigning av homosexuella präster eller kvinnor 
som biskopar, mellan England, Afrika, Nordamerika och Karibien. Patriar-
ken i Konstantinopel framträder åter, åtminstone symboliskt, som ett 
avterritorialiserat centrum för den österländska kristenheten, i konkurrens 
med Patriarken i Moskva och de andra territoriella självstyrande nationella 
ortodoxa kyrkorna. 

För ”världsreligionerna” erbjuder globaliseringen en möjlighet att för 
första gången verkligen bli världsreligioner, alltså globala. Men avterritori-
aliseringen är också ett hot. Globaliseringens möjligheter är störst för relig-
ioner som islam och buddhism, som alltid haft en transnationell struktur. 
Hotet är störst för dem som är inbäddade i civilisatoriska territorier som 
islam, men även hinduismen. Men genom världsvid migration blir även 
dessa globala och avterritorialiserade. Den religiösa diasporans utspridda 
grupper verkar onekligen bli dynamiska centra för en global förändring som 
också kommer att påverka islams och hinduismens civilisatoriska hem. 

Internationell migration och världsreligionerna, ibland var för sig men 
ofta i samverkan med varandra, har alltid fungerat som viktiga bärare av 
globaliseringsprocesser. Kanske kan de successiva vågorna av migration 
som homo sapiens gjorde från Afrika för sådär femtiotusen år sedan och de 
efterföljande bosättningarna runt om på jorden sägas vara själva startpunkten 
för globaliseringen. Men dessa migrationer hade ingen subjektiv dimension 
av reflexiv medvetenhet och kan endast rekonstrueras objektivt tack vare 
vetenskapens framsteg inom bland annat DNA-teknologi. Den subjektiva 
dimensionen av att föreställa sig en enda mänsklighet som delar samma glo-
bala plats och samma globala tid förutsågs först i alla de universalistiska 
världsreligionerna. Men dessa föreställda förväntningar, även om de funge-
rade som en förutsättning för världsreligionernas civilisatoriska expansion, 
saknade en strukturell, alltså objektiv och materiell, global bas. 

Fram till helt nyligen hade den civilisatoriska oikoumenen i alla världsre-
ligioner väldigt tydliga territoriella gränser, satta dels av dem som styrde de 
territorier där religionerna var inbäddade och dels av de geografiskt begrän-
sade kommunikationsmedel som fanns. Biskopen i Rom har måhända alltid 
hävdat sig tala urbi et orbi, till staden och världen. Men det har knappast 
blivit verklighet förrän under 1900-talet. Det som utgör den verkligt nya 
aspekten i det nuvarande globala tillståndet är att alla världsreligioner för 
första gången kan bli omkonstituerade som avterritorialiserade globala före-
ställda gemenskaper, avknoppade från de civilisatoriska sammanhang de 
traditionellt varit inbäddade i. För att parafrasera Arjun Appadurais bild av 
”modernity at large”, kan man säga att världsreligionerna genom de band 
som elektronisk massmedia och internationell massmigration skapar, blir 
omkonstituerade som avterritorialiserade globala religioner ”at large” eller 
som globala ummahs (Appadurai 1996). Av just det skälet kan Samuel Hun-
tingtons tes om den nära förestående civilisationernas kamp både sägas be-
lysa det nuvarande globala tillståndet och vara djupt missvisande (Hunting-
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ton 1996). Den är belysande så till vida att han var en av de allra första som 
pekade på den ökade betydelsen för civilisationer och civilisatoriska identite-
ter i en framväxande världsordning och i globala konflikter. Men hans tes är 
djupt missvisande eftersom den fortfarande förutsätter att civilisationer är 
territoriella geopolitiska enheter, närbesläktade med supermakter, som har 
någon världsreligion som en kulturell kärna. 

Den pågående processen att luckra upp banden mellan territorium, relig-
ion och civilisatorisk kultur är på inget sätt uniform eller homogen över 
världsreligioner eller civilisationer. Den möter också onekligen mycket mot-
stånd från stater som inte bara aspirerar på att ha våldsmonopol utan också 
på att reglera religiösa grupper och kulturella identiteter i sina territorier, på 
samma sätt som ”kyrkor”, i den breda weberska betydelsen. Motstånd finns 
också från religiösa institutioner eller religiösa föreställda gemenskaper som 
hävdar eller aspirerar på religiöst monopol över sina civilisatoriska eller 
nationella territorier. 

Det finns en fundamental spänning i den moderna världen mellan två väl 
erkända principer. Å ena sidan finns principen om individens okränkbara rätt 
till samvetsfrihet och därmed även religionsfrihet, inklusive rättigheten att 
konvertera. I alla moderna demokratiska stater har denna rätt tagit formen av 
en okränkbar universell mänsklig rättighet. Ingen ska tvingas eller pressas att 
tro på eller inte tro på någon viss religiös doktrin, och ha rätt att konvertera 
till vilken religion som helst. Å andra sidan finns ett växande erkännande av 
gruppers kollektiva rättighet att skydda och bevara sina traditioner och sin 
kultur från koloniala, imperialistiska och plundrande praktiker. Det erkän-
nandet finns främst i FN:s dokument rörande urbefolkningars rättigheter. 
Men det skulle lätt kunna bli en generell princip av ömsesidiga rättigheter 
och skyldigheter för alla världens folk att respektera varandras traditioner 
och kulturer, och därmed konstituera en bas för vad som skulle kunna kallas 
en framväxande global denominationalism. 

Man kan faktiskt nästan överallt finna liknande spänningar mellan å ena 
sidan den protektionistiska impulsen att hävda religiöst monopol över nat-
ionella eller civilisatoriska territorier och å andra sidan den ekumeniska im-
pulsen att framställa sin egen religion som ett svar på den globala mänsklig-
hetens universella behov. Transnationell migration och uppkomsten av di-
aspora inom alla världsreligioner utanför deras civilisatoriska territorier gör 
denna spänning synlig överallt. Självklart är varken migration eller diaspora 
några nya fenomen per se. Det är fenomenets generella, närmast universella 
karaktär under nya globala förhållanden som gör det särskilt relevant för alla 
världsreligioner. 

När det gäller islam, eller en föreställd transnationell gemenskap av mus-
limer, är vi i västvärlden mest upptagna av statsislamism och khilafist jihad-
ism som de två samtida formerna av globaliserad islam. Men jag skulle 
hävda att majoritetsströmningarna i transnationell islam idag, de som har 
störst sannolikhet att ha inflytande på islams framtida utveckling, är transnat-
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ionella nätverk och rörelser för muslimsk förnyelse som är lika missnöjda 
med statsislamism som jihadism. De utgör nätverk av en löst organiserad 
och pluralistisk transnationell ummah, ett slags globalt muslimskt civilsam-
hälle. Exemplen är många: det ”evangelikala” Tablighi Jama’at, en trosrö-
relse som är mycket aktiv runt om i den muslimska världen och den mus-
limska diasporan, vars årskonferens i Indien utgör den näst största samlingen 
av muslimer i världen efter hajj, och andra transnationella dawa-nätverk. 
Ytterligare exempel är neo-sufisten Fethullah Gülens utbildningsnätverk, 
aktivt runtom i Turkiet, i den turkiska diasporan och de turkiska staterna i 
Centralasien, samt andra sufiska brödraskap, liksom Mouriderna i Västaf-
rika, som också har expanderat sina transnationella nätverk in i den mus-
limska diasporan i Europa och Nordamerika. 

Man kan göra en liknande analys av formeringen av en global hinduisk 
ummah som länkar ihop det civilisatoriska hemmet, ”Moder Indien”, med 
gamla koloniala diasporagrupper av hinduer runtom i det tidigare brittiska 
imperiet, från Sydostasien till Sydafrika och Karibien, och med nya migrant-
grupper av hinduer i väst, från brittiska öarna till Nordamerika och Austra-
lien. Renodlingen av separata muslimska och hinduiska identiteter i den 
indiska subkontinentens diaspora, från Sydafrika till Guyana, bland folk som 
levt tillsammans antingen som färgade under apartheid eller som indo-
karibiska i kontrast till afro-karibiska är en av de mest talande manifestation-
erna av detta globala fenomen. 

Det är denna spridning av avterritorialiserade transnationella globala före-
ställda gemenskaper, som innefattar såväl de så kallade gamla världsrelig-
ionerna som många nya globaliserade hybridreligioner som bahai, hare 
krishna, afro-amerikanska religioner, Falun Gong och så vidare, som jag 
kallar den framväxande globala denomenationalismen. Självklart konkurre-
rar de med många andra former av sekulära föreställda gemenskaper eller 
ummahs. Men alla dessa transnationella föreställda religiösa gemenskaper 
utgör grundläggande utmaningar både till teorier om internationella relation-
er, som fungerar inom premisserna för ett westfaliskt internationellt system, 
och till sekulära kosmopolitiska globaliseringsteorier. 

Jag använder begreppet kosmopolitism här i den breda betydelsen av 
varje världsåskådning som föreställer sig den framtida globala världsord-
ningen som ett enda, någorlunda homogent och gemensamt globalt ekono-
miskt, politiskt och kulturellt system eller som enda mänsklig ”universell 
civilisation”. I viss utsträckning delar de flesta globaliseringsteorier liknande 
kosmopolitiska antaganden såtillvida att de förutsätter att ekonomisk och 
teknologisk globalisering kommer att sätta ramarna för det globala samhället 
och global kultur. 

Kosmopolitism bygger på moderniseringens utvecklingsteorier som tän-
ker sig social förändring som global expansion av västerländsk modernitet, 
som inte förstås som en hegemonisk utvidgning av en specifik social format-
ion utan som en universell process av mänsklig utveckling. I de flesta kos-
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mopolitiska redogörelser existerar religion antingen inte alls eller så är den 
”osynlig”, i Thomas Luckmanns betydelse att det är en individualiserad och 
privatiserad frälsningslära eller sökande efter mening som är irrelevant för 
de grundläggande institutionernas funktion i det moderna samhället. I sin 
kollektiva funktion är religion reducerad till en kulturell gruppidentitet bland 
andra. Om och när religion framträder i offentligheten och måste tas på all-
var, framställs den oftast antingen som antimodern fundamentalism som gör 
motstånd mot sekulariseringsprocessen, eller som en form av traditionalistisk 
gruppidentitet som reagerar på globaliseringens hot. Med andra ord är relig-
ion i de kosmopolitiska eliternas ögon antingen irrelevant eller reaktionär. 
När det gäller religion kan alla former av kosmopolitism åtminstone implicit 
sägas dela de grundläggande idéerna i sekulariseringsteorin, som samhälls-
vetenskapen och de moderna liberala politiska ideologierna har ärvt från 
upplysningens religionskritik. Kosmopolitism är ett trofast barn av den euro-
peiska upplysningen. 

Det är dags att vi reviderar vår teleologiska förståelse av en global kos-
mopolitisk sekulär modernitet, mot vilken vi kan karaktärisera den religiösa 
”Andra” som ”fundamentalistisk”. Det är dags att ge plats för mer komplexa, 
nyanserade och reflexiva kategorier som hjälper oss att förstå det redan nu 
framväxande globala systemet av multipla moderniteter. Så länge vi håller 
fast vid tanken på en enhetlig kosmopolitisk modernitet som en generell 
process av sekulär differentiering, till och med som ett normativt globalt 
projekt, så kommer vi att lockas att karaktärisera alla former av religion som 
vi inte kan acceptera som våra egna som hotande fundamentalism. Vi gör 
därmed oss själva till oavsiktliga parter i en förment världsvid sekulär-
religiös konflikt och hjälper kanske också till med att göra den så kallade 
”civilisationernas kamp” till en självuppfyllande profetia. Vad som ytterst 
står på spel är erkännandet av den obotliga mångfalden av universalismer 
och mängden moderniteter, och att varje universalism och varje modernitet 
är partikulär. Vi kan sägas gå från en situation med konkurrerande partiku-
lära universalismer till en ny situation med global denominationell kontextu-
alism. 

Under globaliseringens villkor inspireras alla världsreligionerna inte bara 
av sina egna traditioner utan också i ökande grad av varandra. Intercivilisato-
riska möten, kulturella imitationer och lån, diasporiska blandningar, hybridi-
tet och ”creolisering” är lika mycket del av den globala samtiden som väster-
ländsk hegemoni, kosmopolitisk homogenisering, religiös fundamentalism 
eller kulturkrocken mellan olika civilisationer, ”the clash of civilizations” 
(Huntington 1996).  
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Religion i den post-sekulära offentliga sfären - 
ett europeiskt perspektiv 

HANS-GEORG ZIEBERTZ OCH ULRICH RIEGEL 

Introduktion1 
I sin bok The Desecularization of the World (1999) påstår Peter L. Berger 
följande: 

 
Min poäng är att antagandet att vi lever i en sekulariserad värld är falskt. 
Världen idag är med vissa undantag [...] lika ursinnigt religiös som den nå-
gonsin var, och i vissa avseenden mer så än någonsin. Detta betyder att hela 
den samling av litteratur som av historiker och samhällsvetare löst fått etiket-
ten ”sekulariseringsteori” i grund och botten har fel.  

Några sidor längre fram beskriver han de undantag som nämns ovan: ”Det 
första uppenbara undantaget är Europa. [...] Åtminstone i Västeuropa förefal-
ler den gamla sekulariseringsteorin att hålla.” (Berger 1999). Bergers reflekt-
ion fokuserar framför allt på de kristna kyrkorna i Europa och deras inre liv. 
Som indikatorer på sin iakttagelse ser han en minskning vad gäller trosupp-
fattningar och beteenden som har anknytning till kyrkan, en nedgång i an-
slutningen till kyrkligt påbjudna regler för det personliga livet samt svårig-
heterna att rekrytera präster. Förutsatt att Bergers observation är riktig så 
kommer den pågående sekulariseringsprocessen i Europa att resultera i en 
dramatisk förändring vad gäller förekomsten av kristna kyrkor i framtiden. 
Samtidigt drar många forskare en annan slutsats vad gäller religionens nuva-
rande situation i Europa; de observerar religionens återuppvaknande. Yves 
Lambert (2004) påstod kort före sin död att vi – baserat på internationella 
empiriska data – nått en vändpunkt vad gäller religionens närvaro och ge-
nomslag i Europa. Tidningar och böcker använder rubriker som ”mega-trend 
religion” och ”nytt sökande efter andlighet” för att ge stöd åt religionens 
återkomst i västerländska samhällen (se Zulehner, Hager & Polak 2001). Till 
skillnad från Bergers perspektiv, betonar de religionens offentliga relevans. 
                                                 
1 Texten är tidigare publicerad som artikeln Europe as a postsecular Society, i International 
Journal of Practical Theology 13 (2009), 2: 293-308. Kapitlet är översatt från engelska av 
Anna Row.  
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Kyrkliga representanters och kyrkomedlemmars erfarenhet speglar denna 
ambivalens. Å ena sidan är det minskande antalet medlemmar och deltagare 
i religiösa aktiviteter uppenbart; å andra sidan är behovet av religion så stort 
att det är närmast omöjligt att få en uppfattning om det. Tidningar rapporte-
rar att ett ökande antal både unga och gamla deltar i pilgrimsfärder, man 
förvånas över hur ofta politiker talar om sin religiösa bakgrund i offentliga 
tal, och en ny ateistisk rörelse växer fram som en konsekvens av att religion 
har blivit ett ständigt tema i den offentliga debatten. Kyrkliga ledare märker 
hur kyrkbänkarna gapar allt mer tomma, trots att religion på ett tydligt nytt 
sätt uppmärksammas i det offentliga. De uppfattar det frustrerande att den 
nya debatten om religion inte verkar ha någon positiv effekt på kyrkolivet. 
Man kan därför anta att denna förståelse av ”religion” skiljer sig från de 
traditionella kristna kyrkornas uppfattning. 

Mot bakgrund av diskussionen om vilken analys som är den rätta, sekula-
risering eller religionens pånyttfödelse, har antalet publikationer som använ-
der termen ”post-sekularitet” ökat. Detta begrepp, som kommer att förtydli-
gas senare, kombinerar forskning som synliggör tecken på att sekularise-
ringsprocessen fortgår, med ett tydliggörande av de indikatorer som visar på 
en ökad religiös vitalisering. Den vetenskapliga diskussionen kring religion-
ens närvaro i moderniteten är inte begränsad till religionens privata karaktär, 
utan betonar också förhållandet mellan religion och den offentliga sfären. 
Där hamnar religion i fokus inte bara som en tillgång (något positivt), utan 
också som en källa till spänning och konflikt (något negativt). Religion kan 
förstås som en offentligt verkande kraft med avgörande inflytande på social 
sammanhållning. 

Syftet med den här artikeln är att undersöka och analysera sekularitet som 
fenomen och postsekularitet som begrepp, så som de uttrycks och teoretise-
ras i Europa. Artikeln gör därför en teoretiskt begreppsmässig skillnad mel-
lan icke-sekulär, sekulär och post-sekulär, och utforskar i vilken utsträckning 
dessa begrepp hänger samman med sekulariseringsdiskussionen i Europa, 
när religion inte ses bara som en individuell praktik utan också som ett of-
fentligt fenomen. På så sätt går det att visa hur religion förhåller sig till euro-
peiska samhällens sociala dynamik. Kristen religion låter sig inte reduceras 
till en privat, andlig dimension, utan gör anspråk på inflytande i den offent-
liga sfären. Det är en utmaning för den praktiska teologin att förstå vad som 
händer med religionen och att utforska möjligheter och begränsningar för 
religiös utbildning och själavård. Den teologi som reflekteras i kyrkliga akti-
viteter och institutioner vilar på en förståelse av kyrkans och samhällets nu-
varande situation och deras dynamik. 

I det följande kommer vi att endast kortfattat nämna debatten om sekula-
risering eftersom den är så frekvent förekommande inom våra egna discipli-
ner, teologi och religionssociologi, och i stället i nästa stycke fokusera på 
kritik av sekulariseringsteorier. I det andra stycket presenterar vi vår syn på 
den offentliga sfär i vilken religionens återkomst ofta placeras. De följande 
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tre styckena konceptualiserar diskursen om religion i den offentliga sfären 
genom begreppen post-sekulär, icke-sekulär och sekulär. Denna begreppsa-
nalys kommer att visa att en postsekulär förståelse av religion är kommuni-
cerbar i ett sekulärt samhälle. Det därefter följande stycket fokuserar på be-
greppet sammanhållning, vilket måste finnas som en egenskap hos religion 
för att religion ska kunna accepteras från ett samhälleligt perspektiv. I det 
näst sista stycket utvecklar vi ett förslag till hur dessa begrepp kan mätas 
empiriskt. Vi avslutar artikeln med en vision av hur dessa reflektioner kan 
vara till nytta inom religionsvetenskapen. 

Ifrågasatt sekularitet 
I 1800- och 1900-talets Europa var sekularisering det dominerande begrep-
pet som användes för att förklara religion och samhälle. Forskare framförde 
överväldigande empirisk bevisning för processerna, ”genom vilka religiösa 
institutioner, handlingar och övertygelse förlorar sin sociala betydelse” (Wil-
son 1982, även Davie 1994; Dobbelaere 2001; Martin 1978; Pollack 2003). 
På samhällsnivå har religionen misslyckats att fungera som en källa för soci-
al samhörighet. På institutionell nivå förlorar kyrkor sitt inflytande över of-
fentliga och individuella beslut. På individnivå markerar sekularisering en 
nedgång i religiös tro och praxis. Enligt sekulariseringsbegreppet är denna 
förlust av religionens sociala betydelse väsentligt och strukturellt samman-
kopplad med modernisering” (Bruce 1992). Processer av strukturell differen-
tiering, socialisering och rationalisering leder till ett frigörande från religiösa 
traditioner, och stärker religionens sekulära motsvarigheter. ”Som en gene-
rell regel förutsätter teorin att ju modernare ett samhälle är, ju mindre reli-
giös är samhällets befolkning” (Casanova 2003). Å andra sidan så har be-
greppet sekularisering blivit ifrågasatt med avseende på dess (1) kristna bak-
grund, (2) teoretiska antaganden, (3) empiriska grund, och (4) metodologiska 
angreppssätt. 

Den första frågan gäller i vilken grad begreppet sekularisering är format 
utifrån ett kristet perspektiv. I ett globalt historiskt perspektiv utgår den serie 
förändringar som kallas sekularisering från en dynamik som är unik för väs-
teuropeisk kristendom (Casanova 1994). Asiatiska religioner, som Daoism 
eller Konfucianism, gör ingen åtskillnad mellan en religiös sfär och en seku-
lär sfär. Det finns muslimska samhällen som trots att de är inne i modernise-
ringsprocesser uppställer religiöst motiverade principer och regler. Till och 
med i länder med en dominerande ortodox kristen tradition finns höga nivåer 
av religiositet och den ortodoxa kyrkan upprätthåller anmärkningsvärda re-
lationer med staten. I västvärlden kan karismatisk och andlig förnyelse ob-
serveras både inom och utom kyrkorna, framförallt i USA men också i 
Europa (Davie 1999). Den andra frågan har att göra med sambanden mellan 
teorier om sekularisering, modernisering, rational choice och religiösa mo-
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nopol. Begreppsmässigt har diskussionen om sambandet mellan sekularise-
ring och modernisering varit kontroversiell. Genom att tillämpa rational 
choice-teori har forskare kunnat styrka att i USA är religiösa institutioner 
och religiös praxis kopplade till en fri, pluralistisk, religiös marknad som 
stimulerar konkurrens och marknadsföringsaktiviteter genom att fokusera 
religiös övertygelse, omsorg om medlemmar, och så vidare (Finke 1997; 
Stark & Innaccone 1994; Warner 1993). En av slutsatserna är att modernite-
ten leder till ökad religiös dynamik och tilltagande religiös aktivitet. En an-
nan slutsats är att sekularisering inte orsakas av moderniseringsprocesser, 
utan av kvarvarande religiösa monopol eller oligopol i Europa. 

Den empiriska forskningen väcker ytterligare en fråga. Forskning har vi-
sat att den religiösa närvaron i Europa är mångfacetterad. Förståelsen av 
sekularisering som en linjär tillbakagång av religion har visat sig otillräcklig 
för att förklara den religiösa mångfalden i Europa. Några få exempel kan 
tydliggöra komplexiteten. På samhällsnivå är traditionellt katolska länder 
som Österrike och Spanien mindre sekulariserade än traditionellt protestan-
tiska länder (Skandinavien). Konfessionellt blandade länder som Väst-
Tyskland är mindre sekulariserade än länder med en ateistisk historia (Östra 
Tyskland, Tjeckien). På institutionell nivå uppvisar Europa en rad skilda 
former av kyrka-stat-förhållanden. Som exempel utövar Frankrike officiellt 
en strikt separation mellan stat och kyrka, känd som ”laïcité”. Tyskland be-
handlar de stora kyrkorna som halvoffentliga institutioner, vilka samarbetar 
med staten när det gäller utbildning och välfärd. Storbritannien och Norge, 
slutligen, har statskyrkor som är en del av den nationella identiteten. På indi-
vidnivå indikerar färska studier att religion och religiösa värden har en fort-
satt social betydelse. Till exempel är ett stort antal frivilliga involverade i 
sociala projekt som drivs i kyrklig regi. Evangeliska och karismatiska kyrkor 
växer – även i Europa. Med stöd i empiriska data pekar Yves Lambert på en 
”vändpunkt i Europas religiösa evolution” (Lambert 2004), och finner 
ökande siffror för religiös tro och praxis efter en tid av tillbakagång. Slutlig-
en är islam på frammarsch i Europa till följd av migrationsprocesser. För 
muslimska migranter är religion en källa för social sammanhållning och 
personlig identitet. Även i ett modernt sammanhang behåller många av dem 
sina traditionella religiösa trosuppfattningar, sin religiösa praktik och efter-
frågar offentligt erkännande av sina traditioner (Shahid & van Koningsveld 
2002). 

Den fjärde frågan är metodologisk, i synnerhet med avseende på de sätt 
som operationalisering av religion används för att bedöma sekulariserings-
processer. ”Många protagonister skiljer inte mellan olika offentliga roller 
som religionen kan utföra, utan tar bara i beaktande auktoritära religiösa 
institutioner, konventionellt religiöst tänkande (åtlydande av dogmer) och 
utövande (t.ex. kyrkobesök, livsriter) och försvagade av dessa former” (Her-
bert 2003). Studier som fokuserar på individers privata religiösa tro och utö-
vande visar processer av religiös pluralisering istället för sekularisering (Da-
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vie 2000; Ziebertz, Kalbheim & Riegel 2003; Ziebertz & Kay 2006). Dessa 
studier har det gemensamt att de inte koncentrerar sig på traditionell religiös 
tro och praxis, utan också utforskar individuella uttryck av tro och trosupp-
fattningar. 

Civilsamhället: Den offentliga religionens sociala sfär 
Sekulariseringsbegreppets otillräcklighet diskuterades redan före det att le-
dande forskare inom olika discipliner organiserade alternativa former för att 
studera och förklara religionens närvaro i en modern kontext. En första al-
ternativ form innebär att utforska fenomenet och begreppet privatisering (jfr 
Luckmann 1967; Luhmann 1982). Fenomenet privatisering indikerar en 
fortsatt livskraft för individuella religiösa övertygelser och handlingar i sam-
band med religionens tillbakagång i samhället. Enligt förespråkare för detta 
begrepp så har religionen tvingats att dra sig tillbaka från den moderna, se-
kulära staten och ekonomin genom institutionell differentiering. På så sätt 
har religionen förlorat sin sociala betydelse på den samhälleliga och institut-
ionella nivån. Däremot utövas religion fortfarande i den privata sfären. Em-
piriska studier visar att många människor fortfarande tror på [en] Gud och att 
många religioner frodas i det moderna samhället. Religion och andlighet är 
starka fenomen på en individuell nivå. 

Begreppet privatisering kan förklara att religiös tro och praxis fortlever i 
det moderna samhället. Men begreppets begränsningar är dock uppenbara 
när det gäller att förklara religionens offentliga närvaro: religiösa institution-
er, som vägrar acceptera sin tilldelade marginella plats i den privata sfären, 
politiska partier som diskuterar religiösa symboler och värderingar, kyrkor-
nas skilda men betydande roller inom nationella skolsystem, och så vidare. 
Det är med avseende på detta som José Casanova (1994) identifierar en mot-
process som han kallar deprivatisering. Trots att religionen i det moderna 
samhället fortsätter att bli allt mer privatiserad, så finns det flera indikatorer 
på att religionens offentliga relevans ökar. 

Att reflektera över religionens offentliga relevans innebär att konceptuali-
sera religion inom det moderna samhällets kontext. Ett väsentligt känneteck-
en för det moderna samhället är dess åtskillnad mellan stat och religion. Den 
moderna staten frigjorde sig från kyrklig kontroll och religiösa normer. 
Denna process ledde till det (normativa) idealet att en modern stat bör verka 
som om Gud inte existerar. Den mänskliga rättigheten till fri religionsutöv-
ning representerar detta religiöst neutrala ideal i juridiska termer. Enligt den 
moderna kontexten måste ”offentlig religion” som placeras i en offentlig sfär 
som är fristående från staten och som betecknas civilsamhället (Cohen & 
Arato 1992; Hildermeier, Kocka & Conrad 2000; Keane 1998). 

Även om begreppet civilsamhälle ofta används så är det också ofta ifråga-
satt. Vi sällar oss till Mike Douglass och John Friedmann och menar att ci-
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vilsamhället är ”den del av det sociala livet som ligger bortom statens ome-
delbara räckvidd” (Douglass & Friedmann 1998). Civilsamhället represente-
rar en offentlig sfär som uppstår när individer eller icke-statliga organisat-
ioner diskuterar frågor av gemensam relevans, så som värderingar och nor-
mer. Begreppet syftar till frågor av gemensamt intresse, till en plats där 
kommunikation sker som åtminstone har avsikten att uppnå gemensamma 
mål. Som en offentlig sfär bortom statens omedelbara räckvidd medlar civil-
samhället mellan individer, grupper och staten. Enligt Antonio Gramsci är 
civilsamhället å ena sidan det medel genom vilket staten säkrar överens-
kommen auktoritet genom samtycke snarare än tvång; å andra sidan är det en 
sfär för effektivt motstånd mot staten. I Europa (och större delen av västvärl-
den), vilar civilsamhällets rättsliga grund på mänskliga rättigheter så som 
samvetsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet. Denna rättsliga grund garante-
rar en mångfald av livsstilar som gynnar den offentliga diskussionen. Vidare 
kräver den demokratiska former för deltagande. Den offentliga diskursens 
medel är kommunikation och diskussion (Münkler & Fischer 1999); civil-
samhället är emellertid beroende av socialmoraliska källor (Galston 1991). 
Avsikten att delta utgår inte från civilsamhället självt. 

I detta avseende är religion en kandidat till att stimulera civilsamhällets 
offentliga diskurs. Religioner kan vara en källa för värderingar och normer. 
De föreslår en integrerad världsbild och en etisk kod. Religion kan potenti-
ellt representera ett svar på samhällets sökande efter gemensamma mål och 
delade värderingar. Dessutom väcker religion andligt och socialt engage-
mang och motiverar individer att spela en aktiv roll i civilsamhället. Slutlig-
en, genom att vara strukturellt oberoende av staten är det möjligt för reli-
giösa institutioner och organisationer att vara legitima deltagare i civilsam-
hällets offentliga diskurs (Gabriel 2003). Samtidigt kan religionen ur sam-
hällets perspektiv även betraktas som dysfunktionell när den mobiliserar 
motstånd eller rättfärdigar oönskat beteende. 

Postsekularitet 
Postsekularitet avser att förklara hur religion interagerar med moderna sam-
hällen på basis av strukturell självständighet från staten, men också hur relig-
ion reagerar på civilsamhällets förväntningar (Casanova 1996; Habermas 
2001, 2005; Neville 2002). Religionens funktion som en källa för värdering-
ar och normer för många människor och samtida samhällen visar att religion 
har sociala och politiska konsekvenser. Fenomenet postsekularitet ifrågasät-
ter den positiva, linjära korrelationen mellan modernitet och sekularitet utan 
att återgå till ett tänkande som hör till tiden före upplysningen. Det erkänner 
förekomsten av en strukturell differentiering (Luhmann 1982) och möjlig-
heten till konkurrens mellan sociala sektorer. Postsekularitet övervinner mot-
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sättningen mellan sekulära och religiösa angelägenheter och förutsätter deras 
kompatibilitet. 

Postsekularitet framställer religion som en social kraft inom civilsam-
hället. Enligt Habermas uppfyller postsekulär religion åtminstone tre krite-
rier (Habermas 2001): 

 
1. Acceptans av mångfald. Postsekulär religion accepterar och tolererar den 

sociala närvaron av olika världsbilder därför att ett grundläggande kän-
netecken för moderna civilsamhällen är tolerans för mångfald bland 
olika, men i princip jämlika, perspektiv. 
 

2. Kommunikation genom diskussion. Postsekulär religion erkänner det rat-
ionella i att samtala och diskutera som den huvudsakliga formen av de-
mokratisk problemlösning, eftersom civilsamhället är grundat på kom-
munikation och argumentation som ett sätt att utveckla sammanhållning 
och överenskommelser om vad som är allmänt sunt förnuft. 
 

3. Erkännande av grundläggande rättigheter. Postsekulär religion respekte-
rar den konstitutionella statens grundprinciper, så som mänskliga rättig-
heter, eftersom de utgör grunden för civilsamhället. 

Begreppet postsekularitet innebär att religiösa övertygelser och sanningsan-
språk i den offentliga sfären i grund och botten är en fråga om diskurs. Den 
postsekulära religionens diskurs erbjuder världsbilder och livsprinciper i 
form av samtal snarare än plikt. Religioner och religiösa människor betraktas 
som partners i offentliga dialoger där man kommunicerar övertygelser ge-
nom att förklara. Enligt Habermas och Casanova kan ett postsekulärt utö-
vande av religion på detta sätt behålla sin trovärdighet och utgöra en offent-
lig röst i frågor som rör existentiella frågor, mänsklig gemenskap och solida-
ritet. 

Begreppet postsekularitet representerar en mer omfattande beskrivning av 
religion i moderna samhällen än privatiseringsbegreppet. Teoretiskt övervin-
ner det den strukturella kopplingen mellan modernitet och religionens mins-
kade betydelse, samtidigt som det empiriskt erbjuder ett begrepp för att ana-
lysera offentlig religiös vitalitet i moderna samhällen. Ur ett samhälleligt 
perspektiv framställer postsekularitet religionen som främjare av social 
sammanhållning inom ett demokratiskt ramverk, därför att postsekulär relig-
ion är kompatibel med civilsamhällets krav. Ur ett individuellt perspektiv 
framställer postsekularitet religion som en källa till socialmoraliskt engage-
mang eftersom det föreslår en etisk orientering. Fallstudier ger bevis på att 
postsekularism ger upphov till en ny, relevant form av religion (jfr Casanova 
1994; Herbert 2003; Norris & Inglehart 2004). 

Inom projektet Europa som ett postsekulärt samhälle använder vi begrep-
pet postsekularitet som en referensram för att studera och tolka religionens 
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mångfacetterade närvaro i moderna samhällen. Men vi kommer inte att för-
söka kartlägga allt inom den religiösa vitalitetens värld inom ramen för post-
sekularism. Vi konstaterar för det första, att postsekularism innebär en im-
plicit normativitet. Författare som Habermas inkluderar en normativ före-
ställning i sin teoretiska beskrivning, och föreslår att postsekularism skulle 
vara ett önskvärt och acceptabelt begrepp för hur religion borde infogas i 
moderna samhällen. För det andra konstaterar vi att det finns empiriska bevis 
på att icke-diskursiv religion också är av social betydelse i moderna sam-
hällen. För att greppa hela räckvidden av attityder till offentlig religion, 
måste praktisk teologisk och empirisk forskning därför överväga komplette-
rande begrepp. 

Icke-sekularitet 
Icke-sekularitet framställer religionen i sin icke-diskursiva form. Det finns 
solida bevis för återkomsten av icke-sekulär religion som en social kraft. På 
samhällsnivå har fundamentalistisk religion diskuterats med ett brett offent-
ligt intresse allt sedan det symboliska datumet ”11 september”. På institut-
ionell nivå har kristna kyrkor och muslimska organisationer i många europe-
iska länder hävdat sina traditionella ståndpunkter i etiska debatter. På indi-
vidnivå attraherar gräsrotsrörelser med strikta regler kring tro och liv männi-
skor med behov av orientering och vägledning. Icke-sekularitet är inte 
begränsad till religiös fundamentalism. Detta begrepp kan också användas 
för att beskriva religiositet i traditionella miljöer med institutionellt grundad 
tro, praxis och värderingar. Vidare kan icke-sekulär religiositet iakttas i 
karismatiska grupper där en bokstavlig förståelse av heliga skrifter går hand i 
hand med en öppenhet för det mesta av modern teknologi. Icke-sekulär relig-
ion karaktäriseras av fem egenskaper: 

 
1. Icke-sekulära religioner menar att sanningen är odelbar. De avvisar 

mångfalden av sanningsanspråk, och vidhåller att det bara finns en 
enda sanning, uppenbarad av en högsta existens eller verklighet. 
 

2. Icke-sekulära religioner uppvisar en idealiserad version av historien. 
Den egna traditionen ses som förutbestämd av en högsta existens el-
ler verklighet och representerar den legitima överföringen av san-
ning från generation till generation. 
 

3. Icke-sekulära religioner iakttar en tydlig samling doktriner, överty-
gelser och praktiker. Denna samling ses som det enda legitima för-
verkligandet av suveräna sanningsanspråk. 
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4. Icke-sekulära religioner utvecklar en utopisk vision av gemenskap. 
Denna vision uppfattas som en gudomlig plan för att vägleda indivi-
dens livsvärld och för att arbeta för förändringar i samhället. 
 

5. Icke-sekulära religioner upprätthåller en strikt disciplin vad gäller 
etik och ställningstaganden. De ger riktning åt sina medlemmar och 
skiljer mellan de som är innanför och de som är utanför gemenskap-
en. 

Generellt sett framställer icke-diskursiva religioner religionen som den mer 
eller mindre exklusiva grunden för såväl den gemensamma som den person-
liga identiteten (Jfr Marty & Appleby eds. 1991). 

Icke-sekularitet uttrycks på två huvudsakliga sätt i moderna samhällen. 
Det ena är konformistiskt och det andra är individuellt eller icke-
konformistiskt. Det konformistiska sättet uppträder när religiöst motiverade 
människor står upp för sin egen världsbild i den offentliga diskursen, och 
använder sig av civilsamhällets metoder. I det fallet utövar icke-sekulära 
religiösa gemenskaper sina egna doktriner inom den egna gruppen, och de 
deltar i den offentliga diskursen för att förkunna sin moral. Det icke-
konformistiska alternativet att interagera med samhället innebär att religiösa 
personer agerar ut sina övertygelser i subkulturer, huvudsakligen avskilda 
från samhället. Religiös privatisering ger utrymme att etablera en ”isolerad” 
livsvärld, perfekt anpassad till den religiösa gemenskapens traditioner. Det 
här alternativet är idealiskt för att bevara en distinkt tradition inom en främ-
mande kultur, eller inom en dominant kultur, som är påfallande annorlunda 
än den egna. En annan version av det icke-konformistiska alternativet lägger 
till en dimension till den isolerade subkulturen. I den här versionen engage-
rar sig människor i den offentliga sfären speciellt för att försvara sin gemen-
skap och dess världsbild. Ibland använder de medel som inte är lämpliga i 
civilsamhället, såsom icke-demokratiska aktiviteter, för att statuera sin 
världsbild eller försvara sin unika religiösa praktik. Aktiviteterna kan sträcka 
sig från att en grupp utövar politisk och ekonomisk makt i det större sam-
hället till att de begår terroristhandlingar. 

Sekularitet 
Sekularitet innebär att religion saknar social betydelse och inflytande i ett 
givet samhälle: på en samhällsnivå är europeiska samhällen baserade på 
religiös neutralitet; på en institutionsnivå arbetar de flesta organisationer och 
föreningar som deltar i civilsamhällets offentliga diskurs oberoende av kyrk-
lig kontroll och religiösa normer; och på en individnivå har många europe-
iska medborgare upphört att delta i religiösa seder och bruk. Sekularitet, 
förstått som religionens minskande sociala inflytande, är ett empiriskt fak-
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tum. Inte ens de som kritiserar sekulariseringsteorier förnekar detta påstå-
ende. Frågorna som väcks handlar snarare om dessa teoriers universella an-
språk. Vi menar emellertid att sekularitet – som ett begrepp bland andra – är 
ett relevant begrepp för att bedöma europeiska medborgares attityder i relat-
ion till offentlig religion. Enligt sekulariseringsteorin karaktäriseras sekulari-
tet av fyra egenskaper (Herbert 2003). 

 
1. Sekulära människor bejakar mångfalden av världsbilder. Moderna 

samhällen kännetecknas av heterogena sanningsanspråk. Sekulära 
människor menar att ingen övergripande normativ position kan åbe-
ropas som grund för att förkasta eller begränsa denna heterogenitet. 
 

2. Sekularitet baseras på autonom rationalitet. Plausibilitet uppnås ge-
nom rationellt resonerande, vilket styrs av naturen och värdslig vis-
het snarare än av religiösa övertygelser. Mytiskt rättfärdigande av-
färdas som spekulativa antaganden. 
 

3. Sekulära människor uppfattar religion som reduktiv. Religiösa berät-
telser, symboler och sedvänjor betraktas som en del av kulturen. De 
värderas efter sina estetiska, ekonomiska och andra influenser, men 
representerar inte någon högre verklighet. 
 

4. Sekulära människor accepterar religionen som privatiserad. De är 
inte nödvändigtvis anti-religiösa i en ideologisk ateistisk mening. De 
bryr sig inte om ifall individer uppvisar religiösa övertygelser eller 
vanor, men de insisterar att religion saknar offentlig betydelse. 

I det sekulära paradigmet har religionen ingen social betydelse. Sekulära 
människor söker att stimulera offentlig diskurs enbart med hänvisning till 
icke-religiösa källor. 

Social sammanhållning och offentlig religion 
När filosofer som Jürgen Habermas (2005) började tänka om beträffande 
offentlig religion, värderade de religion som en källa till social sammanhåll-
ning samtidigt som de medgav dess destruktiva potential. Postsekularitet, 
icke-sekularitet och sekularitet representerar olika attityder gentemot offent-
lig religion. Skiljer de sig åt även vad gäller sina bidrag till social samman-
hållning? 

Social sammanhållning uppvisas i samhällen där den mellanmänskliga of-
fentliga sfären kännetecknas av – allmänt sett – gemensamma värderingar 
och sociala mönster (Putnam 2000). I en pluralistisk värld betyder ”gemen-
samma” inte nödvändigtvis att olika sociala grupper har samma värderingar. 
Med gemensamma värderingar avses att det finns möjligheter och metoder 
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för att hantera heterogenitet, olikhet och meningsskiljaktigheter. Enligt vår 
uppfattning är det fyra egenskaper som karaktäriserar detta begrepp. 

 
1. Offentlighet. Social sammanhållning är ett offentligt fenomen. Vär-

deringar, normer och sedvänjor som etablerar social samhörighet be-
stäms och upprätthålls kollektivt. Deras validitet och livskraftighet 
härrör från offentlig diskurs och det är enbart genom offentlig dis-
kurs som de kan ändras. Social sammanhållning går utöver familjen 
och den individuella livsstilens gränser. 
 

2. Innehåll. Social sammanhållning är ett kulturellt fenomen. Det re-
presenterar en uppsättning värderingar och sedvänjor som är allmänt 
erkända. Dessa gemensamma värderingar och sedvänjor underlättar 
samarbete eftersom de skapar trovärdighet och ömsesidighet bland 
individer och mellan olika sociala grupper. 
 

3. Process. Social sammanhållning är vidare en produkt av olika sätt 
att diskutera olika inställningar till och perspektiv på värderingar. 
Som kommunikationsteorier har visat så kan även ett ömsesidigt er-
kännande om att man inte kommer överens fungera som ett sätt att 
skapa sammanhållning (Watzlawick, Beavin & Jackson 1967). 
 

4. Struktur. Social sammanhållning är ett strukturellt fenomen. Social 
sammanhållning förverkligas i nätverk av vänner, grannar, kollegor, 
personer av samma etnicitet, och så vidare. De förenas genom ge-
mensamma övertygelser. Social sammanhållning etablerar en ge-
menskap av individer som kan urskiljas från dem som inte delar 
gruppens värderingar och sedvänjor. 

I ett modernt samhälle representerar social sammanhållning en normativ 
föreställning om civilsamhället. Social sammanhållning beskriver socialt 
beteende med vissa normativa egenskaper, eftersom dessa egenskaper främ-
jar samhällelig solidaritet och en spridning av makten (Habermas 1992). Det 
finns tre områden genom vilka social sammanhållning konfigurerar civil-
samhället: 
 

1. Erkännande av grundläggande rättigheter. Civilsamhället säkras av 
grundläggande rättigheter, såsom mötesfrihet eller samvetsfrihet. 
Civilsamhället efterfrågar och förväntar sig bekräftelse av dessa rät-
tigheter. Således framträder social sammanhållning i moderna sam-
hällen där dessa rättigheter erkänns. 
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2. En uppsättning individuella värderingar. Vissa av samhällets delade 
värderingar och sedvänjor handlar om individers beteende i det of-
fentliga livet, så som ansvar och en grundnivå av omsorg om andra. 
Dessa representerar dygder från en för-samhällelig livsstil och ga-
ranterar en personlig villighet till samhälleligt engagemang.  
 

3. En uppsättning sociala värderingar. Vissa av de delade värderingar-
na och sedvänjorna ger en översikt över inställningar och beteenden 
som tryggar social enhet, så som gemensamma personlighetsdrag el-
ler solidaritet beträffande vissa värderingar. Sådana gemensamma 
drag representerar dygder som kännetecknar samhället. 

Med tanke på dessa drag av social sammanhållning, väcks frågor om relig-
ionens roller och komplexitet inom ett samhälle. Offentlig religion kan fun-
gera som en socialmoralisk källa för samtliga tre områden, och den kan 
bygga kommunikativa broar. Å andra sidan kan religionen också vara en 
dysfunktionell socialmoralisk källa. Detta väcker frågan om hur medborgare 
med skiftande attityder gentemot offentlig religion upplever religionens bi-
drag till social sammanhållning. Därför ska vi försöka utveckla några indika-
torer för hur dessa begrepp kan mätas. 

Operationalisering 
I det följande kommer vi att överföra de teoretiska begreppen till empiriska 
konstruktioner. Vi visar att de tre begreppen representerar olika sätt att besk-
riva religion och samhälle. Det är viktigt att påpeka att modellerna ska för-
stås som ”idealtyper”, i Max Webers anda. Man kan inte förvänta sig att 
finna dem i sina rena former i den empiriska verkligheten. Det finns analy-
tiska skäl att använda idealtyper. Jämfört med en induktiv utgångspunkt 
(baserad på empiriskt observerade fenomen), tillåter idealtyper ett bättre 
teoretiskt och analytiskt ramverk. Det är den empiriska forskningens och 
analysens uppgift att bekräfta dessa idealtypers existens eller att visa hur 
dessa idealtyper kombineras eller blandas. 

Det följande steget demonstrerar ett första steg för operationalisering som 
är fokuserad på två områden. Det första området inkluderar religionsbegrep-
pet och det andra området relationen mellan religion och den offentliga sfä-
ren. De huvudsakliga begreppen illustreras i tabell 1 och 2, och kommer 
kortfattat att förklaras. De horisontella raderna anger karaktäristika för re-
spektive av de tre idealtyperna. Det är en uppgift för empiriska studier att ge 
kunskap och insikt i hur denna operationalisering av idealtyperna fungerar. 
 I tabell 1 tydliggörs olika religionsdimension relaterade till religionsbe-
greppet. Kolumn 1-3 hänvisar till olika dimensioner av religiösa upplevelser. 
Utifrån Glock och Starks typologi kan denna del utökas med ytterligare di-
mensioner. Ytterligare skillnader mellan idealtyperna illustreras i kolumn 4 
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beträffande relationen mellan rationalitet och religion och i kolumn 5 beträf-
fande religiösa sanningsanspråks validitet.  

Tabell 1: Religionsdimensioner inom idealtyperna sekulär, icke-sekulär 
och post-sekulär  

 1 2 3 4 5 

 
Doktrin Institution 

Erfaren-
heter, 
Symboler 

Rationalitet 
och Religion 

Religiösa 
anspråks 
sanningshalt 

Sekulär  Multi-
religiös Inte relvant Reduktiv Separation Likgiltighet 

Icke-
sekulär  

Mono-
religiös Auktoritativ Deduktiv Integration Hierarki 

Post-
sekulär Interreligiös Valbar Induktiv Dialektik Process 

(1) Doktrin. Sekularitet har ingen normativ relation till någon religiös dokt-
rin. Den multireligiösa dimensionen uttrycker jämlikhet mellan alla norma-
tiva inställningar. För den icke-sekuläre är den egna religiösa gemenskapens 
doktrin normativ. Doktrinen kan förstås som överlägsen eller exklusiv. Där-
för är den monoreligiösa dimensionen passande. Det postsekulära tänkandet 
avvisar en exklusiv förståelse av en doktrin, men på samma gång är ett mul-
tireligiöst perspektiv inte tillräckligt eftersom det bygger på likgiltighet. Den 
interreligiösa dimensionen uttrycker ett behov att utforska dogmatiska an-
språk så att slutsatser kan nås genom att ifrågasätta olika anspråk. 
(2) Institution. För begreppet sekulär är religiösa institutioner inte relevanta 
för personliga livsorienteringar. I det icke-sekulära konceptet kan auktoritärt 
präglade religiösa institutioner accepteras (t.ex. hierarki; ämbeten). Förhål-
landet mellan en postsekulär syn och religiösa institutioner är valbart i den 
meningen att program och budskap kommer att övervägas om dessa passar 
in med personliga intressen. 
(3) Erfarenheter och symboler. För att skilja mellan religiösa erfarenheter 
och symboler kan vi använda oss av den typologi som Berger utvecklade i 
sin bok Heretical Imperative från 1979. Från ett sekulärt perspektiv är upp-
levelser och symboler reduktiva (som profana), från ett icke-sekulärt per-
spektiv dominerar ett deduktivt resonerande (i relation till en högre makt), 
medan en postsekulär inställning är induktiv (i det att den ger religiös me-
ning åt erfarenheter och symboler). 
(4) Rationalitet och religion. Konkurrensen mellan rationalitet och religion 
som källa till mening och förklaring av världen har diskuterats ända sedan 
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upplysningstiden. Vår hänvisning till Habermas i den här texten gör det up-
penbart att denna diskussion fortfarande pågår. I det sekulära begreppet har 
rationalitet ersatt religion som universell makt. Icke-sekulära avvisar denna 
separation därför att den resulterar i religionens minskade inflytande, vilket 
också är en förlust av en värdefull tradition. I det postsekulära begreppet har 
inte moderna rationalitetsbaserade samhällen uppfyllt löftet om en bättre 
värld genom kontinuerlig utveckling. Icke-sekulära föredrar ett integrerat 
begrepp i vilket en religiös världsbild är dominant och rationalitet ses som 
ett substitut, eftersom religionen kan ses som ett sätt att uttrycka rationalitet. 
I det postsekulära begreppet finns det inget realistiskt alternativ till sekulari-
tet, utan sekularitet ses som ett villkorligt begrepp. Detta skapar utrymme för 
religiös mening. Postsekularitet konstruerar förhållandet mellan rationalitet 
och religion som dialektiskt, i vilket båda begreppen ses som komplement 
till varandra, snarare än jämlika eller separerade. 
(5) Sanningsanspråk. Världsbilder innehåller sanningsanspråk. Det sekulära 
begreppet karaktäriseras av likgiltighet gentemot religiösa föreställningar. I 
det icke-sekulära begreppet finns en tydlig hierarki med religiösa anspråk i 
toppen, medan postsekularitet är processorienterat, vilket innebär att resultat 
inte ges av en auktoritet. Beslut får livskraftighet genom att de diskuteras ur 
olika perspektiv snarare än baserade på en enskild uppfattning.  

