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Life in the abandoned garden? Faith and secularization in Sweden, compared to 

predominant theories concerning secularization processes 

Abstract  

This master thesis summarizes contemporary theories on secularization processes in the 

Western world, and compares these with the example of Sweden, which by many scholars is 

considered to be the most secularized country in the Western world.  

I do this by dividing the most influential theorists in five different groups. In each group I 

explain how the theorists formulate and motivate their positions. These groups are: 

1) The secularization paradigm, where secularization always accompanies 

modernization. (Therorists: Steve Bruce and Peter Berger (in the 1960s) 

2) The paradigm basically accepted, but revised to depend on existential security, rather 

than modernisation as such. (Pippa Norris and Ronald Inglehart) 

3) Religion returned in the public sphere. (José Casanova) 

4) The paradigm completely revised. (Peter Berger (after 1990), David Martin, Charles 

Taylor) 

5) The post-secular society. (Jürgen Habermas, plus others) 

After this theoretical overview I compile empirical studies on the Swedish example, mainly 

using the scholars Eva Hamberg and Magnus Hagevi. Apart from these, I mainly use material 

from Sverigeräkningen – a study of all church attendances in Sweden at one weekend in 

1999; plus recurrent studies from the SOM Institute at Gothenburg University as well as 

from World Values Survey. 

This essay concludes that there is good reason to think that the secularization paradigm is in 

need of revising. However, there still seems to be some truth in all these theoretical models, 

essentially because they do not necessarily contradict each other, as much as they deal with 

the issue from slightly different perspectives. The empirical studies of Sweden indicate that 

our country is indeed highly secularized. The reasons for this may be found partly in all of the 

theoretical models used in this essay. It is also argued that there may be good explanatory 

power in the market model, where secularization comes not only due to lack in demand, but 

also to a weakened supply of religion. 
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1. Inledning 
 

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. När 

opinionsundersökningsföretaget Gallup ställde frågan ”Is religion an important part in your 

daily life?” var Sverige det land i världen där den allra största andelen av befolkningen (82%) 

besvarade frågan med ett nej.1 Samtidigt finns tecken på motsatsen, att religionen har en 

betydligt större plats i folkdjupet än vad dessa siffror indikerar. Religion och tro är ständigt 

återkommande ämnen på debattsidor och tevesoffor, och i slutet av 2014 toppades listan 

över mest sedda program på SVT Play av ett program med den enkla rubriken ”Gudstjänst”.2  

När vi tittar ut över världen hösten 2014 blir det än tydligare att religionen har en stor 

betydelse i världens stora skeenden - både på gott och på ont. Att ta ett större grepp på 

religionens plats i världshändelserna går utanför ramen för denna uppsats, men de två stora 

konflikter som blossat upp under 2014 pekar på det stora behovet av att förstå religionens 

plats i samhället. Det gäller den intensifierade våldsspiralen i Irak och i Syrien där 

terrorgruppen Islamiska Staten bedriver fruktansvärda handlingar mot kristna och andra 

upplevda motståndare, men det gäller också i Ukraina, där den rysk-ortodoxa kyrkans 

anspråk på att ta över den ukrainsk-ortodoxa kyrkans domäner blivit en aktiv del i utökandet 

av det ryska väldet.3  

Så hur ska vi förstå den tid och den kultur vi lever i - är världen en homogen eller heterogen 

plats när det gäller sekulariseringsprocesser? Är religionen så undanskuffad som viss statistik 

ger sken av, och hur har det i så fall blivit så? Och hur väl stämmer det svenska exemplet in i 

resten av världen? Dessa är frågor som kan och behöver behandlas ur flera vinklar och av 

flera avsändare. Denna uppsats har avsikten att ge en fördjupning i ämnesproblematiken.  

  

                                                           
1
 Crabtree, Steve Religiosity Highest in World's Poorest Nations (2010) 

http://www.gallup.com/poll/142727/religiosity-highest-world-poorest-nations.aspx [Hämtad: 2015-01-09] 
2
 Manfredh, Thomas “TV-gudstjänst från Hillsong toppar SVT-play” Artikel i Dagen 2014-11-10  

3
 Winiarski, Michael “Isoleringen präglar det nya Krim” Artikel i Dagens Nyheter 2014-08-31  

http://www.gallup.com/poll/142727/religiosity-highest-world-poorest-nations.aspx
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2. Uppsatsens upplägg 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka teorier kring sekulariseringsprocesser som fått 

betydelse i den akademiska diskussionen kring sekularisering och ett eventuellt därpå 

följande postsekulärt samhälle, samt vilken bäring dessa teorier har på genomförda 

empiriska undersökningar i Sverige. 

Frågeställningar 

1. Hur formuleras centrala teorier som bejakar ett oundvikligt samband mellan ett 

samhälles modernisering och dess sekularisering, och hur motiveras dessa 

empiriskt? 

2. Hur formuleras och motiveras de teorier som på olika sätt problematiserar eller 

ifrågasätter ett sådant samband? 

3. Hur formuleras och motiveras de teorier som menar att sekulariseringen är på väg 

att ersättas av ett postsekulärt samhälle? 

4. I vilken mån stämmer genomförda empiriska undersökningar av exemplet Sverige 

överens med de teorietiska modellerna ovan? 

2.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer i huvudsak att behandla teori och empiri gällande Västerlandet, det 

vill säga de områden där katolsk och protestantisk kristendom från reformationen och 

framåt varit den dominerande religionen. Även om Sydamerika formellt ingår i denna 

avgränsning, så behandlar den teoretiska litteraturen detta område mycket summariskt, 

varför fokus närmare bestämt kan sägas ligga på Västeuropa och USA. 

En översyn av i vilken mån olika teorier stämmer överens med empiriska undersökningar för 

en större del av världen är ett för stort grepp inom ramen för en sådan här uppsats. Att efter 

en teoretisk fördjupning också göra en jämförelse med befintligt empiriskt materialet är 

dock ett relevant sätt att pröva teoriernas hållbarhet i en specifik kontext. Därför avser jag 

att göra en sådan jämförelse, men då koncentrerad till vårt eget land – inte minst mot 

bakgrund av att Sverige beskrivs som ett land med mycket långtgående sekularisering. 
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Att avgöra bärigheten i de olika undersökta teoretiska modellerna rent generellt ingår 

sålunda inte i syftet med denna uppsats, utan gäller i första hand för i vilken mån någon eller 

några av dem kan tillämpas på det svenska exemplet.  

Tidsmässigt kommer denna undersökning att behandla perioden från Peter Bergers bok The 

Sacred Canopy från 1967, som av flera anses vara den bok som utgör startpunkten för den 

moderna akademiska diskussionen kring sekulariseringsprocesser. 

När jag valt ut de teoretiker som utgör den första undersökningsdelen av uppsatsen har 

urvalet gjorts utifrån vilka av dessa som jag vid studier i ämnet funnit citeras och refereras 

mest frekvent i övrig (inklusive varandras) litteratur i ämnet. Hög grad av citering utgör ett 

tecken på att teorin och teoretikern fått betydelse för utvecklingen av den akademiska 

diskussionen kring sekulariseringsprocesser. 

2.3 Metod 

I teoridelen avser jag att beskriva de teorier som fått störst genomslag i den akademiska 

diskussionen kring sekulariseringsprocesser, i så motto att de refereras till och citeras i övrig 

litteratur i ämnet. Utifrån närläsning av den använda litteraturen (närmare genomgång av 

denna under rubriken ”Material” nedan) har jag gjort en självständigt formulerad indelning 

av det mönster jag tycker mig kunna konstatera när det gäller teoretikernas inställning till 

sekulariseringsparadigmet. Jag delar då in teoretikerna i följande kategorier: 

1) Sekulariseringsparadigmet gäller fullt ut. 

2) Paradigmet modifierat till att grundas på existentiell trygghet, snarare än som en 

oundviklig process. 

3) Religionen såsom återkommen på den offentliga arenan. 

4) Sekulariseringsparadigmet ifrågasatt och i grunden omvärderat. 

5) Sekulariseringen i Västerlandet på väg att ersättas av ett postsekulärt samhälle.  

Efter att ha studerat teoretisk och empirisk litteratur i detta ämne framträder dessa fem 

inriktningar som de mest inflytelserika. Vilka teoretiker och litteratur jag avser att använda 

för att studera dessa, samt motiveringar av mitt val av teorietiska modeller, återfinns nedan 

under nästa rubrik. 
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Det är tänkbart att vissa teoretiker både hävdar sekulariseringsparadigmets giltighet, 

samtidigt som de ser religionens återkomst på den offentliga arenan, eller hävdar en 

övergång till ett postsekulärt samhälle. I sådana fall avser jag att i möjligaste mån separera 

dessa argument och motiveringar i separata avsnitt. 

Rent metodiskt avser jag vidare att göra en komparativ analys av teoretikernas 

formuleringar av och motiveringar till sina respektive hållningar. Den huvudsakliga 

ambitionen i denna del är alltså inte att sammanfatta deras empiriska underlag, utan i de fall 

sådant underlag anförs endast sammanfatta detta som en del i det större syftet att förklara 

respektive teoretisk modell. 

I uppsatsens sista undersökningsdel avser jag sedan att analysera de tongivande svenska 

emiriska undersökningarna i relation till de tidigare genomgångna teoretiska modellerna för 

att försöka ge en bild av teoriernas bärighet mot det empiriska materialet från det svenska 

exemplet. Här gör jag inget eget urval av vilka områden i samhället som ska undersökas, eller 

om det främst är kvalitativa eller kvantitativa undersökningar som ska belysas, utan utgår 

helt enkelt från de urval som gjorts av forskare och undersökningsinstitut. Under denna 

rubrik kommer analysen i första hand att vara deskriptiv. I den mån som forskningen anger 

motiveringar och slutsatser om tänkbara orsaker till de empiriska resultaten kommer dock 

även sådana att anges.  

I slutanalysen avser jag slutligen att göra en sammanfattning av de olika teoretiska 

modellernas innehåll och motivering, samt också ta upp vad som kan betecknas som starka 

och svaga sidor i dessa. Därefter avser jag att göra en analys av i vilken mån det empiriska 

materialet för Sverige tycks stämma överens med en eller flera av dessa teoretiska modeller, 

samt ge förslag på tänkbara områden för fortsatt forskning om sekulariseringsprocesser. 

2.4  Material 

Under rubriken Sekulariseringsparadigmet fullt ut har jag valt ut de två sociologerna Peter 

Berger och Steve Bruce som är de som hänvisas mest frekvent till som företrädare för den 

modell där modernisering obevekligen åtföljs av sekularisering. I Peter Bergers fall använder 

jag av samma skäl hans bok A Sacred Canopy (1967). Berger har därefter steg för steg 

förändrat sin position, och hyser numera en helt annan uppfattning. Bergers nyare litteratur 

återfinns därför under annan rubrik nedan. Vad gäller Steve Bruce är det framförallt tre titlar 
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ur hans stora produktion som citeras mest flitigt, och därför också den som används, med 

betoning på den senaste av dem, vilken också tar upp en del av den kritik som anförts mot 

Bruces teori: Religion in the Modern World. From Cathedrals to Cults (1996); God is Dead. 

Secularization in the West (2002); samt Secularization. In defence of an Unfashionable 

Theory (2011). 

Under rubriken Paradigmet i grunden accepterat men modifierat utgår jag helt från Pippa 

Norris, professor i internationella relationer, och Ronald Inglehart, direktor för World Values 

Survey. Tillsammans har de fått stort inflytande på den efterföljande diskussionen genom att 

i grunden acceptera sekulariseringsparadigmet, men samtidigt avvisa det kausala samband 

som modellen framhåller, och istället framföra en egen genomarbetad och empiriskt 

underbyggd teori med en delvis förändrad förklaringsmodell av sekulariseringens orsaker. 

Framförallt Inglehart har publicerat mycket litteratur på området, men den mest citerade är 

deras gemensamma Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide (2004). Jag 

använder dock den reviderade upplagan från 2011, som innehåller ett bättre uppdaterat 

empiriskt underlag. 

Rubriken Religionen återkommen på den offentliga arenan representeras av José Casanova. 

Huvudkälla till denna modell är hans bok Public Religions in the Modern World (1994), vilken 

av andra författare betraktas som något av startskottet för den mer radikalt omvärderade 

inställning till sekulariseringsparadigmet som flera argumenterar för nu i det nya årtusendet. 

Flera teoretiker anknyter till just denna boks som en ansats att rita en ny karta över 

religionens inflytande i världen, framförallt västvärlden. 

Jag väljer att separera denna modell från den föregående, dels då den på ett tydligare sätt 

ifrågasätter sekulariseringsparadigmet, och också för att den inte på samma sätt går in på 

individers religiositet, utan mer sätter sitt fokus på en alternativ förklaringsmodell för 

religionens roll i det offentliga rummet.  

Den rubrik där jag väljer att använda flest olika författare är Paradigmet i grunden 

omvärderat. Under denna rubrik inrymmer jag övriga inflytelserika teoretiker som på ett 

mer genomgripande sätt vill ifrågasätta sekulariseringsparadigmet. Det kan handla både om 

kritik mot paradigmets formulering, dess giltighet och vad som driver den. Det gemensamma 

för teoretiseringen under denna rubrik är att författarna här gör en mer kvalitativ analys av 
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historia och samtid, snarare än den kvantitativa som är vanlig under framförallt rubrik (1) 

och (2). 

Under denna rubrik är det framför allt tre teoretiker som citeras oftare än andra, och som 

också gärna citerar och refererar till varandra. Det är dels Peter Berger, och då hans nya 

förändrade inställning. Utöver honom är det sociologiprofessor David Martin samt Charles 

Taylor, professor i statsvetenskap och filosofi.  

När det gäller Berger är hans förändrade position koncist förklarad i hans artikel i The 

Desecularization of the World. Resurgent Religion and Politics för vilken han också är 

redaktör. Från denna antologi har jag också tagit med den ofta citerade Grace Davie, 

professor i religionssociologi, som sätter sitt fokus just på den europeiska situationen, där 

hon ifrågasätter sekulariseringsparadigmets giltighet.  

David Martin har ända sedan 1960-talet velat revidera paradigmet, och har publicerat ett 

flertal böcker och artiklar i ärendet. Jag har huvudsakligen valt att använda hans bok On 

Secularization. Towards a Revised General Theory (2005), i vilken han gör en genomgripande 

analys av hans reviderade teoretiska modell. 

När det gäller Charles Taylor har använder jag i huvudsak hans magnum opus A Secular Age 

som utgör en idéhistoriskt grundad sammanställning av hans reviderade teoretiska modell 

av sekulariseringen och dess drivkrafter.  

Något bakom dessa återfinns några teoretiker som visserligen är förhållandevis ofta 

citerade, men ändå huvudsakligen kommer att utelämnas i uppsatsen. De kan likväl komma 

att omnämnas, men då inte som huvudsakligt underlag under de rubriker jag valt utan i syfte 

att komplettera de utvalda teoretikerna.  

De jag vill nämna i detta sammanhang är Robert Bellah, som citeras en del, men teoretiskt 

har varit mer aktiv i att beskriva religionens framväxt, snarare än dess tillbakagång. Samma 

sak gäller Rodney Stark, som även han citeras en del, men ändå huvudsakligen är mer känd 

för att förklara kristendomens framväxt och segertåg i den västerländska kultursfären. Jag 

utelämnar huvudsakligen också John Rawls, vars förändrade inställning visserligen ofta 

omnämns. Frågan om sekularisering är dock en så liten del i hans författarskap att även han 

nämns endast i förbigående. Jag kommer också att huvudsakligen utelämna 



11 
 

Toft/Philpott/Shah God’s Century som ibland citeras, och som tar upp den centrala roll som 

religionen spelat i det senaste seklets offentlighet. Boken gör dock detta främst som ett 

försvar för sin tes, snarare än som en respons och revidering av sekulariseringsparadigmet.  

Vad gäller den sista rubriken om Ett postsekulärt samhälle? har jag inte på samma sätt 

försökt välja ut någon eller några få tongivande teoretiker. Flera författare påpekar att 

teoribildningen på detta tema inte nått särskilt långt, och det finns därför inte heller några 

teoretiker som tydligt blivit normerande i ärendet. Under denna rubrik har jag istället valt ut 

böcker och artiklar som tar upp just detta begrepp, oavsett om författarna helt, delvis eller 

inte alls bejakar hypotesen om ett postsekulärt samhälle (därav också frågetecknet efter 

rubriken). Den som ofta omnämns som förgrundsgestalt för tanken om det postsekulära 

samhället är filosofen Jürgen Habermas. Han kommer därför också att ges ett större 

utrymme under denna rubrik än andra. Utöver detta kommer jag också att referera till de 

teoretiker som tas upp under de övriga rubrikerna, i den mån de berör ämnet.   

I frågeställningen om empiriska studier på det svenska exemplet kommer jag dels att 

referera de viktigaste verken från de forskare som gjort de största och flesta studierna på 

området: Eva Hamberg, professor i migrationsforskning vid teologiska fakulteten i Lund, 

samt Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Deras främsta verk är 

Hambergs doktorsavhandling Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious 

Practice in Contemporary Sweden (1990) respektive Hagevis forskningsrapport Politisk 

opinion och religiositet i Västra Götaland. Därutöver har båda publicerat ett flertal 

vetenskapliga artiklar, varur jag hämtar information som kompletterar ovan nämnda verk. 

Vad gäller större empiriska studier använder jag dels Sverigeräkningen, som är den största 

undersökning som gjorts av svenskarnas gudstjänstbesök. Jag använder också SOM-institutet 

vid Göteborgs universitet, då de genom sina återkommande undersökningar visar den 

historiska utvecklingen, men ger också en fördjupning av religiositeten på flera plan. 

Statistiska Centralbyrån gör inga undersökningar av befolkningens tro och religiösa vanor. 

Däremot gör opinionsinstituten sådana, dock inte med samma vetenskapliga ambition att 

upprepa sina studier för att skapa ett historiskt mönster. Resultat från opinionsinstitut 

kommer därför endast att användas i kompletterande syfte.  
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Ett viktigare empiriskt material är dock de resultat som kommer från European Values 

System Study Group (härefter förkortat EVSSG), och – i än större utsträckning – World 

Values Survey (härefter WVS). EVSSG var den första större undersökningen av människors 

religiositet som gjordes över en hel kontinent, och har därefter upprepats vart nionde år, 

samt även fått en spridning över resten av världen. Inledningen till WVS är kommen ur den 

första EVSSG-studien, och WVS är enligt sin egen beskrivning ”the largest non-commercial, 

cross-national, time series investigation of human beliefs and values ever executed, 

currently including interviews with almost 400,000 respondents. Moreover the WVS is the 

only academic study covering the full range of global variations, from very poor to very rich 

countries, in all of the world’s major cultural zones.”4 

Dessa är empiriska undersökningar om människors religiösa tro och praxis över hela världen 

från 1981 och fram till idag, och deras resultat utgör ett centralt underlag för att konstatera 

processer av religiositet och sekularisering. Jag kommer därför att anknyta till deras resultat i 

teoridelen i den mån som de olika författarna tar upp dem som stöd för sin respektive teori. 

Framför allt kommer jag dock att använda mig av EVSSG och WVS i kapitlet om det svenska 

empiriska exemplet, dels när de olika författarna tar upp dem, men också i den mån de i 

något ytterligare avseende ger någon central information om det svenska exemplet som inte 

tagits upp tidigare. Slutligen kommer jag också kort att nämna andra forskare i den mån de 

på ett relevant sätt anknyter till de resultat jag tar upp enligt ovan. 

2.5 Definitioner 

Begreppet sekulär har – vilket kan upplevas som överraskande – ursprungligen ett 

inomkristet begrepp, och kommer från latinets saeculum, som är ett uttryck för den fysiska, 

världsliga tiden (jfr svenskans sekel), i kontrast till Guds eviga tid. Under medeltiden 

användes begreppet sekulär för att särskilja de präster eller klosterordnar som arbetade ute 

i samhället, ute i ”seklet” - till skillnad från dem som utförde strikt andlig tjänst inne i kloster 

och andra institutioner.5 Begreppet sekulär innebar vid denna tidpunkt alltså inte en 

frånkoppling från religionen, utan snarare tvärtom: att religionen skulle finnas också i 

samhället, inte bara i den andliga sfären. 

                                                           
4
 WVS hemsida “Who we are” http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (Hämtad 2015-01-13)  

5
 Taylor, Charles A Secular Age (New York: Oxford University Press 2011) s 32f 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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Vad ett sekulärt samhälle innebär har en lång rad praktisk-politiska betydelser i olika länder, 

alltifrån det franska laïcité med sin tradition från Upplysningen och Franska revolutionen av 

separation av religion och stat, via det turkiska sekulära muslimska statsskicket, där staten 

trots detta kontrollerar landets religiösa liv, till den amerikanska varianten, där religionen 

likväl spelar en stor offentlig roll.6 Det finns också grader av acceptans för religiösa uttryck i 

samhället, alltifrån ett accepterande av ett pluralistiskt samhälle till en strävan att inga 

religiösa referenser bör tillåtas i det offentliga rummet.7  

Begreppet sekularisering har i denna uppsats däremot en mycket central roll. Det föreligger 

ingen allmänt vedertagen definition av detta begrepp, men det finns likafullt en viss 

konsensus om vad begreppet innebär i praktiken.8 Vissa definitioner vill främst beskriva 

sekulariseringen som den utveckling där samhällsfunktioner övergår från en religiös till en 

världslig sfär. Se exempelvis Casanova, som med begreppet avser ”the appropriation, 

whether forcible or by default, by secular institutions of functions that traditionally had been 

in the hands of ecclesiastical institutions.”9 

Det vanligaste moderna uttrycket för begreppet är dock det rakt motsatta mot det 

medeltida, nämligen ett samhälle i avsaknad av religion, där religionens utrymme i samhället 

istället krymper.10 Inom – och även i viss mån utöver – denna definition presenterar de olika 

teoretiker jag tar upp vissa skillnader i sin respektive användning. För att detta resonemang 

inte ska svälla över här hänvisar jag därför vidare till respektive avsnitt i uppsatsen. 

När jag beskriver de tidigare starkt etablerade och numera utmanade teorierna om det nära 

sambandet mellan modernisering och sekularisering kommer jag i huvudsak att använda 

begreppet sekulariseringsparadigmet. Flera andra begrepp för denna teoretiska modell 

används i litteraturen, men då Steve Bruce (den forskare som jag främst använder som 

                                                           
6 För fördjupning i detta, se exvs Stepan, Alfred ”The Multiple Secularisms of Modern Democratic and Non-

Democratic Regimes” i Rethinking Secularism Calhoun, Craig; Juergensmeyer, Mark; van Antwerpen, Jonathan 

(red.) (New York: Oxford University Press 2011) s 114-140 
7
 Se exvs Taylor (2011) s 34f 

8
 Det kan tilläggas att det heller inte finns någon helt dominerande definition av begreppet religion. (Hagevi 

(2009a) s 31). Det går dock utanför ramen för denna uppsats att gå djupare i definitioner av religionsbegreppet. 
9
 Casanova, José  Public Religions in the Modern World (Chicago: The University of Chicago Press 1994) s 13 

10
 Se exvs Casanova (2011)  ”The secular, secularizations, secularisms”, artikel i Calhoun, Juergensmeyer & van 

Antwerpen (red) s 56ff 
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företrädare för teorin) använder detta begrepp håller jag mig konsekvent till detsamma även 

hos andra teoretiker, i syfte att underlätta för läsaren. 

Jag kommer återkommande i uppsatsen också att ta upp en teori jag benämner 

marknadsmodellen. Även denna modell har olika benämningar hos vissa författare, men 

under detta begrepp samlar jag de teoretiska modeller som beskriver det religiösa 

landskapet enligt traditionella ekonomiska teorier, där det inte enbart är efterfrågan som 

styr religiositeten hos enskilda eller hela kulturer, utan även det utbud som tillhandahålls.11  

Ordet sekularisering ska dock inte förväxlas med begreppet sekularism. Det senare är inte i 

en beskrivning av samhällsutvecklingen, utan en ideologisk ståndpunkt om att sekularisering 

och religionens övergång till en strikt privat sfär är en önskad samhällsutveckling.12 Det finns 

dock i vissa fall en sammanblandning av dessa begrepp, där begreppet sekularism i vissa fall 

används om det som annars benämns sekularisering. Denna uppsats kommer inte att 

undersöka begreppet sekularism som ideologisk ståndpunkt, annat än indirekt. Däremot kan 

det förekomma i de fall där begreppet brukas i betydelsen sekularisering.    

Om definitionen av begreppet sekularisering är öppen för diskussion, så gäller detta i kanske 

än högre grad för begreppet ett postsekulärt samhälle. Vissa författare ger en mycket öppen 

definition, som exempelvis Ola Sigurdson, som beskriver det som ”ett tillstånd som varken 

går att identifiera med ett mer entydligt religiöst eller ett sekulärt samhälle.13” Ulf Jonsson 

sammanfattar Jürgen Habermas definition av begreppet som ”en vision av samhället där 

såväl troende som icke-troende medborgare förväntas ha en självreflexiv medvetenhet om 

de egna övertygelsernas begränsningar.”14 Detta ger visserligen som synes en mer normativ 

användning av begreppet, men uttrycker också något som Habermans menar sig kunna 

konstatera redan i dagens samhälle. 

Statsvetarna Douglas Brommesson och Henrik Friberg-Fernros går ett steg längre i sin 

definition och beskriver begreppet i empirisk mening, som ”en plats där 

sekulariseringstrenden inte längre är självklar eller rent av har brutits och där det religiösa 

                                                           
11

 För mer djupgående förklaring av marknadsmodellen, se exvs Norris, Pippa & Inglehart, Ronald Sacred and 
Secular. Religion and Politics Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press 2011) s 11ff 
12

 Casanova, (2011) s 66f 
13

 Sigurdson, Ola Det postsekulära tillståndet (Göteborg: Glänta 2009) s 11 
14

 Jonsson, Ulf Habermas, påven och tron. Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett 
postsekulärt samhälle (Skellefteå: Artos & Norma 2009) s 27 
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inflytandet alltjämt är starkt”.15 Begreppet kommer att beröras närmare under aktuell 

rubrik, här kan bara kort konstateras att definitionen är långtifrån entydig. 

2.6 Bakgrund och forskningsläge 

Tänkandet kring sekulariseringsprocesser baserades under åtminstone de två första 

tredjedelarna av 1900-talet till stor del på 1800-talets tänkare, vars teorier om religionens 

plats i samhället kom att bilda fond för även det efterkommande seklets teoretiker. 

Bland dessa tänkare fanns välkända sociologer, historiker, ekonomer, filosofer och 

psykologer. Några av de mest välkända var Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber, 

Karl Marx och Sigmund Freud. Utifrån sina respektive specialområden delade dessa 

grundhållningen att religionen var dömd att minska i betydelse för att slutligen tyna bort.16  

Det var också denna hållning som dominerade Västerlandet under decennierna efter andra 

världskriget, där materiella och vetenskapliga framsteg skedde parallellt med att individer 

och nationer – åtminstone i Europa – sekulariserades. Under 1960-talet var därför inte Peter 

Bergers bok The Sacred Canopy något avvikande, utan snarare en ytterligare självklar 

bekräftelse på det alla redan anade att de visste. Ändå beskrivs denna bok och åren därefter 

som början på en ny diskussion kring sekulariseringsparadigmet, dess sanningsanspråk och 

de eventuella svagheter det kunde bära med sig.  

Jag ska inte föregå den kommande genomgången genom att redan här beskriva vilka vägar 

som forskningen om sekulariseringsprocesser därefter har tagit. Internationellt finns det gott 

om litteratur som tar upp teori och empiri kring sekularisering på ett globalt plan. Denna 

uppsats huvudfokus är dock det svenska exemplet. Som sammanfattning av forskningläget 

nöjer jag mig med att citera Norris/Inglehart: ”During the last decade, however, this thesis of 

the slow and steady death of religion has come under growing criticism; indeed, 

secularization theory is currently experiencing the most sustained challenge in its long 

history.”17 

Det är mot bakgrund av detta som vi nu går vidare in i själva undersökningsdelen. 

                                                           
15

 Brommesson, Douglas & Friberg-Fernros, Henrik Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en 
postsekulär tid. (Lund: Studentlitteratur 2013) s 12 
16

 En bred sådan genomgång är Calhoun, Juergensmeyer & van Antwerpen (red) Rethinking Secularism. Utöver 
dem jag går igenom framdeles finns ytterligare flera verk som beskriver situationen på det större planet. För 
närmare genomgång av denna bakgrund, se exempelvis Norris & Inglehart (2011), s 3ff, samt fotnoter till dessa. 
17

 Norris & Inglehart (2011) s 3 
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3. Resultatdel - teori 

Efter att i mångt och mycket ha legat i långvarig träda har diskussionen kring 

sekulariseringsteorier under de senaste decennierna fått en verklig skjuts. Som ett sätt att 

skapa struktur i denna diskussion följer här en ansats att dela in denna i fem separata 

teoretiska spår, varav det första också är det som tydligast följer samma linje som tidigare 

var den förhärskande – att modernisering åtföljs av sekularisering.  

3.1 Sekulariseringsparadigmet fullt ut 

Peter Berger 

Den skrift som ofta lyfts fram som den grundläggande för det nutida 

sekulariseringsparadigmet är The Sacred Canopy av sociologiprofessorn Peter Berger från 

1967. Berger företräder här en grundsyn som tydligt kopplar samman modernisering och 

sekularisering, en inställning som kommit att få stor betydelse för det som exempelvis Steve 

Bruce sedan bygger vidare på och benämner sekulariseringsparadigmet. Att Berger på 

senare år förändrat sin inställning är naturligtvis intressant i sig; hans nya position och 

argumenten för dessa återkommer jag dock till i kommande avsnitt. 

Trots sin grundsyn att modernisering och sekularisering går hand i hand är Bergers grundsyn 

dock inte deterministisk, där religionen roll enbart skulle vara en reflektion av sociala 

processer, utan snarare dialektisk. Därmed menar han att när den ena förändras, så 

förändras med nödvändighet också den andra. Detta gäller både religionens tillväxt och dess 

tillbakagång: ”[T]he point is that the same human activity that produces society also 

produces religion, with the relation between the two always being a dialectical one.”18  

Berger anno 1967 ser också alienering som en viktig nyckel att förstå religionens roll i 

tillvaron. Människan har ett behov av en annan verklighet som i positiv mening alienerar 

henne från den här världens svårigheter. Därav har religionen blivit ”a very important form 

of false consciousness”.19 Av detta framgår tydligt att Berger à priori utgår från ett 

materialistiskt perspektiv, där religionens eventuella sanningshalt över huvud taget inte 

diskuteras. Vilka problem det kan skapa i diskussionen återkommer jag till i analysdelen. 

                                                           
18

 Berger, Peter L The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion (New York: Random House 

1967) s 47  
19

 Ibid. s 87 



17 
 

Härav följer också naturligt att Berger inte ger några tydliga empiriska belägg för vare sig 

religionens falskhet eller sekulariseringens mönster.  

Berger slår därför i sin bok från 1967 också fast att Nordamerika och Europa båda var stadda 

på samma oundvikliga väg mot sekularisering, och att detta mönster också var på väg att slå 

igenom över hela världen: ”What is more, it appears that the same secularizing forces have 

now become worldwide in the course of westernization and modernization.”20 

Orsaker till sekularisering 

Med den västerländska moderniseringsprocess som bas, ser Berger anno 1967 flera orsaker 

till sekulariseringen. Utöver modernisering anger Berger kapitalismen och industrialismen 

som drivande faktorer.21 Religionen förpassas till den privata sfären, uttryckt som att: 

”religion stops at the factory gates”.22  

På längre historisk sikt ser Berger protestantismen som en viktig föregångare till 

sekulariseringen. Han menar att den katolska världen innehöll ett antal öppningar mellan 

människan och det heliga, och att reformationen kom att stänga flera av dessa öppningar.23 

Berger anlägger därtill en historiskt än mer långsträckt förklaringsmodell, ända från Gamla 

Testamentets tid, vilken han menar utgjorde en inledning till det som på svenska kan 

översättas med ”brytande av förtrollningen”. Den engelska termen, som även har en mycket 

central funktion hos Charles Taylor är disenchantment. Berger uttrycker det som att Gamla 

Testamentets betoning av Guds transcendens, jämfört med övriga mer immanent 

närvarande gudomar i regionen, är ett första embryo till den långt senare inomkristna 

sekulariseringen.24 På detta sätt menar Berger att ”historically speaking, Christianity has 

been its own gravedigger”.25 

Berger lägger därtill en särskild vikt vid teodicéproblemet - diskussionen kring Guds 

rättfärdighet i en ond värld - som tätt sammanhängande med religionens uppgång och 

nedgång i det mänskliga medvetandet. Tidigare behövdes Gud som motivering och motvikt 

till världens ondska, men med tiden minskar människors benägenhet att förklara världens 

                                                           
20

 Ibid. s 108 
21

 Ibid. s 109f 
22

 Ibid. s 129 
23

 Ibid. s 112f 
24

 Ibid. s 117ff 
25

 Ibid. s 129 
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lidanden i allmänhet - och döden i synnerhet - utifrån hoppet om Guds rättfärdighet. 

”Probably for the first time in history, the religious legitimations of the world have lost their 

plausibility (…) Most importantly, the peculiar Christian theodicy of suffering lost its 

plausibility”.26 Samtidigt medger Berger att också de konkurrerande religiösa och icke-

religiösa världsbilderna också saknar förmåga att på ett tillfredsställande sätt förklara och 

möta människans sorg och lidande.27 

Noterbart är att Berger också beskriver en tidig ansats till den senare ofta använda 

marknadsmodellen, där han beskriver hur den religiösa lojaliteten tidigare kunde tas för 

given, men nu behöver marknadsföras. Pluralismen med ett smörgåsbord av olika 

världsåskådningar är en förklaring till att den moderna människan glidit bort från traditionell 

kristendom. ”It must be ’sold’ to a clientele that is no longer constrained to ’buy’. The 

pluralistic situation is, above all, a market situation.”28 Berger ger här ingen hypotes om 

huruvida det i en postmodern tid är utbudet eller efterfrågan som mest styr människors eller 

kulturers grad av religiositet. Han förutsätter dock att i en sekulariserad miljö kommer 

människor att välja en sådan tro som minimerar alla övernaturliga inslag och istället betonar 

en världsbild som stämmer mer överens med en sekulariserad miljö.29 Hur denna 

förutsägelse slagit ut återkommer jag till senare i analysdelen. 

Han förklarar också att den västerländska teologin redan har anpassat sig till dessa krav 

genom att anta en liberalteologisk grund i linje med en sekulär världsbild ”- in fact, the 

alleged necessity to so adapt the religious traditions (to make them relevant) is commonly 

cited as the raison d’être of the theological movement in question.”30 

Av allt detta följer att Berger anno 1967 når sin sammanfattande förutsägelse inför 

framtiden, där han betraktar det som ”safe to predict that the future of religion everywhere 

will be decisively shaped by (…) secularization, pluralization and ‘subjectivization’ [i 

betydelsen att de individuella valen blir allt viktigare].”31 

 

                                                           
26

 Ibid. s 124f 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. s 138 
29

 Ibid. s 146f 
30

 Ibid. s 167 
31

 Ibid. s 171 
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Steve Bruce 

Sociologiprofessor Steve Bruce sammanfattar i boken God is Dead (2002) sin tes i 

formuleringen “The basic proposition is that modernization creates problems for religion.”32 

Han sammanfattar sedan sitt resonemang i ett schematiskt diagram över det han benämner 

sitt sekulariseringsparadigm. Här beskriver han hur den moderna och sekulär-rationellt 

tänkande världen steg för steg leder till ett alltmer individualistiskt och relativistiskt 

samhälle. (Diagrammet återfinns som bilaga i denna uppsats.)  

I God is Dead gör Bruce en enklare kvantitativ genomgång av nedgången av religiositeten i 

Storbritannien. Han gör också ett nedslag i framstående forskares religiositet, som han 

konstaterar sjunker. Han understryker dock att detta inte är ett utslag av att vetenskapen 

skulle ha underminerat den kristna tron, utan snarare att den roll vetenskapen har fått i vårt 

samhälle samtidigt har gett rationalismen en större plats i samtidens tänkande. Han menar 

vidare att den teknologiska utvecklingen också har ökat människans känsla av att själva 

behärska sin tillvaro.33 

Bruce beskriver också de nya influenser som kommit från österländsk panteism, men menar 

att den inte motsäger hans sekulariseringsparadigm, då den inte motsvarar tappet för det 

kristna inflytandet i västerlandet. Han påpekar därtill att de som attraheras av denna 

religiositet sällan gör det som en allvarlig överlåtelse, utan snarare som att övergå från en 

tydlig till en vagare gudstro.34 

Bruce bemöter också tanken på att evangelikala eller karismatiska väckelser skulle vara ett 

hot mot sekulariseringsparadigmet. Han menar tvärtom att de är ett tecken på att kristna 

överger stela trosmässigt ortodoxa sammanhang och övergår till mer flexibla grupper. Bruce 

förutspår att denna trend kommer att gå vidare, och att varje sådan förnyelserörelse 

kommer att bli liberalare och samtidigt mindre. ”The charismatic movement does not refute 

secularization; it shows how it works.”35 

I boken Secularization (2011) utvecklar Bruce de tankar som han lagt fram i tidigare verk. 

Bokens underrubrik lyder In Defense of an Unfashionable Theory, vilket är en indikering på 

                                                           
32 Bruce, Steve God is Dead. Secularization in the West (Oxford: Blackwell 2002) s 2 
33

 Ibid. s 117 
34

 Ibid. s 138f 
35

 Ibid. s 185 
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att Bruces teori om det outplånliga sambandet mellan modernisering och sekularisering på 

senare år blivit starkt utmanad. 

Bruce tar dock inte tillfället i akt att själv modifiera sin teori. Han går tvärtom till motoffensiv 

och lägger fram en stor mängd empiriska data till stöd för sin inställning. Bruce tar också 

tillfället i akt att avfärda några av de kritiska synpunkter som framförts mot hans paradigm, 

inte minst hans ståndpunkt att det är USA, inte Europa som är avvikande fallet, och ger skäl 

för att sekulariseringen är och kommer att göra sig alltmer gällande också i USA.36 Han 

bemöter också dem som hävdar att religionen är en viktig del för att bevara kulturen, inte 

minst när stora grupper flyttar eller hotas av stora kulturella omsvängningar. Bruce skriver 

dock om sådana fall att ”that role has been temporary. Migrants may be initially more 

religiously observant in the new world than in the old, but they eventually assimilate or find 

non-religious ways of retaining some thin nostalgic connection to the old life.”37 

Empiriskt lutar sig Bruce bland annat mot en undersökning av David Voas, som delar in den 

europeiska befolkningen i tre grupper, de tydligt religiösa, de tydligt icke-religiösa, samt de 

däremellan, där nyckelgruppen är de som befinner sig i den stora mellangruppen. Bruce 

förklarar att den stora orsaken till sekularisering inte är att många fler blivit tydligt icke-

religiösa, utan snarare att religionen har förlorat attraktionsförmågan hos mellangruppen, 

där varje generation bit för bit förlorar intresset för det som engagerat tidigare generationer. 

Häri finns en stor mängd som Voas benämner ”fuzzy Christians”, troende som inte tar sin tro 

på särskilt stort allvar, och där tron betyder allt mindre över tid. Utifrån Voas studier gör 

Bruce också en förutsägelse: ”If the secularization paradigm is right, then, not long after 

wholly secular people outnumber the religious, the proportion of fuzzy Christians will reach 

a plateau and then start to fall. Ultimately they will be overtaken by the completely secular 

subpopulation, which will continue to grow steadily.”38  

Sammantaget repeterar Bruce utifrån det brittiska exemplet att trots vågor av ökad 

religiositet som pingstväckelsen på 1920-talet, den karismatiska väckelsen på 60-talet, de 

nya religiösa rörelserna på 70-talet och New Age-andligheten på 90-talet, så har dessa likväl 
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 Bruce Secularization. In Defence of an Unfashionable Theory (Oxford: Oxford University Press 2011) s 157-177 
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 Ibid. s 51 
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inte inneburit några tydliga brott i kurvorna för den stadigt ökande andelen av befolkningen 

som saknar religiöst engagemang.39   

Han avfärdar också helt ståndpunkten att människors intresse för övernaturlighet och skrock 

i allmänhet skulle uppväga tillbakagången för traditionell kyrklighet. ”That is so far from 

being the case that no serious scholar makes it.”40 Inte heller motsäger det mer österländskt 

inspirerade nyandliga uppvaknandet hos vissa grupper den generella sekulariseringstrenden. 

Mot bakgrund av en studie av Paul Heelas & Linda Woodhead menar Bruce att denna trend 

kan förklaras av att den appellerar till en viss grupp av människor som var unga på 1960-talet 

och som kommer att upphöra när dessa dör ut.41 Han slår fast: ”Far from refuting the 

secularization paradigm, both the nature and the extent of alternative spirituality offer 

strong support for a key concept of the paradigm: individualism undermines religion.”42 

Vilket osökt för oss vidare till vilka orsaker Bruce ser till den genomgående sekularisering han 

anser sig kunna konstatera. 

Orsaker till sekularisering 

Som förklaringsmodell till vad i moderniseringsprocesser som driver sekulariseringen 

nämner Bruce flera inslag. Han vidareutvecklar Max Webers tes om den protestantiska 

etiken som drivande för västerlandets kapitalism, men menar att denna etik också varit en 

starkt bidragande orsak till sekulariseringen. Han förklarar också att det inte är en övertygad 

ateism som ligger till grund för religionens tillbakagång, utan snarare ett allmänt ointresse, 

på grund av den kulturella diversifiering som inte längre gör att barn uppfostras i en 

gemensam tro, och där kristendomen inte längre har samma naturliga roll under året och i 

viktiga livshändelser. Därför ser Bruce inte heller någon grund för att den allmänna 

sekulariseringen i västerlandet någonsin skulle vändas.43  

En annan orsak är den inre sekulariseringen (internal secularization) I kyrkor och samfund. 

”All the major churches have become markedly more liberal (…) The purpose of religion is no 

longer to glorify God: it is to help find peace of mind and personal satisfaction.”44 Denna 
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utveckling menar Bruce också har medfört att människor känner en svagare koppling till 

dessa kyrkor.45  

Bruce menar också att kyrkornas förmåga att engagera människor med än ytligt och vid vissa 

tillfällen är avgörande för graden av människors mer allmänna religiösa tro och engagemang. 

Han frågar retoriskt hur länge och hur mycket en sådan religiositet kan överleva de kristna 

kyrkornas nedgång, och ger själv den lakoniska förutsägelsen: ”The answer is not long and 

not much.”46 

I sitt resonemang om orsaker till religionens tillbakagång bemöter Bruce också de kritiker 

som hänvisat till marknadsmodellen, och som menar att sekulariseringen främst förklaras en 

försämring på utbudsidan, snarare än en självgenererad nedgång av efterfrågan. Bruce 

förkastar denna hypotes, och menar att val av religiös tro och tillhörighet inte avgörs av 

sedvanliga cost-benefit-beräkningar.47 Bruce går dock i viss mån själv emot denna tes och 

menar att ett sådant tänkande kan ha legat till grund för anammandet av en viss religiös 

riktning, snarare än dess upphävande. Han föreslår här att en bidragande orsak till att 

människor exempelvis blev metodister var att de som följde den tron hade finare hem och 

bättre ekonomi än andra.48  

Beträffande krafter som driver på sekulariseringen anknyter Bruce till en ofta anförd 

förklaringsmodell från historikern Callum Brown. Han menar att den stora orsaken till 

religionens nedgång inte är klass- eller individrelaterad, utan snarare genusmässig. Brown 

menar att eftersom männen tidigare än kvinnorna övergick till industriarbete och den nya 

tidens livsföring så var det också de som tidigare än kvinnorna övergav religionen.49 Bruce 

bejakar dock inte denna förklaring fullt ut, utan menar att sekulariseringen är ett större 

mönster som gäller för båda könen och i längre tidsperioder.50 

Den orsak som Bruce lägger störst tonvikt vid är individualismen och de uppbrutna banden 

med en gemensam kultur, där religionen varit en av de viktigaste sammanbindande 
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faktorerna. ”By making religious affiliation a matter of personal preference, the rise of the 

voluntary association model undermines the taken-for-grantedness of religion, weakens its 

social presence, reduces the extent to which the state can promote a particular religion, 

separates religious rectitude from other vital forms of social being (…) and exposes the 

human origins of religion.”51  

När denna individualism så paras med rationalismens tankemönster läggs så en stadig grund 

för ett sekulärt samhälle. Bruce sammanfattar: ”[I]ndividualism threatened the communal 

basis of religious belief and behavior, while rationality removed many of the purposes of 

religion and rendered many of its beliefs implausible.”52  

 I anslutning till en annan studie av Voas påpekar Bruce också att interreligiösa äktenskap 

påverkar tron hos nästa generation. Och det gäller inte enbart giftermål mellan personer av 

helt olika religion, eller mellan en troende och en icke-troende. Nedgången i aktivt 

församlingsliv i nästa generation är mycket tydlig även när skillnaden är så pass liten som 

äktenskap mellan anglikan och metodist. Bruce drar härav slutsatsen att olika religiös 

tillhörighet hos föräldrar föder en relativism som försvagar övertygelsen hos barnen.53 

Utifrån denna ståndpunkt vågar sig Bruce också på en förutsägelse, att ”unless we can 

imagine a reversal of the increasing cultural autonomy of the individual, secularization must 

be seen as irreversible.”54  

3.2 Paradigmet i grunden accepterat men modifierat 

Pippa Norris och Ronald Inglehart gav 2004 ut boken Sacred and Secular. Religion and 

Politics Worldwide vilken har fått stort genomslag i den akademiska diskussionen i ämnet.55 

Författarna förklarar att den traditionella sekulariseringsteorin är långt ifrån redo att 

begravas, men att den behöver revideras. De menar att 1960-talets ståndpunkt att 

religionen var stadd i en konstant sjunkande trend baserades på en alltför liten och bräcklig 
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empirisk bevisning, och att verkligheten blivit en helt annan än man då anade:56 ”There is no 

question that the traditional seularization thesis needs updating. It is obvious that religion 

has not disappeared from the world, nor does it seem likely to do so.”57   

Dessa två sidor av den moderna världen handlar om att nästan hela den industrialiserade 

världen har blivit mer sekulär under det senaste halvseklet, men samtidigt har världen fler 

invånare med traditionell religiös tro än någonsin tidigare, och dessa utgör dessutom en 

växande andel av världens befolkning:58 ”The result of these combined trends is that rich 

societies are becoming more secular but the world as a whole os becoming more religious.”59 

Det Norris och Inglehart vill göra är sålunda inte enbart att förklara nedgången för 

religionen, utan framförallt utforma en teori som på ett hållbart sätt kan förklara variationen 

mellan olika länder och områden.60 

Orsaker till ökad eller utebliven sekularisering 

I sin redogörelse utgår Norris och Inglehart från ett mycket gediget empiriskt material, vilket 

enligt min bedömning överträffar det material som de övriga teoretikerna som undersöks i 

denna uppsats bygger på. Den huvudsakliga källa de använder till sina analyser är WVS, som 

alltså är världsvida studier om människors tro och värderingar. Utifrån detta fylliga empiriska 

material, som belyser frågor om religion i tro och praktik ur många olika aspekter, ställt i 

paritet med andra jämförelsetal för att pröva de hypoteser som Norris och Inglehart ställer 

upp, når de en tydligt formulerad slutsats. De refererar till Nietzsches förkunnelse om Guds 

död, och svarar: ”A massive body of empirical evidence points to a very different 

conclusion.”61 

Materialet jämför religiositeten i länder med olika religiös kultur, men också i olika grader av 

ekonomisk utveckling. Här används kategorierna postindustriella, industriella respektive 

agrara samhällen för att särskilja och jämföra religionens roll i länder med olika grad av 

existentiell trygghet.  
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Norris och Inglehart menar att det finns kulturella mekanismer i ett land, där den 

dominerande religionen influerar utbildning, massmedia, kultur och andra institutioner i 

samhället, vilket därigenom påverkar samtliga invånare, oavsett om de följer den 

dominerande religionen eller inte.62  

I sin sammanställning av WVS konstaterar Norris och Inglehart några områden som annars 

förklarats vara viktiga orsaker till sekularisering, men som de utifrån det empiriska 

materialet avvisar som irrelevanta. Ett sådant är att den religiösa tron minskar i takt med 

modernisering. WVS visar dock att skillnaden i tro på exempelvis Guds existens eller liv efter 

döden är tämligen liten mellan agrara och postindustriella länder, medan deltagandet i 

gudstjänster och motsvarande, samt fasthållande vid religiösa värden sjunker drastiskt i takt 

med stigande nivå av modernisering.63 Inte heller är det stigande utbildningsnivå eller social 

klass som minskar det religiösa engagemanget; WWS visar tvärtom att i postindustriella 

samhällen är det de med hög utbildning och hög social ställning som är de mest aktiva 

deltagarna vid gudstjänster och motsvarande.64  Också det ofta använda antagandet från 

exempelvis Weber, att större vetenskapliga framsteg leder till en ökad sekularisering 

avvisas.65 

Den revidering av sekulariseringsparadigmet som författarna med stor tydlighet driver är 

istället att religionens roll i samhället och i individers liv inte avgörs av graden av 

modernisering, utan av existentiell trygghet (existential security). De individer och grupper 

som upplever en stor existentiell otrygghet  

…regard religion as far more important, and therefore participate far more keenly in spiritual activities, than 

those living without such threats. As lives gradually become more comfortable and secure, people in more 

affluent societies usually grow increasingly indifferent to religious values, more skeptical (sic!) of supernatural 

beliefs, and less willing to become actively engaged in religious institutions.
66
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Den markör som ger den tydligaste skillnaden i böneliv och hur viktig religionen är i 

människors liv i postindustriella länder utgörs också av inkomstskillnader: “the poor are 

almost twice as religious as the rich”.67 

Den tonvikt på den moderna individualismen som andra teoretiker menar är drivande för 

sekulariseringen berör Norris och Inglehart i princip inte alls. De anknyter i någon bisats till 

att liknande nedgångar också kan konstateras på andra områden i samhället, som politiska 

partier, fackföreningar och andra intresseorganisationer, men de berör inte 

förklaringsmodellen vidare.68 

När det gäller marknadsmodellen menar Norris och Inglehart att sekulariseringsparadigmet 

visserligen är bristfällig i vissa avseenden, men att den likväl håller när det gäller 

efterfrågesidan.69 De ger utrymme för hypotesen att utbudssidan skulle vara av stor 

betydelse för religiositeten, och de gör det i avseendet att ett större utbud - i betydelsen 

större religiös pluralism - skulle innebära ett större religiöst engagemang. Med USA som 

undantag från regeln avvisar de dock utifrån WVS detta som en hållbar förklaring till graden 

av religiositet.70 ”In the world as a whole, the most homogeneous religious cultures, and the 

societies with the greatest state regulation of religion, have the greatest religious 

participation and the strongest faith in God.”71 

I viss mån avvisar de också funktionalistiska teorier från exempelvis Durkheim, som menar 

att religionens betydelse i samhället minskar i takt med att kyrkans funktioner övertas av 

världsliga institutioner. De kan se ett visst sådant mönster i WVS, men menar att det ändå 

inte är tillräckligt tydligt för att dra en sådan generell slutsats.72   

Sammanfattningsvis anför Norris och Inglehart med stor emfas och utan egentliga 

reservationer att deras tes om den existentiella tryggheten bekräftas av hela det empiriska 

materialet i WVS, oavsett utifrån vilka variabler analysen görs. Författarna anknyter också 

kort till andra studier utöver WVS, som de menar bekräftar deras tes om den existentiella 

trygghetens avgörande betydelse, exempelvis Ruiter/van Tubergen, Gill/Lundsgaarde, samt 
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Saroglu/Delpierre/Dernelle som gjort egna empiriska undersökningar med resultat som 

Norris och Inglehart menar bekräftar deras tes.73 

3.3 Religionen återkommen på den offentliga arenan 

1994, några år efter Berlinmurens fall, när det började bli möjligt att med viss distans börja 

analysera kommunistblockets sönderfall och religionens plats i det nya Europa, publicerade 

José Casanova sin Public Religions in the Modern World. Boken kom att bli något av ett 

startskott för den mer radikalt omvärderade inställning till sekulariseringsparadigmet som 

flera teoretiker nu argumenterar för. Casanovas ansats med denna bok var att rita en ny 

karta över religionens inflytande över världen. 

Teoretisk grundhållning 

Casanova menar att det nya draget i 1980-talets värld inte var de nya religiösa rörelser som 

sprungit upp i samhället. Istället var det, menar han ”rather the revitalization and the 

assumption of the public roles by precisely those religious traditions which both theories of 

secularization and cyclical theories of religious revival had assumed were becoming ever 

more marginal and irrelevant in the modern world.”74  

Casanova avvisar dock inte sekulariseringens verklighet i västvärlden. Delar av 

sekulariseringsparadigmet betraktar han som kvantitativt korrekt. I sin beskrivning av 

sekulariseringsprocesser menar sig Casanova se ett tydligt stöd för det som han beskriver 

som den första av tre delar i paradigmet, den som handlar om differentiering – att olika 

områden i samhället överförs från en religiös till en sekulär arena.75 ”These are all modern, 

in the long run irresistible, structural trends.”76 

Däremot ifrågasätter Casanova starkt det som han beskriver som det andra benet i 

sekulariseringsparadigmet: ”the decline of religious beliefs and practices is manifestly not a 

modern structural trend.”77 Även om han inte gör någon egen empirisk fördjupning i frågan 

menar Casanova likväl att detta är det av de tre inslagen i teorin som har det svagaste 

stödet. 
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Casanovas huvudsakliga ifrågasättande av sekulariseringsparadigmet är av mer kvalitativ 

natur, och inriktar sig på det han beskriver som teorins tredje ben, som hävdar att 

moderniseringen innebär att religionen privatiseras och med tiden marginaliseras. Casanova 

målar istället upp en utveckling som på flera sätt utgör en motsatt rörelse jämfört med det 

som tidigare tycktes vara en tydligt sekulär trend.78 Han avfärdar religionens privatisering 

som en nödvändig konsekvens av moderniseringsprocessen: ”To be sure, it seems to be a 

modern ’preferred option’, but it is an option nonetheless.”79 Istället introducerar Casanova 

begreppet avprivatisering (deprivatization) av religionen: ”With deprivatization I mean the 

fact that religious traditions throughout the world are refusing to accept the marginal and 

privatized role which theories of modernity as well as theories of secularization had reserved 

for them.”  Det är också den process ”whereby religion abandons its assigned place in the 

private sphere and enters the undifferentiated public sphere of civil society”.80  

Under dessa definitioner förklarar Casanova att sociala rörelser som är antingen religiösa till 

sin natur eller sker i religionens namn utmanar de sekulära sfärerna i samhället, samtidigt 

som religiösa institutioner fortsätter att utmana det sekulära samhället, inte minst med 

moraliska anspråk. 81 Han påpekar att det endast är genom att ifrågasätta den liberala 

distinktionen mellan privat och offentlig religion, och härigenom nå en ny förståelse av det 

offentliga som vi kan ”begin to ascertain the conditions of possibility for modern public 

religions.”82 

Orsaker till sekularisering 

Casanova går, liksom Berger, längre tillbaka än till reformationen för att se förstadier till 

dessa processer av differentiering. Casanova pekar för sin del på investiturstriden och andra 

liknande dragkamper om makten mellan kyrkliga och världsliga institutioner under 

medeltiden. Han bejakar vidare Max Webers beskrivning av ett embryo till sekularisering 

kom när klosterordnarna valde att gå ut i den sekulära (i ordets traditionella avseende) delen 

av världen, istället för att bara leva i den andliga sfären, vilket i förlängningen skulle öppna 
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för tanken att ingen annan värld finns än den sekulära, vari religionen har att finna sin plats 

bland alla andra system.83 

I den västerländskt kristna kontexten gör Casanova en tydlig skillnad mellan katolskt och 

protestantiskt förhållande till sekulariseringen. Han menar att katolicismen under flera 

sekler erbjöd det kraftfullaste, dock likafullt fåfänga motståndet mot sekularisering, men att 

Andra Vatikankonciliet blev ett accepterande av den moderna tillvaron, samtidigt som 

Katolska kyrkan fortsatt utmana individualismen, och valt att vara en offentlig kraft.84 

Samtidigt har Katolska kyrkan förändrats till att dels acceptera den konstitutionella 

separationen av kyrka och stat, men också avstått från att aktivt stödja katolska politiska 

partier. Detta betyder dock inte att Katolska kyrkan blivit mindre offentlig. ”It only means 

that the public locus of the church is no longer the state or political society but, rather, civil 

society.”85     

När det då gäller den moderna sekulära utvecklingen på flera seklers sikt beskriver Casanova 

fyra utvecklingar som var och en var bärare av sekulariseringsprocessen, och att dessa fyra 

tillsammans var mer än nog för att processen skulle föras till fullbordan.86 De fyra är: 

a) den protestantiska reformationen, 

Casanova menar att reformationen innebar att den enhet och apostoliska natur som Kyrkan 

tidigare hävdat revs ner, och därigenom också hela det västerländska kristna systemet, 

samtidigt som vägen öppnades till något helt nytt. ”Protestantism would be from such a 

perspective not only a secularizing force but a form of religious internal secularization, the 

vehicle through which religious contents would take institutionalized secular form, thereby 

erasing altogether the religious/secular divide.“87  

b) formerandet av den moderna sekulära staten, 

Casanova menar här att de flesta kyrkor i de tidigmoderna statsbildningarna snabbt kom 

under statens kontroll, och därmed inte kunde utöva någon motkraft mot sekulariseringens 

vindar, ”caught as they are between a secular state which no longer needs them and people 
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who prefer to go elsewhere if and when they want to satisfy their individual religious 

needs”.88 Han anknyter i detta sammanhang till tidigare teoretiker som Tocqueville och 

Marx, och menar att det som mer än något annat tvingade tillbaka kyrkan i Europa var 

enheten mellan tronen och altaret under absolutismens tidevarv. Casanova betonar också 

med stöd från sociologen Andrew Greely att fristående kyrkor och samfund i Europa bättre 

har stått emot sekulariseringstrenden än den etablerade kyrkan.89  

c) den moderna kapitalismen,  

Här anknyter Casanova, liksom Bruce, till Max Webers tes om protestanitismen som 

drivande för västerlandets sekularisering, men menar att den i sin strävan efter egen 

rikedom samtidigt utgjorde en grundsten för det kommande sekulära samhället. ”No other 

sphere of the saeculum would prove more secular and more unsuscheptible than to moral 

regulation than the capitalist market.”90 

d) den tidigmoderna vetenskapliga revolutionen. 

Casanova gör här en distinktion mellan den engelska vetenskapliga revolutionen under 

Newton, vilken skapade en syntes mellan tro och förnuft, och den franska, som blev 

”patently radicalized and militantly antireligious. Science was transformed into a scientific 

and scientistic worldview which claimed to have replaced religion the way a new scientific 

paradigm replaces an outmoded one.”91 

Casanova gör också en sammanfattande slutsats att teorin om religionens tillbakagång så 

ofta sammanblandats med ett normativt politiskt program. När sociala grupper och politiska 

partier drivits av sekularistiska idéer som de med tiden också fått möjlighet att genomföra 

har deras program därigenom också blivit något av en självuppfyllande profetia: ”[O]nce in 

power those movements and parties tended to translate the theory into applied state 

policies, in extreme cases enforcing and administering through violent coercion the process 

of secularization from above.”92  
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I detta avseende kan Casanova sägas anknyta till en mer egen form av marknadsmodellen, 

då han menar att sekulariseringen i icke försumbar grad styrts av krafter ovanifrån som 

aktivt velat försvaga utbudssidan av religionen. Han går dessutom så långt som till att hävda 

att i de länder där detta sekulariserande tryck ovanifrån har varit svagare, eller rentav 

saknats, som i exempelvis USA samt icke-västerländska postkoloniala områden, så gäller att 

”processes of modernization are unlikely to be accompanied by processes of religious 

decline. On the contrary, they may be accompanied by religious revival.”93 

Orsaker till religionens avprivatisering 

Casanova menar att den gren av sekulariseringsparadigmet som handlar om religionens 

privatisering blivit problematisk, då den förvandlats från empiriskt verifierbar och falsifierbar 

teori till att bli en normativ teori som föreskriver hur religiösa institutioner bör agera i en 

modern värld.94  

Casanova anser sig kunna konstatera att det sedan 1960-talet pågått en Kuhnsk revolution 

av sekulariseringsparadigmet. Orsaken till att kritiken mot paradigmet ändå länge hade så 

svårt att slå igenom var enligt Casanova att hela samhället hade accepterat dess förmodade 

sanning. ”Indeed, the consensus was such that not only did the theory remain unconstrained 

but apparently it was not even necessary to test it, since everybody took it for granted.”95  

Detta till trots menar Casanova att 60-talet var en period då man först började kunna skilja 

teorier om sekularisering från Upplysningens religionskritik, och därigenom börjar separera 

teorier om differentieringen av de sekulära och de religiösa sfärerna från tesen att denna 

differentiering kommer att ända i religionens nedgång och till slut dess försvinnande.96 

Till stöd för sin tes använder Casanova främst empiriska rön sammanställda av andra 

forskare, exempelvis Jon Butler, samt antologin Religion in Today’s World (1987) Han gör 

också egna fallstudier av fem områden i världen där han under 1900-talets andra hälft tycker 

sig se sin tes bekräftad: de katolska länderna Polen, Spanien och Brasilien, där han 

konstaterar att kyrkan tagit en mer aktiv samhällelig roll, samt två parallella spår i USA, där 
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han ser en starkare offentlig plats för både den evangelikala protestantismen samt 

katolicismen. 97 Inom dessa utvalda områden menar sig Casanova konstatera att den 

katolska kyrkan funnit en ny roll genom att acceptera differentiering av kyrka och stat, och 

samtidigt tagit en ny roll som företrädare för demokratisering och mänskliga rättigheter.98 

Samtidigt har religionen upplevt en ny offentlig mobilisering av en traditionell livssyn i USA, 

som ett motvärn mot både statens och marknadskrafternas påtryckningar. Detta gäller både 

evangelikal och katolsk kristendom, vilket för Casanova utgör ett tydligt tecken på att 

religionen där avprivatiserats.99 

Casanovas förutsägelse för framtiden utifrån 1980-talets lärdomar är att religionen är här för 

att stanna. Den andra, viktigare lärdomen är att det är troligt att religionen kommer att 

fortsätta spela en viktig offentlig roll i byggandet av den moderna världen.100   

3.4 Paradigmet i grunden omvärderat 

Casanovas ifrågasättande av åtminstone ett inslag i sekulariseringsparadigmet öppnade 

vägen för en ny våg av litteratur som ivrigt kritiserade det som tidigare gällt som självklara 

sanningar i ämnet. Under de senaste två decennierna har ett flertal böcker, artiklar med 

mera skrivits, som utifrån olika vinklar ifrågasätter det tidigare etablerade paradigmet. 

Kanske allra tydligast är detta beskrivet hos Rodney Stark, som föreslår att hela 

sekulariseringstesen bör begravas: ”After nearly three centuries of utterly failed prophesies 

and misrepresentations of both present and past, it seems time to carry the secularization 

doctrine to the graveyard of failed theories, and there to whisper ’requiescat in pace’.”101   

Peter Berger har varit en förgrundsgestalt för det senaste halvseklets sekulariseringsdebatt, 

och står i denna uppsats också som något av en fader för det moderna 

sekulariseringsparadigmet. Det som gör honom extra intressant under denna rubrik är att 

han på senare år sett sig nödgad att helt revidera sin tidigare uppfattning. Han förkunnar att 

ståndpunkten att vi lever i en sekulariserad värld är falsk. Världen är lika religiös som 
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tidigare, och på vissa platser dessutom mer än tidigare.102 Utifrån den insikten levererar han 

en skarp dom över tidigare litterära verk, inklusive sina egna: ”This means that a whole body 

of literature by historians and social scientists loosely labeled ”secularization theory” is 

essentially mistaken. In my early work I contributed to this literature.”103  

Berger sammanfattar sekulariseringsparadigmets bild av att moderniseringen med 

nödvändighet leder till en nedgång för religionen, och slår därefter fast att ”it is precisely this 

key idea that has turned out to be wrong.”104 Den tyske sociologen Ulrich Beck anknyter till 

samma tanke och menar att sekulariseringstesen kan ha dolt viktiga skeenden, som 

exempelvis hur religionen kan vara en viktig medkonstruktör av moderniteten. Därmed kan 

den heller inte enbart beskrivas som ett passivt och stumt föremål för modernisering.105 

Det som Berger istället menar sker i världen kring millennieskiftet är en motreaktion han 

benämner desecularization (vilket inte ska förväxlas med postsekularisering, vilket tydligare 

betecknar en rörelse som inte direkt går i konfrontation med sekulariseringen, utan snarare 

följer i dess spår). Detta begrepp lyfter Berger fram i boken The Desecularization of the 

World, till vilken han själv är redaktör. 

Under denna rubrik placerar jag även David Martin, som visserligen inte på samma sätt som 

Berger har ändrat inställning – tvärtom. Martin publicerade redan 1965 sin första enkla 

ansats till omprövning av sekulariseringsparadigmet. Därefter har han fortlöpande gett ut ett 

flertal böcker och artiklar på samma tema.  

Martins bidrag till teoribildningen är följande: Han menar att sekularisering inte bör ses som 

en unilateral process, utan snarare som en dialektisk sådan, i form av ”successive 

Christianizations followed or accompanied by recoils.” Med detta menar han att varje våg av 

kristnande innebär ett visst pris, vilket också påverkar rekylens natur.106 Martin uttrycker 

explicit att denna tes är i motsättning till sekulariseringsparadigmet, vilkets framgång enligt 
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hans mening är ett resultat av att nutida teoretiker felaktigt kastar tillbaka sina nutida 

antaganden på den historiska processen.107 

Enligt Martin utgörs de fyra kristnandeprocesser han beskriver av dels ett katolskt 

kristnande, där först härskarna och därefter folkmassorna blir kristna, och dels ett 

protestantiskt kristnande, som utsträcker gudsriket till alla - i praktiken inrymt under 

nationen, och därefter den andra grenen i form av evangeliska eller pietistiska subkulturer. 

Den första vågen medförde en kostnad i form av att tron assimilerades med den världsliga 

makten, och därigenom med tvång och våld. Den andra katolska vågen innebar en kostnad 

av att massorna skildes från den andliga ”eliten” i klosterväsende och celibat. Det 

protestantiska kristnandet medförde å sin sida en kostnad i form av att en förväntan om 

andlig perfektion lades på samtliga, vilket inte sällan resulterade i laglöst kaos eller sträng 

moralism. Slutligen bar också den pietistiska väckelsen med sig kostnaden av att relationen 

till naturvetenskapen började skava, samt att skarpa gränser började skapas mellan 

överlåtna och icke överlåtna.108 

Samtliga dessa dialektiska rörelser menar Martin haft en motrörelse som dragit dem ner mot 

det naturliga, något som i sig inneburit ett ytterligare pris för dem:  

The cost of the return to nature is paid in terms of a loss of freedom, and of moral and historical 

consequentiality. It is no accident that God, freedom, truth, human uniqueness and responsibility, as well as 

every kind of qualitative difference, have all been attacked simultaneously.
109

  

Orsaken till att Martin betraktar sekulariseringen som en naturlig del i en process av 

kristnande är att denna rekyl är en naturlig del i den kristna världsbilden, där ”världen” och 

dess krafter finns som dialektisk motrörelse mot evangeliet, och det är just denna värld som 

sociologin undersöker, vilket gör det möjligt att ”pursue the sociology of religion in a spirit of 

sympathetic understanding rather than see faith as an alienated delusion destined to 

disappear in the process of rationalization and the dialectics of history”.110  

Det sidantalsmässigt och under de senaste åren kanske även inflytelsemässigt främsta 

bidraget till det reviderade sekulariseringsparadigmet är dock Charles Taylors A Secular Age 

                                                           
107

 Ibid. s 8 
108

 Ibid. s 3ff 
109

 Ibid. s 6 
110

 Ibid. s 12, 25 



35 
 

(2007). Taylors metod att angripa ämnet är i stort sett uteslutande idéhistoriskt. Taylor 

avfärdar sekulariseringsparadigmet hos exempelvis Bruce, och hans inställning att tron 

automatiskt går i takt med modernisering och vetenskapliga framsteg – en modell som 

Taylor beskriver som ”woefully inadequate”.111 Han menar istället att den sekulära 

utvecklingen aldrig skulle ha kunnat komma till stånd utan att vissa tankestrukturer först 

fanns på plats, först på embryostadiet och sedan fullt utvecklade, för att den västerländska 

kulturen skulle ta steget från att det var ”virtually impossible not to believe in God in, say, 

1500 in our Western society, while in 2000 many of us find this not only easy, but even 

inescapable.”112  

Taylor anknyter till viss del till samma tänkesätt som David Martin, det vill säga att 

sekularisering på ett sätt finns inbyggd också i teologiskt ortodox västerländsk kristendom, 

exempelvis genom apologetikens metod att rationellt försvara Guds existens och 

egenskaper, vilket öppnade för tanken att inte som tidigare ta dessa som en gång för alla 

givna.113 Den sekulära utvecklingen är däremot alltså inte lagbunden, utan beroende av vissa 

specifika kulturella företeelser.  

Ett av de utmärkande dragen i Taylors framställning är att han tar ett bredare grepp på 

sekulariseringsbegreppet än många andra teoretiker. Han tar upp tre dimensioner av 

sekularitet: 1) ”the retreat of religion in public life”, 2) ”the decline in belief and practice”, 3) 

”the change in the conditions of belief”.114 Taylor förkastar inte paradigmet i sin helhet, utan 

förklarar utan omsvep: ”Everyone can see that there has been declines in practice and 

declared belief (…) that God is not present in public space as in past centuries”115 Det 

område där Taylor tydligast ifrågasätter sekulariseringsparadigmet är att han inte hänför 

orsakerna till denna utveckling på moderniseringen, utan istället lägger en stor tonvikt vid 

den tredje betydelsen, som han också menar är avgörande för den andra, den faktiska 

minskningen av tro och praktik. Detta tredje avseende av sekularisering ”involves among 
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other things the arising of a humanist alternative.”116 Och det är framväxten av detta icke-

religiösa alternativ som en stor del av Taylors redogörelse behandlar. 

Motiveringar till varför delar av paradigmet bör accepteras 

I sitt senare författarskap konstaterar Berger att världen inte alls är så sekulariserad som han 

själv och andra tidigare förutspådde. Han framhåller dock två undantag. Märk väl att han 

karakteriserar dessa som just undantag, inte regel. Dessa är Europa, mer specifikt Europa 

väster om den tidigare järnridån, samt vissa grupper av intellektuella med en västerländskt 

inspirerad utbildning även i andra delar av världen.117  

Ståndpunkten att en ideologisk styrning av akademisk utbildning återkommer även hos både 

David Martin och Taylor. Martin konstaterar att vissa områden, exempelvis östra Tyskland 

blivit starkt sekulariserade. De tydligaste orsakerna till detta anser han vara påverkan genom 

centrala samhällsinstitutioner inom utbildnings-, välfärds- och mediesektorn.118 Han för här 

också försiktigt fram hypotesen att orsaken kan vara hur gemensamma kristet grundade 

livsritualer under DDR-systemets korta tid byggdes bort ur folksjälen.119 Han anför också 

pluralism och centrum-periferi som förklaringsmodeller för var sekulariseringen lyckats slå 

igenom. Han jämför här det pluralistiska USA med det mer monopolistiska Skandinavien, 

samt provinsiella områden med en starkare religiös tradition, jämfört med mer sekulära 

storstäder.120 

Martin menar också att luthersk kristendom i exempelvis Estland och östra Tyskland 

historiskt visat sig ha sämre förutsättningar att stå emot sekulärt motstånd jämfört med 

katolicismen i exempelvis Litauen och Polen.121 Orsaken är att ”Protestantism destroys its 

capacity to reproduce and retain its vital memory (…) by going completely inward, personal 

and inarticulate. (…) Subjectivity militates against obedience, group discipline and personal 

obligation, as well as rejecting authority, in particular patriarchy, religious or otherwise.”122 

Taylor menar å sin sida att ett centralt rekvisit för att ett sekulärt samhällsklimat ska komma 

till stånd är att en kultur byggs som gör en tydlig åtskillnad mellan det naturliga och det 
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övernaturliga, där det övernaturliga steg för steg förs bort från vardagen (det vill säga den 

utveckling som Taylor, och även Berger ovan kallar för disenchantment). När denna 

förändring väl är genomförd uppstår också möjligheten för människor att börja betrakta det 

som tänkbart att leva sitt liv helt och hållet inom den naturliga sfären, samtidigt som den 

övernaturliga dimensionen blir till ett valfritt tillval.123  

Detta skedde i vår kultur, menar Taylor, genom ett antal antropocentriska skiften i olika steg: 

När fromheten genom reformationen och motreformationen blev huvudmålet i sig, snarare 

än gemenskapen med Gud själv och när denna strävan efter personlig fromhet i praktiken 

innebar att behovet av Guds nåd härigenom reducerades. I nästa steg innebar detta i en 

deistisk värld att människan själv ansåg sig kunna nå den högsta moraliska nivån på egen 

hand, varpå behovet av också den kristna agape-kärleken suddades ut.124  

Förskjutningen från en tidigare genuint kristen kultur, via en icke-exklusiv humanism till en 

nutida exklusiv humanism (som utesluter det övernaturliga) bestod i grunden inte i att vår 

kultur plötsligt skulle ha kastat sig över i fullskalig ateism, utan var enligt Taylor endast möjlig 

via dessa små mellanliggande steg där möjligheten att skapa den goda världen steg för steg 

lades över på människan själv, utan Guds ingripande.125 När dessa steg väl var tagna var det 

bara ett kort steg över till Feuerbachs tanke om att de krafter som traditionellt tillskrivits 

Gud istället tänks som inrymda inom den mänskliga potentialen.126 Detta tankesprång 

fortsätter därefter i den utveckling som pågått från Romantiken och som slagit ut i full blom i 

vårt eget tidevarv - ”a generalized culture of ’autheticity’, or expressive individualism, in 

which people are encouraged to find their own way, discover their own fulfillment, ’do their 

own thing’”.127 Taylor menar att den här utvecklingen, givet de tidigare genomförda 

förändringarna, inte är överraskande, då den bär med sig uppenbara lockelser: “A sense of 

power, of capacity, in being able to order our world and ourselves (…) a sense of 

invulnerability.”128  
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Taylor menar också att orsaken till att den offentliga debatten ofta ger intrycket att 

religionen obevekligen måste gå tillbaka i en modern värld inte är att en sådan ståndpunkt 

delas av den stora befolkningen, ”but because it is very strong among intellectuals and 

acedemics”.129 Sekulariseringen drivs alltså enligt detta synsätt inte enbart av efterfrågan 

hos allmänheten, utan i stor utsträckning istället av det idémässiga utbud som erbjuds i 

samhället i allmänhet, och den högre utbildningen i synnerhet. I detta avseende kan Taylor 

sägas anknyta till ytterligare en vinkel inom marknadsmodellen. 

Motiveringar till varför paradigmet behöver revideras i grunden 

Gemensamt för den empiriska grunden hos dessa teoretiker som i grunden vill omformulera 

sekulariseringsparadigmet är att deras argumentation i stort sett uteslutande bygger på 

kvalitativ empiri, snarare än de kvantitativa belägg som används ovan av exempelvis Bruce 

och Norris/Inglehart.  

En av de orsaker till den reaktion mot sekulariseringen som Berger lyfter fram är att 

modernismen och postmodernismen tenderar att underminera alla gamla sanningar. De 

flesta människor finner dock att sådan osäkerhet är mycket komplicerat att leva med, ”and 

religious movements that claim to give certainty have great appeal.”130  

David Martin utgår som tidigare nämnts från premissen att kristendomen i sig inbegriper en 

dialektisk rörelse mellan det religiösa och det sekulära, som ”more easily generates secular 

mutations of faith than straightforward replacements and displacements.”131 

I frågan om hur olika kyrkor har hanterat den sekulära utmaningen beskriver Martin att den 

evangelikala och den pentekostala rörelsen har fått ett ökat politiskt inflytande, och förklarar 

detta med att denna rörelse har flera drag som passar nutidens västerländska samhälle: dels 

en tredje väg mellan marxism och katolicism med ett fokus på individen, snarare än 

kollektivet; dels en pragmatisk grundhållning; och slutligen en kombination av ett mer 

jämställt förhållande till makt, och en grundläggande fredlig hållning till omvärlden.132  
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Peter Berger anför själv inga mer djupgående belägg för den utveckling mot desecularization 

som han menar sig se.133 Dels gör han i huvudsak en genomgång av det han betraktar som 

sekulariseringsparadigmets brister, och dels överlåter han i anförd antologi huvudsakligen 

den empiriska bevisningen till andra forskare. 

En forskare som också lämpligen kan inrangeras i denna modell är Grace Davie, som även 

hon menar att Europa knappast är så sekulariserat som det påstås. Hon baserar sina 

slutsatser på den regionala undersökningen EVSSG som på vissa sätt anknyter till WVS 

material. Utifrån dessa rön menar hon att den institutionaliserade delen av religionen 

visserligen har gått tillbaka, men att de mer personliga, trosmässiga delarna likafullt har 

lyckats ganska väl att hålla stånd.134  Hon ifrågasätter Bruces hypotes att det är individualism 

och ett rationellt tänkande som styr vägen mot ett alltmer sekulärt samhälle, vilket hon vill 

visa genom att exemplifiera med att dessa två företeelser utgör ledstjärnor för länder med 

helt olika grader av religiöst inflytande, som USA och Sverige. ”It follows that even within 

modern Western democracies, individualism and rationality appear to have different 

outcomes in different places, and they are not necessarily linked with each other.”135  

Davie menar att sekulariseringstesen i Europa blivit så stark att den i sig drivit utvecklingen, 

snarare än empiriskt registrerbara förändringar i människors trosuppfattning. 

Sammanfattningsvis ansluter även Davie sig till Bergers och Martins förändrade positioner, 

och menar: ”Exceptionalism undoubtedly exists, but it is Europe rather than the United 

States that is exceptional.”136 

När det gäller Taylors belägg för att ifrågasätta paradigmet är de alltså i mycket liten 

utsträckning kvantitativa, utan mer idéhistoriska – ibland närmast intuitiva. Han tar 

exempelvis upp Bruces tes att intresset för religion kommer att minska tills det i princip är 

helt utdött, men avvisar den som ”deeply implausible. But this is because I cannot see the 

‘demand for religion’ just disappearing like that.”137 Taylors avvisande av 

sekulariseringsparadigmet skiljer sig dock i visst avseende från andras under denna rubrik, då 
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den inte främst ifrågasätter religionens tillbakagång, utan framförallt menar att orsakerna 

ligger i de tankestrukturer som skapats, och som i sig gett rum för ett gudlöst tänkande. 

”[T]he power of materialism today comes not from the scientific ’facts’, but has rather to be 

explained in terms of the power of a certain package uniting materialism with a moral 

outlook, the package we would call ’atheist humanism’ or exclusive humanism.”138  

I fråga om ett eventuellt bakslag för sekulariseringen ger Taylor nära nog inga hårda fakta, 

utan fokuserar i bokens avslutning mer på de existentiella, filosofiska och psykologiska 

svagheter han ser hos ett sekulärt tänkande, som indirekt utgör ett slags ”unrest”, ett tecken 

på att vår kultur är ”deeply cross-pressured”.139 För Taylor utgör denna bild av nutiden 

samtidigt ett argument för att många kommer att se sig nödgade att överge en sådan 

världsbild.140 Här noterar han också att pingstväckelsen utgör den snabbast växande grenen 

av kristendomen över världen, och anar orsaken att denna väckelse lyckas fånga just de 

brister han ser i den sekulära livssynen.141 

3.5   Ett postsekulärt samhälle?  

På senare år har diskussionen kring en tänkbar postsekulär tillvaro växt till hos ett flertal 

teoretiker. Få av dem anför dock en tydlig empiriskt grundad argumentering för att 

Västvärlden gått in i en postsekulär fas. Detta tyder på att de som vill påvisa att vi har blivit, 

alternativt är på väg in i ett postsekulärt samhälle har svårt konstatera tillräckligt tydliga 

empiriska belägg för detta, utan nöjer sig med att iaktta tecken på att själva sekulariseringen 

kan ha nått sin höjdpunkt, och nu börjar ge rum för något annat – ännu oklart vad.  

Beskrivning av den postsekulära situationen 

Teologerna Hans-Georg Ziebertz och Ulrich Riegel sätter i artikeln Post-Secular Europe – a 

Concept Questioned fingret på 2000-talets situation, vilken uppvisar flera paradoxala inslag, 

som gör vår tid svår att beskriva. De beskriver situationen i ett antal paradoxala situationer 

med en inbyggd motsägelse, sammanfattade i en samtidsbild som visar ”that religion is still 

in decline and that religion increases.”142 De tar därefter upp ett flertal abstrakta eller mer 

konkreta situationer i världen idag som påvisar denna tvåfaldiga utveckling, och menar att 
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det i nuläget inte finns något fullkomligt svar på frågan om vilken av dessa två 

utvecklingsmönster som är tydligast. ”There are indeed good reasons to assume that both 

directions are possible and coexistent.”143 

Den som oftast anges som orsaken till genombrottet för begreppet ”det postsekulära 

samhället” är filosofiprofessor Jürgen Habermas. 2004 möttes han och kardinal Joseph 

Ratzinger, som året därpå blev påve Benedikt XVI, i en – framför allt efteråt – mycket 

uppmärksammad offentlig diskussion om religionens roll i det tredje millenniets samhälle. 

Habermas, en välkänd vänsterintellektuell, som tidigare beskrivit sig själv som religiöst 

tondöv, överraskade dock menigheten med att förändra sin position till att nu tydligt bejaka 

religionens plats i samhället.144 Habermas menade i diskussionen att moderniseringen och 

individualismen inte alls, så som sekulariseringsparadigmet menar, ofelbart leder till en 

oproblematisk positiv utveckling i samhället. Istället ser han en risk för att medborgarna 

förvandlas till ”isolated monads acting on the basis of their own self-interest, persons who 

used their subjective rights only as weapons against each other”, och han menar att 

“philosophy has good reasons to be willing to learn from religious traditions.”145 

Habermas kan här sägas återspegla resonemang som tidigare framfördes av John Rawls 

(1997), även Rawls inte förde sin diskussion som en analys av sekulariseringen och dess 

eventuella tillbakagång. Noteras kan att Rawls här dock hade förändrat sin tidigare 

inställning att religiösa argument skulle portförbjudas i politisk diskussion.146 1997 för Rawls 

istället ett mer normativt resonemang som tar avstånd från upplysningsliberalismen och 

understryker att det inte behöver finnas något krig mellan religion och demokrati, utan att 

religiösa argument i sig är lika giltiga som sekulära när de framförs i saklig politisk debatt.147 

Noterbart är också att Casanova i senare texter har anfört att om det är något han skulle vilja 

ändra på i sina tidigare skrifter, så är det hans tidigare normativa ståndpunkt att religionen 

kan vara väl så aktiv i det offentliga civilsamhället, men bör hållas skild från den politiska 
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sfären. Han menar numera att de flertaliga sekulära totalitära system som det senaste seklet 

uppvisat är ett starkt argument för att en sekulär stat inte är en nödvändig förutsättning för 

demokrati, och att religionen mycket väl kan tänkas ha en tydligare roll i politikens värld än 

han tidigare ansett.148   

Teorin om ett postsekulärt samhälle 

Habermas resonemang om det postsekulära samhället är sålunda ingen analys av direkta 

empiriska undersökningar, utan har mer karaktären av ett förslag till normativt 

förhållningssätt, där vårt samtida västerländska samhälle måste sluta leva som om Gud inte 

längre hade någon betydelse i människors liv.149 

Habermas lyfter fram tre drag i postsekulära samhällen: 

1) att de sekulariserade samhällsmedborgarna blir medvetna om att den starka tendens 

av religionens privatisering och minskade betydelse i offentligheten inte är ett globalt 

utan endast ett europeiskt fenomen; 

2) att samhällsmedborgarna inser att de religiösa samfunden kommer att fortsätta vara 

viktiga opinionsbildare i moraliska frågor i framtidens mångkulturella samhälle; 

3) att globaliseringen och den ökande migrationen ställer högre krav på samhället 

gentemot en ökande religiös pluralism.150 

Som synes väljer Habermas alltså att lyfta fram insikter och nödvändiga förhållningssätt för 

ett sekulärt samhälle som tvingas inse att man inte är riktigt så sekulära som man trott, 

snarare än att lägga tonvikten på att beskriva samhället som sådant. Han betonar dock att 

olika varianter på naturalistiska världsbilder ”do not in the least enjoy a prima facie 

advantage over competing world views or religious understandings.”151 

Istället för att sätta sitt fokus på handfasta empiriska belägg gör även Brommesson/Friberg-

Fernros en analys som är normativ, snarare än deskriptiv. De förespråkar en öppen hållning i 

linje med Habermas, där de å ena sidan framför en kritik mot det sekulära idealet och 
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samtidigt för fram en linje där religiösa argument är lika tillåtna i den statliga 

maktutövningen som sekulära sådana.152  

Begreppet postsekularism är i skrivande stund ännu inte så utvecklat att det går att skönja 

en stor teoretisk diskussion, eller heller något djupgående empiriskt material till stöd för 

inställningen. På svenska finns antologin Sekularism ifrågasatt från 1992, vilken tar sin 

utgångspunkt i att motståndet mot sekularismen och religionens privatisering är ett centralt 

och gemensamt tema för många moderna religiösa grupper.153  Den aktuella antologin 

behandlar dock främst motreaktioner från mindre grupper som författarna betecknar som 

”fundamentalistiska”, och ger därför inga centrala bidrag till denna uppsats. Noterbart är 

dock hur en av författarna, Carl Fredric Hallencreutz ställer frågan om hur människor bäst 

ska leva tillsammans i mångreligiösa miljöer. ”Detta tycks vara kärnproblemet i den 

dagsaktuella konflikt mellan sekularism och konfessionalism som vi nu bevittnar i religionens 

värld.”154 Ett uttalande som i någon mån pekar framåt mot Habermas tankar nu i det nya 

årtusendet. 

Socialantropologen Sindre Bangstad beskriver i Sekularismens ansikten begreppet som 

”tämligen underteoretiserat”.155 Han slår dock fast att postsekularism primärt tycks 

användas om europeiska samhällen, men menar att det är oklart om begreppet hänvisar till 

nya sociala fenomen eller om det bara är ett nytt begrepp för redan existerande sociala 

fenomen.156 Antalet teoretiker som explicit eller implicit tangerar inställningen är dock så 

stort att det finns anledning att fortsatt följa utvecklingen inom detta spår. 

Ola Sigurdson, som producerat den mest omfattande svenska genomgången i ärendet, 

skriver i sin bok Det postsekulära tillståndet en redogörelse som huvudsakligen rör sig på ett 

teologiskt-politiskt plan, men som ändå lyfter fram några poänger som är värda att nämnas 

här. Han för fram begreppet ”en postsekulär modernitet”, men beskriver detta ”mer som en 

beteckning för en förändrad självförståelse än som en beteckning för en historisk 
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periodisering”.157 Han betonar här att det inte i första hand handlar om att religionen 

återvänt, utan att den helt enkelt blivit mer synlig i media och politik.158 

Sigurdson genomför ingen egen empirisk undersökning av de svenska förhållandena, och 

baserar inte heller sitt resonemang direkt på några sådana, utan gör istället en mer 

idéhistoriskt inriktad genomgång av begrepp som religion, modernitet och politik, samt 

dessas inbördes relationer. 

Sigurdson understryker att ett postsekulärt tillstånd inte ska förstås som ett återvändande 

till ett tidigare tillstånd, där den sekulära möjligheten skulle försvinna. Snarare menar han att 

detta tillstånd ”skall uppfattas som pluralistiskt i bemärkelsen att sekulariseringsprocesser 

och avsekulariseringsprocesser kan existera samtidigt”, samt att det inte finns någon färdig, 

stabil form för hur dessa sätt att betrakta världen ska kunna leva sida vid sida, ”och det 

postsekulära tillståndet utgör just insikten om en sådan, instabil relation.”159 

Sigurdson noterar vidare att det pluralistiska religiösa landskapet i Europa gör att de tidigare 

dominerande kyrkosamfunden inte längre ensamt kan definiera religionens position i 

samtiden.  Sigurdson sammanfattar: ”Valet står så att säga inte längre mellan politik och 

religion utan frågan blir snarare vilken politik och vilken religion som bör påverka vår 

framtid.”160 

Empiriska ansatser 

De strikt empiriska beläggen för en postsekulär tid är hos de allra flesta teoretiker mycket 

försiktigt formulerade. De svenska statsvetarna Douglas Brommesson/Henrik Friberg Fernros 

delar i sin bok Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en postsekulär tid 

inställningen att vi är på väg in i en postsekulär tillvaro, och motiverar detta på följande sätt: 

”Också i de mest utvecklade länderna, där alltså också de senmoderna dragen är tydligast, 

ser vi indikatorer på en åtminstone avstannad sekulariseringsprocess och möjligen också 

enskilda tecken – även om de är begränsade såhär långt – på sekulariseringens 

tillbakagång.”161  
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De ligger här också i linje med de engelskspråkiga statsvetarna Monica Duffy Toft, Daniel 

Philpott och Timothy Samuel Shah, som menar att religionen varit en av de viktigaste 

katalysatorerna för en demokratisk utveckling i världen, och att moderniseringen samtidigt 

också via läskunnighet, demokratisering och globalisering har ökat möjligheten för religiösa 

aktörer att influera världen kring millennieskiftet.162 

Även Charles Taylor tangerar - om än i förbigående - tanken på ett postsekulärt Europa, 

vilket i hans ord är ”a time in which the hegemony of the mainstream master narrative of 

secularization will be more and more challenged. This I think is now happening.”163  

Casanova å sin sida anför direkta empiriska skäl för sin förklaring till något som ligger nära 

innehållet i det som annars benämns det postsekulära samhället. Utifrån exempel som 

globalisering, multikulturalism och växande samhällsfrågor som innnehåller en tydlig etisk 

dimension menar han att ”on empirical grounds there are good reasons why we should 

expect religion and morality to remain and even to become ever more contentious public 

issues in democratic politics.”164 

Magnus Hagevi gör på detta område en anknytning till marknadsmodellen när han förklarar 

att vår tids religiösa pluralism har inneburit ett större utbud av religion i samhället. I detta 

sammanhang introducerar han begreppet sakralisering, vilket i viss mån motsvarar 

innehållet i ett postsekulärt samhälle. Han understryker samtidigt att vi nu befinner oss i en 

annan tillvaro än tidigare, inte minst på grund av att invandringen fört med sig förändringar 

som påverkar religionens roll i samhället. Hans försiktiga slutsats lyder: ”Samtidigt som 

Sverige sekulariseras tycks det alltså ske en religiös förändring bland den svenska 

befolkningen som inte enbart låter sig beskrivas som sekularisering.”165  

Hans sammantagna slutsats är dock frimodigare: ”Sekulariseringen kan till och med ha nått 

sitt crescendo och kan nu vara avslutad i de mest sekulariserade delarna av Europa. I den 
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mån detta är en korrekt bedömning bör såväl Västra Götaland som Sverige vara exempel på 

sådana ’postsekulära samhällen’”.166 

Till skillnad från flera andra tar Hagevi här ett tydligt avstamp i empiriskt material i form av 

SOM-undersökningen (mer om denna nedan i kapitel 4). Utifrån resultaten i denna 

konstaterar Hagevi att det bland generationerna som är födda från 1960-talet och framåt 

tycks ha uppstått en brist i tillgången på religion, vilket påverkat människors engagemang för 

tron. ”Utifrån tanken att det finns ett religiöst behov hos människor kan det extremt 

sekulära samhället innebära att detta behov inte tillfredsställs. Istället råder brist på adekvat 

religiöst utbud. När efterfrågan överstiger utbudet ökar värdet, vilket i detta fall innebar ett 

ökat intresse för religion.”167  

För att komma runt problemet med att empiriskt belägga det ännu något outvecklade 

begreppet postsekulärt samhälle går Ziebertz & Riegel i viss mån runt detta genom att 

använda begreppet ”non-secularity”, som påvisar religionens framträdande plats i den 

offentliga sfären samt i människors enskilda liv.168 Så som de använder begreppet framstår 

detta dock snarast som en beskrivning av traditionell religion som fortsätter ett aktivt liv 

även i en sekulär tid. Men genom att använda ett annat begrepp än ”postsekulär” behöver 

de inte hänvisa till empiriska rön som skulle visa på en ny utveckling efter en mer tydligt 

sekulär tid. Författarna påpekar också att de inte tar ställning till huruvida vår tid bäst 

beskrivs som post-sekulär, non-sekulär eller sekulär, utan lämnar denna fråga till framtida 

empiriska studier.169 

I Ziebertz & Riegels antologi Europe: Secular or Post-Secular? gör ett flertal författare 

nationella nedslag, och kan alla konstatera en på olika sätt livskraftig religion i det nutida 

Europa. Antologin följer dock redaktörernas hållning och tar inte tydlig ställning till huruvida 

ett postsekulärt samhälle är ett otvetydigt faktum. Längst går Leslie J Francis, som utifrån två 

empiriska studier på brittiska tonåringar och den brittiska befolkningen i sin helhet förklarar 

att ”the characterisation of Britain as secular is inadequate and erroneous, and that the 

alternative construct of post-secularity provides a more adequate and more accurate 
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description of the empirical reality”.170 Francis lämnar dock en brasklapp genom att förklara 

att tonårsstudien är begränsad och började när artikeln publicerades dessutom bli aningen 

daterad.171   

Ett begrepp och därmed följande rörelse som ligger nära tanken om ett postsekulärt 

samhälle är tanken om en motsekularisering. En eventuell sådan rörelse – som i så fall skulle 

utgöra en nutida variant av den katolska motreformationen som svar på reformationen i 

norra Europa – är dock inte alls speciellt ofta omnämnd i litteraturen. Exempelvis Peter 

Berger menar dock att även om moderniseringen har haft vissa sekulariserande effekter, så 

har den också ”provoked powerful movements of counter-secularization”.172 Med hjälp av 

exempel som den ortodoxa kyrkans frammarsch i Östeuropa, konservativa framstötar i 

katolska kyrkan under Johannes Paulus II, den starka numerära ökningen av ortodoxa judar, 

samt liknande förändringar hos asiatiska religioner slår Berger fast att ”counter-

secularization is at least as important a phenomenon in the contemporary world as 

secularization.”173  
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4 Resultatdel – det svenska exemplet 

Sverige beskrivs i ett flertal källor som ett exempel på ett mycket sekulariserat land. Därför 

är det också av intresse att närmare studera tillgängligt empiriskt material vad gäller 

religiositet i tro och praktik i Sverige. På detta område finns ett flertal stora studier, både 

sådana som utförts enbart i Sverige, och sådana som utförts internationellt, där det svenska 

exemplet sätts i relation till andra länder. Här följer en sammanfattning av dessa studier. 

Eva Hamberg – ”Jag tror på någonting, vad vet jag inte riktigt” 

Eva Hamberg har beskrivit utvecklingen för religiositeten i Sverige i ett flertal publikationer. 

Hennes doktorsavhandling, Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious 

Practice in Contemporary Sweden (Uppsala 1990) utgör en sammanställning av förkortade 

former av tre separata verk, varav två tidigare utgivna på svenska. 

Som empiriskt material använder Hamberg två nationella empiriska studier från 1955 och 

1970, utförda av SIFO respektive Gallup, och jämför dessa med en nyare SCB-studie av 

världsbild och värderingar från 1986. Resultaten visar på bred front att religiositeten i 

Sverige sjunkit, inte bara genom att äldre grupper ersätts av yngre, som i lägre utsträckning 

är troende, utan även av en nedgång inom de olika åldersgrupperna.   

Hamberg menar att tillbakagången för traditionell kristendom i någon mån motsvaras av en 

uppgång för folkreligiositet eller privatreligiositet: ”It seems plausible that the Christian faith 

has to some extent been replaced by a rather vague belief in a transcendent power.”174  Hon 

är dock inte beredd att dra slutsatsen att detta motsvarar hela tappet för traditionell kristen 

tro. Inte heller menar hon att den mer individualiserade religiositeten i en sekulär tid bör 

jämställas med traditionell kristendom, och inte heller med annan religion. Istället menar 

hon sig kunna konstatera ”the presence of widely diffused sets of beliefs, heterogene and 

vague, that  from strict substantial criteria can hardly be understood as religion”.175 

Inom pärmarna för Hambergs avhandling ligger även en artikel som utifrån EVSSG jämför 

förhållandena i Sverige, Norge och Italien, med särskilt fokus på frågan om hur viktig Gud är 

för dem som tror på honom. Resultaten indikerar att jämfört med Sverige spelar Gud en 
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större roll i människors liv i Norge, och framför allt – i Italien.176 Hambergs huvudsakliga 

slutsats utifrån de studier hon lutar sig mot kan sammanfattas i att Sverige i internationell 

jämförelse är ett mycket sekulariserat land, därtill med en tydligt sjunkande tro och praktik, 

och hon ser det därför inte heller som förvånande att det inom den kristna gruppen finns en 

stor del som karakteriserar sig som ”kristen på sitt eget personliga sätt” – en inställning som 

hon sammanfattar i enkätsvaret ”Jag tror på någonting, vad vet jag inte riktigt.”177 

Hamberg anknyter till liknande resonemang också i enskilda artiklar som ”Christendom in 

Decline: the Swedish Case” och andra publikationer. Hamberg sammanfattar även i nämnda 

artikel den kvantitativa nedgången i religiös tro och praktik, men lägger samtidigt in en 

brasklapp att undersökningar om tro och böneliv är nutida företeelser, varför det är 

vanskligt att göra historiska jämförelser med epoker före dem hon lutar sig mot.178 Hon tar 

även här upp undersökningar som visar att antalet gudstroende i Sverige är förhållandevis 

lågt, samt att svenskar generellt ger låga värden på frågor om hur viktig Gud är i deras liv. 

”Thus, for many Swedes who still believe in God, this belief is more or less unimportant.”179 

En relevant parallell som anknyter till Norris/Inglehart är att Hamberg visserligen inte explicit 

bejakar sambandet mellan materiell välfärd och religiositet, men likväl noterar att svenskar 

har en starkare känsla av tillfredsställelse än bland europeer i gemen, och hon föreslår 

försiktigt att ”it has been assumed that the demand for religion may have declined as a 

result of the rise in material welfare”. Hon vill dock inte slå fast några kausala samband 

mellan dessa faktorer, även om hennes slutsats har en tendens till att bekräfta 

efterfrågesidan av marknadsmodellen.  

En utomstående studie som anknyter till samma resonemang är Anthony Gill/Erik 

Lundsgaardes internationella analys av relationen mellan länders välfärdssystem och graden 

av religiositet. I denna sammanställning konstaterar de ett omvänt samband mellan dessa 
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två variabler, där Sverige ligger i topp vad gäller offentliga välfärdsutgifter, och samtidigt i 

botten vad gäller kyrkligt engagemang.180 

Ett parallellt fall – men med motsatt förklaringsmodell – utgörs av sociologen Phil 

Zuckerman, som i ett resonemang om Sverige och Danmark hävdar ett annat kausalt 

samband, där en större grad av sekularisering skulle medföra ett större ekonomiskt välstånd. 

Denna tes motsägs dock av Kjell O Lejon och Marcus Agnafors i ”Less Religion, Better 

Society? On Religion, Secularity, and Prosperity in Scandinavia”, där de påvisar både 

metodologiska som teoretiska problem med Zuckermans studie och de därpå följande 

slutsatserna. Lejon och Agnafors menar att förklaringsmodellen saknar grund och uppvisar 

en historielös naivitet. Författarna menar i stället att det är just det lutherska arvet som varit 

starkt bidragande till de skandinaviska ländernas välstånd.181
   

Hamberg vågar dock dra en annan slutsats om tänkbara orsaker till den starka 

sekulariseringen i vårt land. Utifrån en annan empirisk studie i Sverige konstaterar hon 

tillsammans med Thorleif Pettersson att en hög grad av religiös pluralism går hand i hand 

med ett aktivare gudstjänstdeltagande hos befolkningen.182 Författarna landar här i 

antagandet att ”a high degree of market competition between the Church of Sweden and 

the free churches provides an incentive for the Church of Sweden to adjust its supply of 

services to the demands of ‘the customers’”.183 

Hamberg drar slutsatsen att det empiriska underlaget påvisar en kraftfull svensk 

sekularisering, och att denna åtminstone delvis kan förstås mot bakgrund av den långa 

period av monopolliknande ställning som Svenska Kyrkan haft i vårt land.184 Det pekar 

härigenom på ett bejakande av utbudssidan i marknadsmodellen. Hypotesen att den nära 

relationen mellan den lutherska kyrkan och den skandinaviska socialdemokratin haft 
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betydelse för den sekulära reaktionen delas också av David Martin, som menar att denna 

”symbiosis of Lutheranism and Social Democracy is a pre-eminent case”.185 

Sverigeräkningen – minskande gudstjänstbesök 

Sverigeräkningen var en stor insamling av empiriskt material som leddes av Margareta Skog, 

och som räknade antalet gudstjänstbesökare en helg i september 1999 – en undersökning 

som också följdes upp med mer djupgående frågor till besökarna. Undersökningen var unik i 

sitt slag, då den dels var rikstäckande, och dels genomfördes i alla kyrkor och samfund, 

inklusive icke-kristna religioner.  

Denna undersöknings förtjänster till trots kan den likväl inte tillmätas någon avgörande 

betydelse för vilka slutsatser vi kan dra om religiositet och sekularisering i landet, helt enkelt 

för att den genom sitt stora omfång inte har någon historisk motsvarighet. Det finns likväl ett 

antal relevanta slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat. Under den aktuella 

helgen genomfördes drygt 550 000 gudstjänstbesök eller motsvarande, varav 44 % var i 

Svenska kyrkan (inklusive EFS och Bibeltrogna Vänner), 36% i inhemska frikyrkor, och 

därefter i fallande skala övriga kristna kyrkosamfund, trossamfund i kristendomens närhet, 

ickekristna världsreligioner, samt  nya religiösa samfund (vilka endast utgjorde några 

promille av de totala besökarna).  

Över 550 000 gudstjänstbesök är trots allt en stor grupp människor som i ett samhälle med 

Sveriges sekulariseringsgrad valde att under en vanlig helg bevista en gudstjänst eller 

motsvarande. Det religiösa engagemanget visade sig ännu tydligare vid en kompletterande 

parallell studie av hur många svenskar som samma helg tog del av gudstjänst- och 

andaktsutbudet via radio och TV. Här framkom att cirka 600 000 personer tog del av ett 

religiöst budskap via dessa kanaler.186 När detta antal summeras med kyrkobesökarna (en 

viss överlappning borträknad) blir det sammantagna resultatet att ungefär en miljon 

svenskar, eller 12 procent av befolkningen, tog del av det religiösa utbudet under 

veckoslutet 24-26 september 1999. 

Flera forskare tog samtidigt på sig uppgiften att bryta ut enskilda delar i Sverigeräkningen 

och jämföra dessa med tidigare gjorda undersökningar, och på så vis konstatera den 
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historiska utvecklingen. Utmaningen med detta är att tidigare undersökningar inte heller på 

samfundsnivå haft exakt samma upplägg som Sverigeräkningen, vilket försvårar historiska 

jämförelser. Göran Gustafsson konstaterar dock i en jämförelse med Dagens Nyheters 

undersökning om svensk kyrksamhet 1927 att andelen besökare vid Svenska Kyrkans 

huvudgudstjänst gått ner tydligt över hela landet, med den allra starkaste nedgången i 

Göteborgs, Skara och Lunds stift.187 

Som sammanfattning av Sverigeräkningen redovisar Thorleif Pettersson en parallell 

undersökning av hur många svenskar som samma veckoslut besökte andra typer av 

arrangemang. Här visade sig idrottsevenemang antingen som besökare eller utövare 

dominera klart, med 12 % av befolkningen. En bit därefter med cirka 5-6% av befolkningen 

kom dans, gudstjänst respektive bio förhållandevis nära varandra. Detta visar att 

gudstjänster även kring millennieskiftet tillhörde de vanligaste aktiviteterna bland den 

svenska befolkningen. Ingen historisk jämförelse av denna fördelning av aktiviteter erbjuds 

däremot.188   

I anslutning till detta sätt att konstatera ett samhälles eventuella sekularisering finns 

samtidigt en variabel som kan vara väl så intressant som antalet gudstjänstbesökare, 

nämligen sådana empiriska studier som visar hur stor del av befolkningen som aldrig säger 

sig besöka religiösa möten.  

Thorleif Pettersson påvisar med hänvisning till undersökningar inom EVSSG/WVS att 

utvecklingen av andelen svenskar som aldrig eller nästan aldrig besöker gudstjänster är 

ganska oklar. Han drar den försiktiga slutsatsen att ”de som aldrig deltar i gudstjänst har 

blivit något färre och inte fler under 1990-talet.”189 Denna slutsats är dock inte alldeles 

självklar, då Magnus Hagevi utifrån sitt empiriska material istället menar att denna grupp 

istället stiger långsamt men tydligt i samtliga delar av landet från 1980-talet och fram till 

2000-talets första decennium.190 Utvecklingen på detta plan kan således tills vidare betraktas 

som något osäker. 
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Sammantaget spekulerar Thorleif Petterson utifrån resultaten från EVSSG/WWS i 

möjligheten att efterkrigstidens minskning av religiös tro och praktik kanske kan vara på väg 

att plana ut, men han lämnar samtidigt en viss reservation. ”Fortsatta studier får visa om en 

sådan tolkning har fog för sig. Det som skulle kunna vara en utplaning kan naturligtvis också 

visa sig vara ett tillfälligt hack i en längre nedåtgående kurva.”191 

SOM-undersökningarna – nedgång med tendens till individuell vändning 

SOM-undersökningarna sätter också Sverigeräkningens resultat i något längre tidsperspektiv, 

både före och efter. Jonas Bromander når i sin analys av undersökningen från 2012 

slutsatsen att när det gäller samhällets religiositet i betydelsen tillhörighet, tro och praxis 

”verkar Sverige vara lika religiöst i dag som när SOM-institutets mätningar om 

religionsutövning startade år 1988.”192 Analysen är måhända förenklad i överkant. Samma 

instituts genomgång av medlemsantalet hos kristna samfund visar medlemsantalet i Svenska 

Kyrkan är stadigt avtagande, även om övriga samfund sammantagna ligger förhållandevis 

stilla i medlemsantal.193 SOM-undersökningarna visar ett visserligen långsamt, men ändå 

tydligt avtagande gudstjänstdeltagande, med en minskning från cirka 11 till cirka 8 % av 

befolkningen mellan 1988 och 2010.194 Likaså har andelen som ber regelbundet sjunkit 

under samma tidsperiod från cirka 25 % till cirka 20 %.195  

Det finns dock en viktig tendens i SOM-undersökningen som i viss mån motsäger 

sekulariseringsparadigmet. Dessa handlar dock om religiositet i mer abstrakt form. 

Exempelvis kan konstateras att vid frågor om vilka inslag i livet som svarspersonerna anser 

vara viktiga för dem så hade det inslaget ”Ett liv fullt av njutning” en stadigt stigande trend 

fram till början av 2000-talet, för att därefter falla tillbaka, medan det som i frågeformuläret 

fått benämningen ”frälsning” istället ökar försiktigt, om än från en mycket lägre nivå.196 

Som parallell till detta kan anföras Per Pettersson, som utifrån en enklare kvalitativ studie av 

reaktionerna på större nationella kriser i Sverige tycker sig kunna påvisa också en 
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förstärkning av kristendomens roll på det större, institutionella planet. Han menar att 

religionen på det offentliga planet fått en större betydelse från 1980-talet och fram till 2000-

talet. Kyrkan är i det fallet huvudsakligen ”recognized as a resource which can provide 

significant services to individuals and society as a whole.”197 

Magnus Hagevi – en möjlig vändning i generation M 

Magnus Hagevi står för flera skrifter på temat religion och sekularisering i Sverige – i såväl 

bok- som artikelform. När det gäller den lilla ökning som SOM-undersökningarna påvisar för 

vikten av det som ryms under begreppet ”frälsning”, drar Hagevi slutsatsen ytterligare ett 

steg, genom att titta på denna undersökning nedbruten i ålderskategorier, och han 

upptäcker då att denna förändring blir än tydligare i de yngre generationerna. ”[D]et som 

överraskar är att den fortsatta trenden bryter mot antagandena om en allt mer tilltagande 

sekularisering. Allt fler i den yngre ålderskategorin uppfattar nämligen frälsning som allt 

viktigare.”198 

Hagevi gör i sin bok Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland en ytterligare fördjupad 

och geografiskt angränsad analys av svenska empiriska undersökningar, där han jämför 

SOM-institutets regionala studie i Västra Götaland år 2000 med den nationella 

undersökningen från 2002. Han gör därtill en än mer geografiskt insnävad lokal studie av fyra 

stadsdelar i Göteborg, som också har stor andel invandrare. Exemplet Västra Götaland är 

valt på grund av att regionen beskrivs som ”tämligen kyrksam”.199 Hagevis fokus är 

relationen mellan religiositet och politiska sympatier, men delar av hans analys är relevant 

också för att analysera graden av sekularisering rent generellt.  

En jämförelse som förtydligar den historiska utvecklingen gör Hagevi genom att också 

använda svarsresultaten från 1930 års folkräkning i Västra Götaland respektive Göteborg, 

och därigenom kunna jämföra den religiösa tillhörigheten med situationen kring 

millennieskiftet. Denna jämförelse visar att Svenska Kyrkan var nära nog totalt dominerande 

1930, och att det under de 70 åren fram till millennieskiftet har skett en förflyttning där 

Svenska Kyrkan har minskat till förmån för dels gruppen ”konfessionslösa”, och dels till de 
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frikyrkosamfund som Hagevi karakteriserar som ”konservativa frikyrkor”, dels till katolska 

och ortodoxa kyrkor, och dels till gruppen muslimer.200 

Hagevi refererar också till en analys av statsvetaren Anders Westholm, vilken i likhet med 

Steve Bruces antagande påvisar ett samband mellan religiöst engagerad uppfostran och 

religiös aktivitet i vuxen ålder. Han noterar dock att detta samband är svagare i Sverige än i 

USA och andra länder med ett starkare religiöst inflytande. ”Enligt Westholm beror detta 

antagligen på att personer med religiös uppfostran har svårare att vidhålla denna ju starkare 

sekulärt det omgivande samhället är.”201  

Även Hagevi själv konstaterar i sin egen analys av det empiriska materialet samma mönster 

av hur nya generationer blir mer sekulariserade än de tidigare. Han gör dock ett visst 

förbehåll att sekulariseringen mellan generationer tycks ha avstannat i generation X (de som 

är födda 1961-1980), och i ljuset av enkätsvaren vad gäller bibelläsning och bön hos 

generationen därefter går ytterligare ett steg: ”Det finns till och med svaga indikationer på 

att religiositeten ökar en aning i generation M [personer födda 1981-2000].”202 

Internationella undersökningar – Sverige som extremfall 

WWS gör en både bred och djup analys över hela världen, där de belyser individers och 

länders grad av religiositet ur olika kompletterande vinklar. Inglehart och Christian Wesel 

pekar på två variabler som tydligare än ändra konstituerar den kulturella variationen över 

världen: traditionella värden kontra sekulär-rationella värden, samt överlevnadsvärden 

kontra självförverkligandevärden.203 Som diagrammet nedan visar hamnar Sverige hos dessa 

variabler i en extremposition, satt i relation till världen i sin helhet. Sverige positionerar sig 

allra längst ut på skalan av självförverkligande, och när det gäller graden av sekulär-rationella 

värden utmanas vi enbart av Japan.  
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Inglehart/Welzel Cultural map 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings (Hämtad 2015-01-08) 

Även på andra områden utmärker sig Sverige som ett speciellt fall i WVS-undersökningarna. 

Rent trosmässigt, när det gäller tro på Gud, livet efter döden och liknande, har sådana 

trosåskådningar visserligen gått ner något, räknat över hela 1900-talet, men är ändå 

förhållandevis konstant under de sista decennierna, och inte heller på något markant sätt 

lägre än i övriga västeuropeiska länder.204 En viss ökning i frågor med mer individualistisk och 

institutionellt lösare religiös koppling kan samtidigt iakttas. Sverige uppvisar i WVS den näst 

högsta ökningen i världen vad gäller i vilken utsträckning människor funderar över livets 

mening.205 
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Detta gäller dock konkreta trosfrågor. När det handlar om personligt engagemang och 

religionens reella betydelse i människors liv hamnar Sverige betydligt längre ner i 

internationella jämförelser. World Gallup Poll visar att Sverige, jämsides med Estland ligger 

lägst i hela västvärlden när det gäller gudstjänstbesök och hur viktig tron är för människor i 

det dagliga livet.206   

Detta indikerar att på det trosmässiga planet avviker Sverige inte så mycket från resten av 

världen, medan vårt lands mycket starka inriktning på sekulära värderingar och 

självförverkligande också har en motsvarighet i att religionens betydelse i tanke och praktik 

också är internationellt mycket låg. En motsvarighet till detta återspeglas också i 

undersökningar om hur positiva eller negativa människor är till religionen som samhällelig 

kraft. En undersökning från Ipsos 2010 visar att Sverige är det land i världen där högst del av 

befolkningen anser religionen vara en mestadels negativ kraft i samhället. Den kritiska 

andelen i Sverige på 81 % överstiger vida andelen religionskritiska i övriga västerländska 

demokratier.207  

Vilka slutsatser som eventuellt kan dras av detta sammantagna mönster belyses närmare i 

följande analysdel. 
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5 Analysdel  

Jag ämnar nu i en avslutande diskussion göra en djupare analys av det material jag gått 

igenom i denna uppsats, samt diskutera vilka styrkor och svagheter jag tycker mig kunna 

konstatera i de olika teorierna. 

Sekulariseringsparadigmet 

Vissa av de orsaker som Bruce och Berger lyfter fram som orsaker till sekularisering är 

allmänmänskliga, såsom individualism, rationalism och en allmän modernisering. Andra 

orsaker beskriver de som mer betingade av en mer specifik kontext, såsom reformationen i 

Europa. 

Vad gäller empiriska motiveringar till paradigmet ger den tidige Berger nära nog inga sådana, 

medan Bruce lägger fram en stor mängd statistiska uppgifter som på ett övertygande sätt 

ger deskriptiva belägg för den stadigt nedåtgående religiositet som han vill påvisa i framför 

allt Europa. Det kan dock nämnas att inte alla forskare accepterar hans beskrivning av hur 

religiositeten i Storbritannien sjunkit så konsekvent och stadigt sedan åtminstone mitten av 

1800-talet. Taylor menar istället att gudstjänstbesöken steg fram till början av 1900-talet för 

att därefter sjunka, och mer drastiskt från 1960-talet och framåt.208 Detta till trots är Bruces 

empiriska material i grunden övertygande när det gäller institutionaliserad religion, och även 

de som vill revidera paradigmet accepterar denna beskrivning.  

Det som Bruce däremot inte visar empiriskt är det kausala samband mellan modernisering 

och sekularisering som han vill hävda, och det är också ett av de områden som orsakat kritik 

mot paradigmet. Teoretikerna förmedlar ytterligare ett antal liknande obevisade antaganden 

att den tidige Berger oproblematiskt avvisar Guds existens och religionens eventuella 

sanning a priori, vilket naturligtvis är ett religionsfilosofiskt antagande, snarare än något som 

finner stöd i konkret empiri.  

Ett intressant utvecklingssteg inom paradigmet är dock att Bruce till skillnad från den tidige 

Berger tydligt avvisar hypoteser om att sekularisering skulle bero på att mängder av 

människor blir ateister, eller att vetenskapen skulle innebära slutet på gudstron. Hur starkt 

han än vidhåller sekulariseringsparadigmets giltighet ställer sig Bruce avvisande till denna 

tes, utan hänvisar istället till en ökande likgiltighet inför religiös tro och praktik. Hypotesen 
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att gudstro och religiöst liv tvingas tillbaka av vetenskapliga framsteg och liknande framstår i 

den akademiska litteraturen – till skillnad från det offentliga samtalet – som nära nog död.   

Vissa formuleringar hos Bruce tangerar dock ovan nämnda typ av obevisade antaganden, när 

han exempelvis förklarar att religionens minskade betydelse ”exposes the human origins of 

religion”, vilket även det måste betraktas som ett obevisat trosantagande. När det gäller 

hans beskrivning av religionens framväxt och tillbakagång tycks han också utan skarpa belägg 

mena att valet att tro kräver något slags motivering, medan att inte tro tänks ske utan någon 

motivering alls. Som illustration till detta diskuterar Bruce vilka utomstående orsaker – 

exempelvis att vissa skulle ha betraktat metodismen som en väg till ekonomiskt välstånd - 

som får människor att aktivt välja en viss religiös inriktning, men att han inte på samma sätt 

beskriver det som att kulturer eller individer behöver ha specifika skäl för att lämna 

religionen. 

Den stora styrkan i framförallt Bruces förklaringsmodell ser jag likväl i hans förklaring av hur 

religionen gått tillbaka som en kombination av aktiva och passiva val – aktiva i den mening 

som både samhälle och i viss mån även kyrka på olika sätt tonat ner det kristna innehållet, 

och passiva i den mening som tron, gudstjänsten och andakten omärkligt tappats bort i det 

egna livet och i det som föräldrar förmedlar till sina barn. Inte minst gäller detta för den 

stora grupp som Bruce menar är nyckelgruppen, de som befinner sig mitt emellan tydligt 

religiösa och tydligt icke-religiösa. Samma risk för en kontinuerligt uttunnad tro och praktik 

finns i ett sekulariserat samhälle också för de hängivet troende, som enligt Bruces modell 

idag utsätts för samma press som ”mellangruppen” gjorde någon generation tidigare. Jag 

anar att denna analