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Abstract  

Efter upplysningen under 1700-talet har rationalitet och förnuftstro präglat samhällets utveckl-

ing. Den starka förnuftstro som var en del av upplysningsidealet har under 1900-talet lett till en 

växande religionskritik. Inte minst har det naturvetenskapliga sanningskravet på ett dominant 

sätt ställts emot de sanningskriterier som är tillämpbara på det religiösa området. Sekularise-

ringen har inneburit att samhället avkristnats i en pågående process sedan 1900-talet. Den se-

kulariseringsteori som uppställdes under mitten av nittonhundratalet och som hävdade ett sam-

band mellan tilltagande modernisering och ett ökat avkristnande har emellertid senare visat sig 

vara ett skensamband. Under det postmoderna tillståndet har moderniteten ställts inför en ökad 

självinsikt som tydliggjort att upplysningsidealen drivit fram en osedvanligt framgångsrik ve-

tenskaplig utveckling men också gett upphov till omfattande krig och miljökatastrofer. Vid 

närmre betraktande visar sig moderniteten inte kunna ge svar på människors djupt liggande 

existentiella och moraliska frågor. Tillsammans med en kraftig migration till Sverige och ett 

nyväckt intresse för new age rörelser har det uppstått en motrörelse som gör att man kan tala 

om ”Guds återkomst”. Detta innebär att dagens postsekulära samhälle uppvisar en komplex 

struktur med flera motriktade tendenser. Uppsatsen avser i huvudsak svenska förhållanden även 

om migrationen är global till sin karaktär. Till följd av denna utveckling kan vi tala om en ökad 

religiös synlighet där olika religiösa tecken uppmärksammas som ny trend i det svenska sam-

hället. Uppsatsen är en litteraturstudie av tre författare som beskriver den religiösa och filoso-

fiska utvecklingen ur ett postsekulärt perspektiv. De tre böckerna är Ola Sigurdson, Det post-

sekulära tillståndet (2009), Jayne Svenungsson, Guds återkomst (2004) och Mattias Martinson, 

Postkristen teologi (2007). Som ett resultat av den sekulära utvecklingen har kyrka och stat 

skiljts åt vilket i sig inte behöver betyda religionens försvinnande utan snarare kan öppna för 

ett nytänkande. I den sekulära utvecklingen ingår en privatisering av religionen som innebär att 

religionen mycket väl kan utvecklas utanför kyrkan. I takt med religionens ökade synlighet 

växer det också fram olika former av ateism och ett religionskritiskt förhållningssätt. Ateismen 

ingår i den diskussion som förs i uppsatsen kring de förändringar som sker i samtiden. 

 

Nyckelord: Kristendom, modernitet, sekularisering, postsekulär, nyandlighet, politik, ateism.  

 

 



 

3 

 

Innehållsförteckning  

  

Kapitel 1 Inledning .................................................................................................. 1 

1.1. Syfte och frågeställning ............................................................................... 2 

1.2. Avgränsning ................................................................................................. 3 

1.3. Forskningsgenomgång ................................................................................. 4 

1.4. Material ...................................................................................................... 10 

1.5 Presentation av de texter som utgör underlag för uppsatsen ...................... 11 

Kapitel 2 Teori ...................................................................................................... 16 

Postmodernism .................................................................................................. 17 

Postsekularisering ................................................................................................ 18 

Ateism och religionskritik ................................................................................ 19 

 

Kapitel 3 Metod .................................................................................................... 22 

 

Kapitel 4 Resultat och Analys ............................................................................... 23 

4.1. Religion och politik ................................................................................... 23 

4.2. Guds återkomst .......................................................................................... 28 

4.3. Teologisk förnyelse .................................................................................... 31 

 

Kapitel 5 Diskussion ............................................................................................. 34 

Sammanfattning och slutsatser .............................................................................. 40 

Referenser ............................................................................................................. 43 

 

 

 



 

1 

 

Kapitel 1  Inledning 

I denna uppsats görs en litteraturstudie av hur tre moderna författare beskriver den religiösa och filo-

sofiska utvecklingen utifrån ett postsekulärt perspektiv. De tre böckerna är Ola Sigurdson, Det postse-

kulära tillståndet (2009), Jayne Svenungsson, Guds återkomst (2004) och Mattias Martinson, Post-

kristen teologi (2007). Under 1900-talet utvecklades idén om sekularism vilken hävdade att det finns 

ett samband mellan modernisering och sekularisering.1 Tesen säger att i takt med att samhället moder-

niseras blir det också mer sekulariserat det vill säga präglat av en borttynande religiositet. Uppsatsen 

studerar i huvudsak svenska förhållanden som under de senaste decennierna genomgått en kraftig av-

kristning som till synes ger stöd för en sådan uppfattning. Denna utveckling avser för övrigt i större 

eller mindre grad hela Europa och den sekulära schablonbilden kan i detta perspektiv förstås så att 

Europa är kontinenten som Gud glömde. Senare har det visat sig att sekulariseringsteorin beskriver ett 

skensamband. Samhällsutvecklingen överskrider nämligen moderniteten på ett sådant sätt att vi idag 

anser oss leva i ett postsekulärt tillstånd.2 Pluralismen ökar och sekularismens antites om ”Guds åter-

komst” får en ökad aktualitet. Moderniteten bygger på upplysningsidealen vetenskap, rationalitet och 

mänskligt förnuft. Upplysningen har emellertid inte levt upp till förväntningarna. Den empiriska ve-

tenskapen och rationaliteten svarar inte på frågor om moral och människovärde.3 Trots stora veten-

skapliga framgångar har mänskligt iscensatta katastrofer som två världskrig, förintelse och miljökata-

strofer utspelats under 1900-talet. Det vore dock fel att påstå att den senmoderna människan frigjort 

sig från upplysningen. Det skulle vara detsamma som att förstå postmoderniteten som ett palimpses-

tiskt tillstånd. I Nietzsches efterföljd ger modernitetens verkningshistoria istället upphov till formule-

ringen ”Ingen gärning kan göras om intet ….Detta, detta är det eviga straffet tillvaro, att tillvaron evigt 

måste vara gärning och skuld”.4 I ett mindre pompöst språkbruk skall utvecklingen ses som historisk 

kontinuitet och vi lever med upplysningsarvet samtidigt som vi går in i en postmodern tradition.  

Den postmoderna tidsåldern är reflexiv och gör moderniteten uppmärksam om sina egna svagheter. 

Religionen är en integrerande och gemenskapsbildande social verksamhet som i sin dogmatiska grund-

syn tar en tydlig utgångspunkt i en etik byggd på mänskliga rättigheter och humanism. Mot denna 

bakgrund finns det skäl att studera hur de tre författarna beskriver religionens roll i det senmoderna 

samhället. Är det så att vi i det nutida samhället lever med en aktuell konflikt mellan rationalism och 

                                                 
1 Sigurdson, Ola, Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik. Göteborg. Glänta. 2009, s 8. 
2 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 10. 
3 Martinson. Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök. Göteborg. Glänta. 2007, s 58. 
4 Martinson. Postkristen teologi, s 62; Nietzsche. Friedrich. Så talade Zarathustra. Stockholm. Bonniers 1999, s 129. 
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humanitet? Är västerlandets sekulära öde en bekräftelse på att människan för alltid förlorat sin förstå-

else för det religiösa språket och symboliken? Är det möjligen så att den meningsförlust som följer av 

religionens undanträngande har skapat behov Guds återkomst? Det är många frågor som tränger sig på 

och kräver svar. De tre valda författarna har olika utgångspunkter och beskriver religionens och teolo-

gins processuella förändring utifrån olika perspektiv. Genom sina olika angreppspunkter bidrar böck-

erna sannolikt till att fördjupa förståelsen av religionens nya roll. Uppsatsen syftar till att studera hur 

de tre författarna beskriver dessa tillstånd och hur de placerar in religionen i en komplex nutid. 

I en diskussion om den postsekulära samhällsutvecklingens effekter finns också ateismen i dess olika 

former närvarande. Ateismen utgör en betydelsefull del av den diskussion som förs i uppsatsen. När 

uppsatsens syfte sägs vara att placera in religionen i en komplex nutid så ingår i detta syfte att studera 

hur den religiösa utvecklingen tycks driva på ateismen till ett mer aktivt motstånd mot den religiösa 

förnyelse som karaktäriserar samtiden. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att genom en studie av tre böcker som behandlar den postsekulära och teologiska 

utvecklingen undersöka hur författarna valt att beskriva de förändringar som religionen undergår i den 

svenska samtiden. Inom både filosofi och teologi talas det om att moderniteten är ifrågasatt i en själv-

reflekterande postmodern hållning. Den förnuftstro och rationalitet som varit ett dominerande uttryck 

inom den västerländska moderna utvecklingen visar sig inte kunna besvara alla typer av frågor. Fram-

förallt är det centrala existensfrågor och etiska frågor som förblir obesvarade av den empiriska veten-

skapen. Det finns rader av vetenskapliga forskningsområden som överlämnar de etiska bedömningarna 

till de filosofiska och religiösa områdena. Är det exempelvis rätt att bedriva embryonal stamcellsforsk-

ning? Är det rätt att utveckla kärnvapen? Tekniken sätter inga gränser. Det går att med modern telefoni 

och gps-teknik övervaka medborgarnas all kommunikation men frågan är om det är etiskt rätt? 

I en direkt följd av upplysningsidealens empiriskt knutna sanningskrav genomgick människan en av-

förtrollning som konkret innebar att fenomenvärlden ansågs bestå endast av sådana fenomen som 

kunde bevisas empiriskt. Religiösa myter och erfarenheter förlorade därmed sin betydelse. Det är ex-

empelvis inte möjligt att empiriskt bevisa Marias jungfrufödsel eller Kristus uppståndelse. Det går inte 

heller att empiriskt styrka människors erfarenheter att genom eukrastin nå kontakt med Gud. I dessa 

avseenden rör sig religionen i en mytisk symbolvärld som är åtkomlig för människors erfarenheter 

men aldrig kan rättfärdigas med empirisk bevisning. Inom religionen råder ett sanningskrav som står i 

opposition till upplysningens möjligen överdrivna tro på det mänskliga förnuftet. Under de senaste 
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decennierna har det vuxit fram en teologisk och filosofisk reflektion med intresse för den religiösa 

symboltolkningens synbarliga återkomst och dess betydelse för människors behov av stabila funda-

ment i existentiella frågor. Samtidigt med den pågående sekulariseringen växer det fram en kritisk 

självreflektion inom moderniteten som synliggör de begränsningar som sätts av förnuftstro och empir-

ism. Därtill kommer att religionens synlighet ökar i det postsekulära samhället. Det växer fram nyand-

liga rörelser utanför de institutionaliserade kyrkorna och som ett resultat av den pågående globala mi-

grationen etableras religioner från andra delar av världen i det svenska samhället. Denna uppsats tar 

ansats den komplexa utveckling som kan beskrivas som postsekulär i vilken också Guds återkomst tar 

plats.  

Den övergripande frågeställningen På vilket har de senaste decenniernas utveckling inom filosofi och 

teologi bidragit till förändringar det postsekulära och teologiska perspektivet? 

Underliggande forskningsfrågor formuleras enligt följande: 

På vilket sätt väljer de tre författarna att beskriva religionens roll i den postsekulära utvecklingen?  

På vilket sätt menar de tre författarna att religionen blivit mer synlig i det samtida samhället? 

På vilket sätt förändras gudsbegreppet i ett postsekulärt perspektiv? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen avser att studera den process som omfattar sekularisering inom de västerländska samhällena 

och hur denna utveckling under de senaste decennierna möts av en motriktad tendens som kan benäm-

nas religionens eller Guds återkomst. De tre utvalda böckerna Ola Sigurdson, Det postsekulära till-

ståndet (2009), Jayne Svenungsson, Guds återkomst (2004) och Mattias Martinson, Postkristen teologi 

(2007). Böckerna behandlar den sekulära och postsekulära utvecklingen ur olika perspektiv. Den för-

ändrade synen på religion har en rik förgrening med spridning inom såväl den inomkyrkliga-, teolo-

giska- och filosofiska utvecklingen. Genom att uppsatsens forskningsfrågor prövas genom läsning av 

de tre valda böckerna upprättas en avgränsning av det i övrigt omfattande material som utgör tidigare 

forskning. Även de tre valda böckerna har ett omfattande innehåll och metoden att studera utveckl-

ingen enligt visa utvalda teman utgör i sig en avgränsning. Genom en tematiserad läsning synliggörs 

diskussioner som möjligen bidrar till att rättfärdiga forskningsfrågorna. 
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1.3 Forskningsgenomgång 

Eftersom ämnesområdet sekularisering och postsekularisering avser aktuella och betydelsefulla pro-

cesser i samhället finns en omfattande aktuell forskning. Uppsatsen har en inriktning mot gränsområdet 

mellan filosofi och teologi liksom mot religionens återupprättade relation till politik. Denna avgräns-

ning av ämnesområdet har varit styrande på urvalet av litteraturen. De böcker som ingår i forsknings-

översikten är följande: Talal Asad, Formations of the Secular, Christianity, Islam, Modernity (2003), 

José Casanova, Public Religions in the Modern World (1994), Charles Taylor, A Secular Age. (2007). 

Jacques Derrida & Gianni Vattimo, Religion (2003), Philip Jenkins, The Next Christendom (2011). 

Vidare upptas följande sex tidskriftsartiklar: Joseph Blankholm. The Political Adventages of a Poly-

semous Secular. Ada S. Jaarsma. Habermas´ Kierkegaard and the Nature of the Secular. J. Gordon 

Melton. Toward a Definition of ”New Religion”, Armin W. Geertz and Mikael Rothstein. Religious 

Minorities and New Religious Movements in Denmark, Redaktionen. Svensk teologisk kvartalstid-

skrift. En sekulariserad värld? Philip Geister. Sekulariseringen. Jesus och kyrkan. Var börjar det teo-

logiska samtalet? 

 

 Talal Asad, Formation of the Secular 

Talal Asad tar i boken Formation of the Secular. Christianity, Islam, Modernity (2003) ett brett per-

spektiv på den globala religiösa utvecklingen. I boken rör sig Asad både i Europa och Mellanöstern. 

Inledningsvis definierar Asad begreppet sekulär som en politisk doktrin som utvecklats i Europa och 

USA. I boken diskuterar Asad effekterna av såväl USA:s dominerande inflytande på internationell 

politik och handel som utvecklingen i de muslimska länderna i Mellanöstern.5 Under de senaste de-

cennierna har en omfattande migrationsvåg fört ett stort antal muslimer från länderna i Mellanöstern 

till Europa. Migrationen har skapat en ökad pluralism i de europeiska samhällena. Samtidigt uppträder 

islam i de kristna Europa som en främmande kultur och religion utan historisk och kulturell förankring. 

Muslimska trosbekännare finns utspridda i ett antal diaspora i västvärlden och utgör partikulära mino-

ritetskulturer.6 Samtidigt finns krafter i det västerländska samhällena som aktivt eftersträvar en ökad 

sekularisering innebärande att religionen trängs undan. Asad menar att religion och sekularisering är 

två begrepp som står i nära relation till varandra. Kampen mot religionen förs utifrån argumentet att 

                                                 
5 Asad. Formations of the Secular, Stanford. Stanford University Press. 2003, s 151. 
6 Asad. Formations of the Secular, s 160. 
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den hegemoniska samhällsmodell där kyrkan dominerar kan vara ett upphov till intolerans och relig-

ionskrig. Detta åberopas som skäl för att utestänga religionen ur västländernas offentlighet. Det seku-

lära förhållningssättet har inneburit att världen i weberiansk mening blivit avförtrollad och att det po-

litiska tänkandet har inriktats på realpolitiska mål snarare än på enskilda despoters ambitioner.7 Därtill 

har de västerländska samhällena genomgått en upplysningsepok som varit inriktad på empiriskt kun-

skapssökande och trängt undan det metafysiska tänkandet.8 Asad drar slutsatsen att den sekulära pro-

cessen uppstår i relationen mellan statlig styrning och personlig moral. Asad menar att sekulariseringen 

är ett komplext fenomen med flera olika förankringar i samtiden. Sekulariseringen är kopplad till mo-

dernisering, demokratisering och mänskliga rättigheter.  

 

José Casanova, Public Religions in the Modern World 

I boken Public Religions in the Public World (1994) tar José Casanova upp en diskussion kring be-

greppen religion och modernitet. Det finns en tendens inom flertalet religioner att under 1900-talets 

sista decennier öka sin offentliga synlighet. Casanova tar upp fyra fallstudier utifrån de religiösa trad-

itionerna katolicism och protestantism. Efter ett inledande avsnitt om privat och offentlig religion be-

handlar Casanova religionen i länderna Spanien, Polen, Brasilien och USA. Casanova hävdar att när 

religionen trängs tillbaka öppnas en väg till ökad autonomi för den enskilda människan. Det uppstår 

olika vägar att söka sig ut när kyrkans grepp om människorna lossnar och det gamla organiska religiösa 

systemet upplöses. Casanova menar att det moderna samhället regleras av staten och den fria mark-

naden. Det huvudsakliga målet för Casanovas undersökning är att studera relationen mellan religion 

och modernitet och undersöka de roller som religionen möjligen kan ha i offentligheten inom det mo-

derna samhället.9 Författaren strukturerar sekulariseringen i tre teser. För det första leder sekularise-

ringen till differentiering mellan den offentliga och religiösa sfären. För det andra medför sekularise-

ringen att religiös tro och praxis avklingar. För det tredje leder sekulariseringen till att religionen mar-

ginaliseras och hänvisas till den privata sfären.10 Tesen om differentiering mellan den offentliga och 

religiösa sfären strukturerar det moderna samhället på ett nytt sätt. I denna förändring finns också 

immanent människans frigörelse från religiös dogmatik. Den andra tesen om en tillbakagång för reli-

giös tro och praxis är att hänför till industrialisering, urbanisering, utbildning mm. Den tredje tesen om 

                                                 
7 Asad. Formations of the Secular, s 22. 
8 Asad. Formations of the Secular, s 100. 
9 Casanova. Public Religions in the Modern World. Chicago. Chicago University Press. 1994, s 213. 
10 Casanova. Public Religions in the Modern World, 211. 
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religionens privatisering är inte någon ny företeelse i Europa utan den privata religiösa erfarenheten 

har enligt Casanova en lång historisk tradition som följer kyrkohistoriens 2000 år.  

 

Charles Taylor, A Secular Age 

I sin bok A Secular Age (2007) öppnar Charles Taylor för en bred diskussion om sekulariseringens 

historiska bakgrund och des konsekvenser för de västerländska samhällena. En utgångspunkt är att 

sekulariseringsbegreppet är sammansatt av de tre teorierna differentiering mellan religion och offent-

lighet, ett minskande religiöst deltagande och religionens privatisering. Taylor genomför en omfat-

tande diskussion kring effekterna av dessa tre teoretiska ansatser. En allmän uppfattning är att vi lever 

i sekulariseringens tidevarv och att det därför är rimligt att vi skaffar oss kunskap om vad denna epok 

innebär. Taylor menar att det sekulära samhället växer fram ur moderniteten och öppnar för en ut-

veckling i många olika riktningar. När man under 1900-talet upplever att ett stort antal människor 

förlorar sin tro och lämnar kyrkan utvecklas det också nya alternativ och nya rum för de icke troende.11 

Taylor utgår från att det moderna samhället bygger på både religiöst och sekulärt tänkande. Det reli-

giösa arvet finns helt enkelt med när sekulariteten formas. Den historiesyn Taylor utvecklar ligger 

närmast det som hos Nietzsche och Foucault benämns genealogi. Genom ett sådant perspektiv betonas 

den historiska kontinuiteten. Detta sätt att betrakta historien tar sig också uttryck i att Taylor inte an-

vänder termen postsekulär. Den moderna utvecklingen betraktas inte som ett definitivt brott utan den 

sekulära tidsåldern blickar tillbaka på upplysningsidealen och moderniteten och har ett historiskt arv 

från dessa epoker.12 

 

Derrida & Vattimo, Religion 

Boken Religion (2003) under redaktion av Jacques Derrida & Gianni Vattimo har tillkommit som ett 

resultat av ett seminarium med filosoferna Derrida, Vattimo, Trias, Gargani, Vitiello, Ferraris och 

Gadamer på Capri 1992. Boken är en antologi där de olika filosoferna tar upp en diskussion kring 

religionens ställning inom filosofin. Den största omfattningen har en essä av Derrida som behandlar 

tro och vetande. Ett par nedslag i antologins texter ger en uppfattning om bokens innehåll. Gianni 

Vattimo menar i sin text Spåret av spåret att det finns en fruktan hos den moderna människan att 

                                                 
11 Taylor, Charles. A Secular Age. London. The Belknap Press of Harvard University Press. 2007, s 322. 
12 Taylor. A Secular Age, s 423. 
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förlora meningen i livet genom den instängdhet som konsumtionssamhället ger upphov till.13 Vidare 

menar Vattimo att religionens återkomst i filosofisk mening tycks vara förknippad med de apokalyp-

tiska farhågor som normalt är spridda i samhället. Avvecklingen av de stora systemen som följt i spåren 

av den moderna vetenskapen, tekniken och samhällsordningen skapar en föreställning om att sam-

hällets fasta grund upplöses. Det kan heller inte uteslutas att filosofin och det kritiska tänkandet genom 

att överge idén om ett fast fundament inte längre förmår ge tillvaron någon mening. Ett meningsinne-

håll som istället söks inom religionen vilket kan förklara tesen om religionens återkomst.14  

I essän Den religiösa händelsen som händelse och tolkning tar Aldo Gargani upp risken att den reli-

giösa reflektionen anpassar sig efter upplysningsidealens tvång om stringens och rationalitet. Frågan 

är om det går att tala om Gud utan att bemöta alla de argument som framförs för eller emot Guds 

existens.15 Gargani menar att vår syn kommer att förbli ytlig så länge människan inte övervinner de 

teologiska föremålens närvarmystik. Det handlar om att återvinna den religiösa traditionens tecken. 

Gargani hävdar att förkunnelser och tecken som är inneboende i den religiösa traditionens historicitet 

kan återvinnas. Det är genom att tolka rörelserna i den tillvaro i vilken vi är nedsänkta som den reli-

giösa upplevelsen kan begrundas filosofiskt.16  

 

Philip Jenkins, The Next Christendom.  

Philip Jenkins tillskriver i boken The Next Christendom. The Coming of Global Christianity (2011) 

kristendomen en framtida tillväxt i framförallt Latinamerika, Afrika och Asien. Denna kraftiga tillväxt 

pågår i nutid och står i motsättning till den europeiska utvecklingen. Den europeiska kristendom som 

genom en omfattande mission etablerats i dessa delar av världen har under 1900-talet expanderat så 

att det kristna religiösa centret har flyttat söderut utanför Europa. Kristendomens utomeuropeiska ut-

veckling skriver Jenkins fram till 1950 och konstaterar att det antal kristna som fanns 1900 har ökat 

från 558 miljoner till 3.188 miljoner år 2050.17 Nu kan en sådan framskrivning av statistiska data na-

turligtvis ifrågasättas men Jenkins diskussion öppnar dock för ett intressant perspektiv som inte alls 

står i relation till utvecklingen i Europa. Den expansiva globala utvecklingen sätter den europeiska 

sekulariseringen i en intressant relation som visar att man kan tala om att Europa är platsen som Gud 

                                                 
13 Vattimo, Gianni. Spåret av spåret. I Derrida & Vattimo (red). Religionen, Gråbo. Anthropos. 2003, s 88. 
14 Vattimo. Spåret av spåret, s 89. 
15 Gargani, Aldo. Den religiösa upplevelsen som händelse och tolkning. I Derrida & Vattimo (red). Religionen, s 120. 
16 Gargani. Den religiösa händelsen som upplevelse och tolkning, s 122. 
17 Jenkins, Philip. The Next Christendom, s 3. 
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glömde. Den kristendom som utvecklas på södra halvklotet är dock inte stringent med den religion 

som fördes ut under missionen. Den katolska och evangeliska kristendom som missionen exporterade 

till andra världsdelar har efterhand omhändertagits av den inhemska befolkningen och omförhandlats 

och anpassats till ursprungskulturen. Den expanderande kristendomen på södra halvklotet är i många 

fall av pentekostal karaktär.18  

 

Tidskriftsartiklar 

Blankholm, Joseph. The Political Adventages of a Polysemous Secular.19  

Artikeln behandlar relationen religiös och sekulär kultur i det amerikanska samhället. Texten berör 

frågor som sekularisering med avseende på separationen mellan kyrka och stat, olika former av ate-

ism och formandet av en sekulär identitet. I artikeln redovisas studier av hur den amerikanska seku-

lariseringen formas i en fortgående process. 

Jaarsma, Ada S. Habermas´ Kierkegaard and the Nature of the Secular.20  

Tar upp en diskussion kring hur begreppet sekularisering behandlas av dels Jürgen Habermas och 

dels i texter av Sören Kirkegaard. Artikeln rör sig i gränsområdet mellan religion och filosofi. Texten 

utvecklar en diskussion kring hur moral etableras i det moderna samhället med utgångspunkt hos Ha-

bermas och Kirkegaard. 

Melton, J. Gordon. Toward a Definition of ”New Religion”.21 

Artikeln behandlar hur det i samtiden utvecklas nya religiösa rörelser som kan inordnas under be-

greppet New Religion eller nyandlighet. Författaren går inledningsvis genom ett stort antal grupper 

som representerar religiös förnyelse och som förhåller sig till etablerad religiös kultur och till sekula-

risering. 

Geertz, Armin W. and Rothstein, Mikael. Religious Minorities and New Religious Movements i Den-

mark.22 

                                                 
18 Jenkins. The New Christendom, s 55. 
19 Blankholm, Joseph. The Political Adventages of a Polysemous Secular. Journal for the Scientific Study of Religion.19 

Volume 53, Issue 4, December 2014, page 775-790. 
20 Jaarsma, Ada S. Habermas´ Kierkegaard and the Nature of the Secular. Journal for the Scientific Study of Religion. 

Volume 17, Issue 2, June 2010, pages 271-292. 
21 Melton, J. Gordon. Toward a Definition of ”New Religion” Nova Religio. The Journal of Alternative and Emergent 

Religions, Volume 8, No. 1, July 2004, page 73-87. 
22 Geertz, Armin W. and Rothstein, Mikael. Religious Minorities and New Religious Movements i Denmark Nova 

Religio. The Journal of Alternative and Emergent Religions, Volume 4 No. 2, April 2001, page 298-309. 
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I artikeln konstaterar författarna Geertz och Rothstein att det utvecklas en religiös pluralism i Dan-

mark samtidigt som det förekommer en sekularisering. Situationen är densamma som i Tyskland, 

Frankrike, Grekland osv. Det finns en migration till Europa som skapar pluralismen med inslag av 

islam och andra minoritetskulturer i de tidigare tämligen homogena kristna samhällena.  

Redaktionen. En sekulariserad värld. Svensk teologisk kvartalstidskrift, vol. 77, Nr 4 (2001).23 

Artikeln som är en redaktionell text utan författarnamn behandlar översiktligt att den personliga re-

ligionstillhörigheten minskar som en del av sekulariseringen. Artikelförfattaren ställer frågan om re-

ligionstillhörigheten är mer stabil i USA där religionen utövas i samfund och aldrig har varit knuten 

till staten som varit fallet i Europa. 

Geister, Philip. Sekulariseringen. Jesus och kyrkan - var börjar det teologiska samtalet?24 

Artikelförfattaren Philip Geister reflekterar över vad som utgör den offentlighet från vilken relig-

ionen utestängs i den sekulära utvecklingen. Förståelsen av religion minskar till följd av människors 

minskande religiösa erfarenheter. Det andra hindret är enligt Geister att teologin har inkarnationen, 

kyrkan och två tusen år i bagaget. Trots allt konstaterar författaren att det finns möjligheter att ut-

veckla reflektionen om Gud. 

 

Sammanfattning av forskningsgenomgång 

Forskningsgenomgången omfattar fem böcker och sex tidskriftsartiklar. I böcker och artiklar behandlas 

sekulariseringens problematik. Genomgående grundas diskussionen om sekularisering på att processen 

kan dekonstrueras i tre teser. Dessa är differentiering som innebär att religionen drar sig tillbaka från 

offentligheten, en tillbakagång för tro och praxis och religionens privatisering. Böckerna innehåller 

såväl globala perspektiv på religionens förändring som i ett europeiskt perspektiv. Sekulariseringen 

anses ha sitt upphov i den vetenskapliga och tekniska utvecklingen under moderniteten såväl som den 

senare filosofiska diskussionen under de senaste decennierna. Det finns ett stort antal immanenta ut-

vecklingsvägar för det postsekulära samhället och funderingarna kring framtiden är mycket osäkra. 

När det gäller den internationella utvecklingen av kristendomen är Philip Jenkins tydlig och förutspår 

en stark tillväxt under 2000-talet. Avslutningsvis redovisas ett antal svenska och internationella tid-

skriftsartiklar som tar upp frågan om sekularisering och mångkulturalism ur ett antal olika perspektiv.  

                                                 
23 Redaktionen. En sekulariserad värld. Svensk teologisk kvartalstidskrift, vol. 77, Nr 4, 2001. 
24 Geister, Philip. Sekulariseringen. Jesus och kyrkan - var börjar det teologiska samtalet? Svensk teologisk kvartalstidskrift, 

vol. 84, Nr 1, 2008, sida 38-41. 
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Denna uppsats passas in i en intressant och omfattande forskningsutveckling. Det skulle vara alltför 

anspråksfullt att hävda att uppsatsen fyller ut några kunskapsluckor men det görs åtminstone ett försök 

att placera uppsatsen i relation till aktuell forskningslitteratur.  

 

1.4 Material 

Materialet för denna uppsats grundar sig på tre böcker som behandlar området postsekularisering och 

postkristen teologi. Materialet utgörs av Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet (2009), Jayne 

Svenungsson, Guds återkomst (2004) och Mattias Martinson, Postkristen teologi (2007). Bedöm-

ningen är att de tre böckerna ger förutsättningar för att besvara uppsatsens övergripande frågeställning: 

På vilket sätt kan de senaste decenniernas utveckling inom filosofi och teologi sägas förebåda ett nytt 

sätt att se på den teologiska utvecklingen? Frågeställningen är komplex och kan angripas från flera 

olika utgångspunkter vilket också i konsekvens därmed ger upphov till olika svar. Sammanfattningsvis 

studerar Ola Sigurdson i Det postsekulära tillståndet hur den politiska teologins återinträde inom den 

politiska sfären formar uppfattningar kring humanitära värden som frihet, tolerans, universalitet och 

mänskliga rättigheter. Jayne Svenungsson studerar i Guds återkomst hur gränsområdet mellan tradit-

ionell filosofi och religion påverkas av det postmoderna tillståndet. Mattias Martinson behandlar i 

boken Postkristen teologi förutsättningarna för att teologin skall kunna bryta sig nya vägar i det nya 

samhällsklimatet. Läsningen av de tre böckerna leder inte till någon koncensus eftersom utgångspunk-

terna och sättet att angripa den postsekulära utvecklingen är väldigt olika. Däremot förväntas materi-

alet sammantaget leda till en fördjupad förståelse av de komplexa förändringar som präglar samtidens 

relation till religion. 

Valet av de tre böcker som bildar underlag för uppsatsen är ett subjektivt inslag som grundar sig på 

mina personliga preferenser. Ett skäl till urvalet är att de tre böckerna kan uppfattas som centrala i den 

svenska forskningen kring postsekularisering och ett sökande efter religionens nya roll i samtiden. 

Personligen uppfattar jag diskussionen om postsekularitet intressant och betydelsefull för förståelsen 

av relationen mellan filosofi och religion likväl som för religionens roll i det postsekulära samhället. 

Det finns bakom urvalet av böcker en strävan efter en fördjupad förståelse av de komplexa sociala-, 

religiösa-, filosofiska processer som ligger bakom modernitetens kritiska självreflektion. Det handlar 

inte minst om att den postmoderna utvecklingen utmanar det vetenskapliga kunskapsmonopol som 

under moderniteten etablerat sig i det västerländska tänkandet. De valda böckerna av Sigurdson, Sven-

ungsson och Martinson uppfattar jag som centrala i denna pågående diskussion. Det handlar om att 
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finna ett annat sätt att tolka människans roll i världen. Svenungsson hamnar i sin diskussion i en filo-

sofisk reflektion kring tankens överskridande transcendens i försöken att svara på människans existen-

tiella frågor. En utgångspunkt som på ett intressant sätt utmanar den teologiska utvecklingen och som 

i vissa delar även anknyter till Martinsons experimentella teologi. 

1.5 Presentation av de primära texter som utgör underlag för uppsatsen 

Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet 

Ola Sigurdson ställer i sin bok Det postsekulära tillståndet (2009) upp den övergripande tesen att 

samtiden kan karaktäriseras som ett postsekulärt tillstånd. Detta innebär enligt författaren att sam-

hället inte går att beskriva som vare sig religiöst eller sekulärt.25 Tesen grundar sig på uppfattningen 

att moderniteten inneburit att synen på religion förändrats och att moderniteten nått ett tillstånd av 

självreflektion där rationalitetens och vetenskapens tillkortakommanden inom det moraliska och 

etiska området synliggörs. Begreppet postsekulärt tillstånd betecknar då en förändrad självförståelse 

snarare än en periodisering. Författaren menar också att religionens ökade synlighet i samtiden kom-

mer att innebära att modernitetens relation till religion framträder på ett nytt sätt. Dessutom medför 

förändringsprocessen att relationen mellan religion och politik kommer att förändras. I just detta av-

seende menar Sigurdson att ett syfte med boken är att visa hur religion kan komma att spela en viktig 

politisk roll i framtiden. Författaren förtydligar att teologi är ett teoretiskt perspektiv på fenomenet 

religion och utgör ett kritiskt och självkritiskt perspektiv på religion. Teologi är en form av religions-

kritik som genom sitt perspektiv bidrar till en samtida religionskritik. Trots modernitetens avvisande 

av religionen skall det enligt författaren sägas att religionen genom bland annat ett historiskt infly-

tande bidrar till att definiera moderniteten.26 Att utifrån ett teologiskt perspektiv dekonstruera relig-

ion som begrepp innebär att synliggöra religion som både fossiliserad och domesticerad. Det finns 

också en tendens att inom religionen hantera människors gudsrelation utifrån direkt eller indirekt 

maktpolitiska syften vilket synliggörs genom ett teologiskt perspektiv. Föreställningen om religion 

som bärare av en uppsättning tidlösa dogmer är en konsekvens av modernitetens strävan att identifi-

era kunskap och sanning som liggande utanför historien. Denna kunskapsmodell har influerat mo-

derna religiösa kunskapsteorier.27 Åtskiljandet av kyrka och stat är en fråga som präglar det postse-

kulära samhället och Sigurdson menar i detta sammanhang att det inte är samma sak att leva i ett för-

                                                 
25 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 11. 
26 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 15. 
27 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 16. 
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konstantinskt samhälle som att leva i ett postkonstantinskt. Det är således inte så enkelt som att åter-

föra religionen till en tidigare epok och en mer autentisk tid då kyrkan stod utanför politiskt infly-

tande. Den europeiska politiken har under århundraden varit en intim del av kyrkornas teologiska 

självförståelse vilket också inneburit att kyrkorna gett legitimitet åt statsmakten. En grundförutsätt-

ning i boken är att de politiska dimensionerna av den kristna kyrkan inte kan förstås oberoende av 

vare sig historien eller samtiden. Författaren utgår i bokens upplägg från ett antal politisk-filosofiska 

och sociologiska frågeställningar som exempelvis moderna värderingarna kring frihet, tolerans, uni-

versalitet och mänskliga rättigheter vilka kan sättas i relation till religionens roll i samtiden.28 Sigurd-

son försöker bekräfta vår tid som postsekulär genom att studera hur religion och politik förhåller sig 

till dessa centrala moderna värden. Boken är disponerad så att den behandlar avsnitten religion, mo-

dernitet och politik. I bokens avslutande del om politik sammanförs den tidigare diskussionen genom 

att tanken om ett postsekulärt tillstånd anses vara en effekt av kritisk medvetenhet om modernitetens 

religiösa genealogi och vad detta innebär för en samtida förståelse av relationen mellan religion och 

politik.29 Sigurdson diskuterar den politiska teologins återkomst och religionens betydelse för samti-

dens värderingar kring frihet, tolerans och mänskliga rättigheter. I detta avseende utgör inte religion-

ens ökade synlighet något hot utan är enligt författaren snarare en tillgång som bidrar till att fördjupa 

de moderna politiska värdena. 

Jayne Svenungsson, Guds återkomst 

Jayne Svenungsson tar i sin avhandling Guds återkomst (2004) upp en diskussion kring hur gränsen 

mellan teologi och filosofi är under upplösning. Studien syftar för det första till att kartlägga den 

idéhistoriska utveckling som lett fram till att gudsfrågan på nytt aktualiserats inom delar av den sam-

tida västerländska filosofin. För det andra belyses och problematiseras den postmoderna filosofins 

gudsbegrepp utifrån samtida teologiska perspektiv. Dessutom visar författaren hur den teologiska 

och filosofiska diskursen står i ett ömsesidigt kritiskt förhållande till varandra. Talet om Guds åter-

komst verkar för en uppluckring av gränsen mellan teologi och filosofi men också för en förändring 

av gränsen mellan kontinental och angloamerikansk filosofi. Svenungsson menar att det är i dessa 

gränszoner som talet om en postmodern Gud väckts. Hur gudsbegreppet bör formuleras inom ramen 

för en postmodern teologi eller filosofi är en fråga som inte på något sätt är avgjord utan befinner sig 

under öppen debatt.30 Författaren tydliggör sin position genom att framhålla att det vare sig är den 

                                                 
28 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 21. 
29 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 23. 
30 Svenungsson, Jayne. Guds återkomst, En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi. Göteborg, Logos nr 3. 

Pathos. Glänta produktion. 2004, s 238. 
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förnyade filosofiska reflektionen kring gudsfrågan som är föremål för intresset eller religionens åter-

komst som kulturellt fenomen. Talet om ”Guds återkomst” kan dessutom i historisk belysning be-

traktas som en replik på Friedrich Nietzsches (1844-1900)  proklamation av Guds död.31 Det finns 

enligt Svenungsson ett samband mellan Guds död som denna framförs i Nietzsches filosofi och 

”Guds återkomst” som frågan formuleras av flera nutida filosofers tänkande. Svenungsson understry-

ker att begreppet ”Guds återkomst” syftar på återkomsten av Gud som filosofem och inte på teolo-

giska spekulationer kring Kristus andra återkomst. Gudsfrågans återkomst inom samtida filosofi be-

ror enligt författaren på generella förändringar i synen på språk, kunskap, vetenskap och inte minst 

på uppfattningen om det mänskliga subjektet inom den västerländska filosofin. Det gynnsamma kli-

mat som uppstått för den teologiska reflektionens del handlar därför snarast om att flera av de tanke-

strukturer inom den moderna filosofin som tidigare uteslutit teologin men som i ljuset av den post-

moderna kritiken visat sig vara otillräckliga.32 Gud har åter vunnit inträde i filosofin och med stöd av 

filosofer som Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida och Jean-Luc Marion tar författaren stöd för tesen 

om ”Guds återkomst”. Svenungsson utgår i upplägget av boken från en diskussion om den idéhisto-

riska kontext som lett fram till att reflektionen om ”Guds återkomst” åter tagit plats inom filosofin. 

Den förändringen ansluter till framväxten av en postmodern filosofi.33 Det görs i boken också en 

ganska noggrann genomgång av några av de viktiga filosofiska författarskap som under senare tid 

behandlat gudsfrågan. Svenungsson gör vidare en kritisk analys av gudsbegreppet och lyfter bland 

annat fram Derridas och Marions filosofiska reflektioner. Avslutningsvis beskrivs hur teologi och 

filosofi utifrån ett kritiskt perspektiv kan bidra till förståelsen och fördjupa diskussionen kring ”Guds 

återkomst”. Svenungsson konstaterar efter en omfattande genomgång att det inte existerar något ge-

nerellt, tidlöst begrepp för Gud. Gudsfrågan måste relateras till människors konkreta erfarenheter av 

det gudomliga i partikulära historiska och sociala kontexter.34 Författaren konstaterar att både Der-

rida och Marion framställer Gud i termer av radikal transcendens. Tro kräver transcendens innebä-

rande att den alltid riktar sig utanför den mänskliga tankens räckvidd en process liknande en fenome-

nologisk intention. Om Gud ska utgöra något mer än transcendentalt betecknat såsom en metafysisk 

idol måste Gud betraktas utifrån en radikala transcendens som aldrig kan bli gripbar för tanken.35   

Mattias Martinson, Postkristen teologi 

I boken Postkristen teologi (2007) för Mattias Martinson en diskussion om förändring av teologins 

                                                 
31 Svenungsson. Guds återkomst, s 9. 
32 Svenungsson. Guds återkomst, s 14. 
33 Svenungsson. Guds återkomst, s 16. 
34 Svenungsson. Guds återkomst, s 228. 
35 Svenungsson. Guds återkomst, s 233. 
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förutsättningar och dess intellektuella möjligheter. Inledningsvis slår författaren fast att nutiden 

präglas av två tendenser. För det första råder det skepsis och likgiltighet inför religion. För det andra 

präglas samtiden av en ökad pluralism. Martinson menar att teologin med hänsyn till dessa föränd-

ringsprocesser behöver öppnas mot vad han benämner som de postkristna dimensionerna i samti-

den.36 Nu understryker författaren att ett sekulariserat samhälle inte är någon tabula rasa utan omfat-

tar ett inflytelserikt arv av kristendom. Detta innebär att den religiösa bakgrunden är given i den om-

fattande kristendomskultur som präglar den västerländska historiska utvecklingen. I boken förs en 

diskussion om att nutiden karaktäriseras som postkristen vilket innebär att samhället befinner sig i en 

fortgående process präglad av både kristendomens försvagning och religionens återkomst.37 Beträf-

fande kristendomens försvagning rör sig utvecklingen i en eskatologisk riktning. Författaren ställer 

dock frågan om det är möjligt att efter kristendomens dominans i den europeiska historiskien skapa 

adekvata intellektuella förhållningssätt till de samtida problemen.38 Avsikten med boken är att ut-

mana och problematisera en oreflekterad teologisk hållning där den kristna trons aktualitet, legitimi-

tet och potential inte ifrågasätts utan tillåts fortsätta att fungera som den akademiska diskursens själv-

klart och oemotsagda raison détre. Istället menar Martinson att det krävs en radikal omtolkning av 

hela livsåskådningsfältet och därmed en kritisk reflektion kring de kristna djupstrukturer som ute-

stänger människor som lever utanför den kristna tron. Nutiden präglas i hög grad av ett ökat behov 

av tolkning, kommunikation och gränsöverskridande förståelse mellan olika perspektiv och livs-

mönster. De problematiska utmaningar som religionen utsätts för med avseende på både modernitet 

och postmodernitet kräver en omgestaltning av teologin utifrån att samtidens komplexitet kan tolkas 

i olika riktningar. Det kan vara tal om såväl religionens som statskyrkans försvinnande lika väl som 

Guds återkomst i filosofisk mening. Martinson menar att relationerna mellan kristen och sekulär kul-

tur kan vara ett embryo för en framtida teologisk utveckling. Genom nytänkande kan den tradition-

ella teologin utvecklas till en experimentell teologi där omprövning blir den mest centrala frågan.39 

Det behöver inte innebära en radikal brytning med det historiska arvet. Snarare utvecklas en ny teo-

logi genom en kristen självreflektion med hänsyn till det kulturella kristendomsinflytande som under 

lång tid gjort sig gällande i den europeiska historien. Genom en sådan självreflektion kan teologin 

återskapas i nya former som anpassats till en postkristen kulturell och religiös miljö.40 Den tradition-

ella kristendomen är i ett historiskt perspektiv inte heller skuldfri utan har ett förflutet som präglas av 

                                                 
36 Martinson. Postkristen teologi, s 19. 
37 Martinson. Postkristen teologi, s 10. 
38 Martinson. Postkristen teologi, s 10. 
39 Martinson. Postkristen teologi, s 72. 
40 Martinson. Postkristen teologi, s 139. 
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kristen kolonialism med brutala civilisatoriska efterverkningar. Förtryck av oliktänkande, intolerans, 

ekonomisk makt och miljöförstöring är några av de effekter som uppstått i hägnet av den kristna ut-

vecklingen. Av denna anledning krävs eftertanke om vad som kan hända när högstämda andliga vis-

ioner kombineras med maktfullkomlig realpolitik.41 En framtida omgestaltning av teologin måste ta 

hänsyn till denna komplexa och mångtydiga historia för att säkra att en framtida teologisk rekon-

struktion undviker dessa negativa erfarenheter. Enligt Jenkins står kristendomen inför en ny storhets-

tid och tillskrivs en kraftig global tillväxt utanför Europa.42 Martinson understryker att i den post-

kristna kultur som utvecklas i Europa bör dock en bärande reflektion vara att erkänna och använda en 

kristen teologisk tradition även i tider då teologin utmanas för en förändrad världsbild.43 

 

Kapitel 2 Teori 

2.1 Centrala begrepp 

För att underlätta den språkliga förståelsen av texten klargörs inledningsvis vissa termer och begrepp. 

Upplysningsfilosofi betecknar det naturvetenskapliga genombrottet på 1700-talet som stod för en stark 

tro på vetenskap, rationalitet och det människliga förståndet.44 Med sekularisering menas den process 

då den av människan präglade världen träder fram som något självständigt utan religiöst berättigande.45 

Med postsekularisering avses att föreställningen om att en avförtrollad och rationell värld förlorat mark 

till insikten om religionens ofrånkomlighet.46 Med postmodernism menas en generell förskjutning på 

bland annat språk och kunskap som ägt rum inom västerländsk filosofi inom senare decenniers filosofi 

som vittnar om en radikalisering av föreställningar inom det moderna arvet.47 

2.2 Teori, inledning 

I detta teoretiska avsnitt görs en genomgång av begreppen postmodernism, postsekularitet samt ate-

ism och religionskritik. Dessa tre avsnitt har betydelse för läsningen av de tre böcker som utgör de 

primära underlaget för uppsatsen. Tolkningen av begreppen har dessutom betydelse för förståelsen 

av de processer i det nutida samhället som de tre författarna beskriver. Det skall sägas att det inte rör 

                                                 
41 Martinson. Postkristen teologi, s 57. 
42 Martinson, Postkristen teologi, s 59. Jenkins, Philip. The Next Christendom. The Coming of Global Christianity. Oxford. 

Oxford University Press. 201, s 121. 
43 Martinson. Postkristen teologi, s 202. 
44 Filosofilexikonet, s 560. 
45 Filosofilexikonet, s 151. 
46 Svenungsson. Guds återkomst, not 1:79, s 249. 
47 Lyotard. The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. Minneapolis. University of Minesota Press. 1979/1984, s 

81; Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 11.  
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sig om några lexikala definitioner utan de fenomen som beskrivs som postmodernism, postsekularitet 

och ateism behandlas med hänvisningar till aktuell litteratur och till väsentliga delar är ett resultat av 

löst sammanförda samhällsfenomen till hanterbara strukturer. I första hand handlar om att finna 

mönster i en fragmentariserande och komplex samhällsutveckling. Förståelsen av samhällsfenomen 

och skapandet av strukturer begränsas av att människan i ett korrespondensteoretiskt perspektiv hål-

ler sig inom rådande diskurser. När strukturer och mönster skapas sker detta i allmänhet utifrån en 

tolkning grundad på redan vunna erfarenheter. Därtill kommer att begreppen är processuella och i 

ständig rörelse. Försöket att definiera de något flytande begreppen leder av naturliga skäl till en viss 

mångordighet som riskerar att trots sitt omfång inte kunna fylla begreppens hela meningsinnehåll. 

2.3 Postmodernism 

År 1979 publicerade den franske filosofen Jean-Francois Lyotard essän La Condition Postmoderne48 

denna bok kom att bli det auktoritativa uttrycket för begreppet postmodernism. Lyotard utvecklar i 

sin bok en diskussion kring kunskapens förändrade ställning i det samtida postindustriella samhället. 

Lyotard tar ansats i den nyorientering modernismen undergår då den tidigare självklara framstegs- 

och vetenskapstron vid 1900-talets mitt ifrågasätts av en kritisk självreflektion som synliggör brister 

i modernitetens instrumentella förnuft. Lyotard menar att kunskapsidealet under den nya tidsandan 

förlorar sin tidigare grundmurade legitimitet och att de stora berättelserna förlorar sitt förklarings-

värde. Kunskapen kommer i denna förändringsprocess att fungera som lokala språkspel där de delta-

gande personerna tilldelar processen legitimitet under de specifika förhållanden som styr interakt-

ionen.49 När kunskapens syften inte längre styrs av några övergripande ideologier finns det enligt 

Svenungsson risk för att kunskapen blir ett instrument för samhälleliga maktstrukturer. Samtidigt in-

nebär den postmoderna ordningen att tidigare hegemoniska ideologier ersätts av pluralism där flera 

konkurrerande berättelser utövar inflytande.50 Mångfalden förhindrar emellertid att endast en eller ett 

fåtal berättelser uppnår hegemoni. Genom Lyotards bok fick begreppet postmodernism en tvärveten-

skaplig betydelse för konst, litteratur, arkitektur och filosofi.51 Även inom filosofin framträder för-

ändringen i synen på kunskap och vetenskap på det pluralistiska sätt som Lyotard beskrev. Även 

postmoderna filosofer använder historien för att påvisa hur tids- och kulturbundna faktorer gör att en 

viss diskurs kan betraktas som rationell vid ett givet tillfälle.52 Inte minst inom den franska filosofin 

                                                 
48 Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis. University of Minnesota 

Press. 1984. 
49 Lyotard. The Postmodern Condition, s 9. 
50 Lyotard. The Postmodern Condition, s 54. 
51 Svenungsson, Guds återkomst, s 17. 
52 Svenungsson, Guds återkomst, s 25. 
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med företrädare som Michel Foucault och Jacques Derrida noteras en brytning med 1900-talets tidi-

gare filosofiska traditioner som strukturalism, existentialism och fenomenologi.53 Nu framhåller 

Svenungsson att det dock är få filosofer som med begreppet postmodernism avsäger sig det moderna 

filosofiska arvet som helhet. Postmodernismens uppträdande betecknar inte heller något till alla delar 

radikalt nytt. Ett antal tendenser kan spåras tillbaka till den tidigare filosofiska utvecklingen och kan 

sägas föregripa den postmoderna utvecklingen.54  

2.4 Postsekularisering 

Dagens samhälle anses befinna sig i ett postsekulärt tillstånd eftersom det inte går att bestämma som 

vare sig ett religiöst eller sekulärt.55 En sådan karaktäristik uttalar sig om den roll religionen spelar i 

samtiden och skiljer sig från begrepp som postteologiskt eller postreligiöst. Den traditionella sekula-

riseringsteori som utvecklades under mitten av 1900-talet ansågs visa att det rådde ett samband mel-

lan religion och modernitet på ett sådant sätt att religionernas betydelse minskade ju mer modernise-

rat ett samhälle blev.56 Teorin kan förefalla plausibel mot bakgrund av att många människor från 

1950-60 talet valt att lämna den institutionaliserade kyrkan. Emellertid har sekulariseringsteorin där-

efter blivit allt mindre trovärdig med tanke på att det utvecklats en motriktad rörelse som bidragit till 

att religionen under senare decennier har ökat i synlighet.57 Sigurdson menar att religionens ökade 

synlighet inneburit att det religiösa arvet från moderniteten framträtt tydligare och att detta aktuali-

serat en omförhandling av religionens roll i det postsekulära samhället. Omvärderingen avser cen-

trala humanitära värden som frihet, tolerans, universalitet och mänskliga rättigheter. Detta leder till 

ett mer nyanserat och möjligen också mer fruktbart perspektiv till skillnad mot att religionen exklu-

deras ur den offentliga debatten vilket varit en genomgående tendens sedan kyrka och stat åtskildes. 

Att religionen ges plats i offentligheten innebär att religionens sociala kropp och offentliga röst tas 

på allvar. Detta motverkar tendensen att religiösa uttryck endast ses som sekundära konsekvenser av 

andra samhällsprocesser.58 Sigurdson understryker att den religiösa förnyelsen inte är liktydig med 

moderniteten förfall. Den religiösa aspekten av en denna förändringsprocess motiveras dels av att 

kyrkan erbjuder en miljö präglad av integration och gemenskap och dels av att förekomsten av and-

liga, intellektuella, kulturella värden har betydelse för framväxten av det moderna samhället.59 Den 

                                                 
53 Svenungsson. Guds återkomst, s 18. 
54 Svenungsson, Guds återkomst, s 30. 
55 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 11. 
56 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 8. 
57 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 33. 
58 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet. s 12. 
59 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 13. 
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samtida internationella utvecklingen visar att olika religioner i ett globalt perspektiv framträder som 

allt viktigare.60 Det finns i ett internationellt perspektiv många fenomen som pekar mot vad som kan 

kallas ”religionens återkomst” eller ”religionens nya synlighet”. Islamiska väckelsen är ett sådant ex-

empel liksom religionens roll i USA:s politik Ett ökat kulturellt intresse i Europa och nya religiösa 

rörelser också är exempel på religionens ökade betydelse. Till den postmoderna uppfattningen om de 

stora berättelserna bristande förklaringsvärde hör även den kristna religionens försvinnande i de väs-

terländska samhällena. Den konstantinska statskyrkomodellen är inte längre relevant och såväl i det 

svenska som i många andra samhällen har kyrka och stat skilts åt.61 Enligt en kristendomsfientlig in-

ställning håller stora delar av den västerländska kyrkokulturen på att lösas upp och försvinna. En så-

dan uppfattning har formen av en stor berättelse om hur kristendomen utifrån en 2000-årig diskurs 

trängs undan och ger plats för en ny tid. Ur ett annat perspektiv speglar berättelsen en förändring som 

innebär att den officiella kristendomen nått en slutpunkt. Statskyrklighetens och kulturkristendomens 

förlorade ställning är emellertid inte ett slut för en äkta kristen tro. Istället öppnar den pågående för-

ändringen möjligheter för en ny kristendomsuppfattning med rötter tillbaka till en mer autentisk kris-

ten tro. Även om det utifrån ett sådant perspektiv skulle finnas element från den förkonstantiska kyr-

kan går det inte att dra några paralleller eftersom religionens framträdelseform är ett resultat av en 

rådande kontext. En förnyad teologisk utveckling anpassas till nutida kulturella förutsättningar.  

2.5 Ateism och religionskritik 

I förmodern tid var det svårt att tänka sig ett liv utan Gud. Den religiösa och kristna kulturens hege-

moni var stark och under enhetskyrkans regim dröjde det så sent som till 1953 innan det blev det till-

låtet att utträda ur statskyrkan. Sedan upplysningen har det emellertid funnits ett kunskapsarv med en 

sekulär syn på vetenskap och kunskap. Verkan av detta kunskapsarv har från 1700-talet drivit fram 

en allt mer spridd ateism även om kyrkan under hela denna tid verkat som motkraft. I ett svenskt per-

spektiv gav under 1950-talet upplysningsfilosofin i förening med den etablerade ateismen upphov till 

en omfattande religionskritik vars främsta företrädare var Ingmar Hedenius. Mattias Martinson me-

nar att Hedenius med sin arroganta monologiska debattstil ströp varje försök till positiv dialog med 

företrädare inom teologin. Detta gav till resultat att varje försök att från teologiskt håll argumentera 

mot religionskritiken ignorerades eller förlöjligades.62 Hedenius monologiska drag har dröjt kvar i 

den svenska debatten och trängt undan varje försök att nyansera försvaret av religiöst grundade för-

hållningssätt i existentiella frågor. Om nu det intellektuella försvaret för kyrkan varit svagt och inte 

                                                 
60 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 28. 
61 Martinson, Postkristen teologi, s 47. 
62 Martinson, Katedralen mitt i staden, s 43. 



 

19 

 

heller förstärkts under de senaste decennierna menar Martinsson att de massiva kyrkobyggnaderna 

står centralt placerade i städer och byar och representerar en synbarligen stark institutionaliserad 

kyrka.  En imponerande motkraft mot den moderna tidens teologiförträngning.63 De imposanta kyr-

kornas representation är dock problematisk eftersom innehållet i den kristna förkunnelsen är kraftigt 

uttunnad och inte står i proportion till kyrkobyggnadernas inflytelserika framtoning. 

Utvecklingen har under de senast decennierna lett till religionens underordning under upplysningside-

alen förnuft och rationalitet. I samtiden har emellertid utveckling tagit andra vägar på grund av att 

moderniteten utvecklat en självinsikt och blivit alltmer reflexiv.64 Denna senmoderna utveckling ger 

upphov till frågan om vetenskapen och rationaliteten verkligen ger svar på människans existentiella 

frågor liksom på normativa ställningstaganden av typen rätt och fel. Svenungsson menar att samtidigt 

med att religionens absoluta anspråk avvisas finns det en tendens bland ateistiska filosofer att upphöja 

humanistiska ideal till samma absoluta status som den hegemoniska religionens tidigare anspråk.65 Det 

moderna vetenskapliga kunskapsmonopolet är ifrågasatt och förlorar gradvis sin exklusiva ställning. 

När de stora etablerade systemen bryter samman upplöses emellertid också varje föreställning om en 

fast grund. Människorna eftersträvar emellertid stabilitet vilket tar sig uttryck i ett sökande tillbaka till 

religionen.66 Religionens återkomst rör sig dock inte enbart om en ökad kristen tillväxt utan framförallt 

om andra religioners ökade synlighet.67 Sekulariseringen fortgår med andra ord inte ostört utan möter 

en återsakralisering som utgör en del av det postsekulära tillståndet. I spåren av de upplösta metabe-

rättelserna återupptäcker filosofin religionens betydelse. Denna utveckling har inte någon egentlig be-

röring med modernitetens förändringar utan filosofin betraktar det allmänna medvetandets religiösa 

behov oberoende av upplysningstraditionen.68 I detta perspektiv framträder paradoxen att både ate-

ismen och religionen återkommer i en samtida motriktad rörelse. Ateismen blir på detta sätt den sista 

fasen i den moderna människans disciplinering till det empiriska sanningskravet samtidigt som talet 

om Guds död visar sig öppna för en ny religiös förståelse. Den moderna människan kan i weberiansk 

mening sägas vara avförtrollad men förlorar samtidigt kontakten med humanistiska och andliga vär-

den. I avsaknad av meningsinnehåll växer behovet av religiös förnyelse. Nu är inte ateismen någon 

entydig position utan omfattar en mångfasetterad hållning till religion. Ateismen orsakar att den tran-

scendenta världen genom en katafatisk förståelse smälter samman med fenomenvärlden vilket leder 

till att anden får syn på sig själv. Ateismen har i ett sådant perspektiv en reflexiv dimension och tycks 
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64 Sigurdson, Det postsekulära samhället, s 326. 
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66 Vattimo, ”Spåret av spåret”. I Derrida, Jacques & Vattimo, Gianni. Religionen. Anthropos. 2003, s 91. 
67 Martinson. Katedralen mitt i staden. Göteborg. Glänta, s 11. 
68 Vattimo, Spåret av spåret, s 92. 



 

20 

 

tala med sig själv om religion. Enligt korrespondensteorin är det inte möjligt att inta en position utanför 

den gällande kontexten och för ateismen sätter den starka förnuftstron och rationaliteten begränsningar. 

Emellertid har det religiösa sanningsbegreppet en annan karaktär än den empiriskt grundade veten-

skapens. 

Moderniseringens effekter leder enligt Vattimo till en ängslan inför globala risker som kärnvapenhot, 

växande ekologiska risker och genetiska hot. En fruktan som är spridd i stora delar av världen är fruk-

tan för förlusten av meningen med tillvaron och hotet av den leda som tycks förbunden med den mo-

derna världens konsumism. Autonomin är en skapad frihet som med koppling till en nietzscheansk 

tankemodell förstår världen som ett fält för möjliga handlingar.69 En betydelsefull effekt av männi-

skans nyvunna frihet är industrialismens explosionsartade framväxt med åtföljande ekonomisk tillväxt. 

Massproduktionens idé gav emellertid också en katastrofal och tragisk effekt ibland annat de mass-

mord som genomfördes i två världskrig under 1900-talet.70  Sammantaget ses moderniseringen som 

en huvudorsak till förstöringen av tillvarons autentiska rötter och destabiliseringen av människans me-

tafysiska grund.71 Om det är riktigt att religionen i dagsläget visar sig som ett grundläggande och även 

filosofiskt rimligt krav beror detta möjligen på en allmän upplösning av de rationalistiska övertygelser 

som upplevs av de moderna människorna. Just för de människor för vilka skuldens och ondskans oför-

klarlighet är centrala och avgörande element.72 I ateismens utveckling finns det som nämnts en frihets-

aspekt med avseende på att människan uppnår frihet från Gud. Denna frihetskänsla åtföljs emellertid 

av en tvekan om vart den nyvunna friheten skall leda. Redan 1882 hade den gudsförnekande friheten 

fått Nietzsche att i ett glädjerus utropa ”…vi vill se våra upplevelser strängt i vitögat, som ett veten-

skapligt experiment, timma för timma, dag för dag! Vi vill vara våra egna experiment och försöks-

djur”.73 Den moderna människan erhöll autonomi och blev till viss del självdeterminerande och kunde 

efter lösgörandet från den kristna etiken göra normativa val på sekulär grund.74 Den fria människans 

förlust av det existentiella grundfästet kan emellertid i ett kritiskt perspektiv tolkas i flera riktningar 

och inte minst som en variation av Nietzsches projekt om den övermänniska som ska nå upp till de 

nya möjligheterna att härska över världen. Om svaret på den senmoderna världens problematiska och 
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kaotiska karaktär är ett återtagande av Gud som metafysiskt fundament så betyder detta i nietzsche-

anska termer ett tillbakavisande av övermännisklighetens utmaning och i Nietzsches mening en åter-

gång till slaveri.75  

 

 

Kapitel 3  Metod 

Inledningsvis framförs en övergripande hypotes om rimligheten i att tala om ett nytt sätt att förhålla 

sig till religion i vår tid. Frågan utgår från hypotesen att de senaste decenniernas utveckling inom 

filosofi och teologi förebådar ett nytt sätt att se på religionens roll? För att om möjligt ge svar frågan 

görs en studie av de tre böckerna Ola Sigurdson, Det postsekulära tillståndet (2009), Jayne Svenungs-

son, Guds återkomst (2004) och Mattias Martinson, Postkristen teologi (2007). Dessa tre böcker har 

valts dels för att de sysselsätter sig med hypotesen om religionens nya roll och dels för att de genom 

sin textuella relation avgränsar ämnesområdet vilket förmodligen annars skulle kunna vidgas till ett 

ohanterligt format. 

Metoden kan förenklat beskrivas så att den ställda hypotesen i möjligaste mån besvaras av de valda 

böckerna. Vid redovisningen av den primära litteraturen och deras teser görs för åskådlighetens skull 

en tematisering av de frågor och problem som böckerna tar upp. Tematiseringen struktureras i följande 

tre avsnitt: Religion och politik, Guds återkomst och Teologisk förnyelse. Valet av dessa teman grun-

dar sig på att de är centrala begrepp som fördjupar förståelsen av den pågående förändringen i synen 

på religion. Varje tema behandlas i relation till den valda litteraturen och kopplas till de forskningsfrå-

gor som uppställts till hjälp för operationaliseringen av den övergripande hypotesen. Under läsningen 

ställs frågorna om hur respektive tema behandlas av författarna Sigurdson, Svenungsson och Martin-

son och de svar texterna ger. I den slutliga diskussionen skall det då vara möjligt att besvara den över-

gripande hypotesen med valida resonemang och slutsatser. 

 

 

Kapitel 4  Resultat och analys 

4.1 Religion och politik 
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Begreppet politisk teologi är ett försök att koppla talet om Gud till organisationen av kroppar i rum 

och tid. Sigurdson menar att den samtida humanistiska liberalismen är en arvtagare till kristendomen 

och att religionen på ett naturligt sätt låter sig inordnas i det i det postsekulära samhället. Emellertid 

görs det från religionskritiskt håll ständiga försök att reducera religionens offentliga betydelse genom 

att hävda att religion tillhör den privata sfären. Detta innebär att religionen framställs utan social kropp 

och utan offentlig röst. Detta sätt att resonera innebär ett uteslutande av den liberala demokratins och 

religionens samverkan.76 Det religiösa arvet innebär snarare att dagens politiska värderingar är intimt 

sammanflätade med religiösa föreställningar. Sekulariseringen har inneburit att kyrka och stat skilts åt 

och religionens sociala dimensioner förändras när relationen mellan kyrka och stat förändras men för-

ändringen är knappast så genomgripande att religionens sociala kropp försvinner.77 På ett övergripande 

plan betecknar begreppet politisk teologi relationen mellan ett samhälles religiösa och politiska sy-

stem.78 En granskning av de humanitära begreppen frihet, tolerans, universalism och mänskliga rättig-

heter visar att dagens centrala politiska värderingar i det liberala samhället är sammanflätade med 

religiösa föreställningar. Föreningen dem emellan är så stark att det knappast går att separera begrep-

pen religion och politik.79 Det postsekulära samhället kännetecknas inte enbart av att religionen är på 

tillbakagång utan också av att religiösa värden är en integrerad del av samhället. Begreppet postsekulär 

betecknar egentligen inte religionens återkomst eftersom religionen aldrig varit borta. Hos Jürgen Ha-

bermas finns en ambition att försvara människan och de humanitära värdena mot en politisk och sam-

hällelig instrumentalisering av medborgarna.80 Beträffande religionens synlighet i offentligheten be-

höver emellertid det religiösa språket förändras för att den religiösa symboliken skall förstås i den 

sekulära kontexten. För att upprätthålla föreställningen om människovärde kan det vara nödvändigt att 

exempelvis översätta den religiösa föreställningen om att människan är Guds avbild till ett symboliskt 

språk eftersom det religiösa språket gått förlorat i den sekulära kontexten. Det postsekulära samhället 

utvecklas i pluralistisk riktning och Sigurdson varnar för att det finns risk för att en privatisering av 

religionen leder till mindre tolerans. Individualiseringen bidrar till att göra människan mer utlämnad 

åt totalitära rörelser dit även religioner räknas. En privatisering av religionen innebär dessutom att 

religionens subjektiva friställning från kyrkan är illusorisk eftersom den inte leder till att människan 

frigörs från auktoriteter utan riskerar att inordnas under nya auktoriteter som kapital och marknad.81 

Emellertid drivs privatiseringen av religionen även fram av religionen själv genom betoningen av att 
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den enskilda människan själv avgör sin relation till tron och därmed lösgörs från kravet att ingå i en 

social gemenskap. Under modern tid har det individualiserade begreppet tro inneburit att kopplingen 

till en kollektiv social praktik ersatts av ett individuellt försanthållande eller en individuell religiös 

erfarenhetssfär.82  

Marcel Gauchet har en radikal syn på privatiseringens effekter och framhåller att allt som i praktiken 

återstår av religionen är individuella erfarenheter och trosuppfattningar. Gauchet utgår från Emile 

Durkheims tes om verkan av integrerande och desintegrerande samhällskrafter där religionen betraktas 

som en viktig integrerande social rörelse. I Gauchets perspektiv framträder möjligheten av ett relig-

ionslöst samhälle. Sigurdson ställer sig inte bakom Gauchets diskussion som utmynnar i en eskatolo-

gisk reflektion om kristendomens slut.83 Tron har blivit ett val och är inte längre någon självklarhet. 

Charles Taylor menar på liknande sätt att tron på Gud inte längre är axiomatisk utan att det finns 

alternativ. När samhället blivit reflexivt och pluralistiskt innebär detta enligt Sigurdson att ingen tro 

eller frånvaro av tro är självklar. Taylor formulerar det så att förekomsten av alternativ gör varje kon-

text ömtålig, osäker och vacklande. Sigurdson understryker risken av att den individualiserade relig-

ionen förvandlas till en marknadsanpassad fetisch och till en av det postsekulära tillståndets frestelser. 

Sigurdson hävdar emot individualiseringen att människan inte är någon isolerad varelse utan ingår i 

ett socialt sammanhang och är beroende av andra människor för sin existens.  

Ett resultat av 1600-talets religionskrig var att religionen nationaliserades och nationen upphöjdes till 

suverän princip om en föreställd gemenskap. Utvecklingen beskriver det heligas migration från kyrkan 

till staten.84 När den sekulariserade staten senare vill skaka av sig det heliga finner man ett embryo till 

privatiseringstendensen inom den protestantiska kyrkan själv. När den liberala staten gör en distinktion 

mellan religion och politik har åtgärden en koppling till Luthers tvåregementslära. Något utmanande 

kan det hävdas att tvåregementsläran underlättat separationen av religion och politik i de liberala lut-

herska staterna. Relationen mellan kyrka och stat utvecklas i två steg. Först lånar kyrkan statens sociala 

kropp när kyrkan nationaliseras för att sedan förlora denna lånade kropp när staten sekulariseras.85 

Sigurdson menar emellertid att åtskiljandet mellan kyrka och stat inte nödvändigtvis skadar relationen 

mellan religion och politik eftersom åtskiljandet kan leda till en mer konstruktiv interaktion mellan 

religion och politik. Politikens förutsättningar är att verka i människors mångfald och samexistens. 

                                                 
82 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 339. 
83 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 344. 
84 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 352. 
85 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 354. 



 

24 

 

Politikens mening är att verka för frihet. Inte någon individuell valfrihet utan en frihet som uppstår till 

följd av den politiska verksamheten. Frihetsbegreppet är inte entydigt. Hanna Arendt formulerar frihet 

som människans förmåga att handla och att kunna åstadkomma något nytt i historien.86 Arendt är kri-

tisk till en teologisk förståelse av politiken och menar att den tidiga kyrkan urholkat den offentliga 

sfären genom att förlägga den mänskliga gemenskapen utanför historien och politiken varigenom den 

politiska gemenskapen blivit sekundär.87 Inom delar av religionskritiken hävdas att religion som gör 

anspråk på kropp och röst obönhörligen får totalitära eller våldsbenägna konsekvenser. Sigurdson me-

nar vidare att påståenden om att troende lätt förväxlar sina egna åsikter med Guds röst inte behöver 

vara korrekta och menar att monoteismen tvärtom ger goda incitament för att någon sådan narcissistisk 

förväxling inte skall äga rum. I sitt sociala liv är människan sårbar i den meningen att hon är beroende 

av andra. Detta förtar inte den enskildes politiska autonomi. Grunden för en teologisk politik är att 

människan lär sig att leva ett liv där hon inte har full kontroll utan måste förlita sig på andra männi-

skor.88 Den liberala politiken tenderar att undvika konflikter genom att hänvisa religiösa och andra 

meningsskiljaktigheter till den privata sfären och därmed undvika människans sårbarhet. Den liberala 

staten bygger på en ideologi som företräder universella formuleringar av frihet, tolerans och mänskliga 

rättigheter men samtidigt är förknippad med kolonialism och västerländsk industrialisering. Detta in-

nebär att det statliga våldsmonopolet leder vidare till globala civilisationsprojekt inom vilka människor 

och kulturer sorteras efter om det är bakåt- eller framåtsträvande. Sigurdson menar att makten blir 

osynlig när liberalismen gör anspråk på att vara domare i en heterogen politisk situation där den själv 

är en av aktörerna.89 Enligt Sigurdson är kyrkan ett socialt förkroppsligande av religionen därför att 

det politiska engagemanget formas av både religiösa och politiska praktiker. Abstrakta värden som 

frihet, tolerans och mänskliga rättigheter tolkas och formas beroende på den kontext i vilken de reali-

seras. Denna miljö präglas också av normer kring kropp, förnuft, emotioner och vilja. Det blir därmed 

viktigt att undersöka vilka riter och vanor som formar människors personlighet och därmed också deras 

interaktion med omgivningen. Liberalismen och dess politiska institutioner är i sig en sådan liturgi. 

Liberalismen är inte bara ett instrument för att tradera en social struktur utan förkroppsligar också 

politiska idéer.90  

I efterföljden av den svenska mångkulturalismen utvecklas tendenser till identitetspolitik som syftar 

till att olika identiteter skall kunna leva sida vid sida utan någon nödvändig interaktion. En sådan 
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struktur döljer istället för att erkänna komplexiteten i människors identiteter. Vi är inte bara beroende 

av varandra som individer utan de sociala gemenskapernas identitet är också beroende av interaktionen 

med andra sociala gemenskaper. Sigurdson framhåller att den teologiska politiken inte är en terapi för 

att bota människans grundläggande alienation utan snarare en terapi som erkänner att människan kon-

stitueras av sin omgivning, institutioner och omständigheter som människan inte själv råder över.91 

Om religionen reduceras till en spöklik röst utan kropp leder detta till att dess budskap kommer att 

framstå som oberoende av alla yttre kontextuella betingelser. En sådan kontextlös förståelse av religion 

kan leda till en kortslutning mellan Guds röst och människans röst när kyrkan som förmedlande instans 

försvinner ur politikens och teologins blickfält. Då försvinner också insikten om hur religiösa erfaren-

heter alltid redan är förmedlade genom materiella betingelser, religiösa texter och uppenbarelser i kon-

kreta tolkningar.92  

Islam har under senare decennier politiserats och blivit en betydelsefull kraft inom internationell poli-

tik. Denna samverkan mellan religion och politik ger aktualitet åt Samuel P Huntington som utvecklat 

en idé om Civilisationernas kamp (2006).93 Geopolitiska konflikter, terrordåd och inrikespolitiska kon-

flikter kring slöjförbud och integration stärker intrycket av att det existera en motsättning mellan frihet 

och fundamentalism. Denna ordning fungerar ideologiskt genom att debatten handlar om skilda kul-

turer och normsystem. Huntington menar att världspolitiken efter andra världskriget blivit flerpolig 

med en uppdelning på olika civilisationer.94 Denna polära diskurs döljer underliggande strukturella 

orsaker till ojämlikheten vilka förskjuts till periferin. Historiskt har denna situation bland annat fram-

kallats av västländernas intervention av den muslimsk-arabiska världen.95 Temat om civilisationernas 

kamp återfinns redan hos Bernhard Lewis som i artikeln The Roots of Muslim Rage (1990) beskriver 

den historiskt betingade rivaliteten mellan en islamiskt och en judekristen civilisation.96 I artikeln utgår 

Lewis från en religiös motsättning. Hos Huntington tar sig kampperspektivet vidlyftigare former. Ci-

vilisationernas kamp framstår i Huntingtons version som oundviklig eftersom människans identitet 

förefaller att vara antagonistisk i sin grundstruktur.97 Huntington menar att den västerländska kulturen 

är hotad av invandrare från andra civilisationer som inte assimileras utan och håller kvar sina ursprung-

                                                 
91 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 369. 
92 Sigurdson. Det postsekulära tillståndet, s 370. 
93 Huntington. Samuel. P. Civilisationernas kamp. Mot en ny världsordning. Stockholm, Atlantis. 1996/2006. 
94 Huntington. Civilisationernas kamp, s 19. 
95 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 178. 
96 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 91. 
97 Sigurdson, Det postsekulära tillståndet, s 92. 



 

26 

 

liga hemländers värderingar och kultur. I detta sammanhang omnämns svenskarna som det minst reli-

giösa folket i Europa vilket för svensk del innebär att den västerländska civilisationens centrala iden-

titet i kristendom kraftigt försvagats.98  

I boken Identitet och våld (2006) påpekar Amartya Sen att det är ett allvarligt misstag att ensidigt 

kategorisera människor efter religiös eller kulturell tillhörighet. Mellan personer som tillhör samma 

religion kan det finnas stora variationer i det sociala beteendet och i synen på politiska och kulturella 

frågor.99 Att vara muslim är inte en allomfattande identitet som bestämmer allt som en person tror på 

utan den muslimska tillhörigheten kan knappast vara den enda identiteten som en muslim har. Tvärtom 

har enligt Sen en muslim möjlighet att med bibehållande av sin muslimska identitet välja mellan många 

olika ståndpunkter i politiska, sociala och religiösa frågor.100 Mot denna hållning invänder Sigurdson 

att individen inte är autonom att välja vilken del av den mångfaldiga identiteten som vid olika tillfällen 

skall prioriteras på det sätt som Sen framhåller. Politik blir i större utsträckning en form av kamp om 

hegemoni i både ideologiskt såväl som praktiskt avseende än vad Sen medger.101 

4.2 Guds återkomst 

Svenungssons utgångspunkt för beskrivning av religionens roll i den postsekulära utvecklingen är att 

studera hur filosofin under senare decennier har lämnat utrymme för teologisk reflektion. En startpunkt 

för 1900-talets filosofiska diskussion utgår naturligt från Freidrich Nietzsche. Nietzsche proklamerade 

att Gud är död och ställde därmed människan utan mening och mål utlämnad till ett intet. Påståendet 

om Guds frånfälle är dock tvetydigt eftersom gudsbegreppet är komplext och skapar invändningar av 

typen - vilken Gud? Är det den kärleksfulle Guden eller den straffande Guden som avses eller rentav 

någon annan än den kristne Guden.102 Det är naturligtvis en förutsättning att Gud är död för att det 

skall vara möjligt att fortsätta med en diskussion om Guds återkomst. Frågan är dock om inte Nietzsche 

förivrat sig något eftersom Guds faktiska död skulle utesluta alla möjligheter för Guds återkomst. San-

nolikt har Gud aldrig varit död. Däremot har Guds ställning försvagats under modernitetens och 

positivismens framväxt. Svenungsson menar att Nietzsches monumentala angrepp på kristendomen 
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också har fört det goda med sig att den initierat en teologisk självkritik. En annan sida är att det möj-

ligen bakom Nietzsches proklamation kan anas en inomkristen kritik.103 Nietzsches kritik mot sin sam-

tids kristna tycks vara att de är totalt fjärmade från Jesus ideal som att inte söka hämnd, att inte göra 

skillnad mot de andra, att ingen avvisas eller fördöms och även tagit avstånd från uppmaningen till 

försoning och förlåtelse samtidigt som de fortsätter att bekänna sig som kristna. Förekomsten av en 

autentisk eller sann kristendom ställs mot den moderna människans antikristliga livsföring. Nietzsche 

tar inte något kategoriskt avstånd från kristendomen utan skriver ”Det som avskiljer oss är inte att vi 

inte längre finner någon Gud …, utan att vi inte uppfattar det som dyrkas som Gud som ´gudomligt´ 

utan som ömkansvärt och absurt, som skadligt, inte bara som ett misstag utan som ett brott mot livet… 

Vi förnekar Gud som Gud”.104 Nietzsche diskuterar relationen mellan Jesus och Paulus och ger Jesus 

rollen som glad budbärare medan Paulus framställs som en låg och hämndlysten gestalt som ruinerar 

det glada budskapet. Denna bild bet sig fast under 1800-talets teologiska utveckling och Paulus kom 

att betraktas som den teolog som fixerat Jesus icke teologiska budskap i ett dogmatiskt system.105 För 

den fortsatta idéutvecklingen utgjorde talet om Guds död en ansats som under 1900-talet resulterat i 

en långvarig och omfattande sekularisering inte minst för svenska förhållanden. Filosofer som Michel 

Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze och Jean-Francois Lyotard kom enligt Svenungsson att från 

1960-talet från franskt håll att påverka den filosofiska utvecklingen.106 Inom filosofin nöjde man sig 

inte med att kritiskt granska den gudomliga verkligheten utan ställde sig också frågan om det var män-

niskan som intog Guds plats. En sådan utveckling skulle leda till att den religiösa diskursen inte skulle 

kunna särskiljas från andra diskurser på grund av en oklar gränsdragning. Det moderna västerlandet 

har konstruerat en rad myter om sig själv såsom ”myten om framsteget” och ”myten om sekularise-

ringen”. Genom en självkritisk granskning har det blivit möjligt att i ett mer öppet klimat än tidigare 

diskutera gudsfrågan. Den antireligiösa hållning som sedan Hägerstens och Hedenius dagar präglat 

den svenska debatten har genom en kritisk diskussion ifrågasatts och skapat ett förnyat intresse för 

teologiska frågor.107 Denna förnyade teologiska reflektion såväl som den filosofiska utvecklingen har 

gett upphov till ett postmodernt samhällstillstånd som bidragit till ett gynnsamt klimat för teologisk 

reflektion. De filosofiska tankemodeller som tidigare uteslutit teologin från filosofin har i ljuset av den 

postmoderna kritiken själv visat sig vara problematiska. Svenungsson pekar på flera olika samband 
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mellan postmodernismen och den förnyade teologiska reflektionen. Ett sådant samband är att flera 

moderna teologer infogar postmoderna utgångspunkter i sitt teologiska tänkande.108 

Den italienske filosofen Gianni Vattimo framhåller att hermeneutiken är ett religionsvänligt tänkande 

eftersom den med sin kritik av idén om sanning undergräver alla rationalistiska, empiriska och posi-

tivistiska förnekanden av den religiösa erfarenheten. Hermeneutiken likviderar underlaget för de hu-

vudargument som filosofin framfört till förmån för ateismen.109 När Svenungsson utvecklar de teolo-

giska reflektionerna hos Jacques Derrida och Jean-Luc Marion konstateras att dessa utmärks av att 

Gud knyts till en radikal etik och att Gud förstås i termer av radikal transcendens eller alteritet.110 

Begreppet Gud är liksom språk en mänsklig konstruktion men förknippat med en transcendenserfa-

renhet som uppstått i denna enda verklighet men spränger språkets gränser. Därtill skall fogas att språ-

ket har två funktionella förutsättningar: För det första den hermeneutiska insikten att språket avspeglar 

vårt sätt att se på verkligheten. För det andra att språket i sin tur skapar verklighet. Det vill säga att 

språket på ett avgörande sätt inverkar på hur vi faktiskt erfar och ser på verkligheten.  

Svenungsson visar hur gudsbegreppet förändras i ett postsekulärt perspektiv med utgångspunkt från 

språkliga förändringar. När Gud betecknas som Herre, Fader och Mästare avslöjas ett maskulint språk 

som avspeglar den androcentriska kultur i vilket det utformats. Det är möjligen harmlöst att Gud om-

talas i maskulina termer eftersom Gud står bortom mänskliga genuskategorier. Däremot kommer det 

teologiska språket med tanke på hur det skapar verklighet att verka som en sanktionerande kraft i ett 

patriarkalt samhälle.111 Språket räcker inte till men det är trots detta nödvändigt för oss att tala. Den 

mänskliga relationen till Gud är något som erfars, levs och gestaltas i böner, liturgi och trosgemen-

skaper som ger Gud mening i en konkret praktik. Svenungsson menar att teologi och filosofi står i ett 

ömsesidigt kritiskt förhållande till varandra. Den samtida teologin ger filosofin bidrag genom sin be-

toning av hermeneutik och förkroppsligande samtidigt med att teologin har mycket att lära av den 

filosofiska diskussionen av gudsfrågan.112 Svenungsson menar att Emanuel Lévinas är den filosof som 

haft störst betydelse för såväl de teologiska frågeställningarnas återkomst som för etikens återkomst. 

Lévinas understryker emellertid att gudsidén endast äger mening inom ramen för en radikal kärlek till 
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nästan.113 I det västerländska teologiska och filosofiska arvet har Gud vanligen förståtts inom en onto-

logisk ram. Lévinas menar att ett sådant tänkande gör gudsidén abstrakt och meningslös. Den plats där 

gudsidén äger mening står att finna i den konkreta situation där jag ställs inför min nästas ansikte och 

samtidigt avkrävs ett radikalt ansvar.114 Svenungsson understryker att det är problematiskt att ställa 

frågan om Gud utan att relatera den till människors konkreta erfarenheter av det gudomliga i partiku-

lära historiska och sociala kontexter. Även om människors erfarenheter av det gudomliga alltid redan 

involverar en tolkningsakt och därmed också i någon mån teori förutsätter den abstrakta teoretiska 

reflektionen kring gudsfrågan sådana kontextuellt situerade erfarenheter. Det existerar därför inte nå-

got generellt och tidlöst begrepp för Gud.115 Lévinas pläderade redan under 1960-talet för en radikal 

transcendens som själva förutsättningen för varje genuint etiskt förhållande till den andre. Lévinas 

försvarar också ett transcendensbegrepp som utmärker den samtida filosofiska reflektionen kring guds-

frågan. Postmodern teologi har medfört ett ökat intresse för förmoderna sätt att förstå Gud. Detta in-

tresse avspeglar sig i ett nyväckt teologiskt intresse för patristik men också ett intresse för negativ och 

mystik teologi. I detta avseende får exempelvis Dionysios Areopagitens reflektioner i mystik teologi 

från 500-talet v.t. en renässans. Den teologiska och filosofiska reflektionen kring gudsbegreppet kan 

inte fullt ut separeras från den levda och gestaltade erfarenheten av det gudomliga i konkreta historiska 

och kulturella kontexter.116  

4.3 Teologisk förnyelse 

Mattias Martinson väljer att beskriva religionens roll i en postsekulär miljö som ett sökande efter den 

kristna teologins djupidentitet och formulera en ny teologi som anpassats till den postsekulära sam-

hällsmiljön. Martinson söker med utgångspunkt från en liberalteologisk kristendomskritik en form av 

icke-apologetisk teologi som har förmågan att övervinna att det sekulära samhällets tendens att tömma 

kristendomen på dess idéinnehåll. Martinson ställer frågan: Hur kan vi som befinner oss i en västeu-

ropeisk intellektuell tradition fortsätta att tänka teologiskt utan att det innebär att vi träder in i ett slutet 

lojalitetsförhållande med den kristna tron och den kristna kyrkan? Bakom denna frågeställning döljer 

sig ett sökande efter en experimentell teologisk utveckling. En genomgående tendens i det postsekulära 

tillståndet är privatiseringen av religionen. José Casanova framhåller att sociologen Thomas Luck-
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mann radikaliserade synen på religionens privatisering genom att framhålla att de traditionella reli-

giösa institutionerna förlorade i betydelse och marginaliserades genom att inte fungera i moderniteten. 

Någon moderniserad religion stod inte heller att finna inom kyrkan.117 Martinson menar att utveckling 

inte skall ske genom att teologins band till traditionell kristen tro och praxis klipps av. Ett sådant till-

vägagångssätt skulle innebära att de historiska formerna för kristen tro inte beaktas.118 Det kulturella 

beroendet av den historiska kristendomen är betydande med tanke på kristendomens monumentala 

inflytande i den europeiska kulturen. Religion och politik har i ett historiskt perspektiv under lång tid 

befunnit sig i en synergi som gett såväl politiken som religionen fördelar. Men det finns också nack-

delar med att religion och politik levt så tätt samman. Den historiska kristendomen som just nu riskerar 

att förtvina i en postkristen kultursituation har ständigt förhandlat med den värdsliga makten vilket av 

många bedömare anses ha lett till att den kristna kärleksmodellen deformerats av världens våld. 

Martinson antyder att det i ljuset av två tusen års frustrerad väntan på Guds rike har växt fram ett behov 

av att frilägga teologins kristna djupidentitet.119 Denna djupidentitet leder tillbaka till den tidiga apo-

stoliska kyrkan. En fråga som i anslutning härtill inställer sig är om den tidiga kristenhetens tolkning 

av kristushändelsen var överdriven och grundades på orimliga förväntningar på Guds kärlek. Om det 

är så motiverar detta kristenhetens självreflektion. Oavsett hur resultatet av denna djupidentitet tolkas 

står det emellertid klart att den kristna kärlekstanken alltid måste iscensättas som världslig politik med 

de komplikationer detta kan innebära. I detta avseende möter det kristna budskapet ett samhälle som 

präglas av individualisering, konsumism och marknadsekonomi. Kristendomens historiska band med 

den politiska sfären är inte oväsentligt eftersom kristendomen haft ett betydande inflytande på den 

västerländska kulturen. Den västerländska samhällsutvecklingen har gått mot ökad individualism som 

visar sig i en strävan efter självförverkligande i en narcissistisk kultur. Detta är utvecklingstendenser 

som driver på privatiseringen av den religiösa erfarenheten. Det postsekulära samhället anses inte hel-

ler ha behov av att organiseras i kyrkor. Emile Durkheim lade i sina sociologiska arbeten stor vikt vid 

kyrkans integrerande funktion som nu alltmer förtunnas och vars betydelse riskerar att gå förlorad. 

Politiska och ekonomiska institutioner verkar i många fall i motsatt och driver på en ökad individuali-

sering.120  

Martinson pekar på att det finns ett nära samband mellan teologi och filosofi. När frågan om Gud ställs 

lämnas olika svar utifrån en traditionell kristen tro och en viss filosofisk tradition. Filosofen Gianni 
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Vattimo menar att den moderna filosofins avvisande av starka religiösa, moraliska och vetenskapliga 

sanningsanspråk beror på ett kritiskt förhållningssätt till metafysiken vars validitet framställs genom 

en serie tolkande påståenden om samtiden. Vattimo stöder den hermeneutiska tolkningsmodellens 

ställningstagande att sanning utgår från tolkningserfarenheter. Den filosofiska hermeneutiken är parti-

kulär men kan trots detta vara en meningsfull metod.121 Den grundläggande erfarenheten av det post-

moderna tillståndet är att sanningen inte existerar otolkad. Uppfattningen att det inte finns någon o-

tolkad sanning legitimeras enligt Vattimo av trovärdigheten i hermeneutikens egen berättelse om me-

tafysikens sönderfall. Förståelsen av livet blir allt svagare, ontologin tunnas ut, vetenskapen speciali-

seras och människornas verklighetsuppfattning blir alltmer fragmenterad och disparat.122 Beträffande 

den postmoderna idén om de stora berättelsernas sönderfall menar Martinson att teologin också består 

av små partikulära berättelser. Det har genom historien varit ett särdrag hos europeisk kristendom att 

vara anpassad och delvis avgränsad till samhällen och kulturer där den dominerat. En följd därav är att 

alternativa kyrkor och trosformer trängts undan från den dominerande teologin. En postkristen teologi 

har nya förutsättningar att skapa utvecklingsmöjligheter för alternativa kristna perspektiv. Martinson 

menar dock att syftet med boken Postkristen teologi är att diskutera en förändrad teologisk praxis. 

Martinson vill placera in sig i en upplysningstradition där individens tankefrihet är ett eftersträvansvärt 

mål. Självet är historiskt och kulturellt förmedlat. Om man får tro Weber, Horkheimer och Adorno 

äger självet ungefär så mycket frihet som behövs för att samhällets rationalisering skall kunna fortgå 

utan större motstånd. Den goda tanken om en självständig och kritisk människa måste därför balanse-

ras av insikten om hur denna självständighet konstruerats.123 Paul Tillich sökte efter en kristendoms-

förståelse som stod i paritet med den sekulära kulturen. Konkret handlar detta om att uttrycka den 

kristna tron på ett sådant sätt att den skänker en essentiell mening till den existentiellt sökande sekulära 

människan.124 Tillich utgår från en korrelationsmodell som är katafatisk och som uttrycker sig positivt 

om teologiska samband och söker positiva svar på positivt ställda grundfrågor. Däremot menar sig 

Martinson använda en apofatisk grundmodell som innebär att teologin inte bör önska sig svar av defi-

nitiv art. Teologin blir enligt Martinssons modell en sökandets möjlighet.125 Martinson menar sig ha 

utformat en modell som lokaliserar teologin i en serie mellanrum mellan det kristna och icke-kristna, 

det apologetiska och det icke-apologetiska, mellan teologi och filosofi mellan kristna frälsningsvis-

ioner och en i traditionell mening kättersk lära om självfrälsning.126  
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I den nuvarande postmoderna situationen befinner sig människan med ena benet i den fria individual-

ismen och med det andra i den fångna individualiteten. Snarast bör vi enligt Martinson söka efter 

utrymme att tänka experimentellt teologiskt. Vi behöver fortsätta att tolka individualiteten som place-

rad mellan det absolut centrerade jaget, credot och självets eller cogitots autonomi. En sådan reflektion 

syftar emellertid inte till stabilisering utan till en fortgående omtolkning. Martinson menar att vi rim-

ligen inte kan vara nöjda med att vara på väg in i en universell fångenskap och än mindre bör vi bes-

värja denna fångenskap med den förtvivlade teologi som utgör grunden för analysen. Den tillkämpade 

självinsikten ger oss heller inte möjlighet att slutgiltigt tolka vår tid och vår situation.127   

 

Kapitel 5, Diskussion 

I denna diskussion behandlas ett antal teman och tendenser som haft betydelse för den postsekulära 

utvecklingen. Diskussionen förs utifrån förutsättningen att fördjupa förståelsen av de motsatta pro-

cesser som driver samhällsutvecklingen i såväl en sekulär som religiös riktning. Diskussionen har 

också vissa tillbakablickande inslag för att visa hur flera tendenser i den aktuella utvecklingen har en 

historisk bakgrund. I uppsatsens inledning ställdes den övergripande forskningsfrågan: På vilket sätt 

har de senaste decenniernas utveckling inom filosofi och teologi bidragit till förändringar i det post-

sekulära och teologiska perspektivet? Efter den genomgång som gjorts står det klart att det förekom-

mer förändringar inom både filosofi och teologi som speglar en postsekulär utveckling. Inom teolo-

gin har inte minst gudsbilden och förståelsen av religionen förändrats samtidigt med att det växt fram 

ett kritiskt ifrågasättande av språket. Under tidigmodern tid gjordes försök att anpassa förståelsen av 

religiösa erfarenheter till ett positivt katafatiskt språk med sanningskrav hämtade från empirisk forsk-

ningsmetod. Denna anpassning till en empirisk verklighetsförståelse förstärkte om möjligt religion-

ens svårigheter att formulera en adekvat förståelse av religiösa erfarenheter. I den samtida utveckl-

ingen inom filosofi och teologi har förståelsen av religiösa fenomen omprövats till förmån för ett mer 

symboliskt och metaforiskt språkbruk. Mycket av denna förändring i sättet att uttrycka religiösa erfa-

renheter har enligt Jayne Svenungssons bok hämtats från modern filosofi där teologin har kommit att 

ta plats i filosofiska arbeten av filosofer som Emmanuel Lévinas, Jaques Derrida, Gianni Vattimo 

och Jean-Luc Marion. Det förhåller sig också så att vare sig benämningarna postmodern, postsekulär 

eller postteologi är några entydiga och tydligt avgränsbara begrepp. Begreppen avser i mindre grad 

en periodiserande tidsavgränsning utan utgör framförallt olika sätt att tolka förändringar i samtiden. 
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Den lösa strukturen på dessa tolkningar motiveras av att det alltid är svårt att precisera förändringar i 

samtiden. Samhällsfenomen som religion och sekularisering är i ständig rörelse och ändrade förut-

sättningar öppnar ständigt för nya tolkningar och nya utvecklingsmöjligheter. Det religiösa språket 

bär också på svårigheter när det gäller att bestämma ordens betydelse. I en sekulär tid då religionens 

idéinnehåll förtunnas förlorar rentav begrepp och ritualer sitt meningsinnehåll helt och hållet. Ord 

och begrepp som dop, frälsning och uppståndelse töms på sitt sakrala innehåll eftersom människor i 

det sekulära samhället förlorar kunskap om ordens betydelse. I en sekulär miljö kan man tala om att 

det uppstår tomma ritualer som möjligen kan fyllas med innehåll hämtat från en icke religiös be-

greppsvärld. Detta präglar vår tid då människor döper sina barn, konfirmeras och gifter sig i kyrkan 

utan kunskap om ritualernas egentliga innehåll. Som någon sagt är Sverige fyllt av döpta hedningar. 

Det emellertid är inte bara ordens och ritualernas betydelse som förloras utan det religiösa språket 

destabiliseras och det finns begrepp som ständigt byter betydelse. Begreppen samspelar med kontex-

tuella förändringar och antar i takt med samhälleliga förändringar nya betydelser.128 Språket är kon-

struerat av människor för att uttrycka mänskliga erfarenheter men når ofta inte full förståelse. Detta 

kan uttryckas så att Gud kan förstås som en erfarenhet bortom språket. KG Hammar uttrycker detta 

som att språket är ett apofatiskt provisorium.129  

Ola Sigurdson sammanför i sin bok religion och politik. Sigurdson hävdar att den moderna liberal-

ismen bygger på ett kristet arv i form av värderingar som mänskliga rättigheter, tolerans och omsorg 

om andra människor. Det kristna kärleksbudskapet har också under senare tid fått en förnyad aktualitet 

genom den flyktinginvandring som skett från framförallt Mellanöstern. De flyendes behov av en fristad 

i Sverige pressar det svenska välfärdssamhället och bidrar till att vidga gränserna för solidaritet och 

omsorg om nödställda. Det visar sig i denna konkreta situation att den kristna synen på nästan trots 

sekulariseringen är väl förankrad i det svenska samhället. Mattias Martinson söker utifrån liknande 

utgångspunkter efter en modern teologi anpassad till dagens förhållanden. Det handlar om att återskapa 

det religiösa idéinnehåll som gått förlorat under inflytande av sekulariseringsprocessen. Tre böcker 

med tre författare försöker närma sig förståelsen av det postsekulära samhället. Ett samhällstillstånd 

som rymmer både hot om religiös förtunning och religionens återkomst med nya möjligheter för nya 

former av teologi. Det handlar i grunden om att finna svar på djupt mänskliga existentiella frågor vilka 

utmanas av en omvälvande samhällsutveckling. Det handlar också om försvaret av människovärdet 
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och återupprättandet av etiken i en värld där upplysningstänkande och positivism exkluderat delar av 

en nödvändig etisk insikt. 

Denna utveckling kan i ett historiskt perspektiv illustreras genom en reflektion kring Schleiermarchers 

teologi. Sigurdson framhåller i Det postsekulära tillståndet att den tyske reformerte teologen och filo-

sofen Friedrich D E Schleiermacher (1768-1834) har haft stor betydelse för både den protestantiska 

ortodoxins och upplysningstidens sätt att framställa kristendomen i intellektuella och etiska katego-

rier.130 Schleiermacher menar i boken Tal över religionen (1799) att religionens väsen består av den 

känsla av gripenhet inför universum som människan kan drabbas av i form av en religiös erfarenhet. 

Schleiermacher framför denna beskrivning av religion under 1800-talet då ett djupt religiöst tvivel 

förekom i västvärldens kristna länder.131 Det finns en kontinuitet mellan Schleiermachers utläggning 

av religionens väsen och den apofatiska traditionen inom teologin. Det apofatiska språket ligger nära 

mystiken och betonar att Gud finns bortom våra begrepp. Det mänskliga språket kommer helt enkelt 

till korta inför Guds oändlighet. Enligt Schleiermacher blir människan religiös genom den förmedling 

som sker i en konkret religion. Människan kan enligt detta resonemang aldrig ta sig ur den hermeneu-

tiska cirkel som byggs upp genom att en viss förståelse konstituerar förståelsen av en viss erfarenhet.132 

Om människan har en Gud i sin religiösa åskådning beror enligt Schleiermacher på hennes fantasi. 

Detta leder till att strider om religiösa meningsskiljaktigheter i princip är meningslösa. Den religiösa 

erfarenheten ligger bortom den mänskliga tanken och det materiella rummet. Schleiemachers mest 

inflytelserika arv till eftervärlden är ett religionsbegrepp som betonar den individuella erfarenheten.133  

De religiösa gemenskaperna såsom församling och kyrka tenderar att motarbeta människors personliga 

gudserfarenhet genom att tvinga in individualiteten i auktoritära strukturer och dogmer. Sigurdson 

framhåller emellertid att den personliga tron inte börjar med Schleiermacher utan uppstår tidigare med 

reformationen och olika helgelserörelser men aktualiseras i sekulariseringsteorin under 1900-talet.134 

Sigurdsons diskussion om Schleiermachers syn på teologin visar emellertid att det även under tidigt 

1800-tal förekom det en teologisk utveckling som hade riktning mot en individualiserad gudserfaren-

het. Diskussionen visar också att kyrkan även omfattat en mystik tradition som oavvisligen var av 

privat natur. Nu utgör referensen till Schleiermacher inte en startpunkt för vare sig den individuali-

serade gudserfarenheten eller mystiken. Den individualiserade religionsutövningen har en betydligt 
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tidigare startpunkt i reformation och helgelserörelser och mystiken finns som en integrerad del av 

teologin alltsedan fornkyrkan. Den mystika teologins tidiga utveckling kan förläggas till den syriske 

författaren Dionysios Aeropagita från omkring 500 v.t. Senare i den medeltida västkyrkan utvecklades 

en dynamisk mystik tradition under åren 1000-1400 som framförallt företräddes av kvinnliga mystiker 

med namn som Hildegard av Bingen (1098-1179), Katarina av Siena (1340-1380), Heliga Birgitta 

(1303-1373) med flera.135 Diskussionen kring Schleiermacher visar att det genom historien funnits 

mystika riktningar i den institutionaliserade kyrkans utveckling. Den privatisering av religionsutöv-

ningen som ingår som en del i sekulariseringsteorin är således inte någon ny företeelse även om indi-

vidualiseringen aldrig nått den numerära omfattning i vilken den i nutid förekommer i de västerländska 

samhällena. I den mån individualismen drar mot en religionskritisk hällning skall sägas att även om 

det förekommit ateistiska strömningar i Europa åtminstone sedan reformationen var det inte något som 

den tidens människor kunde ge uttryck för. Enhetskyrkan höll ett fast grepp om befolkningen och 

kunde i förbund med statsmakten disciplinera medborgarna. 

Inom den västerländska filosofin har teologin fått en plats sedan några årtionden tillbaka. Postmodern-

ismen har ett franskt ursprung med Jean-Francois Lyotard. Ett nedslag i den franske filosofen Jean-

Luc Marions fenomenologiskt inspirerade sammanföring av filosofi och teologi visar hur Marions be-

grepp ”idol” styr både den religiösa människans och ateistens mentala intention. Gudsförståelsen kon-

strueras så att den passar personliga förväntningar och önskningar. Fenomenologin med sitt intresse 

för det autonoma subjektet beskylldes under 1960-talet i konkurrens med bland annat poststruktural-

ismen för att vara en ytterligare variant på den cartesiska subjektfilosofin. Bland de franska filosofer 

som arbetat vidare med fenomenologin finns Emmanuel Lévinas, Jean-Luc Marion och Paul Ricaeur 

vilka fått stor betydelse för fenomenologins återkomst.136 Marion utgår från den nietzscheanska bryt-

punkt då Nietzsche proklamerade Guds död. Marion har tagit fasta på den tvetydighet som ryms i detta 

påstående. Eftersom Gud är död finns det skäl att ställa sig frågan inom vilka förutsättningar denna 

död kan inträffa? En Gud som kan dö eller försvinna har uppenbarligen redan från början svikit den 

idé som svarar mot begreppet Gud. Striden om Guds död har reproducerats genom hela 1900-talet och 

inom visa delar av ateism och religionskritik försöker man fortfarande ta livet av gudomen. Marion 

hävdar att gemensamt för de moderna religionskritikerna är att de riktar sin kritik mot ett specifikt 

gudsbegrepp som konstruerats för att träffas av kritiken.137 Ateismen gör sig helt enkelt det gudsbe-
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grepp som behövs för att utveckla kritiken. För att förklara denna tes vidareutvecklar Marion den filo-

sofiska idén om idolen och sätter den i ett teologiskt sammanhang. Marion försvagar det ateistiska 

argumentet och visar samtidigt att Gud inom den västerländska filosofin tenderar att förvandlas till en 

avgud. I en vidare diskussion visar Marion att idolen är ett fenomen som präglas av synlighet men 

understryker också att ett föremål i sig aldrig kan vara en idol utan idolen skapas i betraktarens blick. 

Betraktarens intention fäster vid det synliga objektet som fungerar som en spegel och reflekterar be-

traktarens förväntningar och önskningar. Placeras detta fenomenologiska perspektiv i ett teologiskt 

sammanhang innebär den troendes uppmärksammande av idolen att gudsupplevelsen konstrueras uti-

från betraktarens förväntningar och önskningar. För ateisten gäller på liknande sätt att idén om Gud 

sammanfattas i ett begrepp som perfekt samverkar med den egna kritiken.138 Om inte föremålet för 

religionskritiken konstrueras på detta sätt förlorar den ateistiske kritikern sina argument.  

Det finns emellertid en risk att betraktandet av en religiös idol skapar en avgud. K G Hammar berör 

denna risk i sin bok Släpp fången loss (2015). Hammar går en betydligt kortare väg än Marion för att 

beskriva gudstolkningen som en individuell erfarenhet. Hammar menar att Jesus är kristendomens 

grundmetafor för Gud. Att Jesus namnges betyder att man tidigt utformade ett språk som gick utöver 

det rent historiska.139 Det är enligt detta synsätt inte möjligt att uttrycka sig i positiva termer om vad 

Gud är. Det katafatiska språket räcker inte till för att bestämma några gudomliga egenskaper. Förhisto-

rien sträcker sig tillbaka till Dionysos Areopagita som utvecklade en språkkritik med vilken han lade 

grunden för det apofatiska språket och den negativa teologin. Det apofatiska språket talar om vad Gud 

inte är och står i motsättning till det positiva katafatiska språket som talar om vad Gud är. Det positiva 

språket medför en risk att påståenden uppfattas som sanna och att språket korrekt återger det vi kallar 

Gud. För att förhindra att det katafatiska språket leder till att det formuleras en beskrivning av gudens 

egenskaper behöver formuleringarna negeras. I annat fall skapas en avgud. En negation kan formuleras 

så att Gud inte är som vi säger att Gud är.140 Vi befinner oss alla i en kulturell och religiös miljö som 

sätter gränser för vårt tänkande. Samtidigt undgår vi inte språket och där inte orden räcker kompletterar 

vi med symboler och metaforer som också kan uttryckas i konst och ikoner som underlättar förståelsen. 

Vårt tal om Gud speglar våra förväntningar och önskningar på liknande sätt som Marions idolbegrepp 

skapas i betraktarens blick. 
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För svenska förhållanden är Ingemar Hedenius en framträdande företrädare för en stark religionskritik 

under mitten av 1900-talet. Hedenius argumenterade för det svenska samhällets uppbrott från kyrklig 

påverkan.141 Den kristna tron ansågs ohållbar och oförenlig med modern vetenskap. Hedenius formu-

lerade maximen ”Tro inte på något, som det inte finns förnuftiga skäl att hålla för sant”.142 Enligt 

Hedenius var den kristna tron en livsåskådning och därmed oåtkomlig för rationella argument. En 

irrationell tro ansågs kunna skymma det verkliga livets realiteter och betraktades som farlig eftersom 

den ansågs kunna motivera vilka förkastliga moraliska ställningstaganden som helst.143  

Den ateistiska religionskritikens strävan att konstruera en ideal gudsbild som svarar mot kritikerns 

förväntningar på det sätt som Marions paradox. Michel Onfrays texter är exempel på en kämpande 

ateism. Onfray är en sant kämpande utopisk ateist som eftersträvar att utplåna religionen från det kul-

turella och sociala livet.144 I Handbok för ateister (2005) beklagar Onfray att ateismen ständigt besmit-

tas av det religiösa språket och aldrig spelar på egen planhalva. Onekligen har det genom historien 

utvecklats ett religiöst språk som har haft inflytande på den offentliga sfären. Både Marions fenome-

nologiskt inspirerade resonemang och KG Hammars mera pragmatiska syn på ett erfarenhetsbaserat 

gudsbegrepp visar detta. Religionen har enligt Onfray lämnat ett arv av illegitim makt genom att bland 

annat använda ett religiöst språk. Vidare menar Onfray att konstruktionen av moral inte skall åberopa 

sig på vare sig teologi eller vetenskap.145 Till grund för ateismen skall istället läggas filosofi och förnuft 

liksom individuell och social nytta, pragmatism och hedonism. Onfray menar att en dekonstruktion av 

kristendomen innebär att fiktionens tillkomst avslöjas men dessutom visar hur neurosen sprids över 

jorden.146 Martinson menar i en kommentar till Onfray att denne riskerar att slungas tillbaka till en 

värld av postsekulär osäkerhet med drag av kulturkonservatism.147  

 

Sammanfattning och slutsatser 

Den postsekulära utvecklingen innehåller tendenser till både sekularisering och återsakralisering. Se-

kulariseringsteorin innehåller både en tes om differentiering och en tes om privatisering av relig-
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ionen. Historiska tillbakablickar visar att privatiseringen av religionen inte i sig är någon ny förete-

else utan har följt den teologiska utvecklingen inom framförallt mystiken sedan 500-talet v.t. Emel-

lertid får privatiseringen av religionen en förnyad styrka inom i det postsekulära samhället och sam-

manfaller tidsmässigt med en nyliberal samhällsutveckling som under senare delen av 1900-talet fått 

ett omskapande inflytande på de västeuropeiska samhällena. Författare som Robert Nozik driver en 

politisk agenda som sätter individualismen emot de integrerande välfärdssamhällena. Detta får också 

konsekvenser som utmanar Emilie Durkheims tes om religionens integrerande funktion i det mo-

derna samhället. Parallellt med sekulariseringen sker en återsakralisering i de västerländska sam-

hällena som ger upphov till maximen Guds återkomst. Till dessa tendenser skall dessutom fogas att i 

takt med en återkommande religiositet växer sig också ateismen starkare och får en mer aggressiv 

framtoning. Den postmoderna utvecklingen bygger på ett arv från upplysningstänkande och moderni-

tet. Under senare delen av 1900-talet drabbas emellertid moderniteten av en självinsikt som resulterar 

i ett postmodernt tänkande som enligt Lyotard innebär att de stora berättelserna förlorar sitt förkla-

ringsvärde. Tesen om det moderna framåtskridandet visar sig sakna väsentliga moraliska värden som 

rätt och fel. I sin framgångsiver skapar den industriella och ekonomiska utvecklingen inte bara ena-

stående välfärdssamhällen utan har också lett till både massmord och miljökatastrofer. I det postmo-

derna tillståndet visar sig den sekulära utvecklingen inte endast innebära att människor lämnar den 

institutionaliserade kyrkan utan också att talet om religionens försvinnande visar sig överdrivet. Det 

växer fram en insikt om att många av de värden som präglar den liberala staten har ett religiöst ur-

sprung. Kyrka och stat har under sekulariseringsepoken skilts åt. I det nutida samhället finns inte 

plats för en enhetskyrka av konstantinsk modell. Religionens frigörelse från statsmakten är ett incita-

ment för en ny experimentell teologi och leder i bästa fall till en fördjupad förståelse av de religiösa 

värdena. Det framgår tydligt av den teologiska reflektionen att krisendomen genom hela sin historia 

även under perioder av en stark och inflytelserik statskyrkomodell haft utrymme för privat religions-

erfarenhet och mystik. Att den personliga religiösa erfarenheten får en ökad uppmärksamhet i den 

nutida sekulariseringsdebatten behöver därför inte innebära någon försvagning av religionen i sig. 

Forskningsfrågan på vilket sätt utvecklingen inom filosofi och teologi har bidragit till förändringar i 

det postsekulära och teologiska perspektivet har i uppsatsen angripits genom ett studium av tre förfat-

tares verk. Genomgången visar att det finns tendenser till att religionen inte låter sin offentliga röst 

tystna. Religionen har fortfarande en social kropp och kan göra sin röst hörd. Kyrkorna står som ett 

slags bastioner i samhället och vittnar om en religion med helt annan styrka än idag. Trots detta söker 

sig kyrkan tillbaka till den politiska offentligheten. Detta kräver förmodligen ett förändrat språkbruk. 

Genom sekularisering och brister i traderingen har många religiösa ord förlorat sitt sakrala innehåll. 
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Människor fortsätter att döpa sina barn men har helt förlorat kontakten med Guds nåd och välsignelse. 

Många religiösa ritualer är på detta sätt tomma och fylls möjligen med nytt sekulärt innehåll. Dopet 

blir möjligen en familjesammankomst utan religiösa förtecken. För att ge den religiösa rösten genom-

slag i offentligheten måste det religiösa språket granskas och anpassas till en sekulär offentlighet. Det 

sker en dragning mot ett apofatiskt språk och en religiös erfarenhet som bygger på en symbolisk tolk-

ning av de religiösa texterna. Gudsupplevelsen är en personlig erfarenhet och Gud finns hos männi-

skorna men kan inte tillskrivas egenskaper i konkreta termer. 

Slutsatserna av denna litteraturstudie är att utvecklingen inom filosofi och teologi bidragit till föränd-

ringar i synen på religion på ett sådant sätt att vi idag kan tala om ett postsekulärt tillstånd. Tre författare 

med tre olika perspektiv besvarar forskningsfrågan om religionens nya roll i en postsekulär utveckling. 

Sedan skall sägas att begreppet postsekulär, postmodern och postteologi inte låter sig förklaras med 

några enkla definitioner utan snarare förklaras som processuella tillstånd vilka är i ständig rörelse.  

Författarna visar med olika utgångspunkter hur forskningsfrågan om religionens roll i den postsekulära 

utvecklingen beskrivs på ett likartat sätt. Religionen stärker i någon mån sin ställning trots att det 

svenska samhället avkristnas. Liberalismen vilar som Sigurdson diskuterar på religiös grund. De vär-

deringar om omsorg och människovärde som hävdas i det politiska systemet bygger på genuint kristna 

värderingar. Martinson diskuterar i likhet med både Sigurdson och Svenungsson att teologin behöver 

förnyas för att kunna ta plats i offentligheten. En sådan utveckling bidrar till en ökad religiös offentlig 

synlighet. Genom en anpassning av teologin och en förändring av det religiösa språket ökar också 

religionens synlighet. En språklig anpassning mot ett ökat inslag av symboliska tolkningar och använ-

dande av metaforer frigör den religiösa tolkningen av gudsbegreppet från ett texttroget förhållningssätt 

till en mer symbolisk tolkning. En sådan förändring bidrar också till att den religiösa upplevelsen träder 

fram som en personlig erfarenhet. På detta sätt visar författarna ur olika perspektiv hur ett förändrat 

och anpassat gudsbegrepp framförallt uppnås genom språkliga förändringar. När slutligen de upp-

ställda forskningsfrågorna besvarats skall det med hänvisning till genomförda diskussion och redovi-

sade resonemang konstateras att när den religiösa aktiviteten ökar i det postsekulära samhället så ökar 

av argumentationen för ett sekulärt samhälle. Det utvecklas en motkraft och i uppsatsen visas hur 

ateismen inte är en uppfattning utan består av många olika perspektiv av religionskritik. 
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