Det andra området fokuserar på begrepp kring religionens offentliga dimens-
ion. Fyra dimensioner kommer att förklaras. 

Tabell 2: Religionens offentliga dimension inom idealtyperna sekulär, 
icke-sekulär och post-sekulär 

 1 2 3 4 

 Religionens 
ställning i 
samhället 

Samhällets 
inre kon-
struktion 

Relationen 
mellan reli-
giösa och seku-
lära begrepp 

Makt-policy 

Sekulär  Privatiserad Pluralitet Parallellitet Sektorer 

Icke-
sekulär  

Ledande 
religion Homogenitet Dominans Expansion 

Post-
sekulär Källa Pluralism Balans Dialog 

(1) Ställning. Som påpekats tidigare beskriver sekulariseringsteorier relig-
ionens ställning i det moderna västerländska samhället som privatiserad. Det 
sekulära synsättet accepterar religion som människors privata angelägenhet, 
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men religionens offentliga roll avvisas. Enligt det icke-sekulära kan religion-
ens privatisering ses som det moderna samhällets misslyckande att förse 
människor med visioner, värderingar och orientering. Religion har potential 
att ge vägleding och därför bör religion återfå en central position i kulturen. 
Ur ett postsekulärt perspektiv är det icke-sekulära förhållningssättet inte mer 
än önsketänkande om man tar mångfald seriöst. Tanken att en enda religion 
skulle kunna accepteras som ledande religion i Europa förstås som en illus-
ion. Men med grund i sekularitet borde moderna samhällen vara öppna för 
att värdera religioner som källor för att utveckla visioner om den framtida 
utvecklingen och för att ge vägledning för hur man ska leva. Postsekularitet 
betraktar därmed religion som en slags konsult. 
(2) Inre konstruktion. Den andra dimensionen fokuserar på hur uppfattning-
en av religiös mångfald i samhället uppfattas. Den sekulära upplevelsen av 
moderna samhällen är att de är kulturellt och religiöst mångfaldiga och 
heterogena utan någon hierarki mellan religionerna. Baserat på en föreställ-
ning om frihet betonar sekularitet värdet av heterogenitet. Det icke-sekulära 
begreppet har en mindre positiv värdering av mångfald. Mångfald ses som 
en källa till osäkerhet – och potentiellt en källa till konflikt. Istället är en 
högre grad av homogenitet önskvärt, särskilt i religiösa angelägenheter. Om 
homogenitet är omöjlig, så skulle religiöst anknutna parallella samhällen 
kunna vara en lösning, inom vilka respektive grupp kan leva enligt sin egen 
kultur. Det postsekulära perspektivet menar att mångfald är en grundläg-
gande dimension av moderna samhällen. Det innebär vidare att pluralismen 
erbjuder ett kvalitativt och transformativt alternativ, i vilka samhällets grup-
per söker efter det som är önskvärt att behålla. Mångfald representerar 
heterogena synsätt, pluralism innebär metoder att utveckla sunt förnuft inom 
mångfalden, inklusive olika religiösa källor. Pluralism är mer av en utma-
ning än ett problem. 
(3) Relation. Den tredje dimensionen fokuserar på förhållandet mellan seku-
lära och religiösa begrepp i samhället. Det sekulära perspektivet uppfattar 
religiösa synsätt som del av en allmän konkurrens mellan olika synsätt. Pa-
rallellitet innebär att moderna samhällen inte kan ha för stort religiöst infly-
tande. Det icke-sekulära ser tvärtomen sådan utveckling som förfall. Värde-
fulla traditioner behöver bevaras gentemot tidsandan, och det kan inte ske 
genom majoritetens val eller beslut. Den önskvärda modellen är att religion 
dominerar som källa för värderingar och som garant för värderingarnas över-
levnad. Det postsekulära perspektivet bedömer sekulära och religiösa idéer 
och förhållningssätt efter deras möjligheter att lösa problem. Balans präglar 
bäst postsekularitetens sätt att ta itu med religiösa och sekulära inställningar. 
(4) Makt-policy. Religion och stat är sammankopplade i en maktbalans. 
”Sektionalism” (principen om samhällets differentiering) kan förstås som en 
del av privatiseringen. Enligt Luhmann karaktäriseras det moderna samhället 
av olika sektorer; ekonomi, politik, vetenskap, religion, etc. Sekularitet käm-
par inte nödvändigtvis mot religion som en kvarleva från forna tider, men 
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den vill inte blåsa nytt liv i religionens offentliga roll. Därför beskriver be-
greppet ”sektionalism” bäst religionens roll i ett funktionellt differentierat 
samhälle. Detta innebär att religionen inte har makt i andra delar av sam-
hället. För icke-sekularitet är sektionaliserad religion resultatet av sekularise-
ring och tolkas som religionens tillbakagång. Övertygelsen att man har san-
ningen till sitt förfogande leder till anspråk på att religionen bör utöka sitt 
inflytande över andra sektorer i samhället. Enligt det postsekulära synsättet 
är denna expansion ambivalent. Om man förstår expansion som tradition och 
socialisation måste detta vara möjligt i ett öppet samhälle. Men en politisk 
ansats förkastas av postsekulariteten därför att ett problematiskt resultat av 
en sådan ansats skulle bli en kollision mellan trossystem. Enligt det post-
sekulära perspektivet har moderna samhällen nytta av religion om de etable-
rar ett forum för dialog. Samtidigt kan inte religioner ge direktiv till sam-
hället längre, men de kan bidra till den samhälleliga utvecklingen genom att 
delta i dialog. 

Postsekularitet är ett icke-validerat begrepp för att överföra ett teoretiskt 
begrepp till indikatorer som kan testas empiriskt. Detta begrepp har inte en-
bart att göra med olika typer av religiositet, utan inkluderar den sociala di-
mensionen av religiösa inställningar och sedvänjor. Det inlemmar ett teore-
tiskt närmande till religion som går bortom sekulariseringsteorin. Värdet av 
postsekularitet som begrepp är att det föreslår att religiöst motiverade aktivi-
teter i den offentliga sfären baseras på en reflektion kring samspelet mellan 
religiösa och sekulära regler, värden och sedvänjor. 

Relevans för den religiösa diskursen 
Religion får en annan status inom sekularitet och postsekularitet. Enligt se-
kulariseringsbegreppet ses religion som en privatsak som kan överleva i ett 
modernt samhälle. Begreppet postsekularitet innebär att civilsamhället re-
spekterar religionen som en diskussionspartner. Inom denna ram utmanas 
religionerna i fråga om vad och hur de bidrar till civilsamhällets utveckling. 
Postsekularitet ställer religionens samhällsrelevans i centrum. 

Hur kan begreppet postsekularitet värderas från ett religiöst perspektiv? 
Kan en stark religiös tradition (t.ex. kristendomen) samtycka till den roll som 
postsekulariteten tilldelar religionen? År 2004 diskuterade Jürgen Habermas 
det här begreppet med Joseph Ratzinger (påven Benedict XVI) (2005). Av 
ekumeniska hänsyn vill vi inte påstå att påven representerar hela den kristna 
världen, men det sätt som den katolska traditionens ledare reflekterar har sin 
relevans. I diskussionen med Habermas accepterar Ratzinger begreppet post-
sekularitet. Ratzinger anger många ämnesområden inom vilka likvärdigheten 
och det inbördes förhållandet mellan förnuft och tro är givna (t. ex. mänsklig 
värdighet ↔ Gudslikhet). För Ratzinger är fördelen med en dialog mellan 
förnuft och tro en djupare förståelse för sådana begrepp. Parter i en dialog 
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måste tydliggöra sin motivation för dialog, t.ex. insikten att perspektiv är 
åtskilda och begränsade och att dialog erbjuder ett extra värde. Detta kräver 
ett accepterande av att dialogparterna inte nödvändigtvis håller med varandra 
och att perspektiv och tolkningar kan komma att förkastas. Det följer att 
ingen part får göra exklusiva validitetsanspråk beträffande sin egen förstå-
else. Tvärtom måste alla parter medge att deras positioner är öppna för fram-
tida utveckling och revidering. 

Denna typ av påstående är inte självklart för den högste representanten för 
en kyrka som tills nyligen har verkat med uppfattningen om exklusivitet – 
och delvis fortfarande gör så. Ratzingers dialogiska öppenhet har sin grund i 
begreppet interkulturalitet. För honom är detta begrepp ett villkor för reli-
giösa påståendens kvalitet och räckvidd: ”Interkulturalitet förefaller för mig 
idag vara en nödvändig dimension i debatten om den mänskliga existensens 
fundamentala frågor, en debatt som inte längre exklusivt kan pågå inom den 
kristna religionen, men inte heller inom den västerländska förnuftstradition-
en. Även om båda dessa ser sig som universella (de jure, de kan till och med 
vara det), måste de ändå inse att de facto är de erkända och förstådda bara i 
vissa delar av världen” (Ratzinger 2005). 

Ratzinger drar slutsatsen att ingen av västvärldens två stora civilisationer 
kan framställa sig som universella, inte den kristna kulturen, inte heller den 
sekulära rationaliteten. Ratzinger ser också en fara för religionens patologi 
och efterlyser ett nära förhållande mellan rationalitet och religion. Båda är 
ämnade för ömsesidig rening, de behöver varandra och bör erkänna 
varandra. ”Det är viktigt att integrera dem [religion och förnuft] i en ömsesi-
dig relation, i vilken de öppnar upp för nödvändig komplementaritet mellan 
förnuft och tro, så att en universell reningsprocess kan växa fram. I det långa 
loppet av den här processen kommer grundläggande värderingar och normer, 
accepterade av alla folk explicit eller implicit, att lysa i starkt ljus och leda 
till en effektiv kraft för mänskligheten, som håller samman världen” (Rat-
zinger 2005). På så sätt ser Ratzinger inte religion och förnuft som två kraf-
ter som bara samexisterar. Han ser dem mer som två krafter som är beroende 
av varandra. I deras ömsesidiga förhållande har de förmågan att skapa 
någonting nytt, om de lyckas att föra interkulturell dialog. 

För religionsvetenskapen är denna diskurs talande. För det första relativi-
serar postsekulariteten idén att den moderna världen kan leva enbart av sina 
egna resultat. Vidare minskar den sekulariseringsteorins ideologiska och 
dogmatiska potential eftersom den inte ser rationalitet och religion som mot-
stridiga krafter. Den erkänner det sekulariserade samhällets begränsningar 
och banar väg för religion som social källa utan att förneka potentialen hos 
sekularism och autonom rationalitet. För det andra så visar Ratzinger att 
begreppet postsekularitet kan integreras i den kristna doktrinen. Han tecknar 
en förståelse av religion som erkänner även det religiösa tänkandets be-
gränsningar. Religionen behöver inspiration från rationaliteten för att rena 
sig själv och för att kommunicera med andra samhällssystem. För det tredje 
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måste religion och rationalitet acceptera interkulturalitet på en global nivå. 
Annars skulle båda krafterna hamna i illusionen att det är möjligt att formu-
lera universella anspråk, där de istället enbart visar på ett eurocentriskt per-
spektiv. Det är den interkulturella kommunikationen som kan tydliggöra 
normer och värderingar med global relevans. I detta perspektiv är religion en 
legitim aktör i det moderna civilsamhället. 

Sedan påpekar Habermas, helt riktigt, att varje interaktion inramas av en 
viss världsbild. Även i ett modernt samhälle finns det ”starka traditioner” 
som ger mening åt livet. Givetvis har dessa traditioner inte monopol; de re-
presenterar en källa av mening vid sidan av andra källor. Men dessa tradit-
ioner existerar fortfarande, vilket driver det sekulariserade samhället att söka 
efter ett nytt förhållande till religion. Uppenbarligen finns det ingen linjär 
sekulariseringsprocess som slutar med religionens upplösning. Även om det 
finns många outtalade reservationer öppnar Habermas begrepp postsekulari-
tet upp för innovativt tänkande inom religionsvetenskapen genom att det 
inbjuder till en interdisciplinär diskurs. 
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Varför behöver vi religion överhuvudtaget? 
Religion och moral i det post-kommunistiska 
Europa 

SINIŠA ZRINŠČAK OCH KRUNOSLAV NIKODEM 

Religionens revitalisering inom post-kommunismen: 
orsak och verkan1 
Ständigt pågående diskussioner om sekulariseringsprocessen i Europa, och i 
synnerhet sekulariseringens inverkan på individ och samhälle i olika avseen-
den, fick en annan dimension efter 1989. Då föll den officiellt ateistiska de-
len av Europa samman, och religionen fick generellt sett, nya och tidigare 
otänkbara möjligheter att agera offentligt. Denna process, vanligen beteck-
nad som en revitaliseringsprocess, började dominera både samhällsliv och 
vetenskaplig forskning. 

Historien är dock inte fullt så enkel. Det finns åtminstone tre parallella 
processer som har konstaterats och diskuterats.2  

Det finns för det första klara belägg för religionens revitalisering av åt-
minstone två grundläggande skäl. Det första har att göra med kyrkornas roll i 
det offentliga livet. Den för-kommunistiska tiden återuppstod inte, men (sär-
skilt dominerande) kyrkor återtog mycket av den makt de förlorade efter 
1945. De återetablerade sina officiella band till staten (och i fallet med de 
katolska kyrkorna genom internationella överenskommelser med på-
vestolen), de fick åter tillträde till de kommunala skolorna, återfick mycket 
av sin forna egendom, och vann stor uppmärksamhet i media. Det andra 

                                                 
1 En tidigare version av denna artikel presenterades av S. Zrinščak vid The ASR 2004 Annual 
Conference, San Francisco, 13-15 augusti, 2004 och vid The ISORECEA Conference, Buda-
pest, 9-11 december, 2004. En engelsk version av artikeln har publicerats i Pickel, G., Muel-
ler, O. (eds.) (2009) Church and Religion in Contemporary Europe: Results from Empirical 
and Comparative Research. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Kapitlet är översatt 
från engelska av Anneli Winell.  
2 Denna del av artikeln grundar sig på flera källor, som: Borowik, Babiński, 1997; Borowik, 
1999; Borowik, Tomka, 2001; Marinović Jerolimov, Zrinščak, Borowik, 2004; Pollack, 2001; 
Tomka, Zulehner, 1999; Zrinščak, 2002; Zrinščak, 2004; Révay, Tomka (2006); Borowik 
(2006); Tomka, Yurash (2007); Révay, Tomka (2007), etc. 
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skälet synliggörs genom de data som rör enskilda individers kontakt med 
kyrkor och religion. Även om förutsättningarna bland olika länder var myck-
et skiftande, iakttog alla den utveckling som visade på en tilltagande religio-
sitet under det sena 80- och tidiga 90-talet.  

Fastän det är uppenbart att revitaliseringstrenden inte uppträdde på 
samma sätt i olika länder, är det anmärkningsvärt stora skillnader mellan 
länderna. När det gäller graden av religiositet är skillnaderna större än inom 
Västeuropa. De som sa sig tillhöra ett religiöst samfund sträckte sig 1999 
från 97,6 procent i Rumänien, 95,7 procent i Polen, 70,0 procent i Bulgarien 
och 57,7 procent i Ungern – till bara 33,5 procent i Republiken Tjeckien och 
24,8 procent i Estland. I ljuset av dessa siffror är talet om en revitalisering 
inom en större grupp länder (även om det i viss utsträckning är sant) knappt 
mätbar. 

För det tredje och bortsett från en begränsad revitalisering i några länder, 
har många forskare pekat på motsägelsefulla förväntningar när det gäller 
religionens nya sociala roll. Dessa motsägelsefulla förväntningar kan i sin 
tur, enligt aktuell sociologisk litteratur, delas in i olika kategorier. De flesta 
som närmat sig frågan visar på anpassningsproblem: kyrkorna vill i allmän-
het återta sina för-kommunistiska positioner, vilket knappast är möjligt i en 
modern, förändrad värld. Den konfunderade allmänhetens förväntningar 
komplicerar bilden: samtidigt som en majoritet avfärdar politisk inblandning, 
och till och med ifrågasätter kyrkornas offentliga sociala roll (uttryckt i me-
ningen: prästerna ska sköta sitt inom kyrkans väggar) förväntar man sig ändå 
att kyrkan engagerar sig i offentliga angelägenheter som växande fattigdom 
och brist på jämlikhet, arbetarnas rättigheter och så vidare.  

Dessa motsägelsefulla förväntningar kan relateras till en mycket tydlig 
ideologisk (vänster-höger) social uppdelning och debatt om kyrkornas egent-
liga roll i den moderna världen. De religiösa minoriteternas situation i det 
post-kommunistiska Europa visar på ett gammalt problem: hur olika relig-
ioners skilda sociala betydelse ska sammanjämkas med principen om alla 
religioners lika status i en sekulär stat. Förhoppningen om en snar sekularise-
ring i takt med en snabb modernisering av samhället efter 1989, samt en rad 
påbörjade sociala reformer har redan förändrat den vetenskapliga forskning-
ens fokus från revitalisering till en möjlig och framtida minskning av relig-
ionens sociala betydelse.  

En förväntad sekularisering kommer sannolikt att forma framtida debatter 
om betydelsen av religionens inflytande i ett sekulariserat Europa. Och 
denna debatt är både möjlig och nödvändig i ljuset av det faktum att många 
post-kommunistiska länder redan i dag är mer sekulariserade, jämfört med 
många Västeuropeiska länder. Fram till nu har dessa viktiga aspekter varit 
mer uppenbara för teologer än för sociologer från Östeuropeiska länder, 
vilket är mycket intressant. Från en normativ utgångspunkt har de med rätta 
uppmärksammat att ”ny religiositet” i många fall inte betyder uppkomsten 
av ”sant troende”. Religionens nya och välkomnade offentliga position även-
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tyrades omedelbart av människor som påstod sig vara troende, samt nya hot 
som kom från ett allt mer sekulariserat samhälle. Den frihet som under 
kommunismen varit en desperat dröm kunde nu till och med betraktas som 
en gåva från djävulen och frågan reser sig spontant: varför behöver vi över-
huvudtaget frihet? 

Gudar, ritualer och den moraliska ordningen: En lektion 
av Rodney Stark 
Att vara religiös, vad betyder det? Vad gör det för skillnad? Rodney Stark 
ifrågasätter en vida spridd uppfattning om att religion upprätthåller den mo-
raliska ordningen, och att det framför allt är genom att delta i kollektiva ritu-
aler som människor blir en del av en moralisk gemenskap (Stark 2001).  

Starks arbete grundar sig på fyra hypoteser som han finner belägg för ge-
nom sin analys: 

 
1. I många samhällen görs ingen koppling mellan religion och moral; 
2. Denna koppling tycks begränsad till mer komplexa kulturer; 
3. Religiositetens inverkan på den individuella moralen förutsätter en 

föreställning om gud/gudar som medvetna varelser som engagerar 
sig i moralfrågor; en religiositet grundad på opersonliga eller 
omoraliska gudar har ingen inverkan på moraliska val; 

4. Att delta i religiösa riter och ritualer har liten eller ingen inverkan 
på moraliska principer. 

Sambandet mellan religion och moral (till exempel tre moraliska påståenden 
i World Values Study 1990) visar att moraliska påståenden är mer länkade 
till Guds betydelse än till kyrkobesök, men att detta samband dessutom är 
särskilt svagt i det post-kommunistiska Europa. Östeuropas särskilda situat-
ion förklaras genom följande två hypoteser: 

 
1. Kommunismens försök att försvaga sambandet mellan religion 

och moral kommer att visa sig genom ett väsentligt svagare sam-
band i de Östeuropeiska icke-ortodoxa länderna, jämfört med situ-
ationen i Västeuropa. 

2. I Östeuropa kommer den mer slutna ortodoxa föreställningen om 
Gud att resultera i ett svagare samband i ortodoxa länder, jämfört 
med icke-ortodoxa länder. I kombination med följderna av ett ti-
digare kommunistiskt förtryck, kommer detta att resultera i en 
brist på signifikanta samband mellan Gud och moral i de ortodoxa 
länderna, förutom i Rumänien.  
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Om religion inte kan bevisa sin förmåga att upprätthålla moralisk ordning i 
post-kommunistiska länder, betyder det att vi står inför varaktiga följder av 
den kommunistiska samhällsordningen som inte är särskilt lätta att ändra på? 
Saknar en post-kommunistisk revitalisering makt att på ett påtagligt sätt 
åstadkomma en förändring? Vilken funktion har egentligen religion i post-
kommunistiska samhällen?  

En kort introduktion till the European Values Study 
Project 
Då analysen i föreliggande artikel grundar sig på data från the European 
Values Survey, vill vi till att börja med presentera några grundläggande fakta 
kring denna undersökning.  

Delar européer samma värderingar? Sker det värderingsförändringar i 
Europa i dag och vilka uttryck tar det sig i så fall? Fortsätter kristna värde-
ringar att genomsyra europeiskt liv och kultur? Håller ett sammanhängande 
och alternativt meningssystem på att ersätta det kristna? Vilka implikationer 
finns det för en europeisk samsyn?  

Det var bland annat dessa frågor som gav upphov till the European Va-
lues Study Project (EVS), eller vad som i dag är känt som en storskalig, 
transnationell och longitudinell enkätundersökning om mänskliga värdering-
ar, och den mest betydelsefulla källan när det gäller forskningsunderlag för 
europeiska samhällsvetare (för information och data se http://www. 
europeanvalues.nl). Tilläggas kan att ett liknande forskningsprojekt kring 
andra länder i världen, känd som the World Values Survey (WVS), visar på 
betydelsen av dylika projekt, då de ökar möjligheterna till jämförelser av 
värderingsfrågor mellan länder med skilda sociala, ekonomiska och kultu-
rella förutsättningar. 

Den första undersökningen, som inkluderade tio europeiska länder ge-
nomfördes 1981, vilket framgår av tabell 1. Den andra omgången, som ge-
nomfördes 1990, täckte alla Västeuropeiska länder, inklusive USA och Ca-
nada, och för första gången några av de post-kommunistiska länderna. Den 
tredje undersökningsomgången, 1999/2000, inkluderade nästan alla europe-
iska länder, och gjorde det möjligt att på ett djupare plan nå insikt om värde-
ringsförskjutningar under en tidsperiod om tjugo år. På basis av dessa up-
penbara förskjutningar, har många böcker och artiklar publicerats om djup-
gående kulturella förändringar i vår moderna värld, och framför allt om upp-
komsten av en post-modern värld. Det finns emellertid, som tidigare 
framkommit i den här artikeln, många nationsspecifika faktorer och skilda 
vägval, vilket bör hållas i minnet inför varje enskild analys. En ny – den 
fjärde EVS-enkäten – genomfördes 2008. 
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Tabell 1 Deltagande länder i EVS-undersökningarna 

1981 1990 1999/2000 

Belgien, Danmark,  

Frankrike, Irland, Island, 
Italien, Kanada, Neder-
länderna, Nordirland, 
Norge, Spanien, Stor-
britannien, Sverige, 
Tyskland, USA 

Belgien, Bulgarien, 
Danmark, Estland, Fin-
land, Frankrike, Irland, 
Island, Italien, Kanada, 
Lettland, Litauen, Malta, 
Nederländerna, Nordir-
land, Norge, Polen, Por-
tugal, Republiken Tjeck-
ien, Rumänien, Ryss-
land, Schweiz, Slova-
kien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland (Öst 
och Väst), Ungern, USA, 
Vitryssland, Österrike  

 

Belgien, Bulgarien, 
Danmark, Estland, Fin-
land, Frankrike, Grek-
land, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lett-
land, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Nederlän-
derna, Nordirland, Po-
len, Portugal, Republi-
ken Tjeckien, Rumänien, 
Ryssland, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, 
Turkiet, Tyskland, 
Ukraina, Ungern, 
Vitryssland, Österrike 

Religion och moral i en post-kommunistisk kontext: gör 
sig icke-existerande band fortfarande påminda under det 
sena 1990-talet?  
Syftet med den här artikeln är inte bara att nio år senare upprepa Starks stu-
die (för att se om några viktiga förändringar har skett när det gäller religion-
ens roll i samhället), syftet är dessutom att ifrågasätta avgörande resultat som 
visar att religion inte förmår att upprätthålla moralisk ordning vare sig i sam-
tida Väst- eller Östeuropeiska samhällen.  

Starks analys grundar sig på data från the World Values Study 1990, som 
satte åtta post-kommunistiska länder i fokus: Polen, Öst-Tyskland, Ungern, 
Slovenien, Ryssland, Bulgarien, Vitryssland och Rumänien. Stark begrän-
sade analysen till endast tre moraliska påståenden som bedömdes som oför-
svarliga av en överväldigande majoritet i respektive land: (1) att köpa någon-
ting du vet är stöldgods, (2) att inte rapportera en parkeringsskada som du 
åstadkommit genom olyckshändelse, (3) att använda drogen marijuana eller 
hasch. 

The European Values Study 1999/2000, som min analys grundar sig på, 
omfattar fjorton post-kommunistiska länder. Därför kan den tjäna som en 
vederhäftig informationskälla då den fokuserar på ett större antal post-
kommunistiska länder ett decennium efter 1989, ett decennium under vilket 
religionens nya sociala position uppvisat betydande sociala effekter. 
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De moraliska påståenden som ingick i de nyss nämnda undersökningarna 
(WVS och EVS) överensstämmer inte helt, men de är tillräckligt lika för att 
en jämförelse ska vara möjlig. För övrigt är det däremot inte klart varför 
(som hos Stark) bara påståenden som uppfattades som orättfärdiga av en 
betydande majoritet inom varje land bör beaktas. Religionens inverkan på 
olika moraliska påståenden borde/borde inte, och kan/kan inte påvisas vare 
sig den omfattas av en majoritet eller inte – under förutsättning att vi inte 
talar om en okomplicerad moralisk intressegemenskap; utan om olika mora-
liska intressegemenskaper som interagerar med andra sociala gemenskaper i 
varje samhälle.  

Baserat på EVS-data från 1999/2000 där 14 Väst- och 13 Östeuropeiska 
länder ingår kommer följande analys att koncentrera sig på sambandet mel-
lan både kyrkobesök och Guds betydelse, samt sex moraliska påståenden. 
Kyrkobesöken mäts på en fyrgradig skala från (1) aldrig, till (4) åtminstone 
en gång i veckan. Guds betydelse mäts på en tiogradig skala från 1 (inte alls 
viktig för mig), till 10 (mycket viktig). Sex moraliska påståenden mäts också 
på en tiogradig skala efter graden av motivation, från 1 (aldrig), till 10 (all-
tid), och de omfattar påståenden som både bedöms som orättfärdiga av en 
betydande majoritet och påståenden som i huvudsak delar samhället: 

 
1. tillskansa sig statliga förmåner man inte är berättigad till; 
2. skattefuska om man kan 
3. använda droger som marijuana eller hasch 
4. gifta män/kvinnor som har kärleksaffärer utanför äktenskapet 
5. homosexualitet 
6. abort 

Den vidare analysen sker i två steg. Först visas och diskuteras acceptansni-
vån för varje påstående i olika länder. Därefter analyseras sambanden mellan 
två grader av religiositet och sex moraliska påståenden i varje land. Det sig-
nifikanta sambandet mellan regressionsanalysen kontrollerades också och 
resultatet diskuteras. Resultatet visas dock inte här på grund av det stora 
antalet frågor och tabellens storlek.  

Moraliska påståenden: religiösa och/eller kulturella 
normer? 
Tabell nummer 2 visar acceptansnivån för olika moraliska påståenden i 14 
Väst- och 13 Östeuropeiska länder genom medelvärdet på en skala från 1 
(aldrig), till 10 (alltid). Diagram 1, 2, 3 och 4 visar samma sak, men mer i 
detalj när det gäller två påståenden – ett där skillnaderna mellan Väst- och 
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Östeuropa är minst (tillskansa sig statliga förmåner man inte är berättigad 
till) och en där skillnaderna är störst (homosexualitet).  

Tabell 2: Medelvärdet för acceptans av olika moraliska påståenden 

 (1) Tills-
kansa sig 
statliga… 

(2)  

Skatte-
fuska… 

(3)  

Använda 
droger 

(4)  

Gifta 
män… 

(5) 

Homosexua-
litet 

(6) 

Abort 

Väst-
Europa 2.41 2.51 2.16 2.40 5.40 4.79 

Öst- 
Europa 2.30 2.61 1.52 2.70 2.88 4.37 

Katolska 
länder 2.14 2.53 1.76 2.34 3.80 3.88 

Västeuropa: Frankrike, Storbrittanien, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Portu-
gal, Nederländerna, Belgien, Danmark, Sverige, Fingland, Nordirland och Irland. 

Östereuropa: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Republiken Tjeckien, Slovakien, 
Ungern, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ryssland, Slovenien och Ukraina. 

Katolska länder och de med mer än 70% katoliker: Österrike, Italien, Spanien, 
Portugal, Litauen, Polen och Kroatien. 

 

Diagram 1: Medelvärde: försvar av påståendet ”tillskansa sig statliga 
förmåner man inte är berättigad till” på en tiogradig skala från 1 
(aldrig), till 10 (alltid) i 14 Västeuropeiska länder. 
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Diagram 2: Medelvärde: försvar av påståendet ”tillskansa sig statliga 
förmåner man inte är berättigad till” på en tiogradig skala från 1 
(aldrig), till 10 (alltid) i 13 Östeuropeiska länder. 

Tabeller och diagram visar på några mycket intressanta aspekter när det gäl-
ler acceptans. Bortsett från vissa skillnader mellan länderna beträffande de 
fyra första påståendena, är acceptansen generellt sett låg i alla europeiska 
länder. Östeuropéer är något mer benägna att försvara bruket av droger som 
marijuana och hasch. Skillnaderna är inte heller så stora när det gäller synen 
på abort. Även om dessa resultat kan tyckas märkliga bör man hålla i minnet 
att kommunistiska regimer i namn av kvinnans frigörelse, godkände en 
mycket liberal abortlagstiftning (utom i Rumänien). Den största och tydlig-
aste skillnaden visar sig i synen på homosexualitet, vilken accepteras i dub-
belt så hög grad i Västeuropa som i Östeuropa. 

Diagram 3: Medelvärde: acceptans av homosexualitet på en tiogradig 
skala från 1 (aldrig), till 10 (alltid) i 14 Västeuropeiska länder. 
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Diagram 4: Medelvärde: acceptans av homosexualitet på en tiogradig 
skala från 1 (aldrig), till 10 (alltid) i 13 Östeuropeiska länder. 

En annan intressant iakttagelse är de katolska ländernas position. De skiljer 
sig i de första fyra fallen från både Väst- och Östeuropa, men inte väsentlig-
en. Och återigen, den största skillnaden uppträder kring de två sistnämnda 
påståendena, vilka omfattar moraliska frågor som den Katolska kyrkan bru-
kar beteckna som mycket betydelsefulla i sin undervisning i moral. När det 
gäller homosexualitet ligger de katolska länderna över medelvärdet för Ös-
teuropa, vilket uppenbarligen inte gäller abortfrågan. Detta visar att de ka-
tolska länderna utmärker sig på vissa punkter, men det visar också på det 
faktum att skillnaderna beror på sociala omständigheter. I två fall föreligger 
stora skillnader mellan Västeuropeiska katolska länder och Östeuropeiska 
katolska länder. För Västeuropeiska katolska länder ligger medelvärdet på 
1,99 när det gäller acceptans för användning av droger som marijuana och 
hasch, vilket är något lägre i jämförelse med andra Västeuropeiska länder 
(2,24), men högre i jämförelse med hela Östeuropa (1,52), och i synnerhet 
Östeuropas katolska länder (1,38). Ett liknande mönster uppträder när det 
gäller homosexualitet, där de Västeuropeiska katolska länderna uppvisar ett 
medelvärde på (4,65), vilket är dubbelt så högt som i Östeuropeiska katolska 
länder (2,39). Detta gäller intressant nog inte abortfrågan där både Väst- och 
Östeuropeiska katolska länder har ungefär samma medelvärden (3,94) re-
spektive 3,69), vilket är mycket lägre än i alla andra länder.  

Religion påverkar helt klart försvaret av vissa moraliska normer. Det visar 
redan den grova analysen av skillnader mellan länderna. Men vissa mora-
liska normer tycks i allmänhet svåra att försvara i de flesta länder. Bortsett 
från religionens långa historia när det gäller att fylla en social funktion – är 
det tydligt att vissa moraliska normer idag accepteras vare sig individen är 
religiös eller inte. De har blivit Västvärldens kulturella normer. 
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Varför och hur är religion betydelsefull? 
Religiösa skillnader mellan länderna – som framför allt visade sig i fallet 
med de katolska länderna – tydliggjordes även inom varje enskilt land. Reli-
giös påverkan går här att mäta genom sambandet mellan två mått av religio-
sitet (kyrkobesök och Guds betydelse) och alla de sex moraliska påståen-
dena. Ju högre negativt värde, desto starkare inverkan har kyrkobesök och 
Guds betydelse för avvisandet av varje påstående. 

Tabell 3a: Pearsons korrelation – kyrkobesök 
 
Väst-
Europa 

Tillskansa 
sig statli-
ga... 

Skatte-
fuska... 

Använda 
droger 

Gifta 
män… 

Homosex-
ualitet 

Abort 

Frankrike -.127** -.123** -.161** -.197** -.217** -.262** 

Storbrit. -.072* -.072* -.099** -.117** -.103** -.166** 

Tyskland -.076** -.080** -.120** -.181** -.163** -.365** 

Österrike -.078** -.148** -.206** -.223** -.250** -.389** 

Italien -.060** -.082** -.386** -.290** -.263** -.407** 

Spanien -.077** -.157** -.290** -.288** -.346** -.445** 

Portugal -.001 -.021 -.048 -.106** -.067* -.208** 

Nederländ. -.061 -.180** -.317** -.233** -.245** -.357** 

Belgien -.081** -.126** -.162** -.205** -.172** -.324** 

Danmark -.001 -.153** -.182** -.032 -.149** -.197** 

Sverige -.014 -.090** -.078* -.114** -.154** -.230** 

Finland -.202** -.284** -.210** -.243** -.168** -.346** 

N. Irland -.149** -.221** -.266** -.154** -.176** -.386** 

Irland -.183** -.140** -.339** -.228** -.314** -.340** 
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Tabell 3b: Pearsons korrelation – kyrkobesök 
 
Öst-
Europa 
 

Tillskansa 
sig statli-
ga... 

Skatte-
fuska... 

Använda 
droger 

Gifta 
män… 

Homosex-
ualitet 

Abort 

Estland -.046 -.106** -.077* -.083* -.067* -.169** 

Lettland -.030 -.068* -.066* -.054 -.126** -.134** 

Litauen -.085** -.149** -.145** -.235** -.170** -.367** 

Polen .068* -.096** -.237** -.158** -.254** -.374** 

Rep. 
Tjeck. 

-.056* -.054* -.036 -.119** -.151** -.301** 

Slovakien -.049 -.113** -.177** -.304** -.278** -.461** 

Ungern -.108** -.163** -.070* -.198** -.036 -.174** 

Rumänien .039 -.007 -.019 -.117** -.077* -.183** 

Bulgarien .021 -.033 .057 .045 .112** -.040 

Kroatien .015 -.061 -.110** -.177** -.160** -.329** 

Ryssland -.026 -.026 -.019 -.029 -.044* -.149** 

Slovenien .064* -.037 -.165** -.208** -.188** -.342** 

Ukraina .011 -.036 -.061* -.149** -.033 -.189** 

** Signifikans över 0.01 
* Signifikans över 0.05 
Katolska länder (med över 70 procent katoliker) kursiv text 
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Tabell 4a: Pearsons korrelation – Guds betydelse 
 
Väst-
Europa 

Tillskansa 
sig statli-
ga... 

Skatte-
fuska... 

Använda 
droger  

Gifta 
män… 

Homosex-
ualitet 

Abort 

Frankrike -.062* -.143** -.181** -.143** -.162** -.271** 

Storbritan. -.164** -.135** -.192** -.156** -.153** -.292** 

Tyskland -.061* -.099** -.094** -.181** -.178** -.387** 

Österrike -.100** -.158** -.223** -.273** -.261** -.388** 

Italien -.112** -.108** -.319** -.273** -.201** -.362** 

Spanien -.153** -.244** -.330** -.373** -.287** -.423** 

Portugal -.180** -.152** -.280** -.233** -.221** -.181** 

Nederländ. .037 -.141** -.295** -.217** -.260** -.407** 

Belgien -.024 -.125** -.188** -.193** -.239** -.338** 

Danmark .001 -.117** -.188** -.055 -.266** -.304** 

Sverige -.028 -.098* -.097* -.071* -.148** -.293** 

Finland -.116** -.256** -.242** -.234** -.169** -.322** 

N. Irland -.146** -.218** -.326** -.238** -.201** -.387** 

Irland -.163** -.151** -.370** -.274** -.305** -.389** 
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Tabell 4b: Pearsons korrelation – Guds betydelse 
 
Öst-
Europa 

Tillskansa 
sig statli-
ga... 

Skatte-
fuska... 

Använda 
droger  

Gifta 
män… 

Homosex-
ualitet 

Abort 

Estland -.015 -.093* -.083* -.111* -.090* -.161** 

Lettland -.053 -.091* -.075* -.056 -.086* -.148** 

Litauen -.053 -.144** -.113* -.246** -.146** -.348** 

Polen .081* -.107** -.180** -.191** -.276** -.435** 

Rep. Tjeck. -.074* -.142** -.050* -.150** -.107** -.250** 

Slovakien -.070* -.149** -.219** -.301** -.239** -.429** 

Ungern -.118** -.172** -.119** -.219** -.094** -.220** 

Rumänien .018 -.003 -.117** -.190** -.178** -.191** 

Bulgarien -.023 -.109* -.036 -.175** -.062 -.160** 

Kroatien -.068* -.163** -.209** -.188** -.222** -.397** 

Ryssland -.037 -.035 -.030 -.076** -.047* -.137** 

Slovenien .064* -.037 -.165** -.208** -.188** -.342** 

Ukraina -.062* -.087* -.112** -.126** -.053 -.188** 

** Signifikans över 0.01 
* Signifikans över 0.05 
Katolska länder (med över 70 procent katoliker) kursiv text 

Två saker skiljer ut sig. Guds betydelse är en generellt sett bättre förkla-
ringsvariabel än kyrkobesök när det gäller inverkan på undersökningens 
moraliska påståenden. Korrelationerna är generellt sett lägre i de Östeurope-
iska länderna jämfört med de Västeuropeiska länderna. Dessa två slutsatser 
liknar de slutsatser som Stark kommer fram till i sin analys. 

Sex påståenden kring moralfrågor som omfattar ett brett spektrum av 
mycket olika moralområden visar att det inte finns något unikt samband 
mellan religion och moral. Först två påståenden, där särskilt det förstnämnda 
(tillskansa sig statliga förmåner man inte är berättigad till, och skattefuska 
om man kan), har ett signifikant lägre samband än andra påståenden. Korre-
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lationerna för kyrkobesök är inte statistiskt signifikanta i fyra Väst- och åtta 
Östeuropeiska länder, detsamma gäller Guds betydelse i fyra Väst- och sex 
Östeuropeiska länder. Där sambanden är statistiskt signifikanta är de mycket 
svaga. Detta är dock inte fallet för övriga moraliska påståenden, i synnerhet 
när det gäller attityder till homosexualitet och abort. Här har religionen stor 
betydelse. För abort är sambandet högt och statistiskt signifikant i alla län-
der, utom i ett fall (Bulgarien och korrelationen med kyrkobesök).  

Förhållandet mellan religion och moral visar även andra intressanta 
aspekter. Jämfört med tidigare data som visar generell acceptans av olika 
moraliska normer är det tydligt att korrelationerna är högre i de fall vissa 
moraliska värderingar inte är en del av det samhälleliga medvetandet i ett 
visst land, eller när någon särskild religion ägnar dessa värderingar stor 
uppmärksamhet (till exempel abort). Den religiösa generella nivån i varje 
land måste också tas med i beräkningen. Den påverkan som Guds betydelse 
har i relation till att göra anspråk på statliga förmåner man inte är berättigad 
till, är statistiskt signifikant i alla katolska Västeuropeiska länder och i två 
(fastän med lägre korrelation) av tre katolska Östeuropeiska länder; dock 
inte i många andra länder som Nederländerna, Sverige och Belgien. Detta 
kan ändå inte tas som en intäkt för slutsatsen att moraliska normer inte ac-
cepteras av en majoritet i dessa länder. I de fall där olika åsikter existerar, 
kan dock religion ha större inverkan, och då inte bara i länder med starkare 
religiöst monopol: påverkansnivån (mätbar genom korrelationer) för fem 
moraliska påståenden (förutom det första påståendet) är densamma i Neder-
länderna (där exempelvis acceptansen för homosexualitet eller användning 
av drogen marijuana eller hasch är mycket mer utbredd) som i mer religiösa 
samhällen. 

Vad ska vi då säga om Östeuropa? Sambanden är i regel lägre än i Väs-
teuropa. Det förekommer naturligtvis en del betydande skillnader mellan de 
post-kommunistiska länderna. Sambanden är mycket svaga och de är inte 
signifikanta, särskilt inte i Estland, Lettland, Bulgarien, Ryssland och 
Ukraina. Dessa länder är samtidigt länder med en låg grad av religiositet. 
Men i Rumänien, ett land med mycket hög grad av religiositet, är sambanden 
något starkare. Sambanden i de katolska länderna i Östeuropa (Litauen, Po-
len och Kroatien) är något högre och mer signifikanta jämfört med andra 
länder. Det är tydligt att skillnader existerar, men det finns inget enkelt och 
tydligt mönster. Detsamma kan sägas om kommunismens möjliga betydelse. 
Detta unika politiska system uppvisade betydande skillnader, men religion-
ens position eller dess möjliga påverkan i olika länder fick inte samma kon-
sekvenser. Religionens marginella position försvagade i allmänhet dess möj-
lighet att ta sig in på den offentliga arenan, och denna position har säkerligen 
haft betydelse för hur religionen fungerar i samhället idag. Men religionens 
marginalisering var mycket högre i Ryssland än till exempel i Polen eller 
Kroatien. Effekten av post-kommunistiska levnadsförhållanden märks sam-
tidigt som en tydlig social anomi (Sztompka 1999). Att lura skattemyndig-
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heten avfärdas som en omoralisk handling, samtidigt som en majoritet tror 
att deras landsmän skattefuskar i stor utsträckning; något de själva kan tänka 
sig att göra om de finner det ”personligt konstruktivt”, vilket kan förstås som 
en funktionell kompensation i brist på tilltro till stora statliga institutioner. 

Slutligen, vilket redan framkommit, är uppfattningen om Guds betydelse 
en bättre förklaringsvariabel än kyrkobesök. Personliga och mer genom-
tänkta relationer till Gud förstärker på ett bättre sätt en del moraliska påstå-
enden. Betyder det att kyrkobesök är en irrelevant faktor för moralisk ge-
menskap? Det finns åtminstone två skäl till att svara nej på den frågan. Sam-
bandet mellan kyrkobesök och Guds betydelse är för det första högt. Dessa 
två mått på religiositet är inte identiska, men vanligtvis sammanlänkade. 
Kyrkobesök är, för det andra, ett relevant mått på religiositet och kan ge en 
indikation på vilka olika roller kyrkor kan spela i ett visst samhälle. Om 
kyrkliga sammankomster inte har så stor förmåga att förstärka moralisk ge-
menskap så har de, särskilt i vissa samhällen, fortfarande en förmåga att 
stödja social gemenskap, vilket på ett eller annat sätt, är en betydande faktor 
för att ett samhälle ska fungera. 

Regressionsanalysen (som inte visas här) bekräftade i huvudsak korrelat-
ionsanalysen. Den visar också att religion helt enkelt inte spelar någon roll 
när det gäller inställningen till att tillskansa sig statliga förmåner man inte är 
berättigad till. Samma sak kan sägas om att lura skattemyndigheten. Korre-
lationen är i detta fall något högre, men R-square är generellt sett mycket 
låg. Religiös påverkan är högre när det gäller andra moraliska värderingar, 
och högst när det gäller abort. Och återigen, Guds betydelse är en bättre för-
klaringsvariabel, men i många länder pekar de båda indikatorerna på religio-
sitet i samma riktning. Procenttalen för förklarad varians är i allmänhet lägre 
för Östeuropa än för Västeuropa. Det finns också märkbara undantag. R-
square är i många fall högre än 10 procent, vilket betyder att religiöst infly-
tande kan förklara negativa attityder gentemot vissa (o)moraliska beteenden. 
I fallet abort stämmer detta för nio Västeuropeiska länder (Tyskland, Öster-
rike, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Finland, Nordirland, Irland) 
och sex Östeuropeiska länder (Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Kroatien 
och Slovenien). 

Religionens inflytande över familj/privatliv och det 
offentliga rummet: en alternativ förklaring 
Analysen visar att religion har olika inverkan på moraliska ställningstagan-
den: ingen effekt på vissa allmänna frågor, men signifikant effekt när det 
gäller moraliska värderingar på sexualitetens område. Den visar också att 
religionens inflytande i stor utsträckning är beroende av särskilda sociala 
omständigheter i varje land, och att detta inflytande – för dem som förblir 
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religiösa – kan vara lika stark i olika länder även om länderna har mycket 
olika grad av religiositet. 

Behovet av att studera olika sociala arenor för att förstå religionens even-
tuella roll, poängterades nyligen i Halman och Petterssons arbete (1999). 
Två av deras slutsatser är värda att nämnas här. Den första visar att religion-
ens betydelse är högre när det gäller privata familjefrågor än allmänna frå-
gor. Det tycks å andra sidan inte finnas något samband mellan graden av 
religiöst engagemang och effekten av religiöst engagemang när det gäller 
privata och allmänna frågor. Eller ännu tydligare: ”I samma utsträckning 
som de sociala frågor vi har undersökt (familjerelaterade värderingar respek-
tive politiska värderingar) är omtvistade och omdiskuterade, borde det inte 
finnas något samband mellan dem och religiöst engagemang i länder där det 
religiösa engagemanget är jämförelsevis högt. Å andra sidan, i länder där det 
religiösa engagemanget är jämförelsevis lågt, är situationen den motsatta. I 
ett sådant fall kan religiöst engagemang på ett enklare sätt relateras till en 
specifik åsikt när det gäller omdiskuterade sociala frågor” (1999: 59). 

Fastän de fokuserat på olika områden, visar de båda analyserna på en 
skillnad mellan den offentliga och den privata sfären. Religion är viktigare 
när det gäller privata frågor än offentliga. Social gemenskap i nutida Väster-
ländska samhällen tycks grunda sig på ett antal kulturella normer som accep-
teras av majoriteten. Detta betyder inte att religion inte har någonting med 
dessa moraliska anspråk att göra. Men om normen accepteras av en majori-
tet, vare sig denna är religiös eller inte, blir de religiösa skillnaderna natur-
ligtvis irrelevanta. 

Religion har fortfarande betydelse, åtminstone när det gäller vissa familje-
relaterade frågor, som äktenskap, skilsmässa, homosexualitet, relationer 
mellan föräldrar och barn och så vidare. Religionens betydelse, uttryckt ge-
nom särskilda sociala omständigheter, visar sig tydligt även i starkt sekulari-
serade europeiska samhällen. Däremot finns det många samhällen där mot-
ståndet mot t ex homosexualitet är utbrett, och i dessa samhällen är det möj-
ligt för många ickereligiösa människor att dela – återigen som en social och 
kulturell norm – samma åsikter som de som är religiösa. Detta är fallet i 
många östeuropeiska samhällen. Under dessa förhållanden är det tydligt att 
religionens betydelse kommer att minska ytterligare, till skillnad från i sam-
hällen där dessa frågor är mycket omtvistade, oavsett graden av religiositet. 
Vi kan med viss säkerhet dra den slutsatsen att sambandet mellan religion 
och moral i stor utsträckning beror på de övergripande sociala omständighet-
er som påverkar den allmänna acceptansen av eller motståndet mot en sär-
skild norm. 

Attityden till Guds betydelse är, som Stark föreslår, en viktigare förkla-
ringsfaktor än kyrkobesök för acceptans/motstånd när det gäller vissa nor-
mer. Detta utgör dock ingen grund för alltför långtgående slutsatser. Dessa 
två mått på religiositet är trots sin olikhet starkt relaterade till varandra. Kyr-
kobesök kan ha många sociala funktioner (i synnerhet i samhällen som fort-
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farande har en relativt hög grad av kyrkobesök). Irland, Polen eller Kroatien, 
till och med Italien, är goda exempel på detta. Problemet kvarstår dock: vil-
ket är sambandet mellan moral och social gemenskap? Vissa kulturella nor-
mer som är viktiga för samhället har frigjorts från religion. Men när det gäl-
ler normer som är mycket omdiskuterade har religion fortfarande stor inver-
kan. 

Särskilda omständigheter beträffande Östeuropa bekräftas också av före-
liggande analys. Religion spelar en mindre roll när det gäller vissa moraliska 
normer jämfört med i Västeuropeiska länder. Men räcker det som underlag 
för slutsatsen att religion är socialt irrelevant? Det finns åtminstone tre skäl 
som talar emot. Eftersom det för det första förekommer stora skillnader mel-
lan länderna är det omöjligt att tala i generella termer om Östeuropa. Olika 
gränslinjer delar upp det forna Östblocket – och då inte bara i katolska-
ortodoxa områden. Ytterligare tre faktorer är av betydelse: skilda erfarenhet-
er av religiös förföljelse, skillnader beträffande det religiösa monopolet, samt 
skillnader som handlar om hur religion fungerar som möjlig faktor i den 
sociala/nationella språkgemenskapen inom varje samhälle. Därför är korre-
lationen synnerligen låg i några länder, medan den i andra motsvarar den 
som finns i Västeuropa. Detta betyder nu inte att kommunistisk religionsför-
följelse saknar effekt, men även eventuella konsekvenser av andra viktiga 
sociala omständigheter och sammanhang bör analyseras. Allmän acceptans 
eller allmänt motstånd är för det andra, en viktig faktor vid analys av en sär-
skild norm. Om till exempel medelvärdet för acceptans av homosexualitet 
bara är 1,44 procent som i Ungern (det vill säga ett omfattande motstånd 
kring utlevd homosexualitet), är det inte rimligt att förvänta sig någon bety-
dande religiös påverkan i detta fall. Post-kommunistiska sociala omständig-
heter måste för det tredje tas med i beräkningen. Social anomi och moralisk 
förvirring är påtagliga fenomen, även om de inte alltid framträder i en allmän 
attitydfråga kring en moralisk norm. En anomi av detta slag kan få allvarlig 
betydelse för religionens roll i samhället. 
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Delad tro i individualiserade samhällen 
Tendenser från den samtida europeiska 
religiösa scenen 

DANIÈLE HERVIEU-LÉGER 

Inledning1 
I dag står individen i centrum på den europeiska religiösa scenen. Här behö-
ver vi inte återigen ta upp de många undersökningar som i över trettio år har 
bekräftat en dubbel rörelse mot avinstitutionalisering och subjektivering av 
trosföreställningar och religiös praxis, som kommer till uttryck i form av 
minskat religiöst utövande, utbredning av individuella trossystem och en 
explosion av små hemmasnickrade ritualer (bricolages rituels). Men denna 
religiösa individualism ska inte ses som en helt ny realitet i Europa under 
1900-talets tre senaste decennier, eftersom individualiseringen av det reli-
giösa har slagit följe med modernitetens utvecklingshistoria, genom reform-
ationen, upplysningstiden och 1700- och 1800-talets politiska reformer. Det 
som däremot är nytt, och som karaktäriserar den samtida religiösa scenen, är 
den syntes som uppstår mellan den religiösa individualismen och den indivi-
dualiserade samtidskulturen under ett gemensamt tak: individuella fria val 
och sökande efter självförverkligande. I alla samtida andliga rörelser med 
kristen hemortsrätt, liksom i den omfattande vågen av nyandliga religiösa 
rörelser, visar sig denna syntes i första hand genom den överhöghet som 
tillmäts den personliga erfarenhet som var och en förvaltar efter eget huvud 
och som gör det möjligt att förverkliga sig själv.2 

Den fråga som man skulle vilja ställa sig handlar om vilka former av reli-
giös samhörighet som kan bestå när religiös individualism, helt integrerad i 
ultra-modern individualism, tränger sig på med stor kraft. Om individen 
självständigt producerar meningsskapande strategier som möjliggör för 

                                                 
1 Kapitlet är översatt från franska av Maria Essunger. 
2 För en mer komplett framställning av detta och följande resonemang, se Hervieu- Léger, D. 
(1999). Le Pèlerin et le converti. La religion en mouvement. Paris: Flammarion; Religious 
Individualism, Modern Individualism and Self-fulfilment. A few reflections on the origins of 
contemporary religious individualism. I Barker, E. (red.) (2008). The Centrality of Religion in 
Social Life. Essays in Honour of James A. Beckford. London: Ashgate, ss 29-40. 
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henne att sätta in sitt eget liv i en berättelse och få svar på existentiella livs-
frågor, om denna individs andliga erfarenhet kan sammanfattas i en intim 
och strikt privat relation med den som individen väljer eller inte väljer att 
kalla Gud, och om denna i högsta grad personliga erfarenhet inte föreskriver 
att något specifikt ska hända i världen, vilken plats kan då tillhörighet till en 
trosgemenskap få i sådan andlig ekonomi? Är den inte obönhörligen dömd 
att bli sekundär, ja, till och med att framstå som onödig? Genom benägen-
heten att ”tro utan att tillhöra” (believing without belonging – enligt vår kol-
lega Grace Davies (1994) välkända uttryck) – uttrycks européernas relation 
till religion idag ofta i form av en subjektiv känsla av samhörighet utan till-
hörighet till någon gemenskap: ”jag känner mig andligt kristen, men jag 
tillhör inte någon kyrka”, ”jag känner mig nära buddhismen”, ”jag dras till 
den muslimska mystiken”. För att hävda sådana personliga preferenser är det 
inte nödvändigt att tillhöra någon specifik religiös grupp. Det räcker att läsa 
en viss tidskrift, att besöka ett visst bibliotek, att följa ett visst TV-program, 
eller också – och detta händer allt oftare – att koppla upp sig mot internet. 
Detta åtskiljande mellan tro och tillhörighet är naturligtvis än mer tydligt i 
alla de fall där det troende subjektet gör anspråk på att välja det som passar 
denne utifrån skilda traditioner och att fritt arrangera och blanda olika tradit-
ioners respektive grundvalar. Man kan fråga sig huruvida den logik som 
omgärdar ”hemmasnickrat troende” (bricolage croyant) inte omöjliggör en 
grund för trosgemenskaper som förenas kring en delad tro. Gemenskapens 
aktualisering av ett trossläktskap tenderar att försvinna – denna referens till 
en traditions kontinuitet som utgör själva substansen i religiös tillhörighet.3 
Med en sådan utgångspunkt skulle den individcentrerade moderna andlig-
hetens utbredning mycket väl kunna betyda religionens slut. För fragmenti-
seringen genom individuella andliga sökanden bryter inte bara ner den reli-
giösa tillhörighet som konstitueras i vittnesbörd om en delad sanning av en 
förgången, samtida och framtida gemenskap: den förbjuder på samma gång 
återuppbyggande av denna tillhörighet (i namn av den rent subjektiva före-
ställningen om den sanning som ska nås), i vilken form det än må vara.  

Begränsad spridning av trosövertygelser – en relativt 
enad inomvärldslig religiositet träder fram 
Denna rörelse mot trons individualisering innebär inte att fragmentiseringen 
anammas i det oändliga, utan att något alls förenar den ena trosformen med 
                                                 
3 För ett sådant perspektiv på religion som bekräftelseform för ett trossläktskaps beständighet 
se Hervieu-Léger, D. (2000). Religion as a Chain of Memory, Cambridge (GB): Polity Press, 
(på franska, (1993). La religion pour mémoire. Paris: Cerf.); Religion as Memory: Reference 
to Tradition and the Constitution of a Heritage of Belief in Modern Societies. I de Vries, H. 
(2008). Religion. Beyond a Concept, New York: Fordham University Press, ss 245-258. 
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den andra. För de slags frågor som dessa trosformer antas svara upp mot är 
gemensamma för människan och innebär faktiskt en viss tendens mot trosin-
nehåll som sammanstrålar. Hur förutbestämda av egna förutsättningar och 
erfarenheter trosformerna än är, så strävar samtliga efter att kunna ge svar på 
ett begränsat antal existentiella frågor, frågor som de stora religionernas 
”meningskodex” också gör anspråk på att besvara. Varför måste man lida? 
Vilka skäl kan jag ange för att jag ska stå ut med andra? Vilken betydelse 
kan man tillskriva döden? Etc. Dessa frågor vilar på samma grund som den 
narrativa konstruktion som individen måste utveckla för att kunna föreställa 
sig den egna existensens sammanhang och ge den mening. Uppgiften har 
blivit alltmer krävande, i den samtida individens autonoma tillstånd, då 
denna mening inte längre kommer utifrån och inte längre, eller i allt mindre 
grad, härrör från den stora berättelse som kommer ur en tradition som för-
medlats från generation till generation. De svar som ges är förvisso alltid 
beroende av en specifik kulturell miljös krav och resurser, men de hänvisar 
inte desto mindre till en gemensam mänsklig fundamental erfarenhet (se 
vidare Hervieu-Léger 2005).  

Denna sammanstrålning av små trosberättelser förstärks av själva struk-
turen för de moderna samhällenas ”andliga marknad”. I den utsträckning 
som de stora religiösa institutionerna i allt mindre grad kontrollerar indivi-
ders tillgång till olika traditioners symboliska resurser liberaliseras denna 
andliga marknad. Samtidigt ökar de globalt tillgängliga kulturella resurserna 
avsevärt och visar upp ett brett spektrum som erbjuds de meningssökande. 
Men dessa nya villkor favoriserar samtidigt – i enlighet med marknadens 
generella lag och förstärkt av den globala sammankoppling som internet ger 
– en homogenisering av dessa resurser som numera erbjuds för privat kon-
sumtion. I dag är ett anmärkningsvärt karaktärsdrag för marknaden av and-
liga tjänster den slående kontrast som finns mellan erbjudna tjänsters stan-
dardiseringsprocess och det oeftergivliga krav på personlighetsprägel som 
styr konsumtionen av dessa tjänster, vilket gäller dessa lika väl som andra 
varor och tjänster (också kulturella tjänster, se Cohen 2000). Det bästa ex-
emplet på detta erbjuds givetvis av den globala utvecklingen av en karismat-
isk kristendom som till det extrema drar kontrasten mellan budskapets teolo-
giska minimalism (”Gud älskar dig, Jesus räddar, du kan helas”) och en ra-
dikal individualisering av dess mottagande, inskrivet i den säregna erfaren-
heten av emotionell omvändelse. Denna tendens att homogenisera 
individuella konstruktioner av mening har ingenting att göra med att få indi-
viduella trosföreställningar att överensstämma (åtminstone relativt sett), på 
det sätt som katekesen och predikandet i en inte alltför avlägsen tid säker-
ställde överrensstämmelse i kyrkornas lära. Den överensstämmer inte heller 
med trosanpassning enligt den ortodoxi som föreskrivs av en religiös aukto-
ritet. Den individualiserade religiositeten verkar snarare genom en förtätning 
av typiska troendescheman, i stil med taveldukar som individer broderar på 



126 

sitt eget sätt, för specifika ändamål, i enlighet med deras personliga förut-
sättningar och deras egen livsväg.  

I dag kan vi se hur dessa (tros-)former överensstämmer med tydliga ten-
denser som utvecklar det troende landskapet, vilket bekräftas i såväl kvanti-
tativa som kvalitativa enkäter som genomförts i Europa under de senaste 30 
åren. Den första av dessa tendenser är ”en alltmer tydlig orientering mot 
trosföreställningar som riktar intresset mot världen här och nu”.4 Denna ob-
servation, gjord av sociologen Yves Lambert utifrån omfattande undersök-
ningar angående européernas värderingar, signalerar till och med en vänd-
punkt i den västerländska religiösa historien. I motsats till denna nutida ori-
entering har religiösa trosformer i sekler styrts av omsorg om en annan värld, 
till vilken varje enskild individ har tillträde genom döden. Detta innebär 
självfallet inte att omsorg om denna världen har varit frånvarande i tidigare 
generationers funderingar. Tvärtom, angelägenheten att hålla stånd mot oö-
verstigliga problem och svårigheter i den här världen har utvecklat en praxis 
att utverka förmåner såsom helande, beskydd etc., genom gudomligt ingri-
pande. Den så kallade ”populära religionens” uttryck i den europeiska ka-
tolska världen genom lokal dyrkan av helande helgon, votivtavlor, pilgrims-
färder, välsignelser, religiösa sedvänjor inom familjen etc., pekar med tyd-
lighet ut en hänvisning till övernaturliga krafter i alla vardagslivets omstän-
digheter. Frågorna om livet efter detta, om den slutgiltiga domen, om 
himmelen och helvetet, har placerats i den kristna tankens, predikans, litur-
gins och erfarenhetens centrum. Den västerländska kulturen har på djupet 
formats av rädslor (Delumeau 1983) och frågor som genom tiderna har för-
följt generationer av troende; under vilka omständigheter kan den syndiga 
människan undkomma evig fördömelse och helvetets kval? Hur kan männi-
skan övertyga sig själv om att frälsning står till buds och hur ska människan 
kunna få del av den? Hur hjälpa de döda att nå evig frid? För att hos de 
rättrogna aktivera omsorg om själen efter döden har kyrkan utvecklat en 
utmärkt bild-/språk- och ritpedagogik. Ända från klarläggandet av botgö-
ringsformer genom uppfinnande av Skärselden (Le Goff 1981) har kyrkan 
utvecklat praktiska och sofistikerade begreppsliga redskap som på en och 
samma gång underhåller och gör uthärdlig den ångest som framkallas genom 
de frågor som berör evigheten. Den centrala plats som synden har fått i de 
rättrognas andliga utbildning har varit omöjlig att separera från omsorgen 
om livet efter detta, vilket genom sekler har utformat den röda tråd som 
präglat de kristnas religiösa socialisering. Men i troslärornas samtida Europa 
verkar det besvärande bekymret med livet efter detta vara på väg att för-

                                                 
4 Lambert, Y. (1994). Un paysage religieux en pleine évolution. I Riffaut, H. (red.) Les va-
leurs des Français. Paris: PUF. Detta verk presenterar resultaten från en stor enkätundersök-
ning från 1990 som behandlar Européernas värderingar. De generella tendenser som träder 
fram i undersökningen har, vad gäller de stora linjerna, till fullo bekräftats av senare under-
sökningar. Se Bréchon, P. (2003). Les valeurs des Français, Paris: Armand Colin; (2009) La 
France à travers ses valeurs. Paris: Armand Colin. 
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svinna. Eller snarare, det byter radikalt form. I en majoritet av de troendes 
medvetande handlar inte (eller allt mindre) frälsning om själens fullkom-
nande efter döden. Om frälsning finns, så är det i denna världen och inte i en 
annan värld som den är något att söka efter och hoppas på.  

Denna observation innebär inte att frågan om döden skulle ha försvunnit 
från samtida troslärors horisont, eller att tanken på en övernaturlig straffpå-
följd för fel och misstag begångna i denna världen skulle ha förlorat all rele-
vans. Båda behåller alltjämt en viktig plats i samtida konstruktioner av tro. 
Men de har tagit en ny riktning, i vilken omsorg om denna världen helt en-
kelt dränker förväntningarna på livet efter detta. Reinkarnationslärans aktu-
ella uppsving, som enligt opinionsundersökningar håller 20-25 procent av 
Européerna i sitt grepp, motsvarar precis troslärornas ”inomvärldsliga” 
(intra-mondain) förflyttning.5 Reinkarnationslärans nya adepter behåller 
ingenting av den smärtsamma prövningens och reningens dimension som i 
hinduism och buddhism associeras med själarnas transmigration och livets 
cykler. Det inkarnerade livet framhålls, i de allra flesta fall, som ett återupp-
tagande med nya förutsättningar utifrån det jordiska liv som man redan har 
levt. Det uppfattas som en ”ny chans” som möjliggör att göra de rätta valen 
och att positivt återuppleva de händelser som man i ett tidigare liv har upp-
levt som återvändsgränder eller misslyckanden. Detta är en idé om en slags 
dödens reversibilitet (så fjärran buddhism man kan komma).  

Samma ”inomvärldsliga” orientering karaktäriserar de nya trosläror och 
former av andlig praxis som har överraskande framgång just nu (Boy & 
Michelat 1986), i en värld som genom vetenskap och teknik i princip har 
avförtrollats (désenchanté). Den synliga och den osynliga världens genom-
borrande av varandra är tänkt att möjliggöra kommunikation med dem som, 
trots att de står på andra sidan spegeln, alltjämt är närvarande bland de le-
vande eller finns bredvid dem. I en mer allmän bemärkelse är det tron på en 
eventuell ”tankens överlevande”, bortom dess kroppsliga stadium, som mest 
effektivt försäkrar den inomvärldsliga trosövertygelsen om en existens i livet 
efter detta. Denna trosövertygelse bidrar samtidigt till att knyta upp bandet 
mellan tron på livet efter detta och tanken på domen, som ju förknippas med 
synden. ”Frånvaron av hänvisning till en skuldbeläggande transcendens”, 
som också understryks av Lambert, är här uppenbar. Den tillåter att sudda ut 
den eskatologiska horisont som utlovas vid tidens slut från det förväntade 
ögonblick av återförening med dem som har gått före oss i livet. Kommuni-
kationen med de döda är en händelse som kan ske här och nu.  

Detta återvändande till döden och ”den andra sidan” inom den närvarande 
världens horisont utgör bara en del av en mer övergripande omorientering av 

                                                 
5 Det är viktigt att notera att katoliker som bejakar sin tro på en personlig Gud knappast tror 
mindre på reinkarnationen (34%) än de som inte tillhör någon religion men som är övertygade 
om att det finns en Gud, ett Andeväsen eller en stark kraft ( 36%). (Siffrorna kommer från 
Värderingsunderökningen 1990). För fransmän generellt är tro på reinkarnation uppskattad till 
24%. 
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trosföreställningar mot tillgängliga objekt här och nu. Frälsningsproblemati-
ken som den framtida fullbordan av livet i en annan värld suddas ut, till för-
mån för en uppfattning om upplevd erfarenhet av pånyttfödelse redan i detta 
livet. Dessa andliga och religiösa uppdykande strömningar gör anspråk på att 
introducera inre återförening och personlig framgång i världen för dem som 
de attraherar. De hör direkt samman med de löften om individuell fulländ-
ning, vars allmänna tillgänglighet moderniteten förespeglar men utan att på 
långt när delge alla möjlighet att effektivt åtnjuta den. Det är en strävan mot 
en permanent livskvalitet som under olika former kommer till uttryck i samt-
liga av de rikaste västerländska samhällena och som varje individ antas ha 
rätt till (hälsa, ungdom, välmående, säkerhet, kommunikationer, personlig 
utveckling etc). Denna strävan blir inte bara tydlig på de arenor med en ex-
plicit andlig dimension, utan även genom invasionen av den psykologiska 
kulturen av självförverkligande, förtjusningen för ”coaching”, och liknande 
strömningar.  

Den religiösa problematiken med en ”utomvärldslig” (extra-mondain) 
frälsning fullbordar vägen mot en dubbel förminskning. Det första tillfället, 
som inföll för länge sedan i de kristna samhällen som ”lämnat religionen”,6 
överensstämmer med den rörelse genom vilken perspektivet på det eskatolo-
giska Rikets uppkomst har absorberats i visionen av ett nytt framtidshopp 
orienterat mot idén om progression. Det var knutet till historiens tid och drog 
idealet om himlarnas fullbordan mot jorden. Det andra tillfället, som karak-
täriserar ultramodernitetens tid är historiens avsakralisering och slutet för 
tron på en möjlig jordisk frälsning. Adepterna till självförverkligandets and-
lighet (lika många bland de stora kyrkornas trogna som bland de nyandliga 
rörelsernas adepter) drar, på sitt vis, ut konsekvenserna av historiens radikala 
av-utopisering, vars symboliska förverkligande blev kommunismens fall, 
men där den ekonomiska krisen skriver in påtagligheten i tiden och i indivi-
ders ordinära vardag. De sammanlänkar fulländningen på subjektivitetens 
privata område med självets personlighetsförverkligande. Sökandet efter 
personlig pånyttfödelse ersätter för dem hoppet om en ny värld. Den förvän-
tade förändringen kommer att vara helt och fullt inre och personlig eftersom 
det inte längre finns någon aktuell möjlighet att framställa den som histori-
ens mening, eller ens som ett möjligt kollektivt förverkligande. Det är inte 
utan intresse att notera, utifrån detta perspektiv, att de sociala skikt som är 
bäst representerade i dessa självförverkligandets spiritualitetsströmningar är 
exakt desamma som de som fanns i hjärtat av utvecklingen av anti-
institutionella rörelser och ”nya sociala rörelser” från 70-talet. Lika mycket 
som det är en effekt av trons individualisering är den kraftfulla ökningen av 

                                                 
6 Enligt uttryck hämtat från Gauchet, M. (1985). Le désenchantement du monde. Une histoire 
politique de la religion. Paris: Gallimard. (Originaluttryck: sorties de la religion, övers. 
anmärkn.) 
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denna spiritualitet att ”vara sig själv” ett tecken på att utopin om en fullän-
dad värld, i historiens ljus, har störtat samman (se Hervieu-Léger 2001). 

Från ”konvergerande andligheter” till religiös 
gemenskap: olika register för trosvalidering 
Observationen av dessa konvergerande andlighetsfenomen vittnar om släkt-
skap, mer eller mindre erkända av de berörda, som inbjuder till att relativi-
sera allmänna uttalanden om en individualistisk fragmentisering och ett obe-
gränsat hemmasnickrande av samtida trosåskådningar. Men dessa bekräftade 
gemensamma drag är inte tillräckliga för att ”religiöst” förena individerna 
sinsemellan: egentligen fattas en gemensam referens till en delad sanning, 
konstitutiv för en tradition med auktoritet, som kan utgöra en gemensam 
länk till världen, en tankens och handlingens gemenskap för individerna. En 
helt sanningssubjektiv regim, till vilken trosåskådningarnas individualisering 
leder, kan utan problem bevara en slags individuell religiositet vilket innebär 
att som individ erkänna subjektivt släktskap med den eller den troende tradit-
ionen. Samtidigt kan denna regim lösa upp, åtminstone potentiellt, all form 
av religiös gemenskap i bokstavlig mening.  

Men denna modell utgör endast en begränsad tendens. Den realiseras inte 
konkret förrän en regim av själv-validering av tro tränger sig på, i vilken det 
troende subjektet inte erkänner någon annan än sig själv vara förmögen att 
definiera trons sanning. Den subjektiva erfarenheten av säkerhet blir då den 
enda acceptabla bekräftelsen på sanning. Denna subjektivitet är närvarande i 
utkanten av det samtida andliga landskapet, och har ett radikalt motstånd 
mot all trosortodoxi som giltighetsförklaras av en institution eller ett sam-
fund. Men observationen av detta landskap avslöjar, mot all förväntan, en 
inverterad tendens till en strävan efter gemenskap. Det verkar som om 
samma individer som ”hemmasnickrar” sitt lilla trossystem så att det passar 
just deras behov (och som kräver att de ska få hemmasnickra fritt), strävar än 
mer efter att uttrycka och utbyta denna erfarenhet med andra individer som 
delar samma typ av andlig längtan. Detta är en tydlig motsägelse om man 
sätter den i relation till de inre gränser som hör till själv-valideringen av tron. 
För att individerna ska lyckas att stabilisera de små meningsskapande system 
som de producerar för att ge mening åt den dagliga erfarenheten, behöver de 
nämligen utanför sig själva finna en bekräftelse på deras giltighet. Berövade 
de starka bekräftelser – eftersom de vägrar anamma dem – som erbjuds via 
globala meningskoder garanterade av institutioner (religiösa system eller 
filosofiska, ideologiska, politiska etc.), är det framförallt i ett ömsesidigt 
utbyte som individerna kan hoppas finna vägar för att befästa det personliga 
meningsuniversum som de utrustar sig med. I avsaknad av ett sådant stöd är 
de individuellt producerade meningssystemen (om vi utgår från att de lyckas 
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att framstå som sådana) ständigt utsatta för hot från bevis på motsägelsefulla 
erfarenheter som dementerar systemens riktning eller underminerar deras 
pålitlighet. Själv-valideringen av trons logik, som markerar den andliga jak-
tens definitiva frigörelse ut ur ortodoxiernas värld och som bekräftas av reli-
giösa institutioner, möter också denna gräns. Man kan observera att självva-
lideringen aktiverar, i förvånande proportioner, konsumtion av kulturella 
varor (böcker, filmer, tidskrifter etc.) som underhåller det rent individuella 
sökandet efter trosbekräftelser. Därom vittnar succén för verk inom den (ny-) 
andliga genren, förläggarnas triumfer genom vittneslitteratur eller böcker om 
möten med personligheter som media har definierat som meningssökandets 
atleter (från Dali Lama till Syster Emmanuelle), men också den exception-
ella framgången för esoterisk litteratur. Delandet av denna litteratur konsti-
tuerar för övrigt en av de krafter som bidrar till bildande av nätverk för indi-
viduella meningssökare: flytande nätverk, mobila, osäkra och till och med – i 
allt större utsträckning – virtuella nätverk som, skulle man kunna säga, utgör 
startpunkt för en andlig gemenskap. 

Denna andliga gemenskap är dock snabbt möjlig att utveckla mot en slags 
direkt religiös gemenskap. Det förutsätter att den tillåter ett subjektivt och 
objektivt införlivande av de intresserade i ett trossläktskap som är erkänt av 
dem som sådant. Men denna tar sig då uttryck i former som är mycket olika 
de former som den institutionella gemenskapen utgör, den som i princip har 
övertaget i de stora kyrkorna och i allmänhet i de religiösa institutionerna. 
Dessa har en institutionell regim för trosvalidering, iscensatt genom en oav-
bruten följd av trossläktskapets säkerhetsinsatser, enligt den sorts maktorga-
nisation som hör till varje tradition. De definierar regler av ortodoxi och 
ortopraxi som utgör, för var och en av de ”trogna”, de stabila orienterings-
punkterna för trosöverensstämmelser och regelbunden trosutövning, i de 
flesta fall i direkt motsats till de förväntningar och önskningar som styr de 
samtida ”meningssökarnas” (Roof 1999) ansträngning att autonomt konstru-
era och tillämpa sina trosberättelser.  

När ”meningssökarna” lämnar det strikt individuella registret för själv-
validering av tro och försöker skriva in sig i en andlig familj som förmår 
underhålla deras personliga sökande, ansluter de sig gemensamt till ett sy-
stem av ömsesidig validering av tro. Denna är grundad på det personliga 
vittnesbördet, utbyten av personliga erfarenheter och, eventuellt, på sökandet 
efter vägar att kollektivt fördjupa dessa erfarenheter. Detta system av ömse-
sidig validering finns inte bara i relation till konstituering av den mystika-
esoteriska nebulosans rörliga nätverk. Det invaderar också de instiftade re-
ligionernas värld. Kyrkornas aktuella landskap karaktäriseras av utveckling 
av grupper och nätverk som, i marginalen eller i hjärtat av församlingar och 
rörelser, sjösätter mjuka och rörliga former av social samhörighet, grundade 
på andlig, social och kulturell närhet mellan berörda individer. Funktionen 
för dessa ”nya rörelser”, ofta karismatiska sådana, som sedan ett trettiotal år 
tillbaka etablerat sig på katolsk och protestantisk mark, är först och främst att 
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ge var och en gynnsamma möjligheter att uttrycka sina erfarenheter och för-
väntningar och att erbjuda sina medlemmar stöd genom insatser för ”ömse-
sidig förståelse” som tjänar den egna andliga utvecklingen.  

Dessa former av religiös social samhörighet som överensstämmer med 
system av ömsesidig trosvalidering, måste vara klart avskilda från dem som 
etablerar sig inom de stora religiösa traditionerna (och mindre religiösa trad-
itioner) utifrån ett system av gemenskapssvalidering av tro. I det sistnämnda 
fallet, investerar de trosövertygade gemensamma övertygelser i gemen-
samma former för vardagslivets organiserande och/eller för aktion i världen. 
Den ”militanta modellen” av en ”religiös rörelse”, men även ”klostermo-
dellen” av ett religiöst liv helt levt i avskildhet från världen innebär anslut-
ning till ett gemensamt trossystem som garanterar styrkan av respektive in-
dividers individuella och kollektiva trosengagemang. Gemenskapssamman-
hållningen vittnar om den gemensamma trons sanning och det är gruppen 
som sådan som utgör den validerande instansen. I detta fall är det samman-
hanget som konstituerar huvudkriteriet för den delade trons sanning när det 
gäller medlemmarnas normer, mål och i vidare mening relationen till världen 
så som den definieras av gruppen. Jämlikhetstanken som princip antas styra 
relationerna i gruppen, men den innebär inte att någon ledare inte kan dyka 
upp i dess centrum: men ledaren förväntas alltid uttrycka sig i hela gruppens 
namn; ledaren är gruppens röst (Hervieu-Léger 1999). 

Den religiösa institutionen under press 
Gemenskapsformer genom trosvalidering erbjuder möjligheter för en dyna-
misk orienteringspunkt i ett landskap av i högsta grad mobila och flytande 
samtida trosföreställningar. De innebär inte en förlängning av det klassiska 
paradigmet om de moderna samhällenas religiösa förlust, utan snarare att 
frågan om den religiösa institutionens plats i det ultramoderna samhället 
kvarstår. Förvisso finns flera indikatorer på en generell tendens mot nedbry-
tandet av institutionella system för validering av religiös tro genom försva-
gad religiös praxis, utveckling av en ”à-la-carte-religion”,7 profilering av 
individualiserade trosåskådningar (som vi har sett inte innebär fragmentise-
ring) och en variation av livsvägar mot religiös identifikation. Alla kristna 
kyrkor och samtliga religiösa institutioner möter, på olika sätt, en försvag-
ning av den egna kapaciteten att reglera tron. Krisen gäller mycket mer än 
förlusten av deras inflytande i samhället, en förlust som inleddes för en lång 
tid sedan och vars förlopp blandas samman med utvecklingen av själva mo-
derniteten. Den påbörjar de troende individernas egen relation med en in-

                                                 
7 Schlegel, J.L. (1995). Religions à la carte. Paris: Hachette. (À-la-carte-religion kan med 
fördel jämföras med den i en svensk kontext mer kända termen ”smörgåsbordsreligion”, 
övers. anmärkning). 
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stitution vars exklusiva auktoritet att uttala den rätta tron hädanefter är ifrå-
gasatt och alltså den som fixerar den slutgiltiga gemenskapssidentiteten. Om 
äktheten i den personliga andliga hållningen hädanefter vinner över den 
trosöverenstämmelse som institutionen avkräver dem, till och med i de trog-
nas ögon, är det den religiösa auktoritetens legitimitet som träffas i sina 
grundvalar. Likväl överlever de religiösa institutionerna, de samlar fortfa-
rande trogna och deras röst hörs alltjämt i samhället. Rörelsen mot det reli-
giösas avinstitutionalisering leder inte rätt och slätt till sönderdelandet av 
den institutionella religionen. Men den utvecklar de religiösa institutionerna 
och förändrar dem på djupet, samtidigt som den provocerar fram en global 
omorganisation av det religiösa landskapet. De religiösa institutionerna 
måste i sin identitet integrera förekomsten av ett ömsesidigt trosvaliderings-
system som progressivt presenterar en ”svag modell” för rätt tro, vilken 
mjukt löser upp de traditionella strategierna för institutionell validering. På 
samma gång behöver de stå upp mot, utifrån och inifrån, mångfalden av 
mindre valideringssystem som sätts upp av givna gemenskaper och som 
bjuder den tidigare rörelsen motstånd genom att förespråka en ”stark mo-
dell” för delad sanning som den enda möjligheten att stå upp mot en okuvlig 
våg av trons individualisering och subjektivitet (enligt dem som ansluter sig 
till ett sådant system). 

För att mer precist kasta ljus över situationen kan man säga att det sam-
tida moderna religiösa landskapet genomkorsas av två typiska men motstri-
diga rörelser:  

- En första rörelse tenderar att relativisera tros- och praxisnormer som be-
fästs av de religiösa institutionerna. Denna är förbunden med den individual-
istiska kultur som gör sig gällande inom alla områden. Genom att framförallt 
accentuera sökandet efter och det personliga tillägnandet av mening, späder 
denna rörelse i praktiken ut och bestrider ibland explicit begreppet ”förplik-
telse”, förknippat med de religiösa institutionernas trosläror och praxis. Om 
det finns en gemenskap har denna inte till uppdrag att försäkra en i förväg 
postulerad trons enhetlighet, utan att uttrycka den ömsesidiga andliga erfa-
renheten, erkänd av dess medlemmars personliga hållning. Det accepterade 
erkännandet av skillnader är, utifrån detta perspektiv, lika viktigt som be-
kräftelse av trosreferenser som delas av gruppen. Förutsättningen är att ge-
menskapsband skapas och återskapas kontinuerligt utifrån den ”andliga till-
tro” som de engagerade individerna kommer överens om i sökandet efter ett 
gemensamt uttryck. Identifikationen av de inre gränser inom vilka detta ge-
mensamma uttryck är möjligt sker på så sätt med hjälp av en definition som 
ständigt ombildas utifrån gemenskapsidentiteten. Man kan notera att denna 
uppfattning om gemenskapen, mer eller mindre tydligt formaliserad, ofta är 
förbunden med tanken om en ”etisk förening” med gamla religiösa tradition-
er, en förening som fastställer den utopiska horisonten för en möjlig förening 
av individuella ”meningssökanden”.  



133 

- En annan rörelse, i radikalt motsatt mening, hävdar som motsats till 
denna ”processuella” uppfattning om gemenskapen en pålitlighet som be-
kräftas av små övertygelseuniversum, som effektivt försäkrar strukturering 
av individernas erfarenheter. Gemenskapen konkretiserar alltså de delade 
sanningarnas enhetlighet i gruppen och acceptansen av dessa förenar tro och 
praxis och bestämmer i sin tur gruppens gränser.  

En ”processuell” uppfattning av gemenskapen, som alltid är i tillblivelse, 
överensstämmer med ett system av ömsesidig trosvalidering, och en ”sub-
stantiell” uppfattning av gemenskapen överensstämmer med ett system av 
gemenskapsvalidering av tron. Det är inte bara så att de direkt motsäger 
varandra, utan var och en av dem utmanar också den institutionella uppfatt-
ning som ser ”gemenskapen” som en transcendent säkerhet, preexistent i 
relation till de konkreta grupper inom vilka tillhörigheten till trossläktskapet 
aktualiseras på olika sätt. I ett system av institutionell validering, är det 
summan av gångna tiders, samtida och kommande troende som utgör den 
”äkta gemenskapen”. De små gemenskaperna utgör historiska förtätningar av 
trossläktskapet. De uttömmer inte ”den Stora gemenskapens verklighet” (Det 
utvalda folket, Umma eller Kyrkan) som är deras referens. Den institution-
ella religiösa auktoriteten är den som tillerkänns rätten att tala legitimt i ”den 
Stora gemenskapens namn”. Som garant för kontinuiteten och enheten av 
densamma, kontrollerar auktoriteten i denna roll den centrifugala och den 
separatistiska dynamik som kan uppstå inom olika trosgemenskaper som 
vittnar om sin tillhörighet till trossläktskapet. När denna institutionella regle-
ring försvinner, eller när den inte finns, utvecklar individualiserings- och 
gemenskapsdynamiken sina motstridiga uttryck. Dessutom tenderar de att bli 
verksamma genom att understryka polariseringen mellan system av ömsesi-
dig validering och gemenskapsvalidering av tro i ett religiöst landskap på 
väg mot ”avinstitutionalisering”. Spänningen mellan dessa två rörelser visar 
sig utanför de ”stora institutionerna” där man på en och samma gång kan 
iaktta en värld av individuella hemmasnickrade trosuppfattningar och profi-
lering av små gemenskaper – vanligen kallade ”sekter” – som för sina med-
lemmar gör anspråk på att ha monopol på sanningen. Men den korsar också 
de ”stora institutionerna”, som åtminstone delvis fråntagits legitimiteten att 
fastställa ett enhetligt trossystem för alla sina medlemmar. 

De hänger sig då så gott de kan åt att styra upp den ökande splittringen 
mellan två motstridiga krav. Det första kravet innebär att verka för en teolo-
gisk konsensus och ett etiskt minimum som kan absorbera och rama in utan 
att slå sönder mångfalden av alltmer individualiserade livsvägar för trosi-
dentifikation. Det andra kravet innebär att vidmakthålla en tillräckligt stark 
modell för en gemensam sanning, för att undvika att bli överrumplad av en 
offensiv stöt från små gemenskapsstrategier som är redo att erbjuda trygghet 
av en ”sanningskod” som är färdig att tas i bruk, till de som blivit förvirrade 
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av frånvaron eller förlusten av kollektiva orienteringspunkter för tron. Den 
stora frågan är var bristningsgränsen går för denna avgrundsdjupa utmaning.8 
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Religion och civilsamhälle: En jämförelse 
mellan USA och Europa 

NANCY T AMMERMAN 

1Resenärer och studenter, som vågar sig i endera riktningen över Atlanten, 
kommer sannolikt att upptäcka många kontraster, men bland de mest synliga 
är de slående skillnaderna i religiösa kulturer. Trots magnifika katedraler 
runt omkring i Europa är dessa kyrkor sannolikt ganska tomma, när det är 
dags att fira gudstjänst. Kyrkor i USA, däremot, får mindre ofta besök av 
turister, men är oftast fulla på söndagen. Men på vilket sätt påverkar dessa 
påtagliga skillnader hur samhällslivet organiseras och hur sociala tjänster 
tillhandahålls för invånarna i respektive land? Den forskning, som möjliggör 
noggranna jämförelser mellan USA och Europa, har blivit mycket användbar 
när det gäller att generera ny kunskap och nya frågor om religionens roll i 
senmodern kontext. Dessa jämförelser förutsätter att de särskilda politiska, 
historiska, juridiska, kulturella och demografiska faktorerna i vart och ett av 
de europeiska samhällena i fråga uppmärksammas. Det handlar om att göra 
både inomeuropeiska jämförelser och att söka kontraster i relation till USA.  

Denna essä kommer att försöka peka på användbara jämförelser från min 
egen och annan forskning, som görs i USA, med framför allt den forskning 
som genereras av forskningsprojektet Welfare and Values in Europe 
(WaVE). Detta viktiga projekt, som finansierats av EU-kommissionens sjätte 
ramprogram (FP6), sände 25 forskare från tolv länder till olika typer av sam-
hällsmiljöer, för att intervjua bland andra sociala tjänsteproducenter, kom-
munala tjänstemän, kyrklig personal och lokalbefolkning. Genom kvalitativ 
forskning försökte WaVE-forskarna belysa trender när det gäller social 
sammanhållning och/eller konflikter mellan olika samhällen, som märktes på 
välfärdsområdet. I projektet undersöktes de värderingar, som uttrycktes ge-
nom majoritetsreligioner, i fråga om sociala välfärdsbehov och omsorg, så-
väl som de värderingar som uttrycktes av minoritetsgrupper (i synnerhet 
religiösa sådana), i användningen av välfärdstjänster och i deras sökande 
efter alternativ. Forskarna studerade också genusrelaterade värderingar, som 
ligger till grund för föreställningar om välfärd och praxis i välfärdssystemen 
i de aktuella lokala områdena. Det skedde mot bakgrund av kyrkornas roll i 

                                                 
1 Kapitlet är översatt från engelska av Jonas Lindberg.  
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den sociala ekonomin i länder med olika välfärdsmodeller och majoritets-
kyrkor, med deras respektive traditioner: Sverige/Finland/Norge (socialde-
mokratiska/lutherska), England (liberalt/anglikanskt), Tyskland/Frankrike 
(korporativa/religiöst blandade), Italien (korporativt/romersk-katolskt), Gre-
kland (korporativt/ortodoxt), Polen/Kroatien (post-kommunistiska/romersk-
katolska), Lettland (post-kommunistiskt/religiöst blandat) och Rumänien 
(post-kommunistiskt/ortodoxt) (Fokas 2007, 2009b). Forskningsrapporter 
från detta projekt ger en god inblick i de lokala förhållandena i hela Europa. 
Men för att ge förutsättningar för jämförelser börjar vi med de viktigaste 
funktionerna för religion på andra sidan av Atlanten.  

Den amerikanska religiösa kontexten 
Religionens roll i civilsamhället i USA är formad av två viktiga förutsätt-
ningar: att religiösa samfund är helt fristående från staten och att religionen 
har en relativt stark ställning i den amerikanska kulturen. Nästan alla ameri-
kaner säger att de tror på någon sorts gud, åtminstone för det mesta. För tre 
fjärdedelar av dem är det en personlig gud och 64 procent säger att de är 
beroende av denna gud för styrka och stöd i kristider. Bara 22 procent säger 
att en tro på Gud inte är särskilt viktig för dem. Även om begreppen ”reli-
giös” och ”andlig” är mycket omdiskuterade och även om en del starkt tro-
ende avvisar dem säger ändå 61 procent av de vuxna amerikanerna att de är 
ganska religiösa och 62 procent säger att de är ganska andliga. Till och med 
människor som har blivit icke-religiösa (som uttrycker att de inte har någon 
religion) är oftast troende på något sätt (Hout & Fischer 2002). 

 I ett land, där religiös tro är så utbredd, är det kanske inte förvånande att 
religiös retorik också är allestädes närvarande i den politiska debatten. I 
USA tycks nästan varje tal av offentliga tjänstemän avslutas med någon va-
riant på ”Gud välsigne Amerika”, vilket upprör många européer, och i det 
amerikanska samtalet om vad det innebär att vara medborgare tas det för 
givet att landets religiösa arv är en del av dess styrka (Bellah 1963). Den 
ihållande kollektiva misstron mot dem som saknar tro (Edgell, Gerteis & 
Hartmann 2006) förstärker bedömningen att religion och samhällsliv, på gott 
eller ont, är historiskt sammanflätade i USA.  

Amerikanerna tror inte bara, de tillhör också. Medan bara en fjärdedel av 
befolkningen är bland de mest hängivna som deltar i gudstjänster varje vecka 
(eller mer), hävdar nästan lika många att de gör det minst en gång i måna-
den. Med andra ord har ungefär hälften av alla vuxna amerikaner för vana att 
delta i gudstjänster. Ytterligare en fjärdedel deltar någon eller några gånger 
om året, medan den sista fjärdedelen sällan eller aldrig deltar.  

De sammanhang där de deltar bildar tillsammans en påtaglig mångfald av 
religiösa traditioner och det är ett resultat av den andra avgörande faktorn 
som särskiljer USA: åtskillnaden mellan kyrka och stat. Rättsväsendet och 
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samhället i USA har skapat ett utrymme för frivilliga religiösa gemenskaper, 
och troende av alla slag har utnyttjat det fria utrymmet. Vidden av religiös 
tro och praktik i den amerikanska kulturen är idag större än någonsin tidi-
gare, men nästan från första början har mångfalden varit en grundförutsätt-
ning för det religiösa livet i USA (Butler 1990; Greeley 1972; Hatch 1989). 
Pluralism är, som Stephen Warner (1993) uttrycker det, ”konstituerande” för 
amerikansk religion. Trots det faktum att dussintals religiösa grupper skulle 
hävda att de och endast de har det rätta sättet att leva betyder den fria relat-
ionen mellan staten och de religiösa samfunden att inget av dem har makt att 
tvinga någon annan till lydnad (Demerath 2001). När ”the Standing Order” 
avskaffades i Massachusetts och delstatens författning ändrades 1833 för-
svann den sista kvarlevan av statsstödd religion. Varje ny grupp av invand-
rare har varit tvungen att bli medveten om att ingen religiös grupp har rätt att 
tvinga på någon annan sina åsikter i USA:s konfessionella system (Handy 
1972, Mead 1963). De förväntas också generera sitt eget stöd, utan hjälp av 
staten. Det konfessionella systemet tillåter fri utövning, men kräver att varje 
grupp fungerar som en bland många och att den tar ansvar för sin egen fort-
levnad (Ammerman 2005, kap 7). Om religiösa grupper vill upprätthålla ett 
eget levnadssätt måste de engagera sig i gudstjänstliv, religiös skolning och 
gemenskap bland sina egna medlemmar. Resultatet är att de ägnar större 
delen av sin organisationsförmåga till att skapa en bas av religiöst grundat 
gemenskapsstärkande socialt kapital (Putnam 2000) och att detta kapital kan 
leda till öar av gemenskap, som reagerar på samhällsliv och kulturell mång-
fald på fientliga och negativa sätt (Wuthnow 2003). Tankarna kan gå till 
religiöst sanktionerad rasism, antisemitism och nationalism, med rörelser för 
”kristen identitet”, som det mest extrema exemplet (Aho 1990). Ibland skap-
ar gemenskapsbyggandet fördelar endast för den egna gruppen, vilket gene-
rerar motsvarande nackdelar för dem som anses vara ”de andra”. Detta hör 
förvisso till undantagen, men ideella och religiösa församlingar är inte alltid 
dygdemönster för samhället.  

Mitt i denna enorma religiösa mångfald och i dessa potentiella samhälle-
liga spänningar, upprätthålls samtidigt också ett anmärkningsvärt brett sam-
förstånd om värderingar formade utifrån ”den gyllene regeln” – allt vad ni 
vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. När vi 
frågade kyrkobesökare av olika slag om vad som hör till ett ”bra kristet liv”, 
säger de att en människa ska vara snäll, anständig, ärlig och hjälpa andra 
som behöver hjälp (Ammerman 1997). Som jag kommer att återkomma till 
här nedan, är konturerna av det amerikanska välfärdssystemet formade av 
andra värden, även religiöst grundade sådana. Men jag menar att en punkt 
som nationer på båda sidor om Atlanten kan ha som gemensam värdegrund, 
är ett grundläggande engagemang för att vara andra till hjälp och stöd.  
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Den europeiska kontrasten  
Även om det finns betydande skillnader mellan Europas många nationer är 
kontrasten mot amerikansk fritt etablerad religion, mångfald och åtskillnad 
mellan staten och samfunden värd att notera. Det finns verkligen inte en 
gemensam europeisk modell för vare sig välfärd, stat eller kyrka, men alla 
skiljer de sig ändå fundamentalt från den amerikanska modellen. Varje euro-
peisk nation har en historia av samhörighet mellan en enskild religiös in-
stitution och medborgarskap i nationalstaten. Följaktligen finns det i varje 
europeiskt sammanhang mer sannolikt ett antagande om religiös homogeni-
tet än mångfald. Och i de flesta europeiska sammanhang är den organisato-
riska fortlevnaden för kyrkor mycket mer beroende av staten. Trots att relat-
ionerna mellan kyrka och stat har förändrats under de senaste decennierna 
betyder det inte att banden därmed är borta (Bäckström & Davie 2010).  

Till det som förändras hör förstås också den förmodade religiösa homo-
geniteten i många europeiska nationer. Närvaron av utomeuropeiska invand-
rare skapar synliga och stora utmaningar för föreställningar om vad det inne-
bär att vara ”europeisk”. Sedan länge finns underförstådda antaganden om 
kristenheten tillsammans med utbredda föreställningar om det sekulära och 
dessa står nu i kontrast till närvaron av praktiserande muslimer och entusias-
tiska invandrade evangelikaler och pingstvänner. WaVE-projektet tog just 
dessa förändringar i beaktande, då projektet undersökte såväl förekomsten av 
religiös mångfald som det faktum att välfärd och religion är sammanflätade i 
europeiska välfärdsstater (Manow & van Kersbergen 2009).  

När jag läser mellan raderna i rapporterna från WaVE-studien visar det 
sig att det var en förvånansvärt vanlig uppfattning bland människor i dessa 
europeiska länder att de är skyldiga att hjälpa varandra i tuffa tider och att 
samarbeta för att göra samhällen lyckligare, hälsosammare och kulturellt 
berikande – en uppsättning värden, som inte är helt olika den gyllene regel-
orientering, som jag har sett i USA. Utan tvekan förutsätter den gyllene re-
geln en större kulturell konsensus om hur man bör behandla varandra än vad 
som förekommer i dagens värld. Men ett av de mest slående resultaten var 
hur sällan dessa skillnader i värderingar eller religiös tro utgjorde hinder att 
identifiera grundläggande mänskliga behov och att organisera verksamhet 
för att möta dem.  

Att bry sig om varandra på detta sätt står i kontrast till bilden av den fria 
marknadens aktörer eller kollektiviserade arbetare, för vilka antingen mark-
naden eller staten utgör tillräckliga mekanismer för ett mänskligt gott liv. 
Idealet är att varje person ska ha ett arbete, som ger dem tillgång till inkoms-
ter under normala tider, försäkringar som skyddar i svåra tider och möjlig-
heter till berikande kultur och fritid. Men inget av dessa system har hittills 
lyckats uppnå ett sådant ideal. Inga marknader, inte ens kollektiva sådana, 
har lyckats skapa utopisk blomstring. Till att börja med behöver de reglering 
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och stöd från regeringar om de ska inrikta sig mot grundläggande mänskliga 
behov.  

Det är med den utgångspunkten som forskargruppen inom WaVE-
projektet inleder studierna på varje ort med att kartlägga den lokala välfärds-
organisation, som lokala, regionala och nationella myndigheter har infört. 
Eftersom marknaden inte alltid behandlar utsatta människor väl, måste sam-
hället kollektivt etablera den gyllene regeln i praktiken i form av sjukhus, 
utbildning för arbetslösa, bostäder och möjligheter att lära. När vi studerar 
myndigheters initiativ till gemensamma insatser ser vi dock enorma variat-
ioner i förmågan att leverera det utlovade välståndet, i synnerhet när det 
handlar om invandrare och andra minoritetsgrupper, som är utspridda över 
den europeiska kartan. De flesta känner av spänningarna i ekonomin, med på 
samma gång ökade behov och minskade intäkter. Och nästan alla är med-
vetna om att demografin med en åldrande befolkning innebär ökad efterfrå-
gan på vård och andra tjänster, samtidigt som färre i arbetsför ålder är med 
och betalar de skatter som behövs till detta. Dessa för olika länder gemen-
samma strukturella spänningarna är påtagliga, men det är även skillnaderna 
mellan ett land som Sverige, där befolkningens hälsa och välfärd fortfarande 
är ganska god och omfattande, och platser som Kroatien, Rumänien och 
Polen, där ekonomiska kriser, politiska förändringar och krig kraftigt har 
minskat de gemensamma resurserna.  

Dessa skillnader är åtminstone delvis ett resultat av olika välfärdsstaters 
ideologier (Esping-Andersen 1990) – socialdemokratisk, liberal, korporativ-
istisk/konservativ. Dessa tankesystem säger oss en hel del om hur staten och 
marknaden förväntas arbeta tillsammans för att ta hand om medborgare, vars 
familjer och andra sociala nätverk saknar möjlighet att möta deras behov. 
Däremot berättar de inte så mycket om vilka organisatoriska resurser som 
finns vid sidan av stat och marknad. De säger oss vad staten förväntas göra i 
förhållande till vad marknaden förväntas göra, men de säger oss mindre om 
nätverk mellan institutioner eller om vad som händer när både stat och 
marknad är för svaga för att åstadkomma något alls. WaVE-studien har gett 
en inblick i vardagliga förutsättningar i olika europeiska samhällen och har 
visat att statliga insatser på många sätt kompletteras av arbetsinsatser i andra 
delar av samhället.  

Precis som i USA avslöjar en studie av välfärdstjänster på gräsrotsnivå 
ganska snabbt i vilken grad omsorg hänger på familjen, kyrkan och ideella 
föreningar, som komplettering till det stöd som ges av myndigheternas orga-
nisationer. Enligt subsidiaritetsprincipen bör naturligtvis varje form av bi-
stånd sättas in på lägsta nivå i samhället, eller närmast möjliga som kan göra 
det bra (MacCormick 1997). Och det verkar som att nästan överallt skulle 
familjer i första hand vilja kunna ta hand om varandra och enskilda individer 
vill i första hand tas om hand av sin släkt. Även där socialdemokratiska väl-
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färdssystem har försökt att föra bort omsorgens bördor från familjer (och 
därmed öka kvinnors valmöjligheter)2 verkar det dumt att förneka att famil-
jerna, i en eller annan form, är en viktig och önskvärd partner i omsorgen om 
behövande människor. Framtida medborgare både lär sig och praktiserar 
gyllene regeln först i en hushållskontext, där familjer ta hand om varandra 
(Daly & Lewis 2000; Perry & Katula 2001).  

Instinkten att förlita sig på familjen tycks vara särskilt stark när det kultu-
rella avståndet till statliga välfärdsinstitutioner är stort, vilket är fallet när det 
gäller nyanlända invandrarfamiljer. När minoritetsgrupper är rädda för – i 
bästa fall, missförstånd eller i värsta fall, fördömande och straff, söker de 
kanske inte hjälp av offentliga institutioner (se till exempel den kroatiska 
fallstudien) (Geiger, Zrinscak & Puhovski 2012). När WaVE-forskare pra-
tade med personal inom den offentliga välfärdsorganisationen och med deras 
potentiella mottagare, stötte de ofta på frustration på båda sidor, en frustrat-
ion som hade mycket att göra med att varje grupp undrar hur man bäst navi-
gerar genom kulturella olikheter (till exempel Schweinfurts fallstudie) 
(Biendarra 2012).  

Minoritetsgrupper litar inte alltid på statens tjänster, trots att dessa tjänster 
har den påtagliga fördelen att de är tillgängliga för alla – de förutsätter inte 
att man har ett visst kön eller en viss etnisk eller religiös tillhörighet. Alla 
medborgare och legala invandrare är välkomna (även om frågan kvarstår 
beträffande omsorgen om de som är illegala invandrare). Värderingen om 
allas rätt till välfärd är så grundläggande att den bildar en solid grund för hur 
de flesta europeiska samhällen uppfattar sig själva. I praktiken övertrumfar 
den ofta frågan om rättslig status. Den som behöver omsorg behandlas som 
om den har rätt till det – ”att behandla andra som man vill bli behandlad 
själv” inkluderar alla som behöver det. Utmaningen här är dock inte princi-
pen om allas rätt till tillgång, utan principen om universella regler. Det kan 
ju finnas skäl till att göra skillnad mellan vården av en person jämfört med 
vården av en annan person. Kan det vara så att regler, som systematiskt avvi-
sar offentliga etniska kännetecken, försvårar möjligheterna att möta etniska 
gruppers behov? Margarita Mooneys jämförande studie av haitiska invand-
rare i Montreal, Paris och Miami pekar på att invandrare utan fullständiga 
medborgerliga rättigheter missgynnas när de inte kan organisera sig i etno-
specifika grupper och måste ta sig in i förmodat allmängiltiga sammanhang 
(Mooney 2009).  

Flertalet europeiska samhällena tillämpar inte en differentiering av om-
sorgen och sannolikt skulle detta inte heller välkomnas av många anställda 
inom den offentliga sektorn. Men WaVE-studien visar att en differentiering 
genereras genom ideella nätverk på många av de studerade orterna. När sta-
tens regler och statens tillvägagångssätt kommer till korta organiserar sig 
grupper, för att kunna ge omsorg under andra förutsättningar. Invandrare 

                                                 
2 Som WaVE-studien påpekar så är personalen i omvårdnadssektorn i hög grad kvinnor. 
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finner sätt att hjälpa varandra att hitta arbete, bostad och barn- eller äldre-
omsorg, ofta på informella och icke-offentliga vägar, eller genom en moské 
eller annat religiöst samfund (till exempel den pakistanska föreningen i 
Thiva, Grekland, se Fokas 2012). De söker sig till varandra för att kunna 
tillhandahålla hjälp i kriser eller svåra tider. De kan ha rätt till den offentliga 
välfärdens frukter för sina behov, men maten i den egna gemenskapen sma-
kar helt enkelt bättre.  

Hotar dessa differentierade omsorgsnätverk den sociala sammanhållning-
en i samhället? Det amerikanska svaret är att de uppenbarligen inte gör det. 
Min sociologiska iakttagelse är att de informella omsorgsnätverk, som do-
kumenterats av WaVE-projektet, varken är tillräckligt starka eller varaktiga 
nog för att bli utmanande institutioner som skulle kunna hota det större soci-
ala skyddsnätet. De allra flesta av dessa nätverk saknar ett heltäckande soci-
alt system som riskerar att isolerar grupper och därmed aktivt motarbeta 
integration. Snarare fyller de igen de kritiska luckor som kan förhindra de 
sociala avgrunder som många riskerar att hamna i. Många nätverk är broar, 
som inte bara håller invandrargruppen samman, men också bidrar till att 
skapa goda förbindelser till den större gemenskapen (Kniss & Numrich 
2007). Sättet som invandrare organiserar sig på är besläktat med den omgi-
vande kulturen och speglar dess form, om än inte dess innehåll. Den långa 
historia av invandrarförsamlingar och andra sammanslutningar som finns i 
USA, visar att etniska religiösa samfund kan tjäna det omgivande samhället 
på ett bättre sätt än samfund med en blandning av människor från olika 
grupper (Warner 1999).  

Dessa ad hoc-invandrarnätverk fungerar till inbördes stöd och lever sida 
vid sida med de etablerade kristna kyrkorna, som stöttepelare i tillhandahål-
landet av samhällstjänster inom var och en av de europeiska nationer som 
var en del av denna studie. Praktiskt taget alla länder, även de tidigare kom-
munistiska, har någon form av kyrkoskatt eller offentlig finansiering, som 
stöder prästerskapet, byggnader, skolor, kyrkogårdar, och/eller tillhandahål-
landet av samhällstjänster. Det finns en enorm variation i hur stor och hur 
välorganiserad den kristna stöttepelaren är och hur nära den är associerad 
med statens insatser, men det kan inte råda någon tvekan om att kristna reli-
giösa organisationer är ett primärt uttryck för det europeiska åtagandet att 
leva ut den gyllene regeln. Bland de många delar, som ingår i det som Grace 
Davie (2006) har kallat ”ställföreträdande religion”, är omsorgsfunktionerna, 
som administreras av religiösa institutioner, något som människor är villiga 
(ibland genom skatt) att stödja, trots att många av dem aldrig ens närmar sig 
en kyrkport (se även Pessi 2009). Frågan om huruvida européer tror på Gud 
eller deltar i gudstjänster är helt enkelt irrelevant här. Kyrkorna som institut-
ioner lever. 

I de före detta kommunistländerna är kyrkornas roll naturligtvis mycket 
svagare. Den ideella sektorn är som helhet relativt svag och har till stor del 
ersatts av staten. Efter ett halvt sekel av förtryck och utfrysning från offici-
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ella offentliga sammanhang har kyrkor i Lettland, Kroatien och Rumänien 
endast långsamt börjat återuppbygga sin institutionella och offentliga när-
varo. Liksom i Polen tas nu kyrkoskatt upp genom staten, för att stödja åter-
uppbyggnaden av religiösa organisationer och möjliggöra för dem att an-
ställa personal och att bidra till samhällets omsorgstjänster. På alla dessa 
platser bidrar de religiöst baserade sociala institutionerna som överlevde, 
dvs. äldreboenden, skolor och församlingshem, till att den mycket blyg-
samma ideella sektorn återuppbyggs. Medan Lettland har blivit ett mångreli-
giöst samhälle med en betydande sekulär sektor, har Kroatien, Polen och 
Rumänien befolkningar som överväldigande starkt identifierar sig med sina 
historiska nationalkyrkor och, åtminstone i de två sistnämnda länderna, låter 
döpa sina barn in i kyrkan lika mangrant som någonsin. En varaktig religiös 
kultur är tydligt närvarande i dessa samhällen, även om kyrkorna är relativt 
underbemannade och inte så institutionaliserade. 

Den religiösa institutionella närvaron är starkare i Polen än i de övriga 
postkommunistiska länderna och situationen där liknar kanske den i Italien 
eller Grekland nästan lika mycket som den liknar situationen i andra post-
kommunistiska länder som genomgår samma politiska förändring. I Italien 
och Grekland har den roll som den nationella kyrkan har haft i förhållande 
till staten varit långt ifrån oproblematisk och är ofta en källa till ineffektivi-
tet, konflikter och politisk inblandning (till exempel Fokas 2012; Frisina & 
Cancellieri 2012). I dessa länder kanaliseras statliga medel och funktioner 
genom kyrkorna och dess organisationer till hjälpbehövande och kyrkorna 
får också avsevärt stöd till kyrkobyggnader, skolor och prästerskapet. Den 
politiska situationen kan vara komplicerad, men den religiösa välfärdssek-
torn är relativt väl utvecklad.  

Detsamma gäller i huvudsak också i England och Frankrike, även om 
dessa länder avviker från mönstret genom att staten inte hjälper till med in-
samlandet av någon kyrkoskatt. Istället stöds kyrkorna direkt av staten och 
därigenom också de religiösa strukturer, som bidrar till välfärdstjänsterna. I 
England är bilden komplicerad, med ett virrvarr av hopblandning och upp-
lösta band mellan kyrka och stat. Den anglikanska kyrkan fortsätter att ha 
myriader av symboliska band till staten, men dess ekonomiska stöd kommer 
till stor del från egna fastigheter och frivilliga bidrag, även om dess välfärds-
organisationer är mycket viktiga aktörer i omsorgen om befolkningen 
(Middlemiss Lé Mon 2011). Den franska bilden avspeglar den franska sta-
tens mångåriga politik, laïcité, som innebär att religiöst baserade välfärds-
tjänster fortfarande är mycket närvarande och aktiva, men officiellt måste 
hållas relativt åtskilda från kyrkan som organisation (Valasik 2012). Detta 
är, ironiskt nog, ungefär som det amerikanska systemet. I båda dessa fall är 
de religiösa institutionerna närvarande och viktiga aktörer i det totala till-
handahållandet av omsorg till dem som behöver, men det stöd de får från 
staten måste förmedlas på ett indirekt sekulärt sätt.  
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I den mest ekonomiskt välmående ändan av det institutionella resurs-
spektrat står kyrkorna i de nordiska länderna. I Sverige, Norge och Finland 
betalar betydande delar av befolkningen sin kyrkoskatt/-avgift och stöder 
därmed de väl utbyggda kyrkliga serviceinstitutionerna. Även om alla dessa 
länder tveklöst också känner av svåra ekonomiska tider är det sociala kon-
traktet – och den roll som kyrkorna spelar i att leverera välfärd som en del av 
detta – lika starkt som någonsin tidigare. Styrkan i detta sociala kontrakt och 
kyrkornas roll i det belyser hur skilda typer av historisk bakgrund faktiskt 
kan forma olika välfärdssystem. Här kommer jag att till stor del visa på kon-
trasten mellan det lutherska arv, som format dessa länder (liksom Tyskland, 
även om det där blandas med katolska och sekulära element) och det evange-
liska protestantiska arvet i USA. I den evangeliska fromheten i USA är hjälp 
till en verkligt behövande person en personlig dygd och staten har inte någon 
speciell plats i utförandet av denna heliga plikt (Quadagno & Rohlinger 
2009). I denna teologi förväntas individer agera som medborgare i himmel-
riket. Om de råkar göra det tillsammans med en jordisk regering, som gör 
goda gärningar, är det fint, men detta är inte en integrerad del av Guds stora 
plan.  

I de länder, där den lutherska undervisningen historiskt sett har haft bety-
delse, är bilden ganska annorlunda. I Luthers tvåregementslära är en jordisk 
regering en del av Guds plan (Kahl 2009; Manow & van Kersbergen 2009, 
Thiemann 2005). Gud har gett människan ett förnuft att använda sig av och 
förväntar sig att hon gör det för att ta hand om den mänskliga och materiella 
världen – delvis eftersom det är där arbetet i det andliga regementet måste 
utföras. Med andra ord förväntar sig kyrkan att staten arbetar för att ta hand 
om skapelsen. Dessa tidiga teologiska värderingar tycks ha spridits likt ring-
ar på vattnet till den politiska och ekonomiska policy, som har format de 
enskilda nordiska länderna (Kuhnle 2000). Det politiska systemet, som har 
utvecklats, förväntar sig i sin tur att kyrkorna kommer att stå för både legiti-
mering av statens roll och att kyrkorna står för många av de kanaler genom 
vilka staten kommer att utföra sitt välfärdsarbete. Det finns en symbios mel-
lan religiöst arbete och statliga organisationer, som är helt otänkbar i ameri-
kanska sammanhang – inte på grund av den komplicerade amerikanska kon-
stitutionella separationen mellan kyrka och stat, utan för att evangeliska pro-
testanter inte förväntar sig att staten skall hjälpa dem att tjäna Gud (Chaves 
1999; Ebaugh, Chafetz & Pipes 2006).  

Den nordiska universalismen är kanske inte så grundligt inbyggd i andra 
europeiska religiösa traditioners teologier, men bruket att arbeta utifrån ett 
mycket öppet och inkluderande sätt verkar vara mycket mer regel än undan-
tag bland europeiska religiösa organisationer som tillhandahåller omsorgs-
tjänster. Om policyansvariga är oroliga för att religiösa organ skulle göra 
subtila eller rent av uppenbara försök att göra undantag från detta regelverk, 
borde denna forskning i stort sett kunna lugna dem. Fallet med reproduktiv 
hälsovård i Padua framstår som ett undantag, med dess relativt höga grad av 
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konflikt mellan religiösa tjänsteleverantörer och samhällets behov (Frisina & 
Cancellieri 2012). Några andra religiösa välfärdsleverantörer nämnde att 
religiös rituell efterlevnad var en del av deras identitet, men alla verkade 
vara medvetna om att vissa mottagare kanske ville välja bort dessa ritualer. 
Men på de studerade orterna var det betydligt vanligare med religiösa grup-
per som ägnar sig åt praktiskt integrationsarbete, vilket vederlägger alla 
misstankar om religiös partikularism.  

Ett av de mer intressanta resultaten av denna forskning på gräsrotsnivå är 
upptäckten av det arbete som utförs av protestantiska minoritetsgrupper på 
flera platser. Baptisterna, pingstvännerna och adventisterna är närvarande i 
många av dessa orter, men aldrig med mer än några dussin medlemmar på 
respektive plats. Dessa grupper har religiösa identiteter, som gör att de upp-
levs som udda och som ibland gör att de hamnar i konflikt med omgivning-
en. Men de verkar i de flesta fall ändå vara öppna för samarbete kring sam-
hällsomsorg, snarare än att isolera sig eller bli stridslystna. De kan sällan 
stödja stora program, men forskare i England, Lettland, Kroatien, Rumänien 
och Polen var förvånade över att finna att dessa protestantiska minoriteter 
gör mer än sin beskärda del och att de gör det på ett sätt som är öppet för 
alla. Forskarna i Przemyśl i Polen noterade exempelvis att de lokala pingst-
vännerna var exceptionellt välorganiserade och att de framför allt hjälpte 
människor utanför den egna medlemsskaran, utan att förvänta sig att dessa 
därmed skulle bli en del av den egna gudstjänstgemenskapen (Borowik, 
Dyszewska & Litak 2012).  

Frågan om religiös mångfald och social sammanhållning är med andra 
ord inte en enkel uppgift. Majoritetskyrkorna försöker vanligtvis inte på-
dyvla sina religiösa övertygelser och sitt levnadssätt i utbyte mot de välfärds-
tjänster som de tillhandahåller. Faktum är att så inte heller är fallet med nå-
gon av de protestantiska minoriteterna. Religiösa invandrargrupper tenderar 
däremot främst att ta hand om sina egna – delvis därför att de är rädda för 
eller tar avstånd från de värderingar, som råder i den dominerande kulturen, 
men framför allt för att deras egna informella omsorgsnätverk är mest lättill-
gängliga och bekväma för dem under de första årens integrationsprocess. 

För nationer som är vana vid att samlas kring en enda kyrka verkar fortfa-
rande förekomsten av nya religiösa minoritetsgrupper vara en oroväckande 
reva i det sociala skyddsnätet. Forskarna i Padua konstaterade, med viss oro, 
att invandrarkyrkor ofta uppstår utifrån människors respektive etniska ur-
sprung (Frisina & Cancellieri 2012). Men faktum är förstås att religiös tillhö-
righet och nationellt ursprung alltid har förknippats med nationalkyrkorna, 
där såväl som på andra platser. Att vara polack är att vara katolik och att 
vara grek är att vara ortodox. När invandrare formar religiösa gemenskaper, 
som förenar tro och etnisk kultur, gör de helt enkelt det som majoritetskul-
turen gör. I hemlandet sker det dock på hundratals sätt, stora såväl som små, 
för att förstärka civilreligionen och därmed måste inte en enstaka organisat-
ion göra hela arbetet själv. Social sammanhållning vilar på medlemskap i 
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någon av majoritetskulturens grupper. För invandrade nigerianska pingst-
vänner eller pakistanska muslimer måste däremot allt kulturellt och religiöst 
omsorgsarbete vila på en relativt tunn organisatorisk bas, vilket kräver en 
högre grad av individuella och gemensamma insatser för att hålla igång det.  

När infödda européer konstaterar att invandrare är överdrivet religiösa, är 
det vad de tycker sig se. För en nykomling är uttrycken för social identitet 
mycket färre och dessa kan därför upplevas som mer koncentrerade. En in-
född italienare eller grek kan däremot markera social tillhörighet på hundra-
tals sätt, vilket kan (men inte behöver) innefatta personligt deltagande i de 
nationella religiösa traditionerna, som de oavsett vilket skulle betrakta som 
sina egna (och genom vilka de med säkerhet kommer att låta döpa sina 
barn). De religiösa grundvalarna för infödda och invandrare kan se väldigt 
olika ut, men de uttrycker alltid både social och religiös identifikation.  

Det finns en enorm variation mellan hur hög grad av internaliserad kultu-
rell mångfald som det finns i dessa länder. I Grekland, Tyskland, Frankrike, 
England och Sverige finns betydande grupper av utlandsfödda och det är 
störst spänning mellan grupperna i Tyskland, Frankrike och England. Här är 
närvaron av muslimska minoriteter en realitet, men över hela Europa upp-
fattas ändå frågan om religiös och kulturell mångfald som ”det muslimska 
problemet”. Byggandet av en ny moské i staden eller åsynen av en kvinna i 
slöja är något som väcker betydande oro, även när antalet muslimer är litet.  

Ändå är en av de viktigaste insikterna från WaVE-projektet den att lokal-
samhällen hanterar frågor om inkluderande och integration mycket bättre än 
nationella experter och pressen tycks få oss att tro. Det finns säkert problem, 
men i samhälle efter samhälle fann denna forskargrupp muslimer och andra 
minoriteter, som lever i relativ harmoni med majoritetskulturen. De är var-
ken helt integrerade eller helt åtskilda. De varken anammar kulturen runt 
dem eller förkastar den. De finner sätt att både se till sina egna behov och få 
tillgång till offentligheten och majoritetens kulturella resurser.  

De politiska förändringarna under de senaste tjugo åren och framväxten 
av EU, som en ny ekonomisk och politisk enhet, har sammantaget väckt 
frågan om hur olika nationer och befolkningar ska leva tillsammans. I nat-
ioner vars kärnidentiteter länge har varit förenade (om än på komplicerade 
sätt) med en enda etablerad religiös tradition har den ökande förekomsten av 
muslimer väckt oroade frågor om religionens roll för europeiska identiteter 
och politiska system. Att muslimer och andra väljer religiösa sätt att organi-
sera sig för att uttrycka sina olikheter och för att hjälpa sina närstående, står i 
bjärt kontrast till deras mottagande samhällen, men kan ändå jämföras med 
erfarenheterna av invandring i USA. En lång historia av religiös mångfald i 
USA har inneburit en relativ öppenhet inför invandrargruppers religiösa 
samfund. Att etablera en moské eller ett tempel ses i första hand som en 
medborgerlig dygd. Det har inte hindrat förfärliga motreaktioner mot musli-
mer efter den 11 september 2011. Det har inte heller inneburit att det är lätt 
för ”icke-vita” personer, oavsett religion, att finna en plats i det amerikanska 
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samhället. Men det betyder att religiös pluralism kan vara ett tecken på soci-
al sammanhållning och inte alltid på konflikt eller kaos. 

WaVe-projektet fann att en mångfald religiösa organisationer i Europa 
erbjuder sociala tjänster och att de oftast inte verkar befinna sig i konflikt 
med varandra. Den grundläggande mänskliga värderingen om ömsesidig 
omsorg verkar vara grundläggande för det arbete som utförs i många olika 
organisationer, från familjer till kyrkor, från invandrarnätverk till välfärdsin-
stitutioner. Oavsett om den agerande personen är professionell och anställd 
av staten, en volontär som arbetar i en frivilligorganisation, eller en avlägsen 
kusin från moskén får de europeiska samhällenas sociala välfärdstjänster 
sannolikt sin drivkraft från den grundläggande mänskliga värdering, som 
kommer till uttryck i nästan alla världens religioner: Älska din nästa som dig 
själv. 
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Att mobilisera religiösa organisationer för 
social utveckling i sydafrikanska 
lokalsamhällen 

IGNATIUS SWART 

Inledning1  
Hur når man från teologiska och teoretiska reflektioner om social utveckling 
till den punkt där man, med utgångspunkt från praktisk teologi och religions-
studier, även bidrar till de processer och metoder för social utveckling som 
kyrkor, större (kristna) trossamfund och lokalbefolkning i sydafrikanska 
samhällen eftersträvar att engagera sig i? Denna fråga har varit högst aktuell 
i den akademiska miljö som jag ingick i fram till alldeles nyligen och från 
vilken ett antal forskningsprojekt under min ledning har genomförts. Bland 
annat Faith-based Organisations (FBOs), Social Capital and Development2, 
ett projekt finansierat av National Research Foundation (NRF), och projektet 
Welfare and Religion in a Global Perspective (WRIGP)3, finansierat av 
NRF/Sida/Svenska Vetenskapsrådet (VR). 

För att förtydliga, så avser jag här arbetet vid Unit for Religion and Deve-
lopment Research (URDR), en akademisk enhet som bildades 2001, vid 
Teologiska Fakulteten vid Universitetet i Stellenbosch. Denna enhet har varit 
ett viktigt initiativ, som har strävat efter att undersöka sociala utvecklingsbe-
hov i lokalsamhället och att stärka de religiösa organisationerna (FBOs) – 
                                                 
1 Detta bidrag är en reviderad version av ett paper som användes vid en presentation vid den 
19: e Världskongressen för den internationella sammanslutningen för religionshistoria (IAHR) 
i Tokyo, Japan, från 24 till 30 mars 2005 och därefter publicerades i tidskriften Social 
Work/Maatskaplike Werk 41 (4) (2005):323-336 under rubriken, ‘Mobilising faith-based 
organisations for social development through a participatory action research process’. Kapitlet 
är översatt från engelska av Josephine Sundqvist.  
2 Detta var den korta titeln för projektet ‘Developing a Praxis for Mobilising Faith-Based 
Organisations for Social Capital and Development in the Western Cape’, som formellt ge-
nomfördes under perioden 2004-2006. Dessutom så utgjorde också forskningspublikationerna 
under denna period grunden för ett bokprojekt under titeln, ‘Religion and Social Development 
in Post-apartheid South Africa: Perspectives for Critical Engagement’ (se Swart, Rocher, 
Green & Erasmus 2010a; b). 
3 Den formella finansieringsperioden för detta projekt var 2006-2008, för vilken jag agerade 
som den sydafrikanska projektledaren. 
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kyrkor och trosbaserade NGOs – för att lokalsamhällen av egen kraft ska 
kunna skapa en hållbar samhällsutveckling (se URDRs hemsida). Enhetens 
arbete utgick ifrån uppfattningen att lösningarna på de flesta fattigdomsrela-
terade problemen i Sydafrika handlade om att genomföra av två åtgärder. 
Den första var att samla in data för att få en bättre kartläggning av proble-
men och därmed ge dem ett tydligt mänskligt ansikte. Den andra åtgärden 
handlade om nätverkande, och att stärka och motivera alla berörda parter i 
samhället att själva vilja och kunna ta itu med sina egna sociala problem. 
Detta steg var baserat på hypotesen om att samhällsproblem bara kan lösas 
med kraftfulla insatser på gräsrotsnivån, där lokalsamhället är del av ett 
forskningsprojekt som baseras på deltagande aktionsforskning (Hendriks, 
Erasmus & Mans 2004:381).  

Med utgångspunkt från detta grundläggande syfte och förståelse för arbe-
tet, framhöll URDR hypotesen att den religiösa sektorn i Sydafrika, genom 
sina olika FBOs, kan spela en betydande roll för att främja en kollektiv soci-
al utveckling på lokal samhällsnivå. Forskarna vid URDR hävdade att de 
kristna kyrkorna i Sydafrika, kunde göra anspråk på att vara landets starkaste 
och mest utbredda icke-statliga organisationer (NGO). Enligt data från 
World Values Survey når kyrkorna ut till i genomsnitt 63 % av den kristna 
befolkningen under en vecka. (World Values Survey 2000, se även Hendriks 
& Erasmus 2003). Dessutom bekräftade över tre fjärdedelar av befolkningen 
i de utvalda lokalsamhällena sin anknytning till den kristna religionen 
(79,8% - Census 2001) och till religion i allmänhet (82 % - Census 1996, se 
Hendriks & Erasmus 2003; Hendriks, Erasmus & Mans 2004). I linje med 
denna statistik har det enligt andra studier också framkommit att de ca 43 
000 kristna församlingar som finns i Sydafrika (Froise & Hendriks 1999: 37) 
har potential att genom sin infrastruktur, särskilt på gräsrotsnivå, nå ut till 
befolkningen och fungera som en katalysator för lokalt drivna sociala ut-
vecklingsinitiativ (Hendriks, Erasmus & Måns 2004: 382). 

Slutligen var URDR:s arbete starkt motiverat utifrån den sydafrikanska 
regeringens alltmer öppna erkännande av att den på egen hand inte kunde 
uppnå sitt mål att skapa ett socialt hållbart samhälle, och att det krävdes en 
partner för att kunna åstadkomma resultat för social utveckling. I detta avse-
ende byggde regeringens intresse för den religiösa sektorn, som en icke-
statlig utvecklingsorganisation (NGDO), på sektorns organisatoriska infra-
struktur, dess personalresurser och sektorns trovärdighet bland befolkningen 
(Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 382; jfr också Koegelenberg 2001; Ko-
egelenberg & Louw 2003). Detta intresse från statens sida betonades vid ett 
samråd om den statliga och den religiösa sektorns samverkan inom utveckl-
ingssamarbete (som hölls i Kapstaden den 29 juli 2004), där ministern för 
social utveckling, Dr Zola Skweyiya, i närvaro av Sydafrikas mest framträ-
dande religiösa ledare, förespråkade ett närmare samarbete mellan regering-
en och den religiösa sektorn i fråga om att bekämpa fattigdom, arbetslöshet, 
HIV/Aids och för att åstadkomma social trygghet (Ministry of Social Deve-
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lopment 2004a). Framförallt framhöll ministern den religiösa sektorns unika 
särart och möjlighet att bidra beroende på sektorns närhet till lokalbefolk-
ningen, där FBOs kan spela en ovärderlig roll för att säkerställa en effektiv 
leverans av sociala tjänster och för att främja de sociala värden som krävs för 
att uppnå en högre nivå av social sammanhållning och samarbete i samhället. 
Allra viktigast är att FBOs kan tjänstgöra som demokratiska organisationer 
som möjliggör lokalbefolkningens deltagande i utvecklingsprocesser (Mini-
stry of Social Development 2004b). 

Detta kapitel är en kritisk framställning, mot ovanstående bakgrund, av ett 
projekt med deltagande aktionsforskning (PAR)4, genom vilket URDR hade 
som syfte att nå målet att använda den religiösa sektorn i några utvalda lo-
kalsamhällen i västra Kap-provinsen i Sydafrika som resurs för att sätta 
igång en process för en lokal hållbar samhällsutveckling. Slutsatsen kommer 
inte att vara att URDR-initiativet var helt utan brister. Inte heller kommer det 
att påstås att man lyckades uppnå en förstärkning av lokalbefolkningen egen 
förmåga eller en process mot en självständig social utveckling. 

Men detta är en dokumentation av och en reflektion över ett forskningsi-
nitiativ som ägde rum för några år sedan (2001-2004) och som förblir myck-
et relevant för fortsatta projekt som är specialiserade på social utvecklings-
forskning. Vid denna tidpunkt trodde forskare vid URDR att de skulle kunna 
ge institutionaliserad teologisk och religionsvetenskaplig forskning en ny 
roll. Detta genom att möjliggöra den typ av processer och resultat som skulle 
göra att den trosbaserade sektorn kunde förverkliga sin erkända potential för 
den sociala utvecklingssfären. Denna ambition kommer att diskuteras på tre 
olika sätt. Först kommer de centrala funktionerna inom forskningsprojektet 
att behandlas, för det andra presenteras de olika element som tillämpades i 
hela forskningen, och för det tredje behandlas vad som skulle kunna ses som 
utmaningar för att uppnå mer självbestämmande. 

I de följande avsnitten utgår diskussionen selektivt från tre typer av käll-
material; a) dokumentation och specifika resultat från forskningen som bed-
revs i den första delen av projektet i stadsregionerna Paarl och George, lik-
som i den uppföljning i andra delar av Västra Kap-provinsen som innebar att 
replikera URDRs metodik i hela Kapstadens region (se URDR hemsida); b) 
teoretisk litteratur om ‘PAR’, i synnerhet det senaste sydafrikanska bidraget 
till ämnesområdet; c) litteratur från det utvecklingsteoretiska området som 
ytterligare förstärker det kritiska perspektivet i denna artikel. 

                                                 
4 Översättarens anmärkning: Den engelska termen för deltagande aktionsforskning är ”parti-
cipatory action research”, vilket förkortas PAR. Det är också den term som används i Sydaf-
rika, varför förkortningen PAR används i detta kapitel.   



154 

Viktiga grundläggande komponenter i projektet 

Betoning på processen 
Inom URDR rådde från början en känsla av ödmjukhet inför en implemente-
ring av PAR-processen, särskilt baserat på det kritiska perspektivet inom 
PAR litteraturen, där den externa ”förändringsagentens” roll i forskningspro-
cessen belyses (Rahman 1993: 87). 

URDR har historisk bakgrund dels institutionellt i en västeuropeisk aka-
demisk och teologisk tradition (jfr Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 3-4), 
dels i de politiska och ideologiska skäl som ledde fram till en isolering från 
det omgivande samhället.5 Av dessa skäl har URDR hävdat att det var för 
tidigt att anse sig vara en företrädare för den mer radikala ”södra” traditionen 
(eller skolan) inom PAR-rörelsen. Tvärtom, hävdade URDR att de snarare 
borde definieras som företrädare för den nordliga PAR-traditionen, som i 
mindre utsträckning än dess sydliga motsvarighet, har problematiserat den 
ideologiska och kunskapsteoretiska definitionen av begreppet ”förändringsa-
gent”, dvs. hur man utifrån ser på de organisationer och dess medlemmar 
som medverkande i forskningen (se Babbie & Mouton 2001: 60–61; Pro-
zesky & Mouton 2001: 538–539). 

I enlighet med en sådan kritisk skildring medgav URDR att de kanske 
inte hade haft ett lika tydligt fokus på de fattigas, förtrycktas och exploate-
rades roll i forskningsprocessen som den ”södra” traditionen (se t.ex. Rah-
man 1993). Följaktligen var forskare inom URDR känsliga för det faktum att 
i termer av ”den södra skolans” karaktärsdrag, kanske initiativet inte alls 
hade varit politiskt; att det inte skulle ha utgjort en explicit utmaning för 
respektive lokalsamhälles ideologiska och inflytelserika maktintressen (jfr 
Babbie & Mouton 2001: 58–59, 62, 322-323, 330-331; Prozesky & Mouton 
2001: 540–541); att de inte tillräckligt lyckats mobilisera de fattiga och för-
tryckta som faktiska genomförare av processen (jfr Babbie & Mouton 2001: 
321–323; Prozesky & Mouton 2001: 541–542, 546-547; Rahman, 1993: 82–
86, 88-93); och att det egna initiativet inte hade lett till några åtgärdsstrate-
gier som effektivt hade tagit itu med de sociala problemen i respektive lokal-

                                                 
5 URDR är ett forskningscentrum vid Stellenbosch University (SU) och den Teologiska Fa-
kulteten (se http://stbweb02.stb.sun.ac.za/urdr/index.php), där båda (dvs. SU och fakulteten) 
är historiskt rotade i traditionen av nordeuropeiska stipendier och fortsatt har starka band till 
den traditionen. Dessutom är universitet och fakultetens som institution präglad och formad 
av historien och apartheids ideologi och politik som är välkänd. Även om båda har under de 
senaste åren inlett mödosamma processer för att förändra sin förflutna identitet och omvandla 
sig till mer demokratiska och socialt medvetna institutioner är denna omvandlingsprocess 
fortfarande långt ifrån avslutad. För en mer detaljerad bild, se hemsidan och olika tal utförda 
av den nuvarande rektorn för SU (http://www.sun.ac.za/university/Management/ 
rektor/index.html) och information om universitetets ”övergripande strategiska plan” (OSP) - 
sedan nyligen även känd som ”Hope Project”  - som också publicerats på universitetets hem-
sida (http://thehopeproject.co.za/hope/Pages/default.aspx). 
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samhälle (jfr Babbie & Mouton 2001: 320–322; Prozesky & Mouton 2001: 
546–547). 

Det är mot bakgrund av en sådan självinsikt som begreppet process beto-
nades av URDR redan från början i beskrivningen av PAR projektet. Således 
var begränsningarna redovisade och erkända. URDR:s forskare förstod att 
PAR var en ”två-vägs utbildningsprocess”, varvid förändringsagenten också 
fick genomgå en ”lärandeprocess” i enlighet med det metodologiska para-
digmet för PAR:s primära mål (Babbie & Mouton 2001: 324; Prozesky & 
Mouton 2001: 548). Detta uppfattades därför som en komplex pedagogisk 
process, då det innebar en kontinuerlig exponering för samhällets fattigas 
personliga erfarenheter och de problem som de står inför, på ett sådant sätt 
att det skulle leda till en växande kritisk förståelse av bristerna i URDR fors-
karnas nuvarande ideologiska inriktning och arbete. 

Deltagande som en grundläggande princip 
Forskningsprocessen legitimerades dock av att URDR-forskarnas engage-
mang grundades på principen om deltagande (Erasmus, Hendriks & Mans 
2004:3-4, 2006:295). Mot bakgrund av den ovan omnämnda nord-syd åt-
skillnaden, fann URDR stöd i det nyligen utvecklade sydafrikanska perspek-
tiv som betraktar ”delaktighet” som ett gemensamt element för både den 
”nordliga” och ”södra” traditionen av PAR-metoden. Detta sydafrikanska 
perspektiv föreslår följande definition som grundläggande för båda tradition-
erna: 

Participatory action research involves some members of the subjects of study 
participating actively in all phases of the process from the design of the pro-
ject, through its implementation, and including the actions that come with or 
follow upon the research (Whyte in Babbie & Mouton 2001: 61; Prozesky & 
Mouton 2001: 539). 

Därför menade URDR:s forskare att de tillämpade en metodologi genom 
vilken ”kontrollfunktionen” hade flyttats ”från den specialiserade forskaren 
till det lokala samhället och dess befolkning” (Erasmus, Hendriks & Mans 
2004: 3). Denna förändring var en ganska intuitiv skiftning inom URDR mot 
ett engagemang baserat på en alternativ vetenskaplig förståelse om att forsk-
ning om fattigdom är innehållslös utan människors direkta engagemang i 
processen: 

 
We wanted to know in what ways the local community could participate in 
the project and specifically in ways that would preserve the integrity of their 
contribution. We realised that the sustainability of the project would depend 
on the participation of all role players in both the planning and execution of 
the project. Thus the methodology had to contribute to a process in which the 
research forms part of the mobilising of the community for change. The re-
search had to empower those involved to transform their communities with 
this newly acquired information … This way of thinking brought us to the re-
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search paradigm of Participatory Action Research (PAR) (Erasmus, Hendriks 
& Mans 2004: 3; cf. 2006: 294-295).  

När det gäller mätning av ”PAR-deltagande” menar forskarna att en ganska 
avancerad grad av deltagande hade uppnåtts på deras eget initiativ. Det har 
varit en form av engagemang som inte endast eller främst haft fokus på att 
samråda med befolkningen kring forskningens olika aspekter. Man ville gå 
ett steg längre, där URDR genom den progressiva PAR metoden syftade till 
att medvetet involvera lokalsamhället att båda utforma och utföra forskning-
en. Utifrån forskningens resultat har en öppen agenda upprättats inför fram-
tiden som innebär att samhällen kan ta ansvar för och besluta om lämpliga 
vägar för att ta itu med sina sociala problem (jfr Babbie & Mouton 2001: 
316–317; Prozesky & Mouton 2001: 543). 

Mobilisering genom religiösa volontärer 
Det är viktigt att betona den roll som volontärer från lokala FBOs - särskilt 
kyrkor - har spelat som katalysatorer och faktiska verkställare av PAR-
processen. Då det centrala intresset för forskningen var att utforska och 
stärka sambandet mellan religion och utveckling på en konceptuell och stra-
tegisk nivå (jfr Erasmus, Hendriks & Mans 2006: 295), var det nödvändigt 
för URDR att försöka hitta en kontaktpunkt hos den religiösa sektorn i de 
olika lokala orterna för att inleda PAR-processen. 

Vad som följde var en process genom vilken lokala FBOs, församlingar 
och frivilligorganisationer, inte bara fungerade som en mötesplats för att dela 
visionen om PAR med lokalbefolkningen och deras ledarskap. Vanliga med-
lemmar från denna sektor engagerade sig också på frivillig basis i planering-
en av PAR initiativen och agerade som aktörer i den mångfacetterade metod 
som beskrivs i följande avsnitt (Erasmus, Hendriks & Mans 2006: 296–301; 
2004: 5–10; URDR 2003: 10–14, 2004a; b; c). 

Man kan sammanfatta poängen med att säga att medlemmar från den reli-
giösa sektorn blev särskilt betydelsefulla när det gällde att mobilisera en 
bredare grupp människor i sina respektive lokalsamhällen för att delta i den 
”första delen” av PAR-projektet som innebar att uttrycka sina erfarenheter 
och insikter om de lokala problemen genom en enkätundersökning och en 
behovsanalys. Dessutom skulle denna information användas av URDR i 
pågående medvetandehöjande åtgärder (jfr Babbie & Mouton 2001: 322; 
Prozesky & Mouton 2001: 547–548) för att mobilisera lokala FBOs och 
respektive lokalsamhällen som helhet för att identifiera och implementera 
lämpliga åtgärder. 
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Tillämpning av en mångfacetterad forskningsmetodik 
 

 

Figur 1: Forskningsprocessen och metoden6 

Som visas i figur 1, tillämpades en rad olika metoder i den URDR-initierade 
forskningsprocessen, vilka överensstämmer väl med de många metodolo-
giska tillämpningar som har infogats i PAR-traditionen (Babbie & Mouton 
2001: 325). Denna generella överlappning med PAR pekar i riktning mot att 
den URDR-initierade processen också kan definieras som huvudsakligen 
tvärvetenskaplig i sin natur och räckvidd (Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 
386–387; URDR 2003: 10; 2004a:7). Det återspeglar en längre process av 
lärande från och samråd med andra samhällsvetenskaper (i synnerhet socio-
logi och geografi) där forskare från URDR integrerade ett antal etablerade 
och välkända sociala forskningsmetoder - både kvantitativa och kvalitativa 
(se Babbie & Mouton 2001: 325–327) - i forskningsprocessen. 

Det som är särskilt nytt i jämförelse med både konventionell religiös och 
deltagande forskning är det sätt på vilket den URDR-initierade processen 
använde GPS (Global Positioning System) och GIS (Geographical Informat-
ion Systems) teknologi som grund för den sekventiella process som illustre-
ras i figur 1. Teknikens bidrag till ämnesområdet definieras som att den ger 
sociala aktörer möjlighet att ta fram betydelsfull information som tydliggör 
viktiga administrativa och praktiska frågor liksom policyfrågor (Queralt & 
Witte 1998: 456). Figur 2 visar hur kombinationen av GPS och GIS-
teknologi möjliggjorde för forskare att visuellt illustrera var alla gudstjänst-

                                                 
6 Alla statisk i detta dokument återges med tillstånd av URDR. 



158 

lokaler i de olika lokalsamhällena fanns. På ett mycket viktigt sätt, ger resul-
taten från denna tillämpande teknik stöd för hypotesen om potentialen hos 
FBOs när det gäller social utveckling. I den pågående teoretiska och koncep-
tuella forskningen som skulle ske inom URDR,7 bidrog särskilt begreppet 
socialt kapital, som ett strategiskt koncept i reflektionen över FBOs mobili-
seringsfunktion som gav mening och var av betydelse för att adressera soci-
ala utvecklingsproblem. 

Gudstjänstlokalernas täta och utspridda läge illustreras i figur 2 som tyd-
ligt påvisar att FBOs i detta lokala samhälle (dvs. Paarl, men underförstått 
även i andra samhällen som berördes, se URDR 2003:35; 2004a; b; c) kan 
utgöra en källa till nätverk för att bygga samarbete och förtroende, dvs. soci-
alt kapital, genom vilket aktuella samhällsproblem meningsfullt kan adresse-
ras (jfr Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 390–391).  

Denna illustration av det sociala kapitalets potential visar vidare hur 
forskningsprocessen kan rekrytera tillräckligt många volontärer från den 
religiösa sektorn- dvs. olika grupper av frivilliga - att delta och fungera som 
aktörer i alla aspekter (eller faser) av den primära forskningsfasen.  

Planering och genomförande av den primära forskningen 
Utformning av frågeformuläret. Vid olika tillfällen hölls workshops på de 
olika orterna där volontärer identifierade de viktigaste sociala problemen i 
lokalsamhället, konstruerade frågor för enkäten utifrån denna identifiering, 
och sedan granskade den slutliga versionen av frågeformuläret. Det behand-
lade frågor om HIV/Aids, arbetslöshet, sexuella brott, våldsbrott och miss-
bruk. Det övergripande syftet var att fastställa antalet personer som deltog i 
de tjänster som tillhandahålls av kyrkor och andra FBOs och antalet personer 
som fick stöd av dessa, samt samhällets uppfattning om kyrkornas roll som 
väldfärdsaktörer (Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 5-6; 2006: 297–298; 
Erasmus & Mans 2005: 145–146; URDR 2003: 10–11). 
     Den geografiska placeringen av alla gudstjänstlokaler. För att genomföra 
denna del av forskningen utbildades volontärerna i användning av GPS-
teknik för att med hjälp av en GIS-producerad karta positionera gudstjänst-
lokalerna De fick också utbildning i att sammanställa dessa undersökningar, 
samt att genomföra ett kompletterande grundläggande fältarbete vid de guds-
tjänstlokaler som de hade märkt ut (namn, storlek och frekvens av mö-
ten). Detta bidrog sedan till att lägga grunden för det frågeformulär och de 
strukturerade intervjuer som senare genomfördes med kyrkoledarna. Baserat 
på resultaten av GPS forskningen identifierades ett urval av församlingar 
som strategiska anknytningspunkter i de olika utvalda lokalsamhällena när 

                                                 
7 Utöver PAR arbetet har behovet av teoretisk forskning eller teoriutveckling redan från bör-
jan betraktats som avgörande av URDR för att uppfylla målen om delaktighet och strategisk 
innovation. Se i detta avseende URDRs hemsida och fotnoterna 2 och 3 i detta dokument. 
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Figur 2: Placering av gudstjänstlokaler. Varje punkt markerar en gudstjänstlokal.  

det gällde att mobilisera en ny grupp av volontärer/fältarbetare för enkätun-
dersökningen samt för att genomföra de strukturerade intervjuerna (Erasmus, 
Hendriks & Mans 2004: 6 -8; 2006: 298–300; Erasmus & Mans 2005: 145–
148; Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 390–391; URDR 2003: 10–12). 

Enkätundersökningen. I denna del av forskningsprocessen distribuerade 
volontärerna/fältarbetarna från de utvalda församlingarna enkäter till 10 % 
av hushållen i varje urvalsområde (se t.ex. figur 1), som genom metoden för 
spatial stratifiering skapades genom att gruppera olika delområden med 
samma demografiska profil. En övergripande svarsfrekvens på respektive 
72,9% och 65 % av enkäterna uppnåddes i samhällena Paarl och George, 
medan för ett antal församlingar i delområdena lyckades man faktiskt uppnå 
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en svarsfrekvens på 100 % (Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 6-7, 2006: 
298–300; Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 387–388; URDR 2003: 12–13). 

De strukturerade intervjuerna med ledarskapet i församlingarna. Syftet 
med denna del av projektet var att komplettera de uppgifter som samlats in 
genom enkätundersökningen genom att intervjua (genom ett separat fråge-
formulär) ett urval religiösa ledare som både demografiskt och konfessionellt 
representerade samhällsspridningen. Mer specifikt var syftet att undersöka 
de inom-kyrkliga partnerskapen och söka information om deras befintliga 
sociala verksamhet (Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 7-8; 2006: 300; 
Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 388, 392-393; URDR 2003: 14). 
 Behovsanalysen. Denna del av URDR:s PAR-initiativ blev en viktig 
komponent i synnerhet i det senare skedet. Den härrörde från det upplevda 
behovet att komplettera forskningsresultaten med mer kvalitativa data. Syftet 
med behovsanalysen var att prioritera de sociala utvecklingsbehoven i de 
allra fattigaste delarna i vissa av samhällena genom att använda en 
forskningsteknik uppbyggd kring ett prioriteringsindex (P-Index). Detta är 
en metod som i grunden bygger på PAR-principerna och direkt involverar 
individer och övriga målgrupper i dessa samhällen för att på rätt sätt kunna 
prioritera lokalsamhällets behov. För det andra var syftet att ta fram 
samhällsprofiler (Community-Indexes) för varje enskilt samhälle med hjälp 
av uppgifterna från P-indexet. Genom detta mättes hur långt de 
grundläggande sociala behoven i respektive samhälle hade tillfredställts (se 
Schutte 2000; även Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 8-9; Erasmus, Mans & 
Jacobs 2005: 148–149, 152-153 , 155-157; URDR 2003: 13–14, 18-22; 
2004a; b; c). 

Slutligen visar figur 1 att utöver de primära forskningskomponenterna, 
samlades även in sekundära data från olika källor; den sydafrikanska polisen, 
lokala och regionala hälso-och sjukvårdsenheter, samt folkräkningsdata från 
1996 och 2001. Dessa data analyserades senare och integrerades som en del 
av de övergripande forskningsresultaten. Denna del lades till i forsknings-
processen då det uppmärksammades av några volontärer, som deltog i semi-
narierna där frågeformuläret designades, att det redan fanns tillgänglig data 
för flertalet av de sociala problem (HIV/Aids, arbetslöshet, sexuella och/eller 
våldsbrott) som identifierats. Dessa källor, ansågs därför, både av URDR-
forskare och forskningsdeltagare, vara mycket värdefulla för att kunna bättre 
kunna belysa problemens kärna och omfattning (Erasmus, Hendriks & Mans 
2004: 9; 2006: 300–301; Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 388; URDR 
2003: 15; 2004a; b; c). Dessutom bidrog detta med en ny dimension som 
passar inom PAR:s ramverk för vad som tillåts avseende kvantitativa datain-
samlingsmetoder och sekundära källor som komplement i forskningen (Bab-
bie & Mouton 2001: 326–327). 
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Spridning av forskningsresultaten 
I enlighet med ett av de grundläggande PAR-kraven ska forskningsresultaten 
spridas genom en återkoppling till deltagarna (Babbie & Mouton 2001: 329; 
Prozesky och Mouton 2001: 542). Detta innebar att URDR-forskarna gjorde 
stora ansträngningar att kommunicera forskningsresultaten på ett interaktivt 
sätt så att befolkningen i respektive lokalsamhälle, inklusive de som direkt 
hade deltagit i forskningen, skulle involveras aktivt. Här framträdde återigen 
tre av forskningsprocessens grundläggande aspekter. 

För det första spelade de lokala församlingarna en ovärderlig roll för pro-
cessen, inledningsvis genom att erbjuda mötesplatser där forskningsresulta-
ten kunde kommuniceras till samhällsinvånarna och den religiösa sektorn i 
en serie av feedback-aktiviteter. Vidare bidrog och säkerställde infrastruk-
turen i de lokala församlingarna att det fanns en länk till gräsrotsnivån (jfr 
Babbie & Mouton 2001: 329). Medlemmar och ledare av trosbaserade sek-
torn visade sig vara den mest engagerade gruppen i forskningsprocessen 
både när det gäller deltagande och feedback samt medverkan i att organisera 
gemensanna evenemang (se Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 9–10; 2006: 
301–302; URDR 2003: 23; 2004a; b; c). 

För det andra spelade GIS-tekniken också en avgörande roll. Som tidigare 
visats angående betydelsen av denna teknik och dess strategiska roll i forsk-
ningsprocessen, bidrog GIS-teknikens utnyttjande till ytterligare spridning 
av forskningsresultaten. Sekundära data från olika källor och primära data 
från enkäten och GPS samlades i en geo-databas, tillsammans med data från 
det urval av lokalsamhällen. Genom kombinationen av denna information 
möjliggjordes för forskare att göra en digital presentation av olika nivåer av 
data. I denna kombination representerade varje lager en av variablerna i geo-
datasetet medan lagren tillsammans porträtterade variationen inom data för 
den specifika variabeln (jfr Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 9–10; 2006: 
301–302; Erasmus & Mans 2005: 150–151; Hendriks, Erasmus & Mans 
2004: 388–389). 

Figur 3 är ett exempel på en karta som visar ett lager av information från 
geo-data insamlingen. På kartan kan man se variationen i förekomsten av 
sexuella och våldsamma brott mot kvinnor och barn i Paarl, som är en av de 
utforskade stadsregionerna. I figuren indikerar de mörkare områdena en 
högre intensitet av sådana brott. Således visar kartan att områdena norr och 
öster (kåkstaden Mbekweni och området som traditionellt kallas Paarl-öst) 
upplevde den högsta andelen av sexuella- och våldsbrott i regionen under år 
2001 (Erasmus & Mans 2005: 151).  

GIS-tekniken möjliggjorde alltså för forskare och deltagare att på ett tyd-
ligare sätt identifiera mer komplexa samband och relationer på grundval av 
de olika lagren av information (Hendriks, Erasmus & Mans 2004: 
389). Exempelvis illustrerar följande lager av information i figur 3 med hjälp 
av kartor att de områden som har den högsta förekomsten av sexuella- och 
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Figur 3: Fall av sexuella och våldsamma brott mot kvinnor och barn 

våldsbrott i allmänhet också är de områden där människor oftast är delaktiga 
i att hjälpa brottsoffer, och där flest offer hade fått stöd (Erasmus & Mans 
2005: 151, 159-160). 

Baserat på denna information kunde man alltså inte bara visa vilka områ-
den som hade störst behov av stöd (Erasmus & Mans 2005: 151–152, 
161). Informationen visade också en allmän trend att befolkningen i områden 
där människor var mer utsatta för problem visade ett större engagemang än i 
områden med mindre problem (Erasmus & Mans 2005: 151–153, 159-
161 ). Detta öppnar för ett viktigt perspektiv angående den roll som den reli-
giösa sektorn kan spela för ett samhälle. De olika lager av information från 
enkätundersökningen samt den geografiska spridningen av gudstjänstlokaler 
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som undersökts tidigare (figur 2), visar tydligt att medlemmar av de lokala 
kyrkorna spelat en viktig roll i att hjälpa offer för sexuella brott och vålds-
brott i samhället. Denna roll handlade inte lika tydligt om de officiella kyrk-
liga organen utan snarare genom medlemmarnas personliga engagemang i 
fristående FBOs (Erasmus & Mans 2005: 153–154). Samtidigt visar ny 
forskning att lokala trossamfund skulle kunna spela en strategisk roll i relat-
ion till befintliga behov (se Erasmus & Mans 2005: 151–153, 157-163). 

För det tredje bör det slutligen nämnas att GIS-tekniken inte var ett lämp-
ligt instrument för att effektivt hantera resultaten från behovsanalysen och de 
strukturerade intervjuerna. Men som ett komplement till forskningen, var 
den värdefull för att tydliggöra vad människor själva upplever och uppfattar 
som de faktiska samhällsbehoven (se Erasmus, Hendriks & Mans 2004: 8-9; 
Erasmus, Mans & Jacobs 2005: 148–149, 152-153, 155-157; URDR 2003: 
13–14; 2004a; b; c). Figur 4 och 5 är exempel på ytterligare en form av visu-
ell presentation som visar resultaten från behovsanalyserna i två fattiga sam-
hällen i Västra Kap-provinsen, kåkstaden Lwandle i Helderberg Basin och 
Eastridge i Mitchell's Plain. 
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Figur 4: Samhällsprofil (Community-Index) på behovstillfredsställelse i Lwandle 
(Helderberg Basin) 

 



164 

 
Figur 5: Samhällsprofil (Community-Index) av behovstillfredsställelse i Eastridge 
(Mitchell's Plain) 

De två samhällsprofilerna (Community-Index) på grundval av behovsana-
lyserna (jfr Schutte 2000: 21–35) visar tydligt, att människor i de båda sam-
hällena mött liknande sociala utmaningar. I båda fallen har invånarna identi-
fierat behov och tjänster relaterade till välbefinnande, trygghet, sjukvård, 
utbildning, inkomst, rekreation och sanitet som det största samhällsproble-
met (skala 0-11, 10 och 11 är det mest positiva svaret). Samtidigt, är det 
också påfallande tydligt i de två profilerna att det är den religiösa sektorn 
som uppfattas ge störst behovstillfredsställelse (Erasmus 2005: 146; URDR 
2004b; c). På båda orterna var samhällsinvånarna tillfredsställda med roll 
som den religiösa sektorn spelar såväl i deras samhällen som i deras privat-
liv. 

Ur en strategisk synvinkel bidrog resultaten från behovsanalyserna till att 
skapa medvetenhet hos invånare och företrädare för den religiösa sektorn om 
de konkreta behov som befolkningen identifierat. Men också till att lyfta 
fram den inneboende potential som FBOs och särskilt kyrkor har som sociala 
aktörer, särskilt med tanke på att av befolkningsmajoriteten i dessa sam-
hällen är kristna. Baserat på hur nöjd befolkningen var med kyrkornas age-
rande samt mot bakgrund av resultat från tidigare studier, kan man påstå att 
de lokala kyrkorna utgör en viktig potentiell kanal för att nå ut till respektive 
dessa orters invånare (Erasmus 2005: 146; Erasmus, Mans & Jacobs 2005: 
162; URDR 2004a; b; c). 

C-Index: Eastridge

0

2

4

6

8

10
Housing

Health Care

Sanitation

Water

Food supply

Energy

IncomeEducation

Religion

Recreation

Welfare 

Safety

Transport



165 

Slutsats: den pågående utmaningen att medvetandegöra och 
skapa självbestämmande 
Detta kapitel är ett bidrag till det pågående akademiska teologiska och relig-
ionsvetenskapliga studiet i södra Afrika, och lyfter fram det unika initiativ av 
URDR vid Stellenbosch universitet. Den aktionsbaserade forskningsproces-
sen (PAR) har gett förutsättningar för den religiösa sektorn i de utvalda sam-
hällena i Västra Kap-provinsen att stärka sitt självbestämmande och därmed 
bidra till hållbara resultat för social utveckling. 

Vid en tillbakablick kan det konstateras att den första fasen av medvetan-
degörande var särskilt framgångsrik, dvs. att öka den allmänna medvetenhet-
en i de utvalda samhällena och då särskilt bland den troende delen av be-
folkningen om orsaken till och omfattningen av samhällsproblemen, liksom 
de mest relevanta sociala behoven som identifierats av befolkningen själva 
(jfr Babbie & Mouton 2001: 322–323; Prozesky & Mouton 2001: 547–
548). I detta avseende har det visat sig framgångsrikt att använda GIS och 
annan teknisk programvara för att visuellt kunna skildra samhällsproblem. 
Man har både kunnat lyfta fram var befolkningen lider mest av de samhälls-
problem som identifierades, och var befolkningen redan var engagerade i att 
ta itu med problemen, samt var behoven av förebyggande insatser från sam-
hället i övrigt är som störst. Tekniken bidrog också till att öka människors 
medvetenhet om den lokala religiösa sektorns inneboende potential som en 
strategisk aktör för att adressera dessa problem i respektive samhälle.  

Det kan också hävdas att en viss grad av ökat självbestämmande uppnåd-
des genom försöket. Som skildringen av forskningsprocessen har påvisat, var 
grupper av samhällsinvånare aktiva deltagare i alla aspekter av den första 
delen av forskningsprocessen. Genom kunskap om ett antal olika forsk-
ningsmetoder ökade invånarnas förståelse av samhällsforskning och likaså 
stärktes deras förmåga att bedriva egen forskning. I enlighet med ett av de 
grundläggande målen för PAR-initiativet, skulle man kunna se tillbaka på 
processen och konstatera att man i hade lyckats göra forskningen mer lättill-
gänglig (jfr Babbie & Mouton 2001: 324; Prozesky & Mouton 2001: 549). 
Som att par exempel på detta blev deltagarna mycket förtrogna med använd-
ningen av välutvecklade tekniska metoder inom forskningen (GIS och GPS), 
likaså blev de introducerade till enklare former av konventionella forsk-
ningsmetoder (frågeformulär och behovsanalys) som också bidrog till att 
stärka forskningskvaliteten genom ett aktivt deltagande. 

Dock bör man i denna sammanfattande analys konstatera att även om 
URDR initiativet uppnådde viktiga resultat genom PAR-metoden, så kan 
ändå inte URDR initiativet göra anspråk på att ha lett till den typ av genom-
gripande och samhällsförändrande åtgärder som har ansetts vara grundläg-
gande för PAR. Utifrån det självkritiska perspektiv som genomsyrar denna 
artikel från första början samt även den teoretiska litteraturen (se t.ex. Pro-
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zesky & Mouton 2001: 546–547; också Rahman 1993 ), så måste man inse 
att URDR initiativets utmaningar var omfattande. 

Men denna artikel baserades på den grundläggande utgångspunkten att 
PAR är en användbar forskningsmetod för att främja social utveckling. PAR 
handlar om att medvetandegöra samhällsinvånare och stärka deras innebo-
ende kapacitet till mobilisering och handling för att genom sina egna resurser 
komma till rätta med samhällsproblem och bidra till en hållbar samhällsför-
ändring. Detta överensstämmer helt med de fastställda målen för social ut-
veckling som har antagits som paradigm för välfärdssektorn i post-apartheid 
Sydafrika (se t.ex. Coughlan & Collins 2001, Department of Social Deve-
lopment 2002; Department of Welfare and Population Development 1997; 
Midgley 1998; 1999; 2001; Patel 2003; 2005; Schurink 1998; Sewpaul 
1997). Samtidigt bör man inom denna gemensamma ram acceptera den på-
gående utmaning som existerar i att medvetandegöra deltagare i PAR-
processen på ett tydligare sätt i fråga om de ideologiska incitament som be-
rör den sociala utvecklingen. 

I synnerhet när det gäller den religiösa sektorn bör detta initiativ att med-
vetandegöra och stärka självbestämmande, bidra till en bredare representat-
ion från denna sektor inom olika samhällsgrupper. Detta för att möjliggöra 
en bredare diskussion om hur det sociala utvecklingsparadigmet utmanar 
kyrkornas konventionella välfärdsarbete och hur deras sociala engagemang 
skulle påverkats om de fick kunskap om samhällsproblemen baserat på detta 
paradigm. Dessutom bör en sådan reflektion från kyrkornas sida leda till 
samlade ansträngningar från FBOs för sociala utvecklingsstrategier och pro-
gram (se t.ex. Midgley 1999), vars framsteg och effektivitet bör utvärderas 
gemensamt av medlemmar från den religiösa sektorn och forskare URDR (se 
Babbie & Mouton 2001: 330). Följande citat belyser särskilt väl den typ av 
”reflektion och handling” i processen som jag har i åtanke: 

 
Participatory action research starts small and develops through the self-
reflective spiral: a spiral of cycles of planning, acting (implementing plans), 
observing (systematically), reflecting and then re-planning, further imple-
mentation, observing and reflecting … [T]he collective reflects on observa-
tions made about action taken so far and uses this collective activity to in-
form decisions about future action steps of the group and of individuals 
(McTaggart in Babbie & Mouton 2001: 330).  

Sammanfattningsvis har detta kapitel belyst bristerna i URDRs PAR-
initiativ. Genom att aktualisera frågan om social utveckling ur ett kritiskt 
perspektiv, skulle detta projekt ha kunnat gå längre för att åtgärda de befint-
liga bristerna. Vad som blivit alltmer tydligt från URDR forskarnas eget 
utforskande inom social utvecklingsteori under åren är att de står inför en 
radikal utmaning. Det handlar om att hantera de sociala problemen och be-
hoven ur ett utvecklingsperspektiv vilket förutsätter ett mer aktivistiskt part-
nerskap mellan forskare och lokala FBOs, där båda utmanar varandras in-
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ställning till rådande ojämlikhet, maktrelationer och de strukturer av utanför-
skap som existerar i de samhällen de vill förändra (jfr Cox 1998; Cox 2001: 
46–47; Sewpaul 1997: 4-7). Med välkända ord för kritiska teologer och reli-
giösa aktörer, pekar detta mot ett större fokus på grundförutsättningar för 
social rättvisa och därmed ett fokus på social förändring för de fattiga och 
förtryckta och (se Swart 2005; även Department of Social Development 
2002). 
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Diakonivetenskap i biopolitikens tid:             
En utmaning för tvärvetenskaplig kritisk 
forskning 

TRYGVE WYLLER 

Inledning1 
Diakonivetenskap är en mycket ung vetenskap. Det finns de som menar att 
diakonivetenskap egentligen inte är möjlig som en akademisk disciplin och 
att forskning om diakoni hör hemma i praktisk teologi eller i sociologi. 

Å andra sidan finns det också en rad forskare och miljöer som hävdar dia-
konivetenskapens särprägel. Det utmärkande för ämnet diakonivetenskap 
framhävs i detta läger ofta genom att man understryker diakonins grundläg-
gande betydelse i både ett socialt och kyrkligt perspektiv. Kyrklig diakoni är 
praktisk handling till förmån för de svagaste. Därför bör det finnas en veten-
skap som metodiskt och teoretiskt kritiskt undersöker en sådan praxis. Den 
essä som följer här stöder det sistnämnda synsättet. Men det innebär att frå-
geställningen både om vad kyrklig innebär, och vad kritisk betyder, utsätts 
för nya utmaningar. Diakonivetenskap ska inte vara något undanglidande 
och motståndslöst. 

En enkel och förmodligen samlande utgångspunkt för att diskutera diako-
nivetenskap skulle kunna vara att det är själva materialet (kyrkliga handling-
ar som gagnar de svagaste) som utgör ramarna och gränserna för ämnet dia-
konivetenskap. I de allra flesta kyrkor utförs handlingar till förmån för de 
svagaste och de allra flesta kyrkor lägger stor vikt vid att sådana handlingar 
äger rum. I vår tid är sådana handlingar organiserade både direkt av lokalför-
samlingarna men även av kyrkliga stiftelser och organisationer på regional 
och nationell nivå. Därtill finns den omfattande tradition som går under 
namnet institutionell diakoni med rötter i 1800-talets ”moderhus”. Idag får 
detta sitt uttryck i sjukhus på kristen grund samt i institutioner för olika ål-
dersgrupper och olika sociala och psykiska problem. Till detta kommer den 
starkt ökande aktivitet som ofta kallas ”internationell diakoni”, dvs. kyrkligt 
baserade åtgärder med fokus på fattigdom och förtryck på en global nivå. De 
                                                 
1 Kapitlet är översatt från norska av Barbro Borg.  
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flesta av dessa aktiviteter finns mer eller mindre inom alla de stora kristna 
kyrkorna, och man skulle kunna tänka sig, såsom många gör, att avgränsa 
diakonivetenskapen till studiet av dessa arenor.  

Materialet som avgränsning? 
I och för sig är det mycket som talar för att man gör materialet till en erfor-
derlig grund för diakonivetenskap, men, enligt min åsikt, är inte enbart 
materialet ett tillräckligt fundament. Anledningen till det är att en rent empi-
risk förankring av diakonivetenskapen varken inkluderar en explicit diskuss-
ion om vad kyrka är, om vilka etiska och sociala perspektiv som eventuellt 
följer av att det är kyrkligt baserade handlingar som sätts i fokus för forsk-
ningen, eller om vad fenomen som ”hjälp”, ”omsorg” och ”nöd” i sig själva 
egentligen betyder. Praxismaterialets eklesiologiska, dogmatiska och funda-
mentalteologiska förankring måste också vara en del av diakoniforskningen, 
både genom hur man presenterar materialet och hur man tolkar det. 

I en protestantisk kontext är detta särdeles komplicerat eftersom avgräns-
ningen av kyrkan till en påvisbar handlande institution inte är tillfredsstäl-
lande. Kyrkan är självklart även ett empiriskt stycke verklighet, men så snart 
det empiriska blir det grundläggande, utmanas och hotas Ordets kerygma-
tiska och gränsöverskridande karaktär. Detta var kanske den viktigaste orsa-
ken till att reformationsteologerna på 1500-talet upplöste de katolska klost-
ren där dåtidens ”diakoni” ägde rum. Genom de reformatoriska ”kyrkoför-
ordningarna” blev det kyrkosociala arbetet till dess lagt på borgerskapet och 
fursten. De skulle utföra det sociala arbetet på kyrkans vägnar, just för att 
undvika att göra ”gärningar” till det grundläggande kyrkliga kännetecknet. 

Poängen med den radikala reformen och flytten av ”diakonin” från präs-
terskap till borgerskap var att säkra och värna Ordets självständiga och icke 
reducerbara karaktär. Därför flyttades sjukhuset från klostren till sekulära 
institutioner. När ingen gärning kunde ersätta Ordet betydde det självklart 
inte att goda gärningar var värdelösa, men de skulle utföras i en annan kon-
text. Detta är bakgrunden till att både samhällsvetare och teologer idag in-
tresserar sig för förhållandet mellan reformatorisk tolkning av diakoni och 
utvecklingen av den moderna välfärdsstaten. Det var faktiskt reformationen 
som gjorde omsorgen om de fattiga till en offentlig angelägenhet och det är 
anmärkningsvärt att det är just de länder där den lutherska reformationen 
fick starkast fotfäste som idag har de mest omfattande statliga välfärdssy-
stemen. 

Samtidigt var det just detta reformatoriska tankesätt om förhållandet mel-
lan samhälleliga handlingar och eklesiologi som blev utsatt för stark kritik 
under 1800-talet och genom hela 1900-talet. De många insatser som idag går 
under namnet ”diakoni” i protestantiska kyrkor, har sitt ursprung i den rö-
relse som på 1800-talet ville återinföra handlingar till förmån för de svagaste 
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som viktiga kyrkliga kännetecken. I en tid med stark industrialisering, 
ökande fattigdom och ringa statligt socialt engagemang, växte det fram rö-
relser och personer som betonade betydelsen av att det kristna återigen blev 
präglat av insatser som gav de svagaste bättre livsvillkor. Det är denna om-
fattande rörelse både nationellt och internationellt som idag ofta framstår 
som diakonivetenskapens primära ”material”. Men det är enligt min mening 
inte heller tillfredsställande att låta en så smal avgränsning av materialet 
bestämma diakonivetenskapens innehåll. 

Eklesiologi som perspektiv? 
Det uppstår emellertid ofta ett problem i forskningen på detta fält och det är 
att materialets implicita och explicita eklesiologi också görs till forskarens. 
Den moderna diakonins egna aktörer framhåller ofta en lätt reformert kyrko-
syn och/eller en kyrkosyn mer i linje med Konkordieformeln än med Con-
fessio Augustana. För en vetenskaplig diskussion av diakoni är detta, enligt 
min åsikt, inte tillfredsställande. Tvärtom anser jag för det första att det är ett 
viktigt professionellt bidrag att fritt undersöka och tolka diakonala handling-
ar ur andra perspektiv än det aktörerna själva framhåller. Och för det andra 
finns det en rent vetenskapsteoretisk anledning att utveckla diakoniforsk-
ningen till en större medvetenhet om skillnaden mellan materialets perspek-
tiv och forskarens teoretiska/metodiska perspektiv.  

Religionsfilosofi som perspektiv? 
Det kan vara klokt och fruktbart att gå något århundrade tillbaka i tiden för 
att finna en utgångspunkt för en vetenskapsteoretisk diskussion om ämnet 
diakonivetenskap. Friedrich Schleiermachers Kurze Darstellung des theo-
logischen Studiums från 1806 (1993) spelar ännu, den dag som idag är, en 
viktig roll för diskussionen om teologi som vetenskap och ämne vid univer-
siteten. Och den är fortsatt givande som en utgångspunkt för att dryfta några 
aktuella utmaningar inom diakoniforskningen. 

Viktigt för diakoniforskningen är Schleiermachers betoning av ”religions-
filosofin”. Teologi består av många ämnen, praktisk teologi, exegetik, histo-
risk teologi, dogmatik och därtill religionsfilosofi. Det sista ämnet har till 
uppgift att påminna kyrkans ledning om dess ansvar för det allmänna, både i 
kyrka och i samhälle. Schleiermacher ansåg, att kyrkoledningen stod inför en 
nästan omöjlig utmaning. Att leda kyrkan innebar att styra dess inre liv på 
bästa möjliga sätt. Men om kyrkoledningens fokus på det inomkyrkliga blev 
för ensidigt, skulle kyrkoledningen likaväl svika sin uppgift, eftersom den 
samtidigt skall sörja för att kyrkans liv står i kontakt med den omgivande 
kulturens och samhällets allmänna tänkande och praktiska handlande. Därför 
bör teologi ha ett eget ämne som heter religionsfilosofi och detta ämnes upp-
gift är att påminna kyrkoledningen om detta allmänna och varsko när fokuse-
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ringen på det inomkyrkliga drar sig undan ansvaret för kontakten med det 
som försiggår fuori le mura. 

Samma synpunkt bör också göras gällande för diakonivetenskapen. Det 
har ju efter hand utkommit en rad arbeten i många länder som har undersökt 
diakoni ur en historisk synvinkel, under både nyare och äldre tid. På lik-
nande sätt finns det högskolor och universitet som undervisar i diakoni på ett 
sådant sätt att de som önskar arbeta som diakoner i kyrkor eller på kristna 
institutioner eller önskar arbeta med en värdegrund i den offentliga hälso- 
och sjukvården, kan få en hel utbildning där en integration av teori och prak-
tik sätts i centrum. Och vid flera universitet, både nationellt och internation-
ellt, bedrivs det omfattande studier av den aktuella diakonin, både på institut-
ioner, i församlingar och inom andra delar av hälso- och sjukvården.  

På detta sätt utvecklas diakoniforskningen i omfattning och bredd med 
samma kategoriseringar som Schleiermacher föreslog för teologi. Diakoni-
vetenskap är en vetenskap som studerar både den praktiska diakonin, den 
historiska diakonin, den dogmatiska diakonin och delvis diakoni även ur en 
exegetisk synvinkel. Det som saknas är det som man i Schleiermachers trad-
ition skulle kunna kalla den filosofiska diakonins studium av diakonins prak-
tik och historia. Om man skulle följa parallellen från Kurze Darstellung 
skulle den filosofiska diakonins uppgift här vara att påminna kyrkoledarna 
om deras ansvar för det allmänna i de diakonala handlingarna och att disku-
tera den praxis som finns i församlingar och på diakonala institutioner i för-
hållande till de diskussioner om människosyn, etik och förhållanden i sam-
hället som annars äger rum i samhället och i forskningen. Avsikten med det 
borde självklart också vara helt parallell med religionsfilosofin: att sörja för 
att kyrkoledningen ser till att det som försiggår i den praktiska diakonin inte 
bara blir en inomkyrklig angelägenhet. Det skulle komma att försvaga kvali-
teten på det som försiggår och göra den kyrkliga diakonin både kvalitativt 
svagare och ämnesmässigt mindre betydande. 

Mitt bidrag till denna diskussion är att i föreliggande artikel undersöka 
innehållsmässiga sidor i den lutherska kallelsetanken ur den filosofiska dia-
konins perspektiv. Hos Luther (och Wingren) var kallelsetanken uttryck för 
något av detta allmänna som religionsfilosofin (och för den delen: diakonin) 
skulle ha som ansvar att påminna kyrkoledningen om. Kallelsen var det 
sammanhang som alla människor stod i, och inte minst borde omsorgen om 
den fattiga och lidande nästan vara präglad av kallelsen. Det omvårdnadsar-
bete som gjorde nästan till det kallande subjektet var i enlighet med kallelse-
tanken. Nu är ju emellertid själva ordet kallelse ett ord som först och främst 
hör hemma i den dogmatiska teologin eller diakonin. Utanför den teologiska 
diskursen har det föga genomslagskraft, även om kallelsen under de senaste 
åren åter har diskuterats, särskilt i sjukvårdssammanhang. 

Problemet är dock att tolkningen av kallelsetanken i förhållande till den 
aktuella filosofiska diskussionen inte har varit särdeles mycket utvecklad. 
Att det finns ett allmänt kall som var och en står i, på grund av sitt medlem-
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skap i ett socialt nätverk och ett socialt liv, är det centrala hos Luther och 
Wingren. Men vad detta mer konkret betyder idag är inte fullt så uppenbart. 
Det är tvärtom här motsättningarna är som mest markanta. Det är på denna 
punkt den filosofiska diakonin bör ge ett bidrag. Därför kan det vara frukt-
bart att gå till mer filosofiska diskussioner och där leta efter fruktbara ele-
ment till en rekonstruktion av den innehållsmässiga sidan av kallelsetanken i 
vår tid. 

Sans papier som utmaning 
Papperslösa invandrare, illegala immigranter, sans papier; - det finns många 
talande namn i Europa på samma fenomen: Det finns idag många miljoner 
utan medborgarskap, och de finns i de allra flesta europeiska länder. Det 
handlar om asylsökande, som har fått avslag på sin ansökan, flyktingar som 
inte reser hem, människor som har kommit in i landet på falska papper och 
nu inte vill resa hem och som gömmer sig för polis och allehanda offentliga 
myndigheter 

I Norge ställdes detta på sin spets vid två tillfällen det senaste halvåret: 
Först utvisade polisen den mycket vältaliga unga kvinna som kallade sig 
Maria Amelie. Egentligen hette hon något helt annat och kom illegalt från 
Kaukasus tillsammans med sina föräldrar, som ville fly från en aggressiv 
rysk maffia. Maria Amelie blev på något märkligt sätt upptagen i det norska 
samhället. Hon var aldrig medborgare, men utbildning och uppehållstillstånd 
hade hon. Då hon hade tagit en magistergrad vid universitetet i Trondheim 
gav hon ut en bok om livet som papperslös och på det sättet kom polisen 
henne på spåret. Till slut satte de henne på ett flyg till Moskva under stora 
folkliga protester från breda grupper i Norge, framförallt från den yngsta 
generationen. 

Några få veckor senare ockuperade en grupp etiopier Domkyrkan i cen-
trala Oslo och sa att de inte ämnade lämna den förrän myndigheterna lovat 
att ge dem uppehållstillstånd. Också etiopierna var sans papier, men de hade 
bott i Norge i många år utan giltiga papper. Jobb hade de haft, eftersom 
norska myndigheter gett dem skattsedel utan att kontrollera deras status. 
Men en nyligen genomförd ändring av reglerna gjorde det omöjligt att skicka 
ut skattsedel till folk utan uppehållstillstånd och därmed försvann möjlighet-
en att tjäna pengar. Då gick etiopierna in i katedralen och slog sig ner där. 

De båda händelserna ledde till en stor offentlig diskussion i Norge. Stats-
minister och justitieminister slog fast att lagen måste hållas och att man inte 
kunde ge efter för aktioner som åsidosatte lagen. En rad kyrkliga aktörer 
med Oslobiskopen Ole Kristian Kvarme i spetsen gav uttryck för solidaritet 
och förståelse och ställde sig bakom kraven att låta både Maria Amelie och 
de hungerstrejkande etiopierna stanna kvar. Så slutade det självklart inte, 
Maria Amelie måste resa och etioperna förhandlade sig till förnyad kontakt 



176 

med norska myndigheter med kyrklig hjälp, och så lämnade de kyrkan utan 
speciell uppståndelse. 

Efter Maria Amelie-fallet har norska myndigheter ändrat några föreskrif-
ter så snart kommer Maria Amelie lagligt tillbaka till Norge och ska beviljas 
uppehållstillstånd här. Därmed kom det något gott ut av hennes aktion, men 
nu ser det ut som om Norge återvänder till sin oskyldiga sömn på denna 
punkt. Så är det inte i resten av Europa. Papperslösa invandrare, sans papier, 
är bland de mest diskuterade både politiskt och filosofiskt. Därmed utgör de 
en utmaning för diakonin, inte minst för diakonin i de protestantiska länder-
na. Vad ska diakonin säga till de papperslösa? 

De kontinentala filosoferna har som vanligt mycket att säga: Den itali-
enske filosofen Giorgio Agamben (Agamben 2010) är en bland flera som 
inte ser på papperslösa som ett undantag, utan som den centrala symbolen i 
västvärldens politik och kultur idag. Agamben betonar hur västvärlden redu-
cerar och undertrycker det rena livet (zoe) och omformar det till ett politiskt 
format liv (bios). I de tyska koncentrationslägren, i Guantanamo Bay och i 
dagens stora läger för papperslösa (Bari, Lampedusa) upphävs skillnaden 
mellan zoe och bios. Den nästan gränslösa makten invaderar det rena livet 
och formar det helt och hållet politiskt som bios. 

Det innebär att detta att vara medborgare (citizen) har kommit till en nor-
mativ gräns. Lägren för de illegala och papperslösa leder till att det rena livet 
inte längre kan upprätthållas. En viktig poäng för Agamben är att biopoliti-
ken blir en ren kolonisering. Zoe ockuperas av och underläggs biopolitiken. 
Flyktingen och den illegala invandraren blir därmed symbol för det allmänna 
tillståndet. 

Samma ståndpunkt intas också av Alain Badiou. Han argumenterar med 
hjälp av andra ståndpunkter och begrepp än de som kommer från Agamben, 
men i sina slutsatser är de ganska ense. Badiou är ännu mer revolutionärt 
optimistisk än Agamben. Om de illegala studenterna och de arbetslösa ung-
domarna i Paris förstäder (banlieue) slår sig samman och gör uppror, då 
uppstår det som Badiou kallar the event. Det som då ska slås ned är national-
staten. Badiou ser på de mänskliga rättigheterna som nationalstatens beskyd-
dare, inte det motsatta. De mänskliga rättigheterna ger därför inte något bi-
drag till de papperslösas räddning. De fungerar först och främst som för-
minskning av det verkligt normativa. 

Agamben och Badiou utmanar det teologiska tänkandet om praxis. Sär-
skilt Agambens skillnad mellan zoe och bios är viktig, inte minst när han 
likställer det med skillnaden mellan människa och medborgare. Hans poäng 
är att det han kallar undantagstillstånd (state of exception) nu har blivit nor-
malt. Undantagstillståndet är just den händelse att bios ockuperar och lägger 
under sig zoe-världen. Det provocerande är att det är medborgaridentiteten 
som har utraderat zoe. Flyktinglägren har bildats genom att detta sker. Läg-
ren är bokstavligt talat icke-platser där icke-människor bor. Medan jag skri-
ver detta ser jag på TV att de enorma grupperna från Tunisien och Libyen nu 
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ska avlägsnas från den italienska ön Lampedusa. Flyktingarna kan inte vara 
på detta ställe och ska därför vidare till andra icke-platser (läger) på det itali-
enska fastlandet. Icke-människor ska till icke-platser.  

Det som fundamentalt plågar oss med alla dessa bilder av människor som 
sitter på en naken klippa på en ö längst söderut i Medelhavet är frånvaron av 
ett rationellt sätt att tala om detta på. Det är detta som stör Agamben och 
Badiou. Var och en på sitt håll känner en enorm empati. Men detta är upple-
velser som inte låter sig översättas till politikens rationella språk. Inte heller 
människorättsspråket ger något bidrag. Det är lätt att säga att också de pap-
perslösa har krav på att bli behandlade utifrån mänskliga rättigheter. Men all 
empiri visar ju att rättigheterna för dem som redan bor i landet går före. De 
papperslösas zoe är en icke-sak.  

Den reducerade empatin letar därför efter politiska förhandlingar om en 
lösning inom ramen för det rationellt möjliga. Därför ledde uppmärksamhet-
en omkring den norska Maria Amelie till att regeringen ändrade sina före-
skrifter så att hon får komma tillbaka. Och etiopierna som flyttade in i Oslo 
domkyrka fick träffa ledande representanter för myndigheterna för att hitta 
lite mer konkreta och framkomliga lösningar på sina problem. Men sådana 
lösningar upphäver ju inte det etiska kravet: Det finns många miljoner icke-
människor i Europa och de bor antingen i läger eller på hemliga adresser. 

”Citizenship after Orientalism” 
Denna situation utmanar också diakonivetenskapen, inte minst i dess själv-
förståelse. Kan denna vetenskap bidra till att ändra det som Agamben kallar 
state of exception? Jag anser att det på ett givande sätt kan beskrivas genom 
att dra in ett besläktat tema, diskussionen om citizenship, medborgarskap. 
Den brittisk-turkiske sociologen Engin Isin vid Open University i England, 
leder ett stort europeiskt projekt om medborgarskap. Projektet har det ta-
lande namnet ”Citizenship after Orientalism” och fångar på ett sätt upp just 
den situation som är beskriven ovan. 

Isins utgångspunkt är att citizenship kanske i många generationer har bi-
dragit till att utveckla och förstärka det orientalistiska. Med detta uttryck 
hänvisar Isin till Edward Saids grundläggande bok Orientalism. Här argu-
menterar Said för att västerlandets hållning till allt som var utanför Europa 
var ett enda långt Othering. Orientalismen är den starka benägenheten att 
framställa muslimerna i Mellanöstern och Nordafrika som annorlunda och 
som människor som behövde ”vår” hjälp för att komma ”upp” på ”vår” nivå. 
Efter Saids bok har orientalism blivit benämningen på varje tendens att till-
skriva icke-européer främlingskap. Isin gör som Said men använder citizen - 
diskussionen som ännu ett exempel på orientalism. Därmed ställer han hela 
diskussionen om citizenship på huvudet.  
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Efter T.H. Marshalls banbrytande arbete om det sociala medborgarskapet 
alldeles efter andra världskriget har den internationella diskussionen om 
citizenship handlat om hur flera grupper kan inkluderas som citizens. Det 
svenska ordet med-borgare är ju i detta sammanhang särdeles talande. Isins 
senaste arbete ändrar denna utveckling. I projektet Citizenship after Orient-
alism är tesen att orientalismen har varit förutsättningen för citizenship-
arbetet under många årtionden. Här hos oss är det fint att vara inkluderad. 
Men då måste du tolka din egen kultur i öst som svagare utvecklad än den 
västliga. Man måste lämna öst för att bli medborgare i väst. 

Mot denna bakgrund arbetar nu Isin och hans medarbetare med det som 
de kallar Acts of Citizenship (Isin 2008). Tesen är att citizen inte är något 
man är, i bästa fall är citizen något man blir. Därför kritiserar Isin citizen-
forskningen. Detta är en tradition som han själv har bidragit till att utveckla 
under 1980-talet. Den gången var tesen den, att man måste se mycket mer på 
människors tillhörighet till kulturella och sociala traditioner när man värde-
rade vilka kriterier som skulle räknas mest när citizenship skulle etableras. 

Den ursprungliga diskussionen handlade om Marshalls universella stånd-
punkt: alla har rätt till utbildning, arbete och yttrandefrihet. Citizenship 
måste innehålla sådana element innan det blev verkligt. (Man ser hur kriteri-
elistan utan tvivel ger ett gott bidrag till den orientalistiska ansatsen). Många 
forskare på 1980 och 1990-talet vände sig mot denna universella trend. Iris 
Young hävdade att den inte såg sociala och kulturella skillnader (diffe-
rences), och Isin själv hävdade, tillsammans med en rad andra, att tillhörig-
het och identitet var viktigare erfarenheter att möta än det universella. Citi-
zenship måste förankras i en kulturell och social tillhörighet. Därför borde 
medborgarskap bygga på de livsåskådningar människor hade med sig och 
betona dessa sociala livsåskådningars betydelse. 

I nya arbeten från de senaste åren och i det stora europeiska projektet går 
Isin nu ett viktigt steg vidare och bort från belonging-traditionen. Med ut-
trycket ”Acts of citizenship” inför han en ny distinktion. Tidigare var det 
tillhörighet mot rättigheter, nu är det tillblivande mot tillhörighet. Vi hör till 
här och vill ha rätt att göra det. Tillhörighet kan bli statiskt och i värsta fall 
explicit orientalistisk. I Engin Isins forskning är citizenship inte längre en 
egenskap man har, varken genom rätt eller genom tillhörighet. Att vara med-
borgare är något man är på väg att bli, genom ”acts of citizenship”. 

Med denna nya utgångspunkt vänds därför fokus mot hur citizenship är. 
Det ska inte längre vara knutet till orientalistiska egenskaper och essenser. 
Det viktigaste medborgarskapet blir till genom ”acts” och därför är det bara 
efteråt man kan avgöra om handlingen egentligen ledde till medborgarskap. 
Därför är det inte konstigt att uppmärksamheten riktas mot alla former av 
gräsrotsrörelser. Här finns många av de ”acts” där citizenship blir till. Därför 
ska rörelser som tar upp de papperslösa invandrarnas sak stå i centrum och 
vara typiska ”acts” of citizenship. 
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Det är inte svårt att se den relativt stora likheten mellan denna citizen-
forskning och de mer filosofiska traditionerna från Agamben och Badiou. 
Båda gör papperslösa immigranter till ett viktigt case för forskningen och 
båda vänder sig nu uttryckligen mot den ursprungliga nära förbindelsen mel-
lan rättigheter och citizenship. Denna förbindelse är ett av orientalismens 
kännetecken, eftersom det är nationalstaten som sätter ramarna för vilka som 
ska falla in under de mänskliga rättigheterna. Lägren i Europas utkant är 
nationalstatens gränser och rättigheternas fall. Lägren visar att rättigheterna 
bara är en konstruktion för några och inte för alla. Därför kan Agamben 
hävda att lägren är symboler på det undantag (state of exception) som meta-
foriskt dominerar västerlandet. Biopolitiken koloniserar det rena livet. I 
denna situation öppnar Isin för ett något större hopp än Agamben. Det finns 
”acts” som kan ändra och styra utvecklingen en annan väg, men vilka ”acts” 
det är, vet man inte förrän efteråt. 

Oavsett om det finns ett litet hopp eller om kolonialiseringen är total, så 
är en sak säker: tolkningen av vad citizenship är, har förändrats väsentligt 
under de senaste tio åren. För Agamben är citizen det som har koloniserat 
mänskligheten. Isin och hans medarbetare är ense om att citizenship har varit 
en del av den orientalistiska ordning, som det finns alla skäl att lämna och 
riva. I stället föreslår båda två att man inte längre ska intressera sig för tradit-
ionellt rättighetsbaserat arbete för medborgarskap, utan upprätthålla de ideal 
som kommer från den mänsklighet som lägren stänger in. Det finns ett rent 
liv som utrotas. 

Det är på denna punkt som utmaningen från dagens filosofiska och socio-
logiska diskussion om citizenship med kraft riktas till teologin och diakoni-
vetenskapen i Schleiermachers definition av ordet. Agambens kraftiga foku-
sering på ”det rena livet” och Isins uppgörelse med orientalismen visar att 
citizen-termen har kommit till en gräns. När den kontrasteras mot zoe och 
det dialogiska ”act”, då talar vi kanske om en praxis som i viktiga avseenden 
inte längre motsvarar traditionella föreställningar om vad citizenship är. 

Rättigheter, subjektivitet, laglighet och tillhörighet ersätts av något nästan 
mytiskt annat. ”Det rena livet”, ”handlingen”, ”uppbrottet”. Ställt på sin 
spets: Det blir en övergång från tid till rum. När citizenship läses i tidskate-
gorier, handlar det om utvecklingen att förbättra laglighet, att fler rättigheter 
infriats, större uppmärksamhet på den politiska/kulturella situationen etc. 
”Zoe”, ”event”, ”uppbrott” är närmare rummet och kroppen. Det ”rena livet” 
är något kroppsligt, händelsen och uppbrottet ger utrymme för de kroppar 
som märkts av våld och smärta. Snarare än att vara upptagen av utvecklingen 
mot ett gradvis förbättrat medborgarskap, är den nya utvecklingen lika 
mycket upptagen av platsen, rummet: Lägren är icke-platser, men därmed är 
rummet infört som en grundkategori.  

Jag tror att denna utveckling från tid till rum inom citizen-diskussionen 
innebär en viktig och mycket intressant utmaning för diakonin. Den här-
stammar från traditioner som potentiellt har språk och erfarenhet för rum: 
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Den skapade kroppen som rum för Guds handlande, den rituella handlingen 
som ett eget rum för erfarenhet utom tiden, betoningen av det intersubjektiva 
som ett avgörande rum för erfarenheten, och självklart och först: Korshän-
delsen som det ultimata stället där kropp går under och det rena livet blir till. 

Mellan goda gärningar och barmhärtighet 
Den tyske fenomenologen Bernhard Waldenfels har, enligt min åsikt, givit 
ett intressant bidrag som har betydelse för diakonivetenskapen just när det 
gäller tolkningen av denna rumsliga situation. Han skiljer mellan ”Tatsache” 
och detta att bli tagen ”im Anspruch”: 

 
Der einfache Vorgang, dass jemand mich nach dem Weg oder nach meinem 
Namen fragt, wird dann zur Tatsache, wenn ich ihn als Tatsache behandle, 
etwa indem ich beobachte, wie jemand mich fragt, indem ich feststelle, dass 
jemand mich etwas fragt, oder erzähle, dass jemand mich nach etwas gefragt 
hat. Doch was zur Tatsache wird, ist keine Tatsache. Die Faktifizierung der 
fremden Frage, kann nicht verhindern, dass ich im Anspruch genommen bin 
(Waldenfels 2006: 60) 

Det viktiga för Waldenfels är att det är något som är mycket viktigare än att 
ge svaret på en fråga. Man kan alltid svara på en fråga, men om du svarar 
utan att erkänna att frågan är en utmaning, missar du poängen i frågan. I 
kallelsen, frågan, blir du ”im Anspruch genommen”. Man kan svara på kal-
lelsen som en kallelse från något främmande eller som en kallelse från något 
känt. Om det är det främmande som kallar kommer erfarenheten av mottag-
lighet att vara markant för den som hör kallelsen. Översatt till vår tematik: 
Kallelsen från det främmande rummet i undantagstillståndet påkallar vår 
känslighet på ett särskilt sätt. 

Det finns ett samband mellan kallelse och en bestämd typ av mottaglig-
het. Vi svarar normativt på kallelsen när vi medger att vi kallas av det främ-
mande. I ett sådant svar uppstår det Waldenfels kallar ett produktivt svar. 
Det produktiva utmärks av att vi svarar på en kallelse genom att utveckla en 
ny praxis, Das Neue. Här finns det en möjlighet att skapa förändring. Från 
denna fenomenologiska utgångspunkt pekar Waldenfels på att det är i det 
intersubjektiva rummet mellan kallelsen från det främmande (heterotopiska) 
rummet och mottagarens känslighet som das Neue blir till (Wyller 2010). 

Jag tänker mig att detta är relevant för diakonivetenskapen ställd inför det 
undantagstillstånd som Agamben beskriver. Det handlar om att kunna besk-
riva den produktiva handlingen bättre, den måste beskrivas rumsligt och som 
ett svar på en kallelse. 

 
Unter reproduktivem Handeln verstehe ich ein Handeln, das sich innerhalb 
einer Ordnung bewegt, Gestalten und Strukturen wiederholt, Masstäbe an-
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legt, Regeln anwendet. Produktives Handeln ist demgegenüber ein Handeln, 
das Ordnungen verändert, bestehende Gestalten und Strukturen umgestaltet 
und umstrukturiert, Masstäbe und Regeln abändert. Im ersten Falle wird, mit 
Alfred Schütz zu reden, Neues erzeugt, im zweiten Falles Neuartiges. 
(Waldenfels 2006: 95) 

Enligt min åsikt är denna beskrivning av produktiv handling ett mycket in-
tressant bidrag till att tolka vad barmhärtighet kan vara i ett kristet samman-
hang. Barmhärtighet tillhör diakonins fundamentala språk. Men barmhärtig-
het är det nästan inte möjligt att tala om i en etisk och allmän kontext idag. 
Det smakar museum och borgerlig pietism. Det är ofta mycket enklare att 
tala om frigörelse och empowerment.  

Detta är litet underligt eftersom det ju finns många tydliga förbindelser 
mellan den barmhärtige samariern och aktuella diskussioner i forskningen. 
Det som Waldenfels kallar för den empatiska intersubjektiviteten är det som 
äger rum i Luk. 10:33: ”Men en samarit, som färdades samma väg, kom 
också dit där han låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över 
honom” (enl. översättning från 1917).  

Liknelsen om den barmhärtiga samariern är inte en liknelse om Jesus. Det 
är en liknelse om vem som är min nästa. Och svaret är: Nästa är den som 
handlar empatiskt mot det främmande. Samariern tar det empatiska elemen-
tet i en relation på djupaste allvar. Det gör inte prästen och leviten. De följde 
den tidens regler och gick förbi. Den produktiva handlingen är ”ein Handeln, 
das Ordnungen verändert, bestehende Gestalten und Strukturen umgestaltet 
und umstrukturiert, Masstäbe und Regeln abändert. Im ersten Falle wird, mit 
Alfred Schütz zu reden, Neues erzeugt, im zweiten Falle Neuartiges”. 

Det är inte bara barmhärtighet som känns som en del av ett nästan döende, 
ålderdomligt vokabulär i vår tid. Detsamma gäller också delar av den kristna 
traditionen. I stället för välgörenhet och dygder finns välfärdsstat och citi-
zenship. Men det är bara delvis riktigt. Tills för något tiotal år sedan fanns 
välfärdsstat och medborgarskap som ett etiskt krav, både som system och 
etiskt krav. Det gör det fortsatt, men den diskussion som jag ovan gett några 
glimtar från, från Agamben och Badiou till Isin och Waldenfels, pekar också 
i en ny riktning. Det nya etiska kravet spränger traditionella föreställningar 
om citizenship och söker efter grunder för medborgarskap så långt bort från 
orientalism som möjligt. Antingen bryter det helt med tanken på att medbor-
garskap är ett gott etiskt ideal eller också leder det till en så radikal nytolk-
ning att det inte blir mycket kvar av den gamla traditionen. Och samtidigt för 
tanken på det empatiska som kännetecken på kallelsen åter in det potentiellt 
fruktbara i barmhärtighetstraditionen. Enligt Waldenfels kan den fyllas med 
ett innehåll som öppnar för barmhärtighet som gränsöverskridande, samtidigt 
som kallelsetraditionen förs vidare. 

Så är det då kanske på detta sätt som diakonivetenskapen möter något av 
Schleiermachers stränga krav på en filosofisk diakoni. Den ska berätta om 



182 

det allmänna för ”kyrkoledningen” så att kyrkan inte förfaller till att bli en 
sekt. Vad gäller diakonin ska därmed diakonivetenskapen tala om det som är 
utmaningen i förhållande till allmän praxis och peka på hur dessa utmaningar 
också bör mötas av den mer explicita kyrkliga diakonin.  

Det intressanta är ju att det nästan utopiska raseri som ligger just under 
ytan hos Agamben och Badiou nu närmar sig det speciella i det religiösa 
språket. Och fokuseringen mot det rumsliga förstärker och bekräftar detta. 
Citizenship måste omformuleras och det handlar om att få rum och om att ge 
rum för kroppar, märkta av biopolitikens spår. Detta innebär att diakonive-
tenskapen rent principiellt måste vara en tydligt tvärvetenskaplig disciplin. 
För att veta vad barmhärtighet är, måste man ha insikt i teologi och exegetik. 
Men för att veta hur barmhärtighet ska främjas, måste man känna till både 
sociologins och den nya franska kulturteorins språk. Barmhärtighet handlar 
om att ge utrymme och frihet i biopolitikens tid. Då skapas en senmodern, 
filosofisk diakoni. Det är en värdig utmaning att ta sig an för den unga och 
växande diakonivetenskapen. 
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Religiöst ledarskap under förändrade villkor 

PER HANSSON 

Inledning1 
I ett par debattartiklar i Svensk kyrkotidning framhålls att både uppgiften för 
och idealbilden av att vara kyrkoherde i Sverige förändrats på väsentliga 
punkter under ett styvt sekel (Sidenvall 2010a, 2010b). Författaren driver 
tesen att en kyrkoherde skall vara mindre VD och mer präst. Även om reli-
giöst ledarskap inte är exakt detsamma som det ledarskap som utövas av 
kyrkoherden kommer jag i denna artikel fokusera den förändrade rollen för 
kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Förändringarna har inneburit att kyrkoher-
dens uppgifter radikalt förändrats: från att vara kommunens ledande äm-
betsman (och tillika i många fall jordbrukare) till att vara chef för ett antal 
anställda, som arbetar inom den kyrkliga organisationen. En uppgift har 
emellertid inte förändrats: kyrkoherden (liksom varje präst) förutsätts att 
arbeta med vanliga prästerliga uppgifter: sakramentsförvaltning, förkun-
nelse, undervisning och själavård (Den svenska kyrkohandboken Del II 
1988). För en utförlig översikt över den kyrkliga organisationens förändring 
se Ekström (2003). 

Låt mig först skissartat få påpeka några välkända förhållanden när det gäl-
ler utvecklingen under de senaste 150 åren: 

Samhällsförändringar 
När det gäller samhällets utveckling räcker det att konstatera att ännu för 
styvt 150 år sedan var församlingen den grundläggande enheten i landet. När 
folkskolan skulle införas år 1842 lades uppdraget därför på församlingarna. 
Genom kommunallagarna år 1862 genomfördes en åtskillnad mellan kyrkligt 
och borgerligt och nationalstaten övertog många av kyrkans funktioner. Då 
var Sverige i stort ett jordbruksland. Ca 70 % av befolkningen var sysselsatt 
i jordbruk, ca 10 % i industri mm. En omflyttning av befolkningen pågick: 
industrialiseringen innebar en kraftig inflyttning till städerna och till arbets-

                                                 
1 Kapitlet är skrivet 2010, därefter har Svenska kyrkan genomgått organisatoriska förändring-
ar.   
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tillfällen i fabrikerna. Trots detta ökade andelen sysselsatta inom jordbruket i 
absoluta tal fram till omkring år 1900 för att sedan minska (Magnusson 
2002). Sysselsättningen inom industrin nådde sin höjdpunkt omkring 1950 
med ca 50% av arbetskraften. Som jämförelse kan nämnas att år 2009 är 
under 2% sysselsatta i jordbruk, skog och fiske medan den dominerade sek-
torn, med över 80% är tjänstesektorn. Industrin har från den tidigare höga 
andelen av sysselsättningen krympt till 15%. 

Sammanfattningsvis är detta en period då landet demokratiseras och ur-
baniseras, då försörjningsmönstren förändras och då folkbildningen höjs 
markant. Under periodens tidigare del utvandrar ca 1,4 miljoner svenskar, de 
flesta till Nordamerika. Från 1930 och framåt har invandringen varit större 
än utvandringen. Andelen utrikes födda var år 1998 11% och år 2008 14% 
(SCB 2009). 

Den religiösa förändringen. 
När det gäller den religiösa förändringen har den gått från en i stort obruten 
kyrklig sed till ett mångreligiöst samhälle. Gudstjänstseden har brutits, me-
dan nattvardsseden stärkts under 1900-talets senare hälft. Medlemstalet i 
Svenska kyrkan har minskat med ca 25 procentenheter och är år 2009 ca 
71% av befolkningen. En majoritet av befolkningen använder de kyrkliga 
riterna vid livets vändpunkter. 

Medan prästerna under slutet av 1800-talet ofta kritiserades, både från den 
växande frikyrkligheten och från arbetarrörelsen (Bexell 2003) finns under 
2000-talet en positiv förväntan på präster att stödja och stötta – åtminstone i 
olika slag av kriser (Persenius 2006; Pettersson 2000). Å andra sidan hade 
prästerna under 1800-talet en stark ställning i det lokala samhället, medan 
prästen idag förlorat i stort sett samtliga offentliga uppdrag. 

Bäckström, Beckman och Pettersson (2004: 70-71) beskriver de förvänt-
ningar som riktas mot Svenska kyrkan som att en församling omkring år 
2000 har fyra hörn: 

 
Den kyrkliga tillhörigheten, som motiveras teologiskt genom dopet är relate-
rad till medborgarskapet som avser den känsla av tillhörighet som är kultu-
rellt betingad. Kyrkobyggnadens karaktär bestäms rent teologiskt av dess in-
vigning till ett heligt rum där ord och sakrament skall förvaltas, medan be-
folkningsmajoriteten uppfattar kyrkobyggnaden som bärare av det kulturella 
minnet. De kyrkliga handlingarna definieras av deras sakramentala karaktär i 
dopet, liksom deras välsignande karaktär i vigseln och deras överlåtelseka-
raktär vid begravningen. Befolkningsmajoriteten uppfattar de kyrkliga hand-
lingarna som traditionsbärande riter. Omsorgen av människan definieras yt-
terst av Kristi egen tjänst och preciseras genom den kärleksverksamhet som 
inom kyrkornas teologi kallas diakoni. Dessa tjänster kan samtidigt uppfattas 
som en del av välfärdssamhällets omsorgsverksamhet. 
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Församlingen är således relaterad såväl till medborgarskap och välfärdssam-
hälle som till teologiska föreställningar om kyrka, sakrament och heliga rum. 
I den miljön skall dagens religiösa ledarskap gestaltas. Med Bäckström m fl 
(2004) kan man se utvecklingen som att det offentliga (stat och kommun) 
först tar över kyrkliga uppgifter för att i slutet av perioden genom avregle-
ringar släppa in olika aktörer inom en mängd områden. Bäckström m fl me-
nar att även relationsändringen mellan kyrkan och staten år 2000 kan ses i 
det ljuset. 

Ledarskap  
Ledarskap definieras på en mängd olika sätt (se t.ex. Bass 1990; Yukl 2009). 
En definition som poängterar både ledaren själv och sammanhanget där le-
darskapet skall utföras presenteras av Northouse: 

 
Leadership is a process whereby an individual influences a group of individ-
uals to achieve a common goal (Northouse 2007: 3). 

Ledarskap uppfattas således av Northouse som en process som äger rum 
mellan ledaren och följarna (jfr. Lundquist 1989, 1993). Ledarskapet innefat-
tar inflytande och det sker i grupper. Vidare har ledarskap med mål att göra: 
ledaren vill att vissa saker skall uppnås. Definitionen är vid men ändå tydlig: 
den öppnar för olika aspekter på ledarskap – från att ledarskap bygger på 
medfödda egenskaper (”great man theory”) till diskussioner om ledarskapets 
och ledarskapsprocessens olika delar. Definitionen kan användas både för 
privat och offentligt ledarskap och enligt min mening även för det kyrkliga 
ledarskapet. 

När det sker en betoning av ledarskapet som process innebär detta också 
att ledarskap utformas olika i skilda tider: ett effektivt ledarskap sker i sam-
verkan med dem som leds och ledaren måste ta hänsyn till deras uppfatt-
ningar, förväntningar och preferenser. Det innebär att ledarskap måste vara 
olika i skilda miljöer och att det förändras över tid.  

En särskild fråga inom ledarskapsforskningen är hur auktoritet uppstår. 
Hur får en chef/ledare inflytande så att medarbetarna verkar mot det gemen-
samma målet? I ett tidigare arbete (Hansson 1996) har jag i anslutning till 
Weber (1983) arbetat med begreppsparen legalitet och legitimitet när det 
gäller det kyrkliga ledarskapet. Legaliteten handlar om de officiellt förvän-
tade uppgifterna på (i detta fall) kyrkoherdar. Legitimiteten handlar om det 
förtroende som finns för kyrkoherden i skilda grupper. Jackson Carroll 
(1991) har liksom Anders Bäckström (1996) diskuterat den religiösa auktori-
tetens grund. Medan det tidigare räckte med en officiell auktoritet (legalitet) 
för religiös auktoritet fordras numera även personlig fromhet och visad 
kompetens, se figur 2. 
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Den officiella auktoriteten är numera endast en förutsättning. Det är först 
när prästen visar personlig kompetens, som ledarskap och auktoritet kan 
utövas. Detta kallas av Carroll den andra vigningen (Carroll 1991). I min 
tidigare nämnda undersökning visade det sig att olika grupper (där definie-
rade som mer eller mindre kyrkliga) hade skilda förväntningar på kyrkoher-
den: de allra kyrkligaste önskade en traditionell präst medan de som inte var 
lika kyrkligt aktiva önskade sig en mer samhällstillvänd präst. Legitimiteten 
(förtroendet) är således kontextberoende och inte en gång för alla given 
(Hansson 1996). 

Den förändring när det gäller auktoritetsgrunden som beskrivs av Carroll 
gäller inte bara religiösa organisationer. Samma förhållanden gäller för andra 
chefer: positionsmakt och officiell auktoritet är inte längre tillräckligt: man 
måste också visa en personlig kompetens. Även i andra yrken finns, enligt 
min uppfattning, en sorts andra vigning. 

 

Auktoritetens grund 

Spiritualitetsgrund 

1 ) Vigning 
2 ) Teologie 
 kandidatexamen 

Expertgrund 

4 ) Visad personlig 
kompetens 

Officiell 
auktoritet 

Privat  
auktoritet 

3 ) Personlig 
fromhet 

Figur 2: Auktoritetens grund enligt Carroll (1991) i översättning av Bäckström (1996). 
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1800-talet 
För 150 år sedan och under ett antal decennier därefter var kyrkoherden en 
viktig person i lokalsamhället. Kyrkoherden var ofta, tillsammans med lärar-
na, de enda med någon högre utbildning. Eftersom socknen var den grund-
läggande enheten var det församlingarna som hade ansvaret för många åta-
ganden, som numera är kommunala. Vid mitten av 1800-talet var den medel-
tida församlingsindelningen i stort oförändrad. Prästerna på landsbygden var 
lantbrukare med stora skillnader i inkomster mellan s.k. feta och magra pas-
torat (Bexell 1995). I städerna kunde prästerna digna under bördan av stora 
grupper av inflyttade med därmed hörande administrativa och kyrkliga upp-
gifter (Sjölin 1999). En uppgift som var påfallande betungande för prästerna 
var kyrkobokföringen (senare kallad folkbokföring). 

Genom 1862 års kommunalreform bildas en kommunalstämma, som 
skulle svara för de uppgifter som inte hanteras av kyrkostämman. Kyrko-
stämman hade ansvar för skola och kyrka. Ekström (2003) menar att den 
lagreglerade styrningen av kyrkan inte fungerade: man hade inte mandat att 
ta ansvar för det församlingsarbete som tiden krävde. Sådana uppgifter var 
”frivilliga”. Därför bildades ofta föreningar (till exempel syföreningar, ung-
domskretsar) för sådana insatser. Kyrkoråden kunde endast ta ansvar för 
gudstjänster, konfirmationsundervisning och kyrkliga handlingar. 

Skolans kristendomsundervisning betraktades länge som kyrkans egen 
dopundervisning, åtminstone tills katekesundervisning togs bort genom 1919 
års undervisningsplan för folkskolan. Kyrkoherden hade dessutom ett stort 
inflytande över skolan. Antalet anställda i församlingen var litet. Förutom 
lärarna (som ofta fungerade som kyrkomusiker) och kyrkoherden fanns som 
regel endast en komminister/adjunkt (i vissa fall), en klockare och en vakt-
mästare. I en del församlingar fanns härutöver diakoner/diakonissor utsända 
av respektive anstalt. Genom att antalet anställda var litet blev kyrkoherdens 
chefskap inte så betungande. 

Under denna tid förekom kraftig kritik mot prästerna i den svenska kyr-
kan. Kritiken kom från två håll: dels från den framväxande väckelsekristen-
domen för att prästerna inte var tillräckligt andliga och från arbetarrörelsen 
för att de inte i tillräcklig mån hade medkänsla med nödlidande församlings-
bor (Bexell 2003). Prästerna var i stor utsträckning konservativa och för-
mådde inte möta väckelsens och arbetarrörelsens förväntningar (Ekström 
2003). 

Samtidigt pågick en tid av religiös förändring: det svenska enhetssam-
hället hade brutits upp vid 1800-talets mitt och vid slutet av 1800-talet kan 
med fog påstås att ”människor i socknen började att söka legitimation för 
sina värderingar och handlingar inte bara från kyrkan utan från folkrörelser-
na liksom från grupper präglade av liberalism och vetenskapligt tänkande. 
För t ex vissa politiskt medvetna arbetargrupper både i städerna och på 



188 

landsbygden, var kyrkan inte längre ett allvarligt tänkt alternativ” 
(Bäckström 1999: 12). 

Vi kan således konstatera att för 100-150 år sedan hade kyrkoherden 
många offentliga uppdrag inom skola, fattigvård och kyrkobokföring. De 
religiösa uppgifterna bestod i kyrkans gudstjänster, de kyrkliga handlingarna 
samt kyrkans undervisning. En inte obetydlig andel av prästerna var jordbru-
kare. När det gäller de offentliga uppdragen kan vi konstatera att kyrkoher-
dens auktoritet hämtas ur vad Carroll kallar den officiella auktoriteten. Den 
kritik som riktas mot prästerna handlar om den privata auktoriteten: de an-
sågs inte tillräckligt fromma eller ha den empati man kunde förvänta sig av 
en präst. 

Omkring 1930 
Under början av 1900-talet och fram till omkring 1930 skedde en successiv 
försvagning av kyrkoherdens koppling till det allmänna (Tegborg 1994). 
Demokratiseringen av samhället i stort krävde att kyrkoherdens självskri-
venhet i olika organ skulle upphöra. Detta skedde stegvis, först genom 1918 
års barnavårdslag. Enligt denna lag försvann kyrkoherdens självskrivenhet i 
fattigvårdsstyrelsen. Kyrkoherden hade fortfarande möjlighet att yttra sig i 
olika ärenden. Detta motiverades emellertid nu med kyrkoherdens person-
kännedom, inte med dennes ämbete. Enligt 1924 års barnavårdslag skall en 
präst (tillsammans med en lärare samt en läkare) ingå i barnavårdsnämnden. 
Utöver dessa skulle en representant för fattigvårdsstyrelsen samt ytterligare 
två ledamöter ingå. Här kan man se att nämnden får en sammansättning som 
speglar dels behovet av sakkunskap i nämnden (professionalism) dels de 
pågående demokratiseringssträvandena. Nu är emellertid inte kyrkoherden 
självskriven – kommunen kan utse den för ändamålet lämpligaste prästen att 
ingå. När det gäller folkskolan sker en liknande utveckling. Genom 1930 års 
kommunallagsrevision överförs folkskolan i de allra flesta fall till kommu-
nen. Nu begränsas kyrkoherdens inflytande över skolfrågorna. Kyrkoherden 
skall fortfarande kallas till sammanträden med skolstyrelsen, men har ingen 
rösträtt. De demokratiska strävandena har nu fullt ut påverkat sammansätt-
ningen av skolstyrelsen även om kyrkoherden, trots att denne inte var själv-
skriven ledamot, kunde väljas till ordförande. Enligt Tegborg fanns det såle-
des en förväntan på att kyrkoherden skulle engagera sig i skolfrågorna. Ändå 
angavs som motiv för förändringen att kyrkoherden skulle få ”mera tid att 
ägna sig åt de egentliga kyrkoärendena” (Tegborg 1994). Det kyrkliga infly-
tande över samhällslivet upphörde successivt och inflytandet över skolan så 
sent som 1962 (Thelin 1981). 

År 1930 stiftades även en församlingsstyrelselag. Denna innebar en tydli-
gare boskillnad mellan kyrklig och borgerlig kommun. Kyrkoherden fick 
fortsatt inflytande över församlingen genom att vara självskriven som kyrko-
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rådets ordförande. I kyrkofullmäktige och kyrkostämma kom dock inte kyr-
koherden att vara ordförande, utan denne skulle väljas av respektive organ. 
Även här ser vi hur demokratiseringen slår igenom. 

Den utveckling vi nu följt fram till 1930-talet visar hur kyrkoherdens 
uppgifter i det allmännas tjänst alltmer tonas ner och så småningom försvin-
ner. I stället skall kyrkoherden lägga sin kraft på de rent kyrkliga uppgifter-
na. 

Det bör uppmärksammas att början av 1930-talet i ytterligare avseenden 
kom att få avgörande betydelse för Svenska kyrkans framtid. Genom försam-
lingsstyrelselagen blev församlingarna kommuner med beskattningsrätt. 
Lagen stiftades som kommunallag utan inflytande från kyrkomötet. Lagen 
införde kyrkofullmäktige i alla församlingar med mer än 5.000 invånare. 
Vidare stadgades att fullmäktige skulle väljas genom valsedlar med partibe-
teckningar. Detta innebar att man genom lagens utformning kom att se till att 
de politiska partierna fick ett avgörande inflytande över lokalförsamlingarna. 
Frågan aktualiserades i kyrkomötet genom en motion där Hjalmar Holmquist 
föreslog personval i stället för partival. Kyrkomötet kunde emellertid inte 
enas vare sig om motionens förslag eller om dess motivering varför kyrko-
mötet avgav en mer allmänt hållen skrivelse till regeringen (Thidevall 2000). 
Genom utformandet av bestämmelserna om val till kyrkofullmäktige inför-
des således det i Sverige numera gängse, men omdiskuterade systemet med 
att de politiska partierna ställer upp i kyrkovalen.2 En annan effekt av för-
samlingsstyrelselagen var att legalt och frivilligt ställdes mot vartannat: utö-
ver gudstjänster och kyrkliga handlingar kunde det mesta av församlingsar-
betet betecknas som ”frivilligt” i den meningen att det inte föreskrevs i la-
gen. Det gällde körer, diakoni, ungdomsgrupper och söndagsskola. Detta 
isolerade också kyrkorådet från det vanliga församlingsarbetet och gav för-
samlingens styrelse en tydlig kommunal prägel. Biskoparnas försök i bis-
kopsmotionen 1929 att skapa en folkrörelse där de aktiva kunde spela en 
avgörande roll vann inte gehör. Resultatet blev en kyrka med kommunal 
struktur där de aktiva hamnade utanför de beslutandes krets (om de inte var 
partipolitiskt aktiva) (Thidevall 2000). 

Kyrkoherdens ställning som ledare förändras under denna period i flera 
avseenden. Katekesundervisningen försvinner och kyrkans inflytande över 
skolan minskar. Inom den samhälleliga sfären efterfrågas prästen inte längre 
på grund av sin ställning (officiell auktoritet) utan för sin personkännedom 
och duglighet (privat auktoritet). Så småningom finns andra personer med 
utbildning och erfarenhet att tillgå och kyrkoherdarna försvinner som ansva-
riga i kommunala sammanhang. När gäller de kyrkliga förhållandena har 

                                                 
2 Under senare år finns även kyrkliga partigrupperingar utan koppling till de politiska partier-
na (störst är ”Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan”). Några av partierna har till dels läm-
nat engagemanget i de kyrkliga valen genom att partinamnet inte används på valsedlarna (t ex 
folkpartiet där folkpartister samlas under beteckningen ”Liberaler i Svenska kyrkan”).  
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kyrkoherdarna att relatera till partipolitiskt valda beslutsförsamlingar. Ge-
nom sin ställning är kyrkoherden ordförande i kyrkorådet, men inte i full-
mäktige. Även här förändras basen för kyrkoherdens auktoritet – från den 
officiella till den privata. Det bör dock påpekas att den hittills skissade tids-
perioden omfattar ca 100 år och att förändringar går långsamt och successivt. 
Riktningen är dock tydlig: från en officiell auktoritet till en privat. 

Från 1961 – 2010 
År 1961 stiftades ny lag om församlingsstyrelse. Här tas ytterligare ett steg 
vad gäller demokratiseringen av kyrkan: kyrkoherden är inte längre själv-
skriven ordförande i kyrkorådet, men valbar.3 Församlingarnas kommunala 
status poängteras alltmer och i ett antal frågor överförs beslutanderätt från 
kyrkoherden till kyrkorådet (t ex upplåtande av kyrka, beslut om vilka guds-
tjänstordningar som får användas mm). 

Medan det fram till 1950-talet endast fanns små grupper av anställda för 
den rent kyrkliga verksamheten hade kyrkoherden även att relatera till sko-
lans lärare. Från 1950-talet började församlingarna anställa mer personal för 
den församlingsvårdande verksamheten och under hela senare delen av 
1900-talet ökade antalet anställda i församlingarna. Kyrkoherdens chefskap 
blev härigenom betydligt mer komplicerat än tidigare. Anställda med egna 
yrkesutbildningar för kyrklig verksamhet hade troligen ofta egna idéer om 
inriktning på och utformning av verksamheten. Kyrkoherden kunde därige-
nom inte lita på sin officiella auktoritet (positionsmakt) utan måste mera lita 
till sin privata/personliga auktoritet. Man kan på goda grunder påstå att 
Svenska kyrkan i slutet av den här perioden utvecklats till en multiprofess-
ionell organisation (jfr. Söderström 2005) med de svårigheter detta innebär 
för ledaren. Med Northouse kan man säga att kyrkoherdens uppgift alltmer 
fokuseras på att influera ”a group of individuals to achieve a common goal” 
(Northouse, 2007 s 3). Under samma period utvecklas lagstiftningen för 
arbetslivet så att arbetsgivarens (kyrkoherdens) skyldigheter när det gäller 
planer, utvärderingar och förhandlingar kraftigt utökas. Kyrkoherdens ledar-
skap inom organisationen blir härigenom alltmer komplicerat med multipro-
fessionella personalgrupper och ett regelsystem med allt större krav. Ett fåtal 
församlingar har på senare tid t.o.m. startat begravningsbyråer i bolagsform 
där kyrkoherden är VD. 

Under perioden avvecklas i stort sett samtliga offentliga uppgifter för 
kyrkan. Folkbokföringen överförs till skattemyndigheten år 1991. Kvarva-
rande uppgifter blir att tillämpa religionsfrihetslagen samt (efter 2000) att på 
samhällets uppdrag handha begravningsverksamheten. 

                                                 
3 Samma bestämmelse gällde i Kyrkolagen från 1992 (Kyrkolag (1992:300), 1992) I Kyrko-
ordningen 2000 kan kyrkoherden inte väljas till ordförande, men är självskriven ledamot.  
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Genom relationsändringen mellan kyrkan och staten år 2000 är Svenska 
kyrkan inte längre offentlig utan privaträttslig, under rättssubjektet trossam-
fund. Samtidigt framträder staten för första gången som helt sekulär utan 
någon juridiskt föreskriven anknytning till en religiös institution. 

I början av 2000-talet började en omfattande strukturrationalisering av 
Svenska kyrkan: den medeltida församlingsindelningen överges, många pas-
torat och församlingar läggs samman, även stora församlingar med många 
anställda. Kyrkoherdarna i de sammanlagda enheterna blir chefer över stora 
personalgrupper med vitt skild yrkesbakgrund. Genom förändringar i Kyr-
koordningen är kyrkoherdarna från år 2010 chefer för all personal. Hedin har 
visat att kyrkoherdarna i större pastorat lägger merparten av sin tid på perso-
nal och administrativa uppgifter och deltar i det direkta pastorala arbetet i 
mindre utsträckning. Så hade t ex två av kyrkoherdarna i undersökningen sin 
arbetstid förlagd till måndag – fredag (Hedin 2010). 

Sammanfattningsvis kan sägas att förändringarna under de senaste decen-
nierna dels handlar om en demokratisering av kyrkan, dels om en profess-
ionalisering av församlingarna och av kyrkoherdeuppgiften. Kyrkoherden 
framstår allt tydligare som en sorts VD i församlingen med ansvar för perso-
nal, arbetsmiljö och mycket annat, samtidigt som prästuppgiften kvarstår. 
Kyrkoherdens officiella auktoritet stärks samtidigt som den personliga auk-
toriteten blir allt viktigare. 

I det följande kommer jag försöka analysera kyrkoherdeuppgiften ur två 
aspekter: internt och externt. Med internt avses ledarskap i förhållande till 
anställda och förtroendevalda och de som arbetar frivilligt i församlingen. 
Med det till viss del oegentliga begreppet externt avses ledarskapet i förhål-
lande till de många medlemmar som inte är engagerade på regelbunden basis 
i församlingslivet. 

Internt 
Ledarskap kan utövas inom olika arenor, eller sfärer som Stålhammar kallar 
det (Stålhammar 2002). Stålhammar identifierar vid utgången av 1900-talet 
tre sfärer för det kyrkliga ledarskapet, nämligen den professionella sfären, 
den byråkratiska och den ideella. Alla dessa kan sägas vara interna – i de 
olika sfärerna ingår personer med nära koppling till församlingen. Med den 
professionella sfären avser Stålhammar ”de personer som direkt är knutna 
till det som betraktas som kyrkans kärnverksamhet: gudstjänst, diakoni, 
undervisning och evangelisation” (ibid. s. 49). Med den byråkratiska sfären 
avses stödfunktioner såsom fastighetsförvaltning, kyrkogårdar, personalfrå-
gor mm. Till den ideella sfären räknas ”kyrkoaktiva personer som arbetar i 
kyrkan frivilligt och utan ersättning” (ibid. s. 55). Stålhammar menar att 
kyrkoherdens ledarskap måste utformas på olika sätt i de olika sfärerna ef-
tersom auktoritet erhålls på olika sätt i de olika sfärerna. Liknande resultat 
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framkom ungefär tio år tidigare (Hansson 1996). För att kunna utöva ledar-
skap i kyrkorådet krävs således något annat än att leda frivilliga medarbe-
tare. I ett tidigare arbete skriver Stålhammar: ”Ledarskapet i den profession-
ella organisationen är komplicerat, eftersom det kräver en förmåga hos leda-
ren att skapa en gemensam kultur som överlappar skillnaderna mellan de 
båda sfärerna” (Stålhammar 1996: 106). 

Externt 
Bäckström m.fl. analyserar svenska kyrkans medlemmar och beskriver olika 
typer av relation och attityd till kyrkan med en modell som kallas försam-
lingens fyra hörn (Bäckström, et al. 2004). Med denna analys förstärker 
Bäckström ytterligare bilden av komplexiteten i det kyrkliga ledarskapet. De 
externa förväntningarna formas ju inte utifrån teologiska premisser utan 
handlar om känsla av tillhörighet (medlemskapet) kulturellt minne (kyrko-
byggnaden) traditionsbärande riter (de kyrkliga handlingarna), välfärds-
samhällets omsorgsverksamhet (diakonin). Flertalet av dessa individer är 
medlemmar även om deras kyrkliga aktivitet är liten. Också för dessa skall 
kyrkoherden utöva någon forma av ledarskap. Troligen handlar det här om 
”visad kompetens” (jfr Carroll) i mötet med enskilda. Eftersom merparten av 
dessa möten görs av andra än kyrkoherden blir ledarskapet internt avgörande 
för de externa kontakterna. Den gemensamma kulturen kan vara en sådan 
kompetens som efterfrågas.  

1850-2010 
I denna snabbskiss av den samhälleliga och kyrkliga utvecklingen under 
styvt 150 år kan vi konstatera att kyrkoherdens arbete, arbetsvillkor och le-
darskap genomgått betydande förändringar. Från bondesamhällets självklara 
ledarskap och positionen som församlingens (kommunens) självskrivna le-
dare, via kritik och bruten kyrklig sed, till positionen som församlingens VD. 
Med Carroll (1996) kan vi se hur den officiella auktoriteten minskat under 
perioden. Från 2010 har denna dock stärkts genom att kyrkoherden skall 
vara chef för alla anställda.4 Den privata auktoriteten har blivit allt viktigare 
och det torde numera vara så att utan denna kan inget ledarskap utövas, hur 
stark legalitet man än har. En förutsättning för detta torde dock vara – i syn-
nerhet internt – att administration och personalfrågor hanteras på ett gott sätt. 
Kyrkoherdens auktoritet och legitimitet ligger alltmer i betraktarens öga och 

                                                 
4 Tidigare forskning visar att alla kyrkoherdar knappast kan inta en sådan roll (Hansson, 2001; 
Hansson & Andersen, 2008). 
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i kyrkoherdens förmåga att personligen (eller genom sina medarbetare) få 
”den andra vigningen”. 
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Religion i de nordiska länderna: Mellan det 
privata och det offentliga  

ANDERS BÄCKSTRÖM 

Inledning 
I den religionssociologiska och samhällsvetenskapliga forskningen har det 
blivit allt mer vanligt att fråga sig hur religionen blir synlig bortom den trad-
itionella distinktionen mellan det privata och det offentliga. Till för bara 
några decennier sedan var det självklart att det Europeiska moderna sam-
hället skulle leda till en klar uppdelning mellan det religiösa (som tillhör den 
privata sfären) och det sekulära (som tillhör den offentliga sfären). Denna 
uppfattning företräds av Bryan Wilson (1982) och Steve Bruce (1996) men 
den ifrågasätts idag allt mer. Hans Joas (2009) frågar sig t ex vem som 
egentligen äger moderniteten. David Martin (1978) har visat att sekularise-
ringsprocessen i Europa inte är enhetlig utan följer olika mönster som är 
beroende av historiska händelser som t ex den amerikanska, franska eller 
ryska revolutionen. Avsaknaden av dessa händelser i de nordiska länderna är 
lika viktig för att förstå den nordiska utvecklingen. Martin (2011) påpekar 
vidare att denna bristande enhetlighet har blivit ännu tydligare i ett internat-
ionellt perspektiv. Också Craig Calhoun et. al. (2011) kritiserar den själv-
klara utgångspunkten att det finns en enda sekulär uppfattning som resulterar 
i en enhetlig och grundläggande sekularism1. Att Peter Berger (1999) har 
övergett sin tidigare sekulariseringsteori är väl känt (Berger 1967). Pluralis-
mens framväxt ledar idag inte till sekularisering utan tvärtom till de-
sekularisering (Berger 1999). José Casanova visade redan 1994 att religion-
en inte följer självklara privatiseringsmönster ens i Europa utan att analysen 

                                                 
1 Med sekularism avses en politisk eller filosofisk ideologi som förutsätter en uppdelning 
mellan det religiösa och det sekulära. Calhoun et. al. (2011:5) konstaterar att ”…although 
secularism is defined negatively – as what is left after religion fades – it is not in itself neutral. 
Secularism should be seen as a presence. It is something… whether it is seen as an ideology, a 
worldview, a stance toward religion, a constitutional framework, or simply an aspect of some 
other project – of science or a particular philosophical system – secularism is, rather than 
merely the absence of religion, something we need to think through.” 
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behöver differentieras.2 Specialiseringen bedömer han fortfarande vara en 
viktig faktor, men hans idé om att religionen framför allt fortsätter att ha en 
offentlig roll inom det civila samhällets ram är han numera självkritisk till. I 
stället för han fram en tanke om ”dubbel tolerans” som å ena sidan innebär 
att religiösa auktoriteter måste tolerera demokratisk valda regeringars auto-
nomi på samma sätt som demokratiska politiska institutioner å andra sidan 
måste tolerera att religiösa individer och grupper för fram sina uppfattningar 
offentligt både inom det civila samhällets ram liksom inom den politiska 
sfären (Casanova i denna bok).3 

Dessa frågor om religionens närvaro i det offentliga samhällslivet är sär-
skilt relevanta för de Nordiska länderna där religionen under 1900-talet blev 
osynlig som en del av välfärdsstatens organisation. Denna osynlighet har 
givit grund för de tankar om en långtgående privatisering av kulturen som 
Thomas Luckmann (1971) uppfattar som en del av den grundläggande sam-
hällsomvandlingen. De senaste decennierna har de nordiska länderna genom 
globaliseringen av den ekonomiska sfären, genom ökade kommunikationer 
genom Internet och genom ökade migrationer kommit att bli en del av en 
internationell samhällsgemenskap där religionen bidrar med nya och andra 
”glokala” identiteter som rubbar idén om en traditionell differentiering och 
marginalisering. Denna nya utveckling reser frågor om religionens plats 
både i det privata och i det offentliga livet.  

I detta avslutande kapitel skall jag argumentera för att det finns flera på-
gående utvecklingslinjer som konkurrerar om uppmärksamheten i forskning-
en och att den traditionella beskrivningen av 1900-talsutvecklingen mot ökad 
differentiering och privatisering måste kompletteras av studier som fokuserar 
en rad fenomen som gör religionen allt mer synlig i det offentliga samhälls-
livet. Dessa utvecklingslinjer har jag tillsammans med Grace Davie (Bäck-
ström & Davie 2011) kallat för den långa och den korta förändringsbilden. 
Denna allt mer komplexa situation gör att traditionella gränser mellan det 
privata och det offentliga blir porösa och i behov av förnyade studier (jfr 
Ammerman 2007 och i denna bok). Det är dessa oväntade förändringsten-
denser som har gjort att det har blivit oklart hur religion skall definieras mel-
                                                 
2 Casanova (1994) talar om en sekularisering på tre nivåer, 1) om en funktionell differentie-
ring av samhället där religionens inflytande över en rad sociala sfärer försvinner; 2) om en 
nedgång i religiöst engagemang och tro; 3) om religionens privatisering. Casanova bejakar 
den första sociala processen som oundviklig, den andra som europeisk men den tredje proces-
sen ifrågasätter Casanova. Religion fortsätter att ha en offentlig roll och den de-privatiseras 
till och med: ”With deprivatization I mean the fact that that religious traditions throughout the 
world are refusing to accept the marginal and privatized role which theories of modernity as 
well as theories of secularization had reserved for them” (Casanova, 1994:5)  
3 Det är viktigt att komma ihåg att sekularism är en ideologiskt baserad politisk eller filosofisk 
term som ingår i ett kluster av termer: det sekulära samhället är ett tillstånd som kan ha en 
konstitutionell bas (den sekulära staten) och som oftast kännetecknas av en agnostisk hållning 
till religion. En sekularistisk hållning innebär oftast en mer utrerad anti-religiös hållning då 
samhället beskrivs. Sekularisering avser en historisk process över tid (se t ex Martin 2005; 
Habermas 2008 och Casanova 2011). 
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lan det privata och det offentliga. Utvecklingstendenserna reser därmed 
grundläggande frågor om hur den Nordiska moderniteten skall förstås (jfr 
Repstad i denna bok). 

Jag kommer i detta kapitel att först redogöra för olika teorier om religion-
ens allt mer komplexa närvaro i de nordiska länderna. Den ökade religiösa 
pluralismen har fått globala förtecken vilket har gjort att moderna och seku-
lära tillstånd i ett internationellt perspektiv blir pluralistiska. För det andra 
skall jag argumentera för att den ökade synligheten av religion beror på åt-
minstone fyra grundläggande faktorer; a) på en alltid närvarande relation 
mellan stat och kyrka eller stat och religion som visar att religionen aldrig 
lever ett eget liv i den privata sfären, utan alltid har någon form av relation 
till den offentliga politiska samhällssfären; b) att sociala, demografiska och 
ekonomiska förändringar i de nordiska länderna har resulterat i en ny form 
av utanförskap (fattigdom) som drar in kyrkor och religiösa organisationer 
som sociala aktörer (inom det civila samhället) och som röster i en pågående 
offentlig debatt om solidaritetens grunder; c) att den ökade religiösa plural-
ismen och närvaron av Islam, både genom ökad mobilitet och mediala kom-
munikationer, har lett till krav på politiska och juridiska åtgärder; d) att en 
ökad betoning av individens livskvalitet och frihetsvärden (frihet att välja) 
har gjort existentiella frågor till en offentlig angelägenhet med ett förnyat 
behov av omförhandling.  

Religionens ökade osynlighet genom välfärdssamhällets tendens att be-
tona privata frihetsvärden i en konsumtionsbaserad ekonomi har studerats 
ingående. Religionens ökade synlighet har däremot kommit som en över-
raskning för stater och regeringar, liksom för forskarsamhället i stort och 
kräver förnyade studier. Detta förklarar varför forskningsintresset för denna 
senare typ av studier har ökat dramatiskt. Både stater och forskningsråd, 
liksom Europeiska Kommissionen, spenderar idag stora summor på att få 
fram tvärvetenskaplig forskning som fokuserar innehållet i de snabba föränd-
ringsprocesser som pågår, samtidigt som policy-relaterade svar efterfrågas.4 

                                                 
4 Här följer några exempel på pågående och avslutade program/projekt: 
• AHRC/ESRC Religion and Society Research Programme, Storbritannien 
• The Future of the Religious Past: Elements and Forms for the 21st Century (The 

Netherlands) 
• Religion, the State and Society: National Research Programme, NRP 58 (Switzer-

land) 
• Religion and Diversity Project, Ottawa (Canada) 
• RELIGARE – Religious diversity and secular models in Europe: innovative ap-

proaches to law and policy (EU-project) 
• VEIL – Values, equality and differences in liberal democracies: Debates about fe-

male Muslim headscarves in Europe (EU-project) 
• FACIT – Faith based organisations and exclusion in European cities (EU-project) 
• WREP – Welfare and Religion in a European Perspective – Bank of Sweden Ter-

centenary Foundation 2003-2009 (Uppsala-project)) 
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Genom dessa svar finns en förhoppning om att den samhälls- och religions-
vetenskapliga forskningen skall bidra till samhällets sociala sammanhållning 
(social cohesion) i ett Europa som präglas av sociala och religiösa spänning-
ar efter delvis nya uppdelningar (jfr Pluralism and Religious diversity 2010). 
Detta kapital vill vara ett bidrag till denna förnyelse av forskningen.  

Jag skall delvis bygga min framställning på övriga bidrag i denna volym. 
Men framför allt skall kapitlet bygga på de omfattande forskningsprojekt 
som jag har medverkat till. Det gäller följande projekt: 1) Från statskyrka till 
fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys 
inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 (fi-
nansierat av Vetenskapsrådet, Bäckström (ed.) 1999a). Projektet pågick 
1997-2003 och var en del av statens särskilda satsning på Forskning om Of-
fentlig Sektor (FOS) med undertiteln: Stat-människa, det svenska samhället i 
omvandling (Vetenskapsrådets utvärdering 2003). Projektet är en omfattande 
analys av kyrka-stat relationen liksom om relationen mellan religion och 
samhälle och berör historiska, tjänsteteoretiska, teologiska, organisationsteo-
retiska och genusteoretiska frågor, samt diakonala välfärdsfrågor och nor-
diskt jämförande frågor. Allt insatt i de omvandlingar som sekelskiftet år 
2000 innebar (Bäckström, Edgardh Beckman & Pettersson 2004).  
2) Välfärd och religion i ett europeiskt perspektiv. En jämförande studie av 
kyrkors roll som välfärdsaktörer inom den sociala ekonomin, WREP (Bäck-
ström (ed.) 2003) (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och förlagt till 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet). WREP är ett komparativt projekt som 
studerar majoritetskyrkors roller i de fyra välfärdsregimer (eller system) som 
återfinns i Europa (jfr Esping-Andersen 1990)5, nämligen en socialdemokra-
tisk universell regim (Sverige, Norge och Finland), ett liberalt delvis volun-
taristiskt system (England), ett konservativt Kristdemokratiskt system (Tysk-
land och Frankrike) och ett rudimentärt välfärdssystem (Italien och Grek-
land)6. Projektet inleddes 2003 och fokuserade en stad i vart och ett av dessa 

                                                                                                                   
• WaVE – Welfare and values in Europe: Transitions related to religion, minorities 

and gender (2006-2009/10). Financed by the European Commission 6th Framework 
Programme. Uppsala-project. 

• The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy (Linnéstöd-
sprogram vid Uppsala universitet 2008-2018) 

 
5 En välfärdsregim skall uppfattas som en idealtypisk bestämning av den sociala organisation-
en och är inte specifikt begränsad till ett land. Enligt Esping-Andersen (1990) avser en regim 
de sätt på vilket välfärdsproduktionen är relaterad till stat, marknad och hushåll i olika europe-
iska länder/regioner. För en sammanfattning av kritiken av typologin se Jeppsson Grassman 
2010 och Magnusson 2006.  
6 WREP och WaVE har använt sig av en kvalitativ metod och har fokuserat religiösa och 
sociala värderingar i 13 lokala städer i 12 länder. Detta metodologiska val motiverades av att 
data redan fanns tillgängliga genom World Value Survey (WVS) 
www.worldvaluessurvey.org/ och International Social Survey Programme (ISSP) 
www.issp.org/. Representanter för lokala sociala myndigheter, majoritetskyrkor, minoritetsre-
ligioner och befolkningen har intervjuats i Gävle/Sverige, Drammen/Norge, Lahti/Finland, 
Ogre/Lettland, Darlington/England, Reutlingen och Schweinfurt/Tyskland, Evreux/Frankrike, 
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åtta länder med dess fyra olika typer av dominerande majoritetskyrkor 
(Bäckström, Davie, Edgardh & Pettersson 2010, 2011).7 
3) Denna studie följdes upp med en omfattande kartläggning av religiösa 
minoriteter i samma åtta städer samt ytterligare fyra städer i vart och ett av 
fyra post-kommunistiska länder; Lettland, Polen, Kroatien och Rumänien. 
Detta projekt, Welfare and Values in Europe. Transitions related to Religion, 
Minorities and Gender (WaVE), finansierades av Europiska kommissionens 
sjätte ramprogram och inleddes 2006 (Bäckström ed 2011, 2012a, 2012b).  
4) Det pågående Linné-stödda forskningsprogrammet The Impact of Relig-
ion: Challenges for Society, Law and Democracy (2008-2018) (Finansieras 
av Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet). Detta program analyserar, som 
titeln anger, de utmaningar som religionens nya synlighet innebär för en rad 
olika samhällsområden, dvs. religion och rätt, demokrati, media, hälsa, väl-
färd, det civila samhället, och vetenskapen (Bäckström och Jänterä-Jareborg 
2007).  
5) The Role of Religion in the Public Sphere. A comparative study of the five 
Nordic countries (NOREL) (2009-2013). Detta är ett samarbetsprojekt mel-
lan forskare från alla de fem nordiska länderna8. 
6) Till detta kommer den diakonivetenskapliga forskning som har bedrivits 
vid Diakonivetenskapliga institutet (Bäckström 2010)9.  
 I detta kapitel skall resultat från projekten användas selektivt och med 
större fokus på Sverige än på övriga nordiska länder. Jag skall underbygga 
resonemangen med ytterligare aktuella referenser. 

                                                                                                                   
Przemysl/Polen, Sisak/Kroatien, Padua/Italien, Medgedia/Rumänien samt Thiva och Liva-
deia/Grekland. Totalt har omkring 800 personer intervjuats. För närmare information om 
metod och datainsamling i de utvalda städerna se Bäckström et al 2010 och Bäckström (ed) 
2011.  
7 WREP-projektet utvecklades till WRIGP-projektet (Welfare and Religion in a Global Per-
spective) genom anslag från National Research Foundation i Sydafrika (NRF), Styrelsen för 
Internationellt Utvecklingssamarbete (SIDA) och det svenska Vetenskapsrådet, till en jämfö-
rande studie mellan ”the global North and South”. Detta projekt studerar forskningens bety-
delse för medvetandegörande, självförtroende och utveckling i Sydafrika genom individers 
relationer till Faith Based Organisations (FOBs) (se Ignatius Swart i denna bok och Swart et 
al 2012). 
8 Norel-projektet är baserat vid Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i Oslo. Ledare för projektet 
är professor Inger Furseth: www.kifo.no/index.cfm?id=266100. För Impact-programmet se 
www.crs.uu.se.  
9 Åren 1999 till 2007 var Diakonistiftelsen Samariterhemmet huvudman för Diakoniveten-
skapliga institutet. Centrum för studier av religion och samhälle bildades 2007 som ett fortsatt 
samarbete men med Uppsala universitet som huvudman. År 2009 övergick verksamheten till 
Uppsala universitet. Centrum finansieras därefter genom Linné-stödsanslaget till Impact of 
Religion-programmet, Teologiska institutionen samt anslag av rektor vid Uppsala universitet.  
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En minskad enhetlighet  

Sekularisering 
Som nämndes inledningsvis har det blivit allt mer tydligt att den sekularise-
ringsteori som har dominerat den samhällsvetenskapliga forskningen inte 
förmår, varken empiriskt eller teoretiskt, att förklara en utveckling som allt 
mer präglas av en global interaktion. De religionsdefinitioner som utveckla-
des under 1900-talet avsåg i första hand Europa men det är som Martin 
(1978, 2005) har påpekat också osäkert hur enhetligt Europa är. Att religion 
skulle vara en privat företeelse, utan institutionell förankring, motsägs t ex 
av den katolska kyrkans roll i Polen (kommunismens fall) men också av de 
etniska och religiösa kombinationer som nu uppträder i östra Europa (Kat-
zenstein 2006). I USA, ett modernt demokratiskt land, är religionen starkt 
närvarande både på individnivå och på nationell och politisk nivå (som en 
civil religion, Bellah 1985 och Ammerman i denna bok). Grace Davie har 
tillsammans med Peter Berger och Effie Fokas (2008) påpekat att såväl 
Frankrike som England och USA var och en på sitt sätt följer olika vägar till 
det moderna vilket förklarar religionens olika roller i relation till det offent-
liga samhällslivet. Poängen är att olika civilisationer har utvecklats i modern 
tid som inom sig härbärgerar olika sekulära och religiösa tillstånd. Den aktu-
ella diskussionen om religionens nya synlighet i de nordiska länderna har 
dock lite att göra med ett förnyat religiöst engagemang. Det finns inga indi-
katorer på att detta engagemang ökar (jfr Micklethwait & Wooldridge 2009: 
God is back discourse). Det är synligheten och dess förutsättningar som är 
det intressanta.10 

I en omfattande studie av den sekulära utvecklingen i USA, Frankrike och 
Turkiet visar Ahmet Kuru (2009) att stater som aktivt identifierar sig med en 
sekulär grundhållning på ett följdriktigt sätt motarbetar religionens närvaro i 
den offentliga sfären (Frankrike och Turkiet) medan stater med en passiv 
grundhållning är mer tillåtande (USA). I det här perspektivet är det staters 
sekulära konstitutionellt grundade hållning som avgör vilken existens som 
religionen tillåts ha i det offentliga rummet. Detta gäller inte endast i kom-
munistiska diktaturer (t.ex. Kina) utan är ett generellt förhållande. Poängen 
är att staters normativa grundhållning påverkar religionens möjlighet att 
verka i det offentliga samhällslivet (jfr Middlemiss Lé Mon 2009). 

Även Hugh McLeod (2007) förhåller sig skeptisk till tanken att en enda 
idé om utveckling efter den franska revolutionen, med dess följande upplys-
ning, skulle förklara all den religiösa och sociala variation som uppträder i 
världen. Han visar att Europa har både uppgångar och nedgångar i en på-

                                                 
10 Jfr Davie (i denna bok) och Teemu Taira (2013) som argumenterar för att ateismens nya 
synlighet kan uppfattas som en reflex av religionens synlighet. Detta skulle förklara en ökad 
aktivitet bland ateister liksom av företrädare för ett sekulärt betraktelsesätt på tillvaron.  
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gående S-formad rörelse och att den senaste uppgången går att empiriskt 
belägga på 1940- och 50–talen. Hans Joas (2010) talar därför om tre vågor 
av sekularisering i Europa, den första på 1790-talet, den andra på 1800-talet i 
relation till industrisamhällets framväxt och den tredje vågen 1968-70 med 
uppgångar däremellan.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är de nordiska ländernas ökade in-
tegration med projektet Europa (och dess identitetssökande), tillsammans 
med ett ökat beroende av globala ekonomiska, sociala och politiska ström-
ningar, (som exponeras genom media), som gör att Sverige i allt högre grad 
har blivit en del av ett internationellt sammanhang där religionen uppträder i 
det offentliga rummet på ett för Sverige icke traditionellt sätt. Detta påverkar 
oss på gott och på ont, men det reser framför allt grundläggande frågor om 
vilka religionsformer som kan accepteras i en liberal demokrati med en seku-
lär stat och vilka vägar mellan det privata och det offentliga som religionen 
tillåts att ta i ett nordiskt sammanhang. 

Oklara grupprelationer 
Den nordiska religionssociologiska forskningen har länge visat att religion 
uppträder med olika styrka i olika sociala grupper. I sin bok Tro, Samfund 
och Samhälle har Göran Gustafsson (1997) dokumenterat både köns- och 
åldersskillnader i 1900-talets Sverige (fler religiöst engagerade bland kvin-
nor och äldre på landsbygden). Detta gäller också religionens skilda före-
komster i olika sociala grupper. Även om klassteorier har fått mindre fram-
trädande roll i forskningen, uppträder religion fortfarande olika i skilda mil-
jöer. Idag växer en social underklass fram i alla europeiska städer. Den be-
står delvis av invandrargrupper där religion, etnicitet och utanförskap har en 
tendens att växa samman och leda till ett socialt utanförskap. Att en majoritet 
av denna ”underklass” röstar på socialdemokraterna i Sverige, kan ses som 
ett uttryck för nya relationer mellan en ny ”arbetarrörelse” och en socialde-
mokrati, som verkar i en tid då religionen ökar i synlighet och nya allianser 
mellan religion och politik växer fram (Hagevi 2009, Bäckeli & Larsson 
2011). 11 

Men också klassgränser förefaller vara oklara i ett globalt perspektiv. 
Traditionellt har religionen under den moderna epoken ansetts vara medel-
klassorienterad där arbetarklassen haft särskilt svårt att anpassa sig till en 
maktbärande kyrka (Rosenberg 1948). Internationellt sett är det just dessa 
grupper som idag dras in i den snabbt växande karismatiska religiösa rörel-
sen både i Latinamerika, Afrika och Asien. Dessa återfinns dessutom främst 

                                                 
11 Att denna process inte är problemfri visar debatten om Omar Mustafas ledamotskap både 
av den socialdemokratiska partistyrelsen och som ordförande i Islamiska förbundet. Han var 
suppleant i partistyrelsen mellan den 7-17 april 2013. Att förena uppdragen innehöll svårig-
heter (Aftonbladet 13/4 2013, Svenska Dagbladet 20/4 2013, www.google.se: Omar Mustafa). 
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i städerna, ytterligare en avvikelse från den tidigare uppfattningen att relig-
ionen dröjer kvar främst på landsbygden (Martin 1990). Religionens klass- 
eller grupptillhörigheter förändras därför och det är oklart vilka mönster den 
egentligen följer i dagens Sverige. 

Samma oklarhet gäller genusfrågorna där man kan fråga sig om det mo-
derna samhället under 1900-talet kom att överlåta den religiösa och privata 
familjesektorn att förvaltas av kvinnor. Hela modernitetsprojektet förefaller 
vara genus biased genom sin manliga konstruktion. Callum Brown (2001) 
argumenterar i sin kända bok The Death of Christian Britain för att 1960-
talets emancipation, tillsammans med kvinnors inträde i det offentliga yrkes-
livet, kom att leda till motsvarande religiösa alienation under 1900-talets 
samhällsutveckling bland kvinnor liksom tidigare bland män. Detta kommer 
att bidra till att kvinnor upphör att vara religiöst engagerade och leda till 
religionens slutpunkt. Detta har bl.a. Linda Woodhead (2005) ifrågasatt ef-
tersom hon ser att gränserna mellan det privata och det offentliga förskjuts 
samtidigt som det inte är klarlagt att denna gräns på ett enkelt sätt kommer 
att följa könsgränser (kvinnor och män uppträder både i det offentliga yrkes-
livet och det privata familjelivet). Det förefaller troligt att kvinnor och män, 
kommer att kunna förena offentliga och privata roller och att religion måste 
definieras mycket snävt för att Brown’s förutsägelser skall uppfyllas. 

Detta visar att den religiösa enhetligheten har brutits upp och sannolikt 
följer nya spår som hittills endast delvis har berörts av forskningen i de nor-
diska länderna. Som helhet bekräftar detta att sekulariseringsmodellen fun-
gerar bäst i 1900-talets Europa, men att Europa i detta avseende sannolikt är 
ett undantag från en i övrigt religiös värld (Davie 2002). Esmer och Petters-
son (2005) har rent av kallat svenskarna för ett annorlunda folk genom sin 
starka betoning av rationella, privata frihetsvärden. Detta har resulterat i den 
nordiska religiösa modellen med höga tal för medlemskap i de nordiska ma-
joritetskyrkorna och deltagande i riter (dop och begravning) men låga tal för 
bejakandet av trosföreställningar. Denna typ av samhällen tenderar att ut-
veckla ett samförstånd mellan en sekulär stat och en majoritetskultur, som i 
praktiken kommer att stödja varandra. Är denna modell fortfarande gångbar i 
det protestantiska norra Europa där den kulturella mångfalden ökar? 

1960-talet och idén om flera moderniteter  
Allt pekar mot att 1960-talet var det årtionde då tanken om en sekulär domi-
nans i samhället definitivt slog igenom och att de händelser som nu expone-
ras i media kan ses som uttryck för en ökad spänning mellan dessa sekulärt 
dominerade föreställningar och en empirisk religiös verklighet som blir allt 
mer synlig i Norden. De värderingsförändringar som fick sitt genombrott på 
1960-talet förklarar framväxten av en rad begrepp som alla har som syfte att 
försöka fånga de förändringsprocesser som inleddes på 1800-talet eller tidi-
gare, men som fick sitt genomslag i 1960-talets radikalisering av kulturen 
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och i avslutningen av den industrimoderna epoken. Flera teoretiska försök 
finns som syftar till att förklara händelserna efter 1960-talet.  

Redan 1973 utkom Daniel Bell med sin kända bok The coming of the 
Post-Industrial Society, som sammanfattar de värderingsförändringar, som 
kan relateras till den moderna industriepokens avslutning. Han förutser att 
forskning och teknisk utveckling kommer att göra världen mer inriktad på 
kunskapsintensiv verksamhet med massproduktion av varor och tjänster som 
kommer att gynna alla samhällsgrupper. Detta gör samtidigt att den prote-
stantiska etiken med uppoffringar och arbetsamhet kommer att ersättas av 
mer kortsiktigt tänkande och ökad fritid. Detta bidrar till att erodera de trad-
itionsvärden som religionen upprätthåller. 

Det var också på 1970-talet som Jean-François Lyotard utformade sin 
postmodernistiska teori som ett försök att teoretiskt legitimera den pluralist-
iska tanken om de stora berättelsernas sönderfall (se Lyon 1994). Han lik-
som andra postmodernister såg inte religionen som en egentlig faktor att 
räkna med utanför den privata sfären. De hade uppenbara svårigheter med att 
definiera vad religion egentligen är och såg framför allt auktoritära funda-
mentalistiska rörelser som tidstypiska sätt att ge struktur för människor i en i 
övrigt strukturlös tid. Dessa idéer står också Zygmunt Bauman (1998) och i 
stort sett också Anthony Giddens (1991) för. Andligheten blev antingen 
fundamentalistisk eller New Age-inspirerad, två företeelser som utvecklades 
ur samma mylla på 1960- och 70-talen (Roof 1993).  

På 1970-talet utvecklade också Ronald Inglehart (1977) sin materialistiskt 
grundade teori om de sociala förhållandenas betydelse för värderingsutveckl-
ingen och det minskade behovet av religion i ekonomiskt utvecklade sam-
hällen (från materialistiska till postmaterialistiska värderingar). Denna teori 
svarar mot de värderingsförändringar som empiriskt kunde beläggas i början 
på 1980-talet. Tanken var att visa att ekonomiskt gynnsamma kapitalistiska 
ekonomier, med utvecklade välfärdsorganisationer, ger individen stor valfri-
het och möjlighet till en personlig utveckling utan institutionella ramar som 
fungerar hindrande. Denna modell passar särskilt bra i det protestantiska 
norra Europa där individens direkta relation till det transcendenta inte hind-
ras av sociala institutioner.  

Den allt mer oklara utvecklingen och den europeiska dominansen, med 
sina koloniala övertoner, gjorde att Smuel Eisenstadt (2000) tydliggjorde att 
det knappast längre går att tala om en enda väg till ett modernt samhälle som 
ägs av det sekulära Europa. Han talar i stället om flera moderniteter som 
utvecklas parallellt i världen (multiple modernities). Grace Davie (2008:44) 
har tagit fasta på dessa antaganden och sammanfattar tanken på följande sätt: 
”The notion of multiple modernities indicates first that there is more than 
one way of being modern and second that not all modernities are necessarily 
secular”. Även om tekniska, medicinska och demokratiska landvinningar är 
gemensamma globalt sett, upprepas inte den europeiska moderniteten på ett 
enkelt sätt i andra kulturer och civilisationer (Davie i denna bok). 
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Denna grundläggande tanke företräds också av Sven-Eric Liedman 
(1997:517) som i sitt monumentala verk om Modernitetens idéhistoria po-
ängterar att det inte går att tala om ”en upplysning” (som är modernitetens 
viktigaste idémässiga representation). Det finns i stället flera upplysningar 
som yttrar sig i skillnader mellan teori och praktik. Mot den bakgrunden 
skiljer han på hård och mjuk upplysning, där den hårda upplysningen repre-
senteras av teknisk exakthet, ekonomiska resultat i kalla siffror och administ-
rativa precisa rutiner och beslutsordningar. Den mjuka upplysningen är mer 
traditionsbunden och uppträder olika i olika miljöer. Mjuka är världsbilder 
och teorier men också handlingsnormer, konstnärligt sökande liksom de 
stora existentiella frågorna, dit religionen kan hänföras. Den sammanfattande 
poängen är att varken modernitetsbegreppet, eller dess ideologiska uttryck 
genom upplysningen, är enhetligt. Den hårda upplysningen skär genom olika 
kulturer, även den europeiska. Medan den hårda definitionen av det moderna 
återfinns genom tekniska och medicinska (och delvis organisatoriska) land-
vinningar över hela världen där den mjuka tolkningen av det moderna är 
kontextuellt förankrad. Det gör att en europeisk tendens att föra samman 
hårda och mjuka tolkningar i ett homogent och sekulärt handlingsmönster 
inte äger sin tillämpning utanför sin egen kontext. Det är rent av osäkert hur 
enhetlig den europeiska kontexten i sig själv är.12 

I det följande skall jag genom fyra fallstudier visa att religionens närvaro i 
en nordisk kontext inte på ett enhetligt sätt kan beskrivas som osynlig utan 
uppträder allt mer synligt i det offentliga samhällslivet. Detta antagande är 
bärande i Impact of Religion-programmet, som studerar hur denna nya syn-
lighet utmanar samhället, dess lagstiftning och det grundläggande demokra-
tiska samtalets innehåll. Detta återkommer jag till i avslutningen. 

Den ökade religiösa synligheten genom fyra fallstudier 

Stat och kyrka eller religion och stat 
Allt sedan den Westfaliska freden 1648 har de europeiska staterna följt prin-
cipen om cuius regio, eius religio (den vars land det är, hans religion (ska 
råda), vilket betyder att den nationella religionen följer den religion som 
kungen företräder. Detta gjorde att kyrkorna under 1600-talet blev geogra-
fiskt förankrade på ett sätt som är unikt för Europa. På så sätt blev kyrkorna 
en del av den statliga byråkratin och blev grundläggande för medborgar-
skapet. De nordiska länderna är ett utmärkt exempel på denna europeiska 
organisation. Integrationen mellan kyrka och stat blev stark och det skulle 
                                                 
12 Detta är en av poängerna i Hungtingtons (1996) bok om civilisationernas kamp, dvs att 
”culture matters”.  I olika modernismer spelar kultur och religion olika roller medan grund-
läggande demokratiska värden och rättigheter är gemensamma.  
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dröja till 1800-talets mitt innan den upplösningsprocess inleddes, som har 
resulterat i nya kyrka-stat relationer på 2000-talet (Kühle 2011). Det intres-
santa är att de nordiska länderna samtidigt demokratiserades allt i enlighet 
med en modern och rationell logik. Men när den kristna kungen ersattes av 
en demokratiskt vald regering (mot 1800-talets slut), behöll de nordiska län-
derna sina statskyrkor. Detta gav staterna en god möjlighet till kontroll av en 
betydelsefull samhällsinstitution.  

Sverige exemplifierar denna utveckling väl. När kyrka-stat relationen för-
ändrades år 2000 efter decennier av förberedande successiva reformer blev 
resultatet en politisk kompromiss som innebär att kyrkan fortfarande regleras 
genom en särskild Lag om Svenska kyrkan (SFS 1998: 1591).13 Begrav-
ningsväsendet fick kyrkan fortsatt ansvar för och de kyrkliga vigslarna fort-
satte att ha full legal verkan. Vigselrätten fördelades också till övriga kyrkor, 
samfund och religioner. Detta innebar sammantaget att Svenska kyrkan idag 
har en semi-officiell ställning med en öppen och demokratisk struktur (Ek-
strand 2002). 

Närheten mellan kyrka och stat igenom 1900-talet har resulterat i en gene-
rell inkludering av de nationella kyrkorna i det statliga välfärdsystemet. 
Detta har givit kyrkorna ett särskilt samhälleligt uppdrag, dvs. att ansvara för 
riter och själavård. Att fokusera på privatreligionens fält och ta ansvar för en 
besökstjänst riktad till ensamma människor definierades av statsrådet Alva 
Myrdal som kyrkornas främsta sociala uppgift. Detta formulerade Myrdal i 
ett tacktal 1971 till de religiösa institutionerna för tidigare insatser, som nu 
staten hade tagit över (Myrdal 1972). Det är tydligt att 1900-talets politiska 
utveckling syftade till att göra de nationella kyrkorna mer specialiserade på 
privatlivets religiösa frågor. Det gjorde att den sociala och politiska dimens-
ionen blev mer eller mindre överflödig. Detta kan uppfattas som en del av 
1900-talets kontraktsrelationer eller arbetsfördelning mellan kyrka och stat. 
Ungefär samma utveckling kan iakttas i alla Nordiska länder även om med 
olika hastighet och med olika profiler. I Danmark är dock fortfarande kyrka-
stat relationen stark, även om relationsutredningar pågår (Vejrup Nielsen & 
Kühle 2011).14 

                                                 
13 Intressant är att en specifik lag kom ungefär samtidigt, vilken reglerar trossamfundens 
rättigheter och friheter: Lag om trossamfund 1998: 1593.  
14 Den norska kyrka-stat reformen år 2012 har vissa likheter med den svenska reformen år 
2000. Genom reformbeslutet fick den Norska kyrkan frihet i inre angelägenheter såsom möj-
lighet att själv utse biskopar och präster. Staten har dock fortsatt att ta ansvar för kyrkans 
ekonomi (Stifoss-Hanssen & Furseth 2008). http://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/?p=41052. I Finland reglerades kyrka-stat relationerna redan år 1869 
vilket gav kyrkan en friare ställning jämfört med övriga nordiska länder. Under 1990-talet 
togs vissa steg mot ökad självständighet, t ex fördes domkapitlen över från statlig till kyrklig 
kontroll 1995 och 1999 fördes utnämningar av biskopar över från presidenten till val och 
utnämning av domkapitlet (Kääriäinen 2011). Kyrka-stat relationen i de fem nordiska länder-
na behandlas som en del av NOREL-projektet, och har redovisats i Nordic Journal of Religion 
and Society, no 2; Volume 24/ 2011.  
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Det går att argumentera för att privatiseringen i de Nordiska länderna är 
ett resultat av både en liberal sekulär förståelse av statens neutralitet och 
lutherska tankegångar relaterade till läran om de två regementena. I enlighet 
med en luthersk uppfattning skall Gud styra både den andliga och världsliga 
samhällssfären. Det som hände när de nordiska staterna demokratiserades 
var att dessa inte längre i praktiken kunde fortsätta att fungera som en av 
parterna i det av Gud styrda samhället. Staterna uppfattade sig inte längre 
som det världsliga regementet. Denna grundläggande förändring har haft 
uppenbara konsekvenser för både de nordiska kyrkornas teologiska självför-
ståelse och nationalstaternas identitet.  

Detta förklarar också svårigheten att definiera vad som är religion i en 
nordisk kontext. Trosåskådningar uppfattas som en privat angelägenhet utan 
att denna skall behöva ha någon institutionell förankring (jfr believing wit-
hout belonging, Davie 1994). Deltagande i passage riterna har uppfattats 
som en del av medborgarskapet och majoriteten svenskar uppfattar sig inte 
som religiösa (Gustafsson & Pettersson 2000). En minoritet av befolkningen 
är religiöst engagerade och dessa uppfattas inte representera en svensk nor-
malitet (Pettersson 2000) där ”nästan”-religiositeten eller en skeptisk grund-
hållning dominerar (Martinson 2010). Samtidigt är omkring 70-80 % av 
befolkningarna i de nordiska länderna medlemmar i majoritetskyrkorna och 
drygt 80 % av alla begravningar äger rum i en kyrklig kontext (lägst i Sve-
rige och högst i Finland). Därför kan medlemskapet och passage-riterna fort-
farande uppfattas som en del av de välfärdstjänster som erbjuder både trygg-
het och en känsla av tillhörighet (believing in belonging: jfr Bäckström 1993 
och Day 2010).  

De nordiska regeringarnas neutralitet i religiösa frågor betyder inte att re-
lationerna mellan kyrka och stat har upphört eller att statens intresse av att 
reglera det religiösa fältet har försvunnit. Det som har inträffat är att den 
ökade religiösa pluralismen har fört fram en önskan från regeringars sida att 
reglera både ”gamla” men framför allt ”nya” religioner. Detta kommer t ex 
fram då man studerar de anslag som Statens Nämnd för Stöd till Trossam-
funden (SST) delar ut. Anslag ges till såväl etablerade som nya religiösa 
grupper, men endast om de ansluter sig till grundläggande demokratiska 
värderingar så som de praktiseras inom svenskt föreningsliv. Dessa värde-
ringar inkluderar en jämställd syn på man och kvinna. Det intressanta är att 
detta villkor endast finns med då samarbetsavtal med religiösa organisationer 
skall undertecknas. Detta gäller inte övriga ideella organisationer inom det 
civila samhällets ram även om de också har en kontraktsrelation till lokala 
myndigheter. Detta betyder att offentliga myndigheter fortsätter att kontrol-
lera religiösa organisationer även om sättet att utöva denna kontroll har an-
passats till nya s.k. kontraktsrelationer. 

En vidare blick på Europa visar att kyrka-stat relationer är långt ifrån en-
hetliga. I England finns en etablerad kyrka med 26 biskopar som har säte i 
överhuset. I Tyskland har de två dominerande kyrkotraditionerna beskatt-
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ningsrätt och rätt att undervisa religion i skolorna. I Frankrike betalar staten 
utbildningen vid katolska friskolor. Mellan Vatikanen och de Italienska, 
Spanska, Portugisiska, Polska, Slovakiska och Kroatiska regeringarna finns 
särskilda konkordat med en rättsstatus utanför det nationella rättssystemet, 
grunderna till en slags religiös EU-lagstiftning om man så vill. Emma Svens-
son (2009) kallar dessa konkordat för ”hålrum” i rättssystemet som bidrar till 
att gynna normativa lagar. I Grekland finns en underförstådd stark relation 
mellan nationen och den Grekisk Ortodoxa kyrkan, som bland annat gjorde 
att den religiösa tillhörigheten antecknades på medborgarnas ID-kort ända 
till år 2001. Frågan är hur starkt den europeiska identiteten är knuten till 
religionen i bred mening och till de historiska kyrkorna i snävare mening. I 
Lissabon fördragets s.k. ”preamble” (2007) finns en hänvisning till Europas 
”…cultural, religious and humanist inheritence…”. Detta är en kompromiss 
mellan ett erkännande av Europas både historiskt snävare och humanistiskt 
bredare identitet (Svensson 2009:68).  

Min poäng med denna översikt är att visa att den sekulära staten inom sig 
kan hysa många olika relationslösningar och att gränsen mellan det sekulära 
och det religiösa därmed blir oklar. I praktiken är dessa gränser föremål för 
en omfattande debatt i dagens Europa, där den nordiska modellen kan upp-
fattas som en av flera lösningar. Osäkerheten om vad som är sekulär neutra-
litet blir ännu tydligare om USA och Turkiet inkluderas, två sekulära stater, 
där religion spelar framträdande roller.  

Detta visar sammantaget att relationen mellan stat och kyrka eller stat och 
religion inte följer någon självklar sekulär modell utan att religionen uppträ-
der i det offentliga genom sin relation till staten på en rad olika sätt. Dessa 
relationer följer olika historiska och kulturella genealogier, som har lett till 
att staterna reglerar religionens närvaro på olika sätt. Dessa historiska möns-
ter kommer sannolikt att bestå, om inte nya dramatiska händelser med ovän-
tad utgång uppstår, som kan jämföras med revolutionen i Iran 1979, kom-
munismens fall 1989 eller den arabiska våren 2010.  

Välfärd och religion – en förnyad offentlig arena  
Välfärdsstaternas ekonomiska reformutrymme ökade starkt under de s.k. 
gyllene åren efter andra världskriget då industrisamhällets logik kulmine-
rade. Redan i mitten på 1980-talet vände inkomstökningarna till en minsk-
ning som accelererade under den stora arbetslösheten på 1990-talet, direkt 
efter den finansiella krisen 1989 (Magnusson 2006). 1990-talets finansiella 
kris tillsammans med den senaste ekonomiska krisen på 00-talet,15 har gjort 

                                                 
15 SCB:s lönestatistik, inklusive kapitalinkomster och eventuella bidrag, visar att 1990-talet 
var det årtionde då den solidariska lönepolitiken fick uppges för att få ner inflationen. Då 
ökade arbetslösheten drastiskt. En återhämtning skedde därefter i början på 2000-talet. Efter 
år 2005 har lönespridningen ökat igen och klyftan mellan rika och fattiga har ökat. Som ex-
empel kan nämnas att mellan åren 2005-2010 har de som lever på mindre än 5 000 kronor per 
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att det civila samhällets organisationer har blivit allt mer centrala i diskuss-
ionen om välfärdens framtida förmåga att utvecklas (Harding 2012). Man 
kan säga att den globala liberaliseringen av ekonomin, den Europeiska 
kommissionens regler för fri rörlighet och öppen konkurrens,16 en ökad mi-
gration både inom och till Europa, en åldrande befolkning med ökade kost-
nader för hälso- och sjukvården och en ökad ungdomsarbetslöshet gör att 
staten har inlett arbetet med att finna alternativa och mindre kostsamma so-
ciala välfärdslösningar. 

Dessa förändringsprocesser berör också kyrkor, religiösa organisationer 
och mer informella lokala sekulära och religiösa nätverk som genom de sen-
aste decenniernas utveckling har kommit att bli engagerade i samhällsfrågor 
på ett sätt som inte har varit väntat. Det gäller som aktörer i välfärden, med 
inriktning på social innovation, men också som röster inom ramen för det 
demokratiska samtalet om solidaritetens grunder. Exempel på ett sådant en-
gagemang är det s.k. påskuppropet 2005 som arrangerades av Sveriges 
Kristna Råd till förmån för asylrätten och påskupproret 2010 som arrangera-
des av diakoner bland annat inom Svenska kyrkan mot utförsäkringar av 
sjuka. Dessa aktioner aktualiserar frågan om religiösa organisationers roll 
som kanaler för manifestationer som riktas till det politiska etablissemanget 
(Bjereld & Demker 2011:151). 

I de omfattande WREP- och WaVE-projekten undersöktes hur bilden av 
den sociala situationen ser ut i en lokal stad i 12 länder genom intervjuer 
med representanter för majoritetskyrkor, religiösa minoriteter, lokala repre-
sentanter för sociala myndigheter samt fokusgruppintervjuer med ett begrän-
sat befolkningsurval. Den grundläggande tanken bakom WaVE-projektet var 
att sociala och religiösa förändringar kan studeras mest tydligt på det lokala 
planet. Det är där som de faktiska sociala frågorna som rör olika kulturer, 
värderingar och religioner kommer tydligast till ytan. Välfärden fungerar 
som ett prisma genom vilket skilda värderingar kan studeras. Det är också på 
det lokala planet som nya innovativa samarbetslösningar och nya förhand-
lingar uppstår. På det nationella planet blir de retoriska och ideologiska kon-
flikterna mer tydliga.17  

Resultatet visar att utanförskap och ren fattigdom, enligt de svarandes be-
dömning, har ökat i alla städer som har ingått i studien. Detta bekräftas av 
ökade behov av ekonomiskt och annat stöd.18 De lokala likheterna i detta 

                                                                                                                   
månad efter skatt och med eventuella bidrag ökat från 326 till 558 personer, en ökning med 
71%. Ungdomar och äldre kvinnor med låg pension är särskilt drabbade, www.scb.se och DN 
28/11 2011 samt Björklund-Jäntti 2012. 
16 Sverige har varit medlem i Europa Unionen sedan 1995. 
17 En mer omfattande introduktion till WREP- och WaVE-projektens syfte och metod se 
Bäckström (ed) 2003, Bäckström-Davie-Edgardh-Pettersson 2010, och Bäckström (ed.) 2011 
och Fokas 2011 och 2012. 
18 Se sammanställningar för de olika länderna i Welfare and Values in Europe-rapporterna 
(Bäckström 2011, 2012a och 2012b). Nyare data se Hiilamo 2009 och Lehtinen 2012 för 
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avseende är större än de nationella olikheterna mellan de olika länderna och 
deras välfärdssystem. Den ekonomiska recessionen har till exempel lett till 
att matpaket delas ut av kyrkor och religiösa organisationer inte bara i Grek-
land och Rumänien utan också i Finland. I Drammen i Norge är det en indi-
vid, dvs. direktorn för Stadsmissionen, som företräder dessa gruppers talan 
gentemot det politiska etablissemanget. Samtidigt är nivåerna på de sociala 
problemen i norra och södra, och särskilt östra, Europa mycket olika. Detta 
har sammantaget lett till ”etableringen” av en ny fattigdom som i allt väsent-
ligt har sin bas i ett samhälleligt utanförskap. Detta utanförskap grundar sig i 
sin tur på en brist på sociala nätverk och även på en ny hierarkisk ordning 
mellan rika och fattiga. I praktiken lever fattigdom och lyx sida vid sida i 
många städer i Europa (Friedrichs 2010). Fattigdom uppfattar jag som ett 
snävare begrepp än utanförskap men båda begreppen definieras här relativt i 
relation till respektive nationell kontext.19 Det handlar inte om en fattigdom 
som återfinns i den s.k. tredje världen. Det handlar i stället om ett utanför-
skap som kan upplevas av personer som lever mitt i ett konsumtionssam-
hälle, men som på grund av bristande resurser inte kan ta del av detta sam-
hälles varor och tjänster (Bauman 1999). Allt pekar idag mot en ökad diver-
sifiering inom Europas länder både mellan olika religiösa/etniska grupper 
och mellan olika sociala samhällsskikt. Detta kan leda till minskad tolerans 
för religiösa och etniska minoriteter. Inom Europeiska Unionen är den stora 
frågan hur den sociala samhörigheten skall bevaras och förstärkas mitt i 
denna sociala och religiösa diversifiering (Pluralism and religious diversity 
2010, World and European Sustainable Cities 2010). 

Kyrkorna har alltid haft den sociala omsorgen på sin agenda. I historisk 
tid hade kyrkan ansvar för samhällets omsorg. Från mitten av 1800-talet 
övertog staten successivt dessa uppgifter, som Hansson beskriver i ett tidi-
gare kapitel. Av de europeiska välfärdsstudierna (WREP och WaVE) fram-
går att de olika välfärdsregimena i Europa har uppstått inom ramen för olika 
religiösa kontexter (jfr Esping-Andersen 1990 och den kritiska analysen i 
Manow & van Kersbergen 2009). I de nordiska länderna har de protestan-
tiska lutherska statskyrkorna kommit att ge ett stort utrymme för staten att 

                                                                                                                   
Finland och Hollmer & Bäckström 2012 för Sverige. För södra Europa se Caritas Europa: The 
Impact of the European Crisis (2013). 
19 Relativ fattigdom definieras i förhållanden till landets befolkning av Europa Kommissionen 
utifrån tre kriterier: 1) andelen personer som har en inkomst som understiger 60 % av media-
ninkomsten i landet; 2) andelen personer som inte har råd med en godtagbar levnadsstandard; 
3) andelen personer i arbetsför ålder som lever i hushåll med låg arbetsintensitet (i praktiken 
arbetslöshet): www.eu-upplysningen.se. Frågan om fattigdom är föremål för omfattande 
debatt. Enligt Rädda barnens statistik är 11,9 % av Sveriges barn fattiga (enligt EU:s definit-
ion). Mest utsatta är barn med utländsk bakgrund som bor tillsammans med en ensamstående 
förälder. Uppdrag granskning, Svt1 den 16/1 2013, ifrågasätter om barn som har skor, kläder 
och mat är fattiga och om fattigdom finns i Sverige. Tapio Salonen (2012) menar att begrep-
pet är mer komplext än så, och att siffran (12%) är korrekt om SCB:s balansmått används, dvs 
att en ensamstående med barn kräver 11, 453 kronor per månad för att inte vara fattig. I jäm-
förelse med omvärlden är fattigdomen liten i Sverige. 
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utveckla en stark välfärdsroll. Däremot har konflikten mellan den katolska 
kyrkan och staten i södra Europa resulterat i svagare välfärdsstater med en 
mer familjebaserad omsorg. Motsvarande omsorg möter i post-
kommunistiska länder i östra Europa. Detta har resulterat i olika religiösa 
och sociala utvecklingar i norra och södra Europa, liksom på kontinenten. I 
England återfinns en liberal välfärdsorganisation, som rymmer en tredje 
sektor som består av fria organisationer både kommersiella och icke-
kommersiella. Engelska kyrkan driver t ex av tradition skolor (Middlemiss 
Lé Mon 2009; Rodert 2009:97). I Tyskland har erfarenheterna från andra 
världskriget gjort att statens roll har tonats ner. Det är diakonala och andra 
organisationer, som har fått överta välfärdssamhällets uppgifter. I Frankrike 
är all religiös omsorgsverksamhet osynliggjord på grund av laïcité-
lagstiftningen.  

WREP och WaVE-projekten visar således på delvis gemensamma möns-
ter i alla länder som bidrar till att dra in religion i den offentliga samhällssfä-
rens aktörskap och debatt (Davie 2012). Samtidigt visar resultaten på tydliga 
kontextuella skillnader som har att göra med skilda historiska utvecklingar. 
De nordiska välfärdsstaterna med generella transfereringar (t ex barnbidrag) 
består idag trots avregleringar.20 På samma sätt består också de sydeurope-
iska, mixade välfärdsorganisationerna i allt väsentligt (även om en förlängd 
föräldraförsäkring successivt genomförs i vissa länder enligt nordiskt möns-
ter). Projekten visar också att det finns en bestående tanke om att det ytterst 
är statens uppgift att handa välfärdsfrågorna i Europa. Detta kan uppfattas 
som ett specifikt drag i den europeiska identiteten (Hettne 1997) som skiljer 
ut Europa från USA (Ammerman i denna bok). Denna tanke är fortfarande 
starkt utvecklad i Lissabon fördraget från 2007. Samtidigt finns förväntning-
ar på ett ökat socialt ansvarstagande från det civila samhällets organisationer 
i alla länder, men dessa förväntningar har olika innehåll och leder till olika 
resultat beroende på vilket land som studeras.  

De viktigaste resultaten från de europeiska välfärdsstudierna (WREP och 
WaVE) är sammanfattningsvis:  
1) att kyrkor och religiösa organisationer främst uppfattar sig som komple-
ment till samhällets välfärdsorganisation (bidrar främst med kvalitetsvär-
den);  
2) att de religiösa organisationernas uppgift oftast är av innovativ karaktär 
genom att de snabbt identifierar nya grupper i behov av socialt stöd;  
3) att avregleringen av nationalstaten har givit både for profit och non profit-
organisationer ett ökat spelrum inom ramen för det civila samhället (med fler 
religiösa skolor och äldreboenden);  
4) att kyrkor och religiösa organisationer uppfattas vara religiöst inklusiva 
(ställer inte troskrav för att ge stöd) men också mer öppna och icke-

                                                 
20 Det kan noteras att de nya moderaterna har vunnit politiskt inflytande genom att ansluta sig 
till den nordiska välfärdsstatens grundläggande principer (Trägårdh 2012:291).  
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registrerande än motsvarande lokala sociala myndigheter (med registrerings-
krav);  
5) att majoritetskyrkor fungerar som sambandsarenor mellan majoritetskultur 
och minoritetsreligioner, och därmed fyller en viktig funktion för integrat-
ion;  
6) att etniskt eller religiöst sammansatta minoritetsgrupper (oftast mus-
limska, men också protestantiska) bidrar till att utveckla sociala nätverk som 
stärker gruppen inåt (bonding) men också utåt (bridging) genom kontakt 
med andra religiösa grupper och lokala myndigheter.21  
7) att det är stor skillnad mellan evangelikalt/karismatiskt orienterade reli-
giösa grupper, som utvecklar en egen ”social industri”, och liberala religiösa 
grupper, som hellre samverkar med stater och sociala myndigheter;  
8) att kvinnor dominerar i alla länders välfärdsverksamhet antingen som 
anställda inom socialtjänsten i norra Europa eller som ”frivilliga” inom fa-
miljevården i södra Europa; 
9) att kyrkor och religiösa organisationer tenderar att anpassa sig till statliga 
regleringar – det betyder att avregleringen av nationalstaten samtidigt leder 
till nyregleringar av religion genom olika typer av kontrakt; 
10) att kyrkors och religiösa organisationers roll som moraliska eller etiska 
röster för solidaritet har ökat i en värld som präglas av ett nytt utanförskap 
och ren fattigdom. Det är denna funktion som bidrar till en ökad offentlighet 
för religionen och som gör att religiösa ledare (t ex biskopar) förväntas delta 
i den politiska debatten i dessa frågor (jfr Botvar & Schmidt 2010).  

Undersökningarna visar, mitt i all avreglering av stater och kyrkor, att den 
nordiska och den kontinentala välfärdsmodellen fortfarande är förvånansvärt 
stabila. Det handlar om sega strukturer som inte förändras lätt. Det är också 
tydligt att män dominerar som beslutsfattare och kvinnor som utförare i båda 
modellerna men på olika sätt.  

Samtidigt går det att hävda, att de nordiska regeringarna har förstärkt sitt 
intresse av att ge det civila samhällets organisationer ökat spelrum. Detta blir 
tydligt om man följer debatten i Sverige. Å ena sidan är detta intresse en 
spegling av de sociala, ekonomiska och religiösa realiteter som har beskrivits 
ovan och som har att göra med ökade kommunikationer rent allmänt. Men 
nyorienteringen verkar å andra sidan också vara ett tecken på en politisk 

                                                 
21 Jfr Borell 2012 som kommer fram till ett liknande resultat. Muslimska församlingar i Sve-
rige fungerar i allt väsentligt öppet i relation till lokala myndigheter. Begreppen ”bonding” 
och ”bridging” är tagna från Putman (2000) där den lokala uppbyggnaden av ett social kapital 
bidrar till sammanhållning eller bridging medan bonding innebär tendensen att utveckla egna 
sociala nätverk som stärker den inre sammanhållningen i gruppen. Frågan om den sociala 
sammanhållningen fungerar inåt och utåt är en ”klassisk” fråga. Det finns en tendens till att 
invandrargrupper i högre grad tar hand om sina egna, både på grund av en egen tillgänglighet 
och på grund av ”okunskap” eller misstro till majoritetskulturen. Det finns dock inga klara 
belägg för att religiösa minoriteter per se utvecklar religiös partikularism. WaVE-projektet 
visar t ex att protestantiska minoriteter i Polen, Rumänien och Grekland har en öppen och 
inkluderande syn i sociala frågor.  
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förskjutning mot en ”borgerlig” grundhållning där det småskaliga och indi-
viduella lyfts fram på det storskaliga och generellas bekostnad (jfr Trägårdh 
2012). Denna tendens har förstärkts genom den borgerliga regeringens poli-
tik i Sverige sedan år 2006 som gynnar arbetslinjen och privat företagsam-
het. Detta har resulterat i en tendens till att avreglera statens roll till förmån 
för individen och marknaden. Framför allt innebär politiken en betoning av 
det civila samhällets roll för att skapa mångfald i utbudet av tjänster i välfär-
den.22 Detta har fått genomslag särskilt inom äldrevård och skola, där (inter-
nationella) bolag dominerar marknaden. Andelen ideella eller förenings-
drivna äldreboenden eller skolor har varit konstant liten, omkring 2-3% se-
dan 1990-talet. Däremot går bortåt 30% av alla gymnasieelever i privata 
skolor år 2012 (SvD 17-18/8 2012) och 17,5% av alla äldreboenden drivs av 
privata bolag (Isaksson 2012). Det finns anledning anta att Svenska kyrkans 
ökade intresse av att skapa ett separat bolag för drift av t ex äldreboenden 
(Svenska kyrkans styrelse 18-19 maj 2011: Dnr Ks 2010:717) och regering-
ens inbjudan till samfunden om samtal kring välfärdsfrågor (Regerings-
kansliet 2013 och SST 2012)23 kommer att öka de religiöst drivna insatser-
na.24 I bakgrunden finns regeringens överenskommelse25 med det civila sam-
hällets aktörer (föreningslivet). Till detta kommer parallella intressen från 
regeringarna i de nordiska länderna om att skapa förutsättningar för ökat 
socialt ansvar från det civila samhällets organisationer genom avtal och kon-
trakt.26  
                                                 
22 I Politik för det Civila samhället 2009/10:55 görs följande definition av det civila samhället: 
”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper 
och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”. Jfr Svenska framtidsut-
maningar: Slutrapport från regeringens Framtidskommission Ds 2013:19. 
23 Regeringens konferens den 31 januari 2013 om Lag om valfrihet (LOV) och dess konse-
kvenser för religiösa aktörer: http://www.regeringen.se/sb/d/14888/a/208386 och Nämndens 
för statligt stöd till trossamfunden, SST, konferens den 19/11 2012 om Religionens roll i 
samhällsbygget http://www.sst.a.se.  
24 Se översikter i Eckerdal 2009 och Alberius 2013. Kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan utfär-
dade Råd för drivande av näringsverksamhet i församling och Råd till församlingar vid bo-
lagsbildning i december 2011 samt beslutade i juni 2013 om en värdebaserad diakonal insats i 
dokumentet Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska välfärden – en plattform. 
25 Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala 
området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om samverkan: 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mång-
fald. Samverkan kommer att utvecklas utifrån parternas egna och gemensamma åtaganden 
och åtgärder, vilket sker inom en gemensam arbetsgrupp och med stöd av ett kansli (beslut av 
regeringen den 23 oktober 2008). 
26 I Sverige tillkom Lag om det Civila samhället 2009/10:55 (http://www.regeringen.se/ 
sb/d/12163/a/136226). Denna lag syftar till att ersätta en tidigare fokusering på folkrörelserna 
med en ny fokusering på det civila samhällets mångfald av organisationer och nätverk. I 
Norge tillsattes en officiell kommission som lämnade betänkandet Innovasjon i Omsorg NOU 
2011:11 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nour/2011/nou-2011-11.html?id=646812). I 
Danmark finns överenskommelsen: Charter for the Cooperation between the voluntary Den-
mark and public authorities, Ministry of Culture 2000. Dessa utredningar och förslag till 
samarbete mellan myndigheter och det civila samhällets organisationer är inspirerade av det 
engelska: The British Commission for the Compact, 2009 (The Compact on Relations 
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Frågan om privata företag inom skola, vård och omsorg har rätt att ta ut 
vinster som inte återinvesteras i verksamheten är en kontroversiell fråga. En 
omfattande debatt som har rört bolaget Caremas vinster har förts i media.27 
Denna debatt inkluderar också religiösa organisationers möjligheter att driva 
verksamheter som av tradition har varit en statlig angelägenhet. Etableringen 
av alternativa friskolor med en religiös inriktning har varit särskilt känslig i 
debatten. Detta rör inte bara muslimska friskolor, utan också kristna. I en 
attitydundersökning av svenska folkets inställning till Svenska kyrkan som 
utövare av alternativa välfärdstjänster visar det sig att befolkningen är sär-
skilt avvisande till religiösa friskolor medan omsorgen om ”utslagna” män-
niskor, sjuka, arbetslösa och personer i livets slutskede, samt äldrevård över 
huvud taget, mycket väl kan omhänderhas av en kyrklig organisation. Be-
folkningsmajoriteten i Sverige anser att kyrkan står för medmänsklighet utan 
vinstintresse (Hollmer & Bäckström 2012). 

Det är i det här perspektivet man skall uppfatta kyrkors och religiösa or-
ganisationers ökade engagemang. Detta gäller inte bara på kontinenten utan 
också i hög grad i de nordiska länderna. Frågan idag är om avregleringen av 
välfärdsstaten gör att Sverige håller på att närma sig ett kontinentalt familje-
baserat välfärdssamhälle där omsorgen blir mer privatiserad. Innebär detta 
att det civila samhällets organisationer håller på att fylla upp ett tomrum som 
uppstår då välfärdsstaten långsamt drar sig tillbaka? Detta är en komplicerad 
fråga som inte har ett självklart svar, särskilt inte i de nordiska länderna, med 
ett starkt utbyggt transfereringssystem. I Norden fungerar det civila sam-
hällets organisationer i allt väsentligt fortfarande kompletterande till statens 
välfärdsorganisation (jfr Facit-projektet 2010). Den alternativa välfärdsorga-
nisation som håller på att byggas upp både finansieras och kontrolleras av 
staten, dels genom ett omfattande upphandlingssystem, dels genom ett 
kvalitetssäkringssystem som ger staten en grundläggande insyn och styrning 
av verksamheten (Wijkström 2012). Denna utveckling beskrivs som en 
övergång från statlig styrning till styrning genom kontraktsrelationer. Denna 
fråga sysselsätter forskningen allt mer då industrisamhällets modell med 
samarbete mellan staten och folkrörelserna (särskilt arbetarrörelsen och fack-
föreningsrörelsen) håller på att ersättas av en delvis ny samarbetsmodell som 
bygger på individers, gruppers och nätverks relation till staten (Amnå 2007). 

Resultaten reser sammanfattningsvis intressanta teoretiska frågor som rör 
den sekulära statens grundläggande idé om en klar separation mellan det 
religiösa och det sekulära. Under hela 1900-talet har sekulariseringsteorin 
utgått från att en sådan successiv separation pågår. Utvecklingen från 1990-
talet och framåt pekar i motsatt riktning även om allianser mellan olika aktö-
rer kan vara mer temporära och flexibla. Utvecklingen bidrar därför till att 

                                                                                                                   
Between Government and the Third Sector in England, 2009). See också för Nederländerna, 
Tyskland och USA: Harding 2012:71. 
27 Se t ex Dagens Nyheter 9/11 2011: ”Caremas ökade vinster hamnar i skatteparadis”. 
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göra kyrkor och religiösa organisationer mer socialt aktiva och politiskt en-
gagerade i frågor som rör fattigdomsbekämpning både nationellt och inte 
minst internationellt (Bäckström & Davie 2010). 

Samtidigt finns det en osäkerhet över vad ett ökat socialt engagemang av 
religiösa organisationer innebär för den sekulära statens roll och identitet. 
Den sociala frågan bidrar därför till att fokusera både möjligheter och risker 
med att kyrkor och religiösa organisationer blir allt mer indragna i den of-
fentliga verksamheten. Dessa möjligheter och risker utgör en del av de spän-
ningar som uppträder i en västerländsk diskurs idag. 

Den religiösa pluralismen och offentligheten 
Den globala migrationen till den rika världen liknar det begynnande industri-
samhällets migration till städerna på 1800-talet (Bäckström 1999b). Idag är 
mellan 10-20 % av de nordiska staternas befolkning födda i ett annat land, 
eller har föräldrar födda i ett annat land. Invandringen är störst i Sverige och 
minst i Finland. Migrationen, och den nya religiösa pluralismen, utmanar 
idag den sekulära sammanhållningen som slutligen etablerades på 1960-talet. 
Islam uppfattas som särskilt svår att hantera av den sekulära staten eftersom 
religionen inte accepterar uppdelningen mellan det privata och det offentliga. 
Islam har regler för mathållning, klädsel och böner, som har offentlig karak-
tär. Nu när muslimer övergår från att vara invandrare till att bli medborgare i 
de nordiska länderna ökar kraven på att muslimska värderingar skall accept-
eras som en del av den offentliga diskursen. Den hetsiga religionsfrihetsde-
batten i många Europeiska länder visar att Europa egentligen aldrig har löst 
religionsfrihetsfrågan. I Europa handlar det fortfarande om en grundläggande 
tanke om att religionsfrihet betyder frihet från religion, medan den religiösa 
pluralismen och det mångkulturella samhället efterfrågar en frihet till relig-
ion.  

Den svenska riksdagens grundlagsförändring år 2010, där Sverige utpekas 
som ett mångkulturellt samhälle28, visar på en grundläggande idé om tole-
rans i samhället. Men det finns en oklarhet i den mångkulturella debatten 
som visar att denna följer åtminstone två spår. Det ena spåret bygger på 
1900-talets idé om tolerans mot oliktänkande. Enligt detta spår är det mång-
kulturella en självklar del av en modern och sekulär pluralism och bidrar till 
att stadfästa den sekulära statens neutralitet. Enligt det andra 2000-talsspåret 
kan det mångkulturella också uppfattas som en del av en religiös pluralism 
som har uppstått genom migrationen till den rika världen och som därigenom 
tillfört det västerländska samhället religiösa föreställningar, som kräver att 
bli tolererade. Därför är den religiösa pluralismen inte lika självklar och kan 
uppfattas som ett hot mot en sekulär homogenitet, och därmed som något 
farligt för ett samhälles sammanhållning. Detta visar sig i befolkningsunder-

                                                 
28 http://www.eu-upplysningen.se.  
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sökningar i de nordiska länderna. Samtidigt som bortåt 80% uppvisar tole-
rans mot (religiöst) oliktänkande, är det endast 45% som bejakar tanken om 
att olika religioner skall behandlas likvärdigt (Botvar & Schmidt 2010). Ha-
bermas (2008) skiljer mellan tolerans, som är allmänt accepterad, och re-
spekt, som inte förefaller vara lika självklar, särskilt inte för religiösa och 
kulturella yttringar som majoritetskulturen inte tycker om.  

Nilofür Göle (2010), islamexpert från Paris, menar att den franska staten 
ifrågasätter om muslimer kan bli en integrerad del av den franska kulturen. 
Fransmännen frågar var muslimerna egentligen har sin lojalitet? Är lojali-
teten nationell eller riktad mot den muslimska globala gemenskapen? Den 
sekulära staten är tydligast utformad i Frankrike, och det är därför ”logiskt” 
att det är där som beslutet togs den 13 juli 2010 att förbjuda nikab på offent-
liga platser. Argumentationen följer den tredje sekulariseringsvågens idé-
tradition, dvs. tanken att ett muslimskt patriarkat hindrar kvinnors frigörelse 
ekonomiskt och sexuellt. Även feminister i Frankrike är emot sjalen, ef-
tersom den symboliserar ett uppfattat religiöst motstånd mot den privata 
friheten och integriteten. Det faktum att kvinnor döljer sin kropp i det offent-
liga rummet skapar enligt Göle en dubbel problematik kring synligheten: Å 
ena sidan blir religionen synlig på offentliga platser genom kvinnor bär slöja, 
men å andra sidan döljs kvinnors kroppar genom de muslimska plaggen. 
Dessa blir därmed mindre synliga i en sexualiserad västerländsk kultur. I 
Turkiet, en annan sekulär stat, har kvinnor förbjudits att bära slöja vid skolor 
och universitet. Det är frapperande att det är kvinnor som fungerar som bä-
rare av denna symbolik i olika länder (se vidare Nilsson 2012). 

Detta argument, liksom misstanken att muslimer inte är lojala mot den 
egna nationen, är orsak till att både vänster- och högersidan i fransk politik 
gör gemensam sak i sin kritik av religionens nya synlighet genom migration-
en. Liknande tendenser finns i hela Europa, inte minst i Belgien och 
Schweiz, men också i de nordiska länderna29. I Finland fick det nationalist-
iska partiet Sannfinländarna (True Finns) plats i riksdagen vid 2011 års val. 
Vid sista valet i Sverige 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. I 
Norge finns Framstegspartiet starkt representerat i Folketinget, och ingår i 
regeringen efter 2013 års val. I Danmark har Dansk Folkeparti sedan länge 
haft inflytande över den politiska agendan. Detta har gjort att Danmark har 
fört en särskilt restriktiv politik i invandrarfrågor. Dessa partier har använt 
sig av populistiska och nationalistiska tankegångar, och av ett motstånd mot 
                                                 
29 Denna attityd uttrycks också av Angela Merkel, David Cameron och förre presidenten i 
Frankrike Nicolas Sarkozy när de anser att den mångkulturella modellen behöver omprövas  
(http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-germany-multiculturalism-
failures.html (2010-10-17); http://www.telegraph.co.uk/news/politics/davidcameron/ 
8305346/Muslims-must-embrace-our-British-values-David-Cameron-says.html (2011-08-04) 
och http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8317497/Nicolas-Sarkozy-
declares-multiculturalism-had-faild.html (2011-08-04). Habermas (2008) anser att det pågår 
en ”Kulturkampf between radical multiculturalism and militant secularism”.  
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immigration, för att få politiskt inflytande.30 De har på detta sätt tagit frågan 
om nationell identitet, och gjort den till sin egen. I detta perspektiv blir det 
viktigt att överväga hur politiska partier och idébärande grupper kan verka 
för social sammanhållning utan att använda religiösa minoriteter som ett 
hot.31 

Dilemmat med att betona både yttrandefrihet och religionsfrihet på en 
gång återspeglas väl i den nordiska debatten. Detta gäller inte endast den 
välkända debatten om teckningarna av profeten Muhammed i Jyllands-
Posten i Danmark 2005.32 Sverige fick samma debatt 2007 då konstnären 
Lars Vilks publicerade sina teckningar av en rondellhund i Nerikes Alle-
handa.33 Vid båda tillfällena tog respektive statsminister tydligt ställning för 
yttrandeprincipens grundläggande ställning.34 Som en del av Impact of Re-
ligion-programmet har Mosa Sayed (2009) visat att religiösa minoriteter 
antas acceptera grundläggande värderingar i det land de kommer till som en 
del av ett framtida medborgarskap. Denna konflikt mellan sekulära värde-
ringar som betonar individens frihet och rättigheter och muslimska värde-
ringar som betonar kollektiva värderingar och rättigheter blir synlig i arvs-
rättsfrågor.35 Detta blir framför allt komplicerat då den avlidne hade ett dub-
belt medborgarskap (t ex i Sverige och Iran) och det finns önskemål om att 
Sharia lag skall tillämpas vid sidan av svensk lag. Detta är inte möjligt i Sve-
rige eftersom en religiös lagstiftning inte kan överskrida en svensk lagstift-
ning som baseras på principen om allas lika rättigheter inför lagen. Att frå-
gan över huvudtaget är uppe på agendan skapar osäkerhet om hur internat-
ionell rätt ska tillämpas i en svensk kontext. 

                                                 
30 Lindberg (2011) visar att de nationalistiska partierna i Norden för fram Islam som problem 
och de nationella kyrkorna som tillgång för den nationella identiteten, dock med vissa variat-
ioner beroende på invandringens storlek. 
31 Habermas (2008) skriver: ”However, in the present context what is most important to me, is 
the image of an inclusive civil society in which equal citizenship and cultural difference com-
plement each other in the right way”.  
32 Muhammed teckningarna publicerades i Jyllands-Posten den 30 september 2005.  
33 Rondellhunden publicerades i Nerikes Allehanda den 18 augusti 2007. Det kan noteras att 
regeringarna i Iran, Pakistan, Afganistan, Egypten och Jordanien protesterade officiellt. Lars 
Vilks deltog också i den kontroversiella SION (Stop Islamization of Nations) konferensen i 
New York den 9/9 2012. Hans deltagande sändes i svensk television av Uppdrag Granskning 
den 6/10 2012. Lars Vilks ansåg att hans deltagande var en form av konst 
(http://www.svt.se/ug).  
34 Dåvarande statsministern i Danmark Anders Fogh Rasmussen ansåg att ”…the freedom of 
expression had a broad scope and the Danish government has no means of influencing the 
press…” (http://.www.google/Jyllands-Posten.Muhammed.Cartoons-Controversy). Den svenske 
statsministern Fredrik Reinfeldt förklarade den 7/9 2007 att Sverige är ett öppet och tolerant land 
(http://www.google/Lars.Vilks.Muhammed.Drawings.Controversy).  
35 Bjereld-Demker (2011) visar t ex att individuella mänskliga rättigheters starka roll i Sverige 
gör att ett kollektivt tänkande ses med stor misstro. Av detta följer att religioner som tillämpar 
kollektiva synsätt t ex på familjebildning upplevs som ett hot mot den individuella integrite-
ten.  
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Konflikten mellan religiösa traditioner och svensk sekulär rationalitet blir 
också tydlig då frågan om omskärelse av pojkar tas upp. Även om omskä-
relse inte är förbjuden enligt svensk lag, har t ex Svenska Barnläkarförbun-
det ansett att omskärelse av pojkar bör förbjudas inte bara av medicinska 
skäl utan också av integritetsskäl. Barnets bästa kräver att individen själv 
skall ta ställning till ingreppet i vuxen ålder.36 Dessa exempel visar hur det 
sekulära samhället genom sin argumentation motsätter sig synsätt eller hand-
lingar som majoriteten uppfattar som religiös inskränkthet. Detta visar att det 
finns gränser mellan en majoritetskultur och religiösa minoriteter ofta dras 
upp på ett omedvetet sätt (Rosenberg 2012). Det är uppenbart att det grund-
läggande frihetsvärdet används både för att argumentera för friheten från, 
liksom friheten till, religion. Denna debatt är en av de mest intressanta och 
svåra i Sverige idag anser den förre justitieombudsmannen i Sverige, Göran 
Lambertz (Upsala Nya Tidning 17/7 2010).  

Islams närvaro reser en rad frågor om religionens synlighet som får åter-
verkningar på hela det religiösa livet, också i de nordiska länderna. Kritiken 
av religiösa symboler, inte bara slöjor och minareter, utan också kors blir 
politiserad, och även skolavslutningar i kyrkobyggnader blir ett känsligt 
ämne. Hela det religiösa fältet blir plötsligt synligt i det sekulära Norden och 
därmed föremål för en förnyad debatt om religionens plats i det offentliga. 
Detta bidrar samtidigt till att öka kyrkors och religiösa organisationers 
känsla för de politiska dimensionerna av det religiösa livet. Den ökade reli-
giösa pluralismen, som bidrar till att skapa ett mångkulturellt samhälle, gör 
att det religiösa engagemanget, också på individnivå, blir mer politiskt när-
varande. 

Men framför allt reser den nya religiösa pluralismen grundläggande frå-
gor om vad som är offentligt och vad som är privat, dvs. frågor som under 
1900-talet har definierats som privata, men som idag kräver offentliga poli-
tiska svar. Inga politiska partier kan undgå dessa frågor inför en valrörelse.  

Existentiella frågor som offentlig värdering 
Det moderna konceptet har till sist lyft fram den individuella integriteten och 
individens rättigheter till välfärd och välbefinnande. I ett samhälle där den 
kollektiva gemenskapen i grupper och familjer minskar i betydelse blir det i 
stället värden knutna till de mänskliga fri- och rättigheterna, liksom till indi-
videns välbefinnande och hälsa, som lyfts fram.37 Det är dessa värderingar 
som i stället fungerar sammanhållande. Till detta kommer att välfärdsstatens 
höjdpunkt inträffade vid en tidpunkt då den ekonomiska grunden för indivi-
                                                 
36 Lagen SFS (2001:499) ger endast personer med legitimation av Socialstyrelsen rätt att 
omskära barn. I Tyskland fattade förbundsdagen beslut i december 2012 att medge rätt att 
omskära pojkar (SvD 12/12 2012). 
37 Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring 
om de mänskliga rättigheterna.  
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dens rättigheter kunde läggas fast. Detta hade redan skett då industrisam-
hället övergick från en produktionslogik till en tjänste- och marknadsbaserad 
konsumtionslogik på 1970-talet. Det är konsumtionen av varor och tjänster 
som sedan 1980-talet driver samhället framåt genom en ständig ekonomisk 
tillväxt. Den bygger på att alla människor har arbete eller försörjning, och 
därmed kan delta i konsumtionen. Även om inflationsbekämpningen fortfa-
rande leder till arbetslöshet i Sverige, har särskilt (den arbetande) medelklas-
sen haft en god ekonomisk utveckling och hög grad av konsumtion.38  

God ekonomi, sociala rättigheter och (val)frihet gör att medborgare i de 
Nordiska länderna har höga värden inom en rad samhällsområden som lev-
nadsstandard, välbefinnande och lycka, lång livslängd, jämställdhet och fun-
gerande demokratiska institutioner.39 De nordiska välfärdsstaterna har, trots 
de problem som har diskuterats ovan, klarat de ekonomiska kriserna väl i ett 
internationellt perspektiv. Frågan är vad de samhällsförändringar som pågår 
betyder för tilltron till välfärden och känslan av frihet. Den valfrihetsmodell 
som svenska regeringar har stått bakom ända sedan 1990-talet, bidrar till att 
privatisera också det politiska livet och göra det svårare att upprätthålla en 
kollektiv välfärdsnorm. De höga förväntningarna på en god levnadsstandard, 
också inom välfärden, gör att besvikelse uppstår om välfärdens institutioner 
inte upprätthåller de kvalitetskrav som individen har ställt upp.  

I de rapporter som Ronald Inglehart (1997, 2007) har publicerat framhålls 
att Sverige ligger i topp då det gäller post-materiella värderingar. I det eko-
nomiskt väl utvecklade eller avancerade samhället övergår värderingarna 
från att betona överlevnadsvärden till att betona frihetsvärden. WVS (World 
Values Survey) materialet, som Inglehart bygger sina teorier på, visar att det 
protestantiska norra Europa har de högsta siffrorna i världen för bejakandet 
av sekulärt-rationella värderingar liksom av värderingar som uttrycker frihet 
och självförverkligande. Han menar att Sverige leder denna utveckling. 
Detta har Fredrik Lindqvist tagit fasta på i TV-serien ”Det moderna Sve-
rige”.40 

Detta är bakgrunden till den individ- och upplevelsebaserade andlighet 
som uppträder i norra Europa, särskilt i England men också i de nordiska 
länderna. Det handlar om en helhetssyn på tillvaron (Spiritualities of Life) 
som skiljer sig från en institutionellt baserad trosbild (Religions of Diffe-
rence).41 Det är en holistisk trosbild som förenar det gudomliga med naturens 

                                                 
38 Samtidigt finns en grupp som inte kan delta i konsumtionssamhällets aktiviteter (se avsnitt 
3.2). Jfr kritik av konsumtionssamhället för en hållbar ekologisk utveckling.  
39 http://www.prosperity.com. Framtidskommissionens slutrapport 2013, s 21. 
40 TV-serien sändes i svt 2007 med repris 2010. Den finns utgiven som CD. 
41 Woodhead och Heelas (2000) skiljer mellan Religions of Difference som utgår från en 
traditionell uppdelning mellan tro och värld, Religions of Humanities som är en mer kulturba-
serad religiositet (som t ex de stora folkkyrkorna representerar) och Spiritualities of Life som 
avser den holistiska andligheten som möter t ex i New Age – orienterade synsätt.  



219 

kretslopp och det individuella jaget. Det är fler kvinnor än män som företrä-
der denna existentiella grundhållning.  

Detta forskningsspår har Heelas och Woodhead (2005) utvecklat vidare i 
deras tankar om en allmän subjektivering av den västerländska kulturen och 
individens tendens att vända sig inåt mot det inre livet (turn to the self) en 
modell som i sin tur bygger på Taylor’s (1989) tankar om det moderna sam-
hällets tendens att fokusera på den individuella autenticiteten. Av detta följer 
att det innersta och det autentiska blir det mest heliga som inte får kränkas.  

Tanken är att behovet av existentiella frågor om mening har stegrats bero-
ende på den osäkerhet som de snabba samhällsförändringarna bidrar till. Det 
gäller särskilt de ökade globala kommunikationerna (bl.a. genom Internet) 
som gör att nya relationer skapas som inte är geografiskt förankrade. Detta 
leder, som Thorleif Pettersson (2007 och i denna bok) har påpekat, till behov 
av existentiell säkerhet i det som Beck (1992) kallar för det reflexiva risk-
samhället. I ett senmodernt samhälle uppstår behov av att relatera sig till 
berättelser som ger identitet och mening. I praktiken uppstår en rad berättel-
ser som konkurrerar om individens uppmärksamhet, berättelser som indivi-
den oscillerar emellan.42 Detta är bakgrunden till tanken om parallella identi-
teter och svårigheten för individen att utveckla sammanhängande åskådning-
ar (Bråkenhielm 2009). Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt kan rent av häv-
das att självet konstrueras i en ständigt pågående förhandling (Berger & 
Luckmann 1966). I det perspektivet blir i stället ett kvalitetstänkande grund-
läggande. Det handlar om livskvalitet, kvalitetsplatser, kvalitetstid, och relig-
ionen eller det andliga livet fungerar i ett kvalitetsperspektiv (Davies 1994). 
Analysen passar i samhällen där staten och individen har frigjorts från reli-
giösa institutioners (kyrkors) auktoritet och där den individuella auktoriteten 
har upphöjts till vedertagen norm. Detta är ett perspektiv som lätt kan tilläm-
pas i en situation som präglas av tillgång till ekonomiska och kulturella re-
surser. De nordiska länderna med en lång protestantisk historia som fokuse-
rar på individens frälsning och med en väl utbyggd välfärdsorganisation som 
ger individen stor frihet (att välja) är uppenbarligen en sådan miljö.43 

Dessa tankar förs vidare av Riis och Woodhead (2010:186) som menar att 
en sen- eller postmodern kultursituation, där den individuella auktoriteten, 
äktheten och valfriheten dominerar, i praktiken bidrar till att skapa nya yttre 
strukturer som individen tenderar att anpassa sig till. I en ”flytande” (liquid) 
livssituation (där osäkerheten blir stor) uppstår behov av att förhålla sig till 
experter av olika slag, som stödjer individen i sin sökprocess. Det kan gälla 
experter på livsfrågor eller kommersiella produkter men också starka kultu-
rella symboler. Dessa bidrar till att reglera det emotionella upplevelsefältet. 

                                                 
42 Frågan om vilken eller vilka berättelser som håller på att ersätta den stora berättelsen om 
det moderna framsteget röner allt större uppmärksamhet (jfr Rosenberg 2003). 
43 En utförligare diskussion och kritisk analys av relationen mellan materiella och existentiella 
frågor förs i Bäckström (2001). Där finns en modell som visar på den logiska relationen mel-
lan tjänster, konsumtion, kvalitet och andlighet.  
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Detta gör att det emotionella livet i allt högre grad styrs av standardiserade 
regler som förhandlas fram (Bauman 2008).44  

Lycka i ett sekulärt och konsumtionsbaserat samhälle förutsätter möjlig-
heten till fria val. Många av konsumtionssamhällets varor och tjänster salu-
förs just med syftet att skapa tillfredsställelse och lycka. Detta förklarar var-
för allt annat än individuellt upplevd lycka uppfattas som ett problem, som 
kräver någon form av behandling. Detta visar att emotioner är nära knutna 
till upplevelser av hälsa och välbefinnande, värden som alltid kommer högt i 
undersökningar i de Nordiska länderna (Jeffner 1988). Studier av relationen 
mellan kultur och hälsa har utvecklats vid Göteborgs universitet. Dessa stu-
dier visar på de komplexa relationerna mellan vård, medicin och hälsa in-
satta i ett övergripande värderingssammanhang.45  

Diskussionen om hälsa och välbefinnande visar att upplevelser av hälsa 
kan vara styrda av yttre normer och regler. Dessa kan vara en följd av beho-
vet att reglera en tillvaro som i övrigt har avreglerats. Poängen är att ”fly-
tande” identiteter och sociala kontexter inom sig skapar nya regler genom de 
förhandlingar som individer, tekniker, åskådningar och symboler dras in i. 
Detta gör hela det existentiella livsfältet (inklusive en bredare syn på hälsa) 
till en offentlig angelägenhet.  

Dessa nya former av andlighet (spirituality) med fokus på lycka, välbe-
finnande och hälsa har i många avseenden fungerat som en kritik av etable-
rade föreställningar både inom de religiösa och vetenskapliga områdena. 
Detta ingår som en del av den New Age-inspirerade och holistiska andlig-
heten. De studier som har genomförts inom Impact of Religion-programmet 
antyder dock att den nya andligheten håller på att återvända i den offentliga 
diskursen men utifrån egna och nya förutsättningar. Denna trend kan kallas 
för en ”andra våg” av andlighet eller ett slag ”friflytande” andlighet som 
lever ett eget liv vid sidan av de religiösa institutionerna och den New Age-
inspirerade andligheten (Davies 2009). Denna typ av andlighet återfinns 
inom vården generellt, men särskilt inom vården av äldre och inom den pal-

                                                 
44 Jfr Hervieu-Léger (i denna bok) som framhåller betydelse av individens ”själv-validering 
av tro”. Detta är en meningsskapande process bortom trosmässiga sanningsanspråk. Det är 
denna underifrån byggda process som genom personliga vittnesbörd, erfarenheter och på en 
önskan om kollektiv fördjupning, resulterar i en ömsesidig relationsform eller i en ”ny rö-
relse”.  Denna flytande livssituation ger upphov till både en processuell trosgemenskap och en 
fast mer institutions- eller sektliknade sådan. 
45 Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet (http://www.ckh.gy.se) argumente-
rar för att hälsa inte bara är frihet från sjukdom. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) 
definition är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. 
Hälsa är därmed inte bara frånvaron av sjukdom (negativ definition), utan också välbefin-
nande (positiv definition). Detta välbefinnande har flera dimensioner, såväl kroppsliga som 
sociala och existentiella. I WREP-projektet genomfördes en enkätundersökning av befolk-
ningen i Gävle 2005. En av frågorna löd: När du tänker på din egen och dina närmaste släk-
tingars välfärd och livskvalitet, hur viktiga är följande påståenden? Av svaren framgår att 
88% ansåg att både hälsa och familjeliv var mycket viktiga och 81 % ansåg att ”min frihet att 
välja” var mycket viktigt.  
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liativa vården.46 I en studie av äldre personer boende a) på ett sjukhem, b) på 
korttidsboende samt c) i ett gruppboende har Whitaker och Anbäcken (2012) 
visat att de existentiella frågorna aktualiseras i ett nytt perspektiv i livets 
slutskede och att personalen vid äldreboenden eller vid hemsjukvård har 
varit alltför lite förberedda att möta dessa frågor. En viss blyghet att tala om 
religion och tro, i en svensk kontext, kan vara en förklaring till det existenti-
ella samtalets frånvaro (2012: 168). Det pågår dock en generellt ökad med-
vetenhet om frågornas betydelse i postmaterialistiska samhällen (Yeung 
2004). T.ex. betonar Valerie DeMarinis (2003) betydelsen av en existentiell 
hälsovård. Detta har gjort att behovet av forskning om omsorgens olika ge-
staltningar har växt i omfattning (Jeppsson Grassman & Whitaker 2012). Till 
detta kommer den transkulturella psykiatrin som har blivit en del av den 
ökande migrationen och den följande betydelsen av kulturperspektiv på både 
psykiatrisk och social vård/omsorg (DeMarinis 1998; Cetrez 2005; Torres 
2012). Till detta kan läggas den trevande debatten om vilka ”andliga” meto-
der som får användas inom skolans undervisning. Skolinspektionen god-
kände t.ex. Yoga som undervisningsmetod år 2012, eftersom Yoga inte kan 
betraktas som en religion.47 På detta sätt blir personalen inom vård och skola 
allt mer indragna i en andlighet som uttrycks genom existentiella frågor men 
som inte betraktas som en del av den komplexa religiositeten. Man kan säga 
att andligheten återvänder till offentliga institutioner i denna nya skepnad 
som en ”missing piece” i vård, omsorg och utbildning av enskilda individer 
(Davies 2012). 

Sammanfattningsvis går det att hävda att de värderingsförskjutningar som 
är en följd av det materiellt sett gynnsamma 1900-talets senare hälft tillsam-
mans med de värderingar som lyfter fram den individuella auktoriteten i 
relation till olika institutioner i samhället, särskilt religiösa institutioner, har 
lagt grunden för en ökad betoning av existentiella livsåskådningsfrågor men 
också för ett ökat behov av en offentlig legitimering av denna existentiella 
livssfär. Den från troskrav befriade andligheten kräver andra eller nya resul-
tat i form av upplevd lycka och tillfredsställelse i en kvalitetsstyrd situation 
för att fungera som en resurs för individen. Upplevelsen av utebliven lycka 
blir då ett existentiellt problem för individen och kan relateras till den stress-
bild som har blivit så tydlig i västerlandet. Själva idén om frihet (att välja) är 
dock ett viktigt värde i en demokrati som behöver ständig legitimering av 

                                                 
46 Sprituality är ett svåröversatt begrepp. Det handlar om en andlighet som visserligen kan ha 
sin bas i en institutionell fromhet men som förhåller sig frikopplad från denna. Eftersom det 
andliga i Sverige syftar på religiösa trosföreställningar, är det bättre att i svenskt språkbruk 
tala om en existentiell fromhet eller om existentiella frågor. Denna existentiella dimension 
refererar till de grundläggande frågorna om livets mening (ultimate questions) och till varför-
frågorna kring lidande och död.  
47 Om riktlinjer för palliativ omsorg (med trevande bestämmelser av etiska och värdemässiga 
grundprinciper) se http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/palliativvard. 
Skolinspektionens ställningstagande rörande Yoga, se http://www.skolinspektionen.se/sv/ 
anmälningar och www.skolvarden.se/artiklar/yoga-ar-inte-religion.  
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samhällets politiska institutioner. Allt detta gör att den senmoderna diskur-
sen om en ökad subjektivering av livssfären och en ökad fragmentering av 
åskådningar i praktiken har lett till ett behov av nya offentliga förhandlingar 
för att skapa en existentiellt hållbar situation för både individ och samhälle. 
Detta gör det existentiella livet till en offentlig angelägenhet och bidrar till 
att göra gränserna mellan det privata och det offentliga oklara.  

Från sekulär offentlighet till postsekulär pluralism 

Religion och det offentliga 
I avsnitt 3 har jag genom fyra fallstudier visat att religion uppträder i relation 
till det offentliga samhällslivet på minst fyra olika sätt, dels genom en kom-
plex relation till staten, dels genom sin välfärds- och samtalsrelation inom 
det civila samhällets ram, dels genom den mångkulturella pluralismens of-
fentliga karaktär och dels genom den existentiella livssfärens behov av of-
fentlig legitimering. Alla dessa roller kan relateras till den uppgift som anses 
vara offentlighetens främsta, dvs. att fungera som en arena eller som en plats 
för kommunikation där gemensamma goda värden förhandlas fram.48 Det 
offentliga finner vi i samhällets olika maktinstitutioner. Det gäller de poli-
tiska partierna och riksdagens beslutmakt som förvaltas av staten. Men det 
gäller också samhällets institutioner med a) den juridiska makten (som seku-
lärt sammanhållande institution), b) skolan, universitetet och forskningen 
(med makten över tanken), c) hälsa och sjukvård tillsammans med sam-
hällets sociala institutioner (med makten över vardagen) samt d) kultur och 
seder (med maktpåliggande bruk av traditioner).  

Men det offentliga representeras också av media som fungerar som en 
arena för det offentliga samtalet. Eftersom media betyder mycket som för-
medlare och granskare av dessa samtal blir media i sig själv en markör av 
denna offentlighet. Genom att dessutom ta upp frågor, som journalister be-
dömer har allmänt intresse, får media makt över den offentliga diskursen, 
något som politiska partier och religioner måste förhålla sig till (Bjereld & 
Demker 2011; Lövheim 2010). 

En ytterligare betydelsefull arena är folkrörelserna, med nära relationer 
till det politiska livet och föreningslivet som fungerar som en demokratiskola 
(Amnå 2007). I denna grupp ingår också nätverk av volontärer och aktions-

                                                 
48 Denna definition diskuteras ofta i relation till Habermas kommunikationsteoretiska modell, 
se t ex Olsson 2009 och Bjereld & Demker 2011. Casanova 1994, och i denna bok, diskuterar 
religionens relation till ”the public sphere”. Jämför Wijkström’s (2012) tankar om samhälls-
kontraktet som ett uttryck för denna omförhandling där bl.a. föreningslivet är aktörer. Se 
också Marta Axner 2013 för en intressant kritisk analys av Casanova och Habermas idéer om 
religion och det offentliga. 
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grupper av mer eller mindre temporär karaktär (nätverk kring mobbing i en 
skola, drogberoende, djurförsök, kvinnojourer, hedersrelaterat våld etc). 
Dessa volontärer fungerar som en sambandsarena mellan statliga institution-
er, t ex polisen, och allmänheten (t.ex. Missing People49). Dessa använder 
ofta stadens gator och torg som sin offentliga arena där kulturer möts i en 
slags ”positiv friktion” som är nödvändig för sammanhållning (Lidskog 
2006). Bland dessa aktörer finner vi också kyrkor och religiösa grupper lik-
som religiöst engagerade individer. 

Till detta kommer konsumtionssamhällets aktörer som bryter sig in i den 
offentliga diskursen och som har vunnit i inflytande. Det gäller inte bara 
finansiella aktörer utan också köpcentra (platser för konsumtion). Mark-
naden (nästan som ett essentiellt väsen) har bidragit till kommersialiseringen 
av den offentliga sfären. Detta märks bl.a. genom impregneringen av det 
offentliga språket med det som Wijkström (2011) kallar ”business talk”. 
Bakom detta ligger en tjänstelogik som främjar kundrelationer. Som exem-
pel kan nämnas ett växande marknadstänkande inom vården.50 Även relig-
ionen, särskilt i USA, har tagit till sig ett marknadstänkande (Stark & Bain-
bridge 1985; Iannaconne 1992; Hamberg & Pettersson 1994). Detta är också 
märkbart i England (Woodhead 2012). 

Det finns således en skala från en ”stark” offentlighet, som representeras 
av staten och de politiska partierna, till en ”svag” offentlighet som gränsar 
till det privata. Det finns en successiv förskjutning av makten från staten till 
individen genom en utökad medborgarmakt. Den ökade roll som det civila 
samhället har fått, ger en förskjutning eller en vidgning av det offentliga till 
områden som gränsar till det privata livet (där existentiella livsfrågor nu 
uppträder). I tanken om religionens privatisering ingår att religionen har 
förlorat sitt inflytande i samhället. Det som skapar oro idag är att en ”för-
nyad” relation till det offentliga rummet också innebär en förnyad relation 
till makten.  

I västvärlden har den sekulära grundhållningen haft monopol på den of-
fentliga agendan vilket gör att religionen inte har tillåtits delta i det offent-
liga samtalet på sina egna villkor (Martinson 2010). Det är förändringen av 
dessa villkor som diskuteras just nu och som bl.a. Habermas (2006, 2008) 
har avsett i sin lansering av begreppet det post-sekulära tillståndet. Den 
ökade synligheten av religion i det offentliga rummet beror därför inte på 
någon ökning av den individuella religiositeten utan på förändrade förutsätt-
ningar för religiösa aktörer att delta i den offentliga diskursen. Både den 

                                                 
49 Missing People Sweden (MPS) är en organisation som samordnar och genomför skall-
gångar av försvunna personer i Sverige, med säte i Göteborg. MPS har ett nära samarbete med 
anhöriga och polis och tar alltid poliskontakt innan de lägger upp en efterlysning med MPS 
som avsändare. MPS är ett exempel på ett nätverk som använder Internet för att komma i 
kontakt med medlemmar och sympatisörer.  
50 Se t.ex. Maciej Zarembas reportageserie i Dagens Nyheter i mars 2013 om effekter av New 
Public Management inom vården (DN 3/3 2013).  



224 

religiösa identitetsbildningen och det nya utanförskapet leder till en plural-
ism som behöver hanteras offentligt. Men det gäller också de nya förutsätt-
ningar som gäller inom ramen för det civila samhället med dess mångfald av 
röster och aktörer.  

Det är slående hur stort forskningsintresse som det civila samhället har 
rönt under de senaste årtiondena. Till detta kommer framväxten av en rad 
paraplyorganisationer med uppgift att samordna en omfattande förenings-
verksamhet (Jeppsson Grassman & Svedberg 1999) och företräda dessa 
grupper inför statliga myndigheter.51 Det är på motsvarande sätt intressant att 
se omfattningen av de initiativ som regeringen har tagit både till överens-
kommelser med det ideella föreningslivet och i formuleringen av en politik 
för det civila samhället.52 Det gäller också framväxten av religiösa paraply-
organisationer som samordnar det ökande antalet religiösa grupper i sam-
hället och som därmed fungerar på motsvarande sätt i relation till staten.53 
Till detta kommer en ökad aktivitet då det gäller statens kontakter med tros-
samfunden.54 
                                                 
51 Sedan början av 1990-talet har det civila samhället expanderat genom ett antal samarbets-
organisationer som har skapats med syfte att koordinera och företräda medlemmarna inför 
staten: 1) Forum för frivilligt socialt arbete, 1993 (www.socialforum.se) som driver volontär-
byrån med 1653 registrerade organisationer (www.volontarbyran.se); 2) Ideell Arena, 1998 – 
60 organisationer som bl. a. främjar forskning, utbildning och utvecklingsarbete 
(www.ideellarena.se); 3) Famna 2004 – branschorganisation för t ex privata sjukhus 
(www.famna.org); 4) Sektor3, 2008 – tankesmedja för det civila samhället (www.sektor3.se); 
5) Ideell kulturallians, 2008 (www.ideellkultur.se); 6) CIVOS – Civilsamhällets organisation-
er i samverkan, 2009 – samordnar det civila samhällets politik gentemot staten 
(www.civos.se).  
52 Regeringen har 1) träffat en Överenskommelse (2008) om samverkan med de idéburna 
organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting 
(www.overenskommelsen.se), 2) presenterat en Politik för det Civila samhället 2009/10:55 
där samverkansidén utvecklas med bl.a. en satsning på forskning, 3) genomfört Lag om Of-
fentlig Upphandling (LOU 2007:1091), 4) genomfört Lag om Valfrihetssystem (LOV 
2008:962) som ger valfrihet för individen att välja utförare (måste godkännas av respektive 
kommun), 5) Genomfört skattereduktion för gåvor till ideella organisationer, gäller från och 
med år 2012 och 6) Tillsatt en framtidskommission (2011) där bl.a. en rapport om Civilsam-
hället har presenterats (Harding 2012) och Framtida utmaningar för sammanhållning och 
rättvisa (Charlotta Levay 2013). Svenska framtidsutmaningar: Slutrapport från regeringens 
Framtidskommission. Ds 2013:19. 
53 Exempel på religiösa grupper och nätverk som staten kan samverka med är: 1) Sveriges 
Kristna Råd, 1992 (kristna kyrkor i Sverige); 2) Sveriges interreligiösa råd (nybildat 2012), 
nätverk som leds av ärkebiskopen i Svenska kyrkan; 3) Ideellt forum för Svenska kyrkan 
(www.ideelltforum.se) förmedlar volontärer (www.volontarbyran/svenskakyrkan); 4) Riks-
föreningen Sveriges Stadsmissioner, 2008, 7 medlemmar (2010); 5) Ortodoxa och öster-
ländska kyrkors ekumeniska råd (koordinerar samarbete med Statens stöd till trossamfunden, 
SST); 6) Islamiska samarbetsrådet (koordinerar samarbete med SST); 7) Judiska Centralrådet 
(koordinerar samarbete med SST); Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (koordinerar samar-
bete med SST).  
54 Statens stöd till trossamfunden utökades 2011 till 70 miljoner (www.sst.a.se). SST:s roll 
stärktes genom att bli ett expertorgan för staten i frågor som rör trossamfunden. Till detta 
kommer det s.k. Trossamfundsrådet – ett samarbetsråd mellan regeringen och religiösa orga-
nisationer (www.regeringen.se/sb/d/16970) – träffas två gånger per år. Regeringen ger också 
ut Nyhetsbrevet Trossamfund (www.regeringen.se/sb/d/15931).  Se också Casanova (i denna 
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Den här genomgången visar att religion relaterar till det offentliga på 
olika sätt, beroende på definition. Religion kan vara en statsfunktion (även i 
en nordisk demokrati) eller en organisation, som enligt SST:s definition skall 
fira gudstjänst och utöva omsorg. Religion kan ha en kulturell funktion i 
relation både till majoriteter och minoriteter (inhemska såväl som migrerade) 
(Fokas 2012). Religion kan också ha en privat existentiell roll där substanti-
ella gudsupplevelser och existentiella livsfrågor uppträder samtidigt. Det 
paradoxala idag är att religion, genom sin mångdimensionalitet, finns mer 
omfattande närvarande inom andra (offentliga) institutioner i samhället än 
som en egen institution. Den successiva utvecklingen mot handlingsbaserad 
forskning (bottom-up-studier, jfr Hervieu-Léger 2000 och i denna bok), sva-
rar därför mot grundläggande behov av studier av religiösa dimensioner bor-
tom traditionella religionsdefinitioner. Det är i denna typ av forskning, där 
religion uppträder i nya konstellationer, som den religiösa relationen mellan 
det privata och det offentliga blir intressant att studera.55 

”Postsekulär” pluralism56 
Vi konstaterade ovan att det offentliga är en arena där det gemensamma 
goda samhället förhandlas fram. Denna offentliga förhandling ägs inte längre 
av staten och av det politiska etablissemanget utan en förskjutning av infly-
tandet har ägt rum till förmån för individer och (nätverks)grupper i det civila 
samhället (Bjereld & Demker 2011). I de nordiska länderna vilar det civila 
samhället ytterst på de mänskliga rättigheterna (yttrande-, samvets-, mötes-
frihet) och på demokratiska former för deltagande i det offentliga samtalet. 
Det civila samhället är dock beroende av moraliska eller etiska källor för sitt 
samtal. Det är där som religionen kommer in som normgivare och stöd för 
individer och grupper i deras överväganden.  

                                                                                                                   
bok) som visar att den franska staten organiserar religiösa grupper i kyrkliknande samfundsin-
stitutioner, som staten sedan kan ha som samtalspartner.  
55 Det är i det här perspektivet som det religiösa ledarskapet får en mer karismatisk prägel, 
enligt Webers och Carrolls terminologi (se Per Hansson i denna bok).  
56 Habermas 2008, skriver att ”the description of modern societies as ”post-secular” refers to a 
change in consciousness…” med avseende på tre faktorer: 1) Medvetandet om att leva i ett 
sekulärt samhälle resulterar inte längre i tanken att modernisering enbart kan ske på bekostnad 
av religionens offentliga inflytande och relevans för individen, 2) Religiösa samfund har fått 
ett ökat inflytande på det nationella planet, t ex genom abort, eutanasi, biotiska frågor, dvs 
frågor som kräver politisk reglering men där de politiska premisserna är dunkla och därför 
svåra att hantera. Detta ger religiösa organisationer rollen av ”tolkningssamfund” (Communi-
ties of interpretation); 3) En ökande religiös pluralism på grund av immigration. I våra sam-
hällen, som fortfarande håller på att anpassa sig till en post-kolonial situation, är en tolerant 
samexistens mellan olika religiösa gemenskaper och integrationen av immigranters kulturer, 
en aktuell och svårhanterlig process. Jfr Kanckos 2012, som i en studie av den politiska debat-
ten om assisterad befruktning i Finland, ansluter sig till Habermas (2008) post-sekulära tanke 
om samfunden som, ”tolkningssamfund”.  
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I en intressant översikt i denna bok argumenterar Ziebertz och Riegel för 
att det post-sekulära begreppet kan användas för att sammanfatta det av Ha-
bermas (2006) beskrivna behovet av en ny samtalsmöjlighet bortom religiösa 
och sekulära distinktioner (trots översättningskravet). Ziebertz och Riegel 
påpekar dock att den religiösa traditionen inte är enhetlig. Den har minst en 
icke-sekulär och en post-sekulär inriktning. Den icke-sekulära utgörs enligt 
deras terminologi av den globala fundamentalismen och av lokala tradition-
alister. Dessa har i allt väsentligt ett icke-diskursivt förhållningssätt till det 
omgivande samhället. Även om olika typer av icke-sekulära traditionalister 
finns, som förhåller sig olika till det sekulära samhället, är synsättet i grun-
den exklusivt. De tenderar därmed att utveckla ett parallellt samhälle, vid 
sidan av det sekulära. 

Mot detta sätter Ziebertz och Riegel det post-sekulära diskursiva tillstån-
det, som går bortom uppdelningen mellan en sekulär och en icke-sekulär 
diskurs. Detta förhållningssätt ansluter till tanken om nya behov av förhand-
ling av värden och normer som har uppstått som en följd av nya globala och 
privata relationer. Detta gäller också religiösa övertygelser som utvecklas 
genom samtal, snarare än genom fastställda dogmer. Detta gör att privatise-
ringstanken inte längre uppfattas som en ”befrielseprocess” från institutioner 
(klassisk sekularisering) utan som en social uppbyggnadsprocess där den 
individuellt baserade ”samtalsekologin” leder till formeringen a) av existen-
tiell livskvalitet för individen, b) av världsbilder som ger sammanhang och 
mening och c) av solidaritet och ansvar för samhälle och mänsklighet. Po-
ängen med resonemanget är att den traditionella spänningen mellan det seku-
lära och det icke-sekulära övervinns genom att föra in det post-sekulära be-
greppet. Detta gör att tanken om religionens offentlighet får en annan inne-
börd.  

Att religionens betydelse för värderingar som rör familj och politik inte 
besvaras enhetligt visar Zrinscak och Nikodem (i denna bok). Deras analys 
av EVS-material i Europa visar att (särskilt i östra Europa) lågt religiöst en-
gagemang i ett land kan ge hög grad av profilering i sociala frågor medan en 
hög grad av religiöst engagemang (genom gudstro och gudstjänstdeltagande) 
inte ger samma utslag i denna typ av moraliska frågor. Det beror på normer-
nas generella acceptans av majoriteten. Detta visar att religion kan ha en 
diskursiv roll genom en majoritetsrelation (som inte ger utslag i statistiken), 
medan en urskiljbar religiös grupp (minoritet i samhället) kan ge ett tydligt 
statistiskt utslag. Detta visar hur olika samtalsrelationen i det offentliga 
kommer till uttryck och att olika definitioner av religion har betydelse för 
samtalets form och innehåll. Den nya synligheten är därför som ett janusan-
sikte, den har minst två olika sidor.  
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Till detta kommer att det post-sekulära begreppet inte kan knytas till en 
ökning av det religiösa engagemanget i de nordiska länderna.57 Det intres-
santa ligger i den nya synlighet som religionen har fått genom den komplexa 
offentlighet som samhällsomvandlingen bidrar till. Dessa samhällsföränd-
ringar leder till en pluralism som är bredare och djupare än den 1960-
talspluralism som växte fram med det sekulära samhället. Den pluralism som 
växer fram idag inkluderar samhällets alla individuella och kollektiva röster, 
där religion i olika bemärkelser ingår. Som Peter Berger (2008) skriver byg-
ger det demokratiska samtalet inte på sekularism utan på pluralism. Detta 
förklarar det ökande intresset sedan 1990-talet att beforska det civila sam-
hället, eftersom detta består av grupper och nätverk som bidrar till att ut-
veckla känslan av samhörighet och sammanhang. Det är i det perspektivet 
som begreppen tillit (Trägårdh 2009), socialt kapital (Putnam 2000) och 
altruism (Yeung 2004) blir framträdande drag i det senmoderna samhället. 

Allt detta ingår som en del av en generell förskjutning från ”Government” 
till ”Governance” (Amnå 2007), dvs. från statlig styrning (top-down) till 
styrning genom medborgarengagemang (bottom-up). En sådan maktför-
skjutning innebär att både formella och informella grupper ges möjlighet att 
påverka de politiska besluten. Utvecklingen har åtminstone delvis inspirerats 
av den Europeiska kommissionens Lissabon-fördrag (2007) där formerna för 
en deltagardemokrati drogs upp. I Finland tog riksdagen beslut om att införa 
deltagardemokrati 2012. I Sverige förbereds en liknande lagstiftning.58 Ge-
                                                 
57 Se också Calhoun m.fl. 2011, som anser begreppet var svårdefinierat. David Martin är 
principiellt tveksam till begreppet. Han gör paralleller med utvecklingen på 1960-talet och 
menar att samhället aldrig blev så sekulärt, som teorierna hävdade. På samma sätt blir inte 
heller samhället så post-sekulärt som teorierna hävdar idag (Martin 2005, 2011). Martinsson 
(2010) och Lövheim (2010) anser att religion inte kan återkomma eftersom den aldrig har 
försvunnit. Davie (i denna bok) påminner om att vår uppfattning om verkligheten kan spela 
större roll än verkligheten själv, dvs. världen bedöms vara postsekulär därför att forskningen 
har valt att uppmärksamma religionen snarare än att ignorera den. Beckford (2012) kritiserar 
begreppet eftersom det används med olika betydelser. Han kritiserar en förenklad diskussion 
där det postsekulära ersätter det sekulära, eller fungerar som en ersättning av sekulariserings-
teorin. Den kritiska aspekt som kommer närmast den forskning som denna artikel represente-
rar, avser frågan om religionens nya synlighet i det offentliga bl.a. genom religiösa organisat-
ioners möjligheter att komplettera staten genom att erbjuda välfärdstjänster. Jag behandlar 
också begreppet kritiskt, men accepterar det som en del av Habermas tankar om ett pluralist-
iskt och demokratiskt samtal (Beckfords femte grupp). Casanova (2009:26) skriver ”Becom-
ing post-secular does not mean necessarily becoming religious again, but questioning our 
stadial consciousness de-stabilizing if not our secular immanent frame, at least the possibili-
ties of transcendence within the immanent frame, and being open, receptive, at least curious to 
all the manifold forms of being religiously human”. 
58 Se Lag om medborgarinitiativ utfärdad av regeringen i Finland den 13/1 2012. I denna lag 
föreskrivs om det förfarande som ska iakttas när ett medborgarinitiativ enligt grundlagen 
läggs fram. Medborgarinitiativet är ett verktyg för den direkta demokratin med vars hjälp 
minst 50 000 röstberättigade finska medborgare kan lägga fram ett initiativ för riksdagen om 
att en lag ska stiftas. Medborgarinitiativförfarandet kompletterar den traditionella representa-
tiva demokratin. Dessa tankar bygger på EU:s förordning nr 211/2011 om medborgarinitiativ. 
Medborgarinitiativet innebär att EU-medborgare kan uppmana kommissionen att lägga fram 
lagförslag på områden där EU har befogenhet. I Lissabonfördraget står det att minst en miljon 
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nom att delta i civila protester, etablera grupper av volontärer som bidrar till 
innovativa samhällslösningar och genom att delta i den mediala diskursen 
om friheter, rättigheter och solidaritetsvärden, blir även religionen en del av 
en offentlig medborgerlig diskurs. Denna positiva aspekt på relationen stat-
medborgare kan, som påpekades ovan, också ses som ett sätt för staten att 
oskadliggöra och kontrollera kritiken. Sammantaget innebär utvecklingen 
sannolikt en försvagning av traditionell partibunden parlamentarism men en 
förstärkning av den deliberativa demokratin.59  

En fråga som kräver ett empiriskt svar är om nordiska lokala sociala 
myndigheter i allt väsentligt lever kvar i det sekulära paradigmet och därmed 
betraktar den religiösa pluralismen som ett hot mot samhällets sammanhåll-
ning (Griera 2012). Är det till och med så att den samhällsvetenskapliga 
forskningen lever kvar i detta paradigm, medan det pågår grundläggande 
samhällsförändringar, som kräver att blicken flyttas från en imaginär före-
ställning om sekulär homogenitet till en imaginär föreställning om en ny 
pluralistisk samhällsordning (Davie i denna bok). Som David Martin (1978) 
har föreslagit uppträder olika sekulära mönster i Europa, varav det nordiska 
har sin specifika karaktär med en starkt präglad nationell sammanhållning 
som bygger på de principer som drogs upp i den Westfaliska freden 1848. I 
den omvandling som pågår till en post-westfalisk tid, går det inte att bortse 
från de historiska förutsättningar som gäller för respektive kultur, också den 
nordiska med sina sekulära variationer (Christensen 2010). Som Saba Mah-
mood (2012) påpekar så konstrueras minoritetsdiskursen i ett europeiskt 
sammanhang fortfarande i ett westfaliskt perspektiv där anpassningen till en 
kulturell normalitet blir underförstått närvarande. Det är i det perspektivet 
som det har blivit allt mer intressant att söka hitta det gemensamma (med-
borgarskapet) i ett samhälle som präglas av individualism och pluralism.60 

Avslutning 
I det här avslutande kapitlet har jag velat visa att den sekulära europeiska 
statens påtagna roll att definiera den religiösa relationen mellan det privata 
och det offentliga inte följer ett enhetligt mönster, varken historiskt eller 

                                                                                                                   
medborgare från ett ”betydande” antal länder måste skriva under initiativet. Men där står 
ingenting om detaljerna. (http://www.medborgarinitiativ.se).  
59 Det minskade partipolitiska intresset är ett tecken på detta. Idag är knappt 7% av den vuxna 
befolkningen medlemmar i ett politiskt parti. Samtidigt är det partipolitiska systemet grund-
läggande. För en kritisk diskussion se Bjereld-Demker 2011).  
60 Jfr Trygve Wyller (i denna bok) som påminner om det växande antalet papperslösa i 
Europa. Dessa har blivit icke-människor som lever osynligt på icke-platser eller i läger p.g.a. 
den westfaliska medborgarskapstanken. Detta visar hur en medborgarskapstanke, som avser 
att främja en god sammanhållning, samtidigt kan fungera utstötande. Wyller menar att den 
diakonivetenskapliga forskningen bör analysera detta växande problem som berör människors 
identitet och sociala integration.  
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geografiskt. I själva verket privatiserades och marginaliserades religion ald-
rig så som sekulariseringsteorin har förutsatt. Religion har varit närvarande 
under hela 1900-talet genom höga värden för medlemskap i de nordiska 
majoritetskyrkorna men samtidigt osynliggjord genom den starka kulturella 
integrationen. Genom ökade globala kontakter både genom media och ge-
nom migrationen har religion blivit allt mer uppmärksammad som en social 
och politisk kraft både på gott och ont. Den nya synligheten beror på flera 
samverkande faktorer varav jag har velat lyfta fram fyra som har aktuali-
serats av den Uppsala-baserade forskningen.  

Vi har för det första sett att kyrka-stat relationer följer olika historiska ge-
nealogier och inte givna mönster samt att den westfaliska ordningen sakta 
håller på att luckras upp, men fortfarande präglar de nordiska ländernas ma-
joritets- och minoritetsrelationer. För det andra har vi sett att den konsumist-
iska valkulturen inom sig skapar ett utanförskap, som uppstår som en följd 
av konsumtionsbrister, som kan leda till en relativ eller upplevd fattigdom 
också i de nordiska länderna. Det ökade intresset för samverkan mellan aktö-
rer inom det civila samhällets ram skall ses mot bakgrund av den starka sta-
tens minskade roll och behovet av ett vidgat aktörskap som inkluderar kyr-
kor, religiösa organisationer och (nätverks)grupper. För det tredje har vi sett 
att den religiösa pluralismen ställer ökade krav på sekulära staters förmåga 
att inkludera rätten till religion. Denna utveckling har lyft fram de mänskliga 
rättigheternas betydelse också för en religiös identitet (Roth 2012). Snabba 
samhällsförändringar, för det fjärde, gör att identitetssökandet har blivit en 
viktig del av en existentiell livskvalitet. Denna existentiella livssfär håller i 
allt högre grad på att bli ett offentligt samhällsansvar. Allt detta gör att jag 
har argumenterat för att flera utvecklingar pågår samtidigt och att 1900-talets 
process mot ökad privatisering av religionen egentligen fick sin höjdpunkt i 
och med 1960-talets definition av en sekulär modernism och att en ny ut-
veckling mot ökad synlighet därefter pågår parallellt som kan relateras till 
globala sociala och religiösa förutsättningar.  

Jag har argumenterat för att dessa fyra fall-studier sammantaget illustrerar 
en samhällsomvandling som inleddes på 1970-talet, och som benämndes för 
postindustriell, postmodern eller postmaterialistisk beroende på hur accen-
terna läggs. Den ekonomiska utvecklingen gav underlag för en ny logik knu-
ten till samhällets tjänster. Religionens tidigare grupprelationer förändras 
och uppträder i nya konstellationer. Internationellt sett framstår den nordiska 
modellen som en modernitet bland andra (men med globala förgreningar). 
Dessa förskjutningar tydliggjordes 1989 dels genom kommunismens fall, där 
religionen genom den katolska kyrkan fick en framträdande roll, dels i en ny 
världsordning med den liberala ekonomin som segrare (Fukuyama 1992). 
Men förskjutningarna visade också på den liberala ekonomins begränsningar 
genom den ekonomiska krisen 1989 och den följande arbetslösheten på 
1990-talet (Magnusson 2006). Det civila samhället kom därmed att bli ett 
alternativ både till staten och till marknaden. Båda hade visat att de inte 
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förmår att lösa alla sociala, ekonomiska och existentiella frågor som uppstår. 
Det civila samhället har delvis kommit att fungera som en ersättning för 
folkrörelserna genom sin förmåga att utveckla inflytande genom samtal och 
påverkan (aktioner). Allt detta har lett till en förskjutning av makten från 
staten och det politiska etablissemanget till individer och grupper/nätverk 
som påverkar de politiska partierna. Det stora antalet tankesmedjor som har 
växt fram sedan 1990-talet är ett tecken på de politiska partiernas minskade 
ideologiska roll. 

Detta är bakgrunden till bl. a. Filip Wijkströms (2011, 2012) antaganden 
om att den pågående samhällsomvandlingen leder till ett behov av förnyade 
kontraktsrelationer mellan det offentliga och det privata och att nya hybrider 
växer fram som är både kommersiella och sociala. Genom dessa processer 
blir det civila samhällets aktörer en del av den offentliga diskursen om tillit, 
sammanhang, mening och solidaritet. Men idén om nya kontraktsrelationer 
mellan stat, marknad, civilt samhälle och familj/individ innehåller olika ni-
våer. Idén är uttryck dels för nya maktfördelningsmodeller (där medborgar-
inflytande uppgraderas), dels för tanken om samtalets betydelse för det goda 
samhällets sammanhållning, dels om samarbetets betydelse för att värna 
omsorgen i samhället och dels ett uttryck för det individuella engagemangets 
logik. Men kontraktsidén innebär också en ny styrning genom regler om 
anslag genom kontrakt. På detta sätt kan staten upprätthålla kontroll genom 
kvalitetsutvärderingar. Detta gäller inte minst den religiösa sektorn. 

Allt detta visar hur komplex den aktuella situationen är och att gränserna 
mellan det offentliga och det privata blir allt mer porösa. Utvecklingen väck-
er därmed intressanta teoretiska frågor om hur den sociala separationen mel-
lan det religiösa och det sekulära skall förstås. Under hela 1900-talet har 
sekulariseringsteorin utgått från att en sådan successiv separation pågår. 
Under senare årtionden pågår en utveckling som pekar i motsatt riktning. 
Den senare utvecklingen bidrar nu till att göra kyrkor, religiösa organisation-
er och nätverk mer socialt aktiva och politiskt engagerade i frågor som rör 
omsorgen om individen både socialt och existentiellt. Poängen är att det 
specialiserade samhällets institutioner visserligen består, men att religionen 
läcker in i olika samhällsinstitutioner på ett nytt och oväntat sätt genom 
dessa processer (Beyer 2006). 

Vi har också konstaterat att den moderna sekulariseringsteorin så som den 
har utvecklats i Europa inte kan överföras till andra kulturer på ett oproble-
matiskt sätt (Martin 2009). Kanske är det så som Beck, Giddens och Lash 
(1994) uttrycker det att moderniteten är reflexiv och därför inom sig föder 
nya moderniteter, som inte har ett självklart mål. Detta teoretiska tänkande 
ger också underlag för att uppfatta modernitetens utveckling såsom mindre 
determinerad eller rent av som open-ended. Det sekulära tillstånd som Char-
les Taylor (2007) talar om skulle därmed inte vara slutgiltigt, utan snarare 
vara ett tillstånd som ger mångfalden av röster (både sekulära och religiösa) 
en möjlighet att höras. Jag uppfattar att detta också är poängen i Jürgen Ha-
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bermas (2006) tanke om det post-sekulära tillståndet där religiösa röster skall 
få möjlighet att höras inom ramen för det offentliga demokratiska samtalet 
(om de använder ett gemensamt språk). Dessa röster kan dock vara av icke-
sekulär eller post-sekulär art, som Ziebertz och Riegel (i denna bok) definie-
rar begreppen. 

Både samhällsvetenskaplig och religionssociologisk forskning har länge 
utgått ifrån antagandet att privatiseringen av religion är en funktionell kon-
sekvens av det moderna samhällets differentiering och pluralisering. Men 
forskningen har också indirekt utgått från det politiska antagandet om att det 
moderna samhällets fri- och rättigheter endast kan fungera utan en offentlig 
religion. Privatiseringen är därför nödvändig för att mänskliga fri- och rät-
tigheter skall fungera. Den globala utvecklingen har dock visat att denna tes 
om privatiseringen inte fungerar empiriskt enhetligt och att den är normativt 
problematisk eftersom den grundar sig på ett sekulärt antagande om att relig-
ionen kommer att försvinna. På motsvarande sätt har den offentliga sfären 
formats av antaganden om att den politiska diskusen är avgörande för mora-
liska uppfattningar. Det gäller också Rawls antaganden om det nödvändiga i 
att bygga det offentliga samtalet på förnuftsargument (Taylor 2010). Jim 
Beckford (2010) har i sin kritik av Habermas tanke om det post-sekulära 
tillståndet, påpekat att Habermas inte anser att religionens samtalsanspråk 
gäller juridiska eller strikt administrativa (rationellt grundade) samhällsfrå-
gor. I det här läget menar Casanova (2010) att den ökande osäkerheten kring 
tidigare självklara definitioner av det privata och det offentliga gör att fältet 
nu ligger öppet för nya analyser mellan civilisationer, kulturer och länder. I 
enlighet med Eisenstadt’s (2003) modell har varje civilisation sin egen mo-
dernitet med dess styrkor och svagheter. Det gäller civilisationer i historisk 
tid, men också den europeiska civilisationen. I ett globalt perspektiv kan den 
europeiska civilisationen med sin 1900-talsmodernitet endast betraktas som 
en av flera vägar mot framtiden. Frågan är till och med om den vägen har 
nått sitt krön och nu söker sin framtid? 

Detta gör att det inte är självklart vem som äger modernitenen idag. Mo-
derniteten kom visserligen att bli den sekulära maktens triumf över den reli-
giösa under 1900-talet. Man kan säga att 1800-talets minoritet kom att bli 
1900-talets majoritet, särskilt i Europa (Woodhead 2012). Men dessa histo-
riska förutsättningar övergår nu sannolikt i en framtida pluralism, där reli-
giösa och sekulära aktörer utifrån en binär logik måste samverka för att 
uppnå det goda samhället. Att analysera det nuvarande moderna samhällets 
förhållande till religion och de utmaningar för samhälle, lag och demokrati 
som religion utgör, är en av religionssociologins stora utmaningar idag. 
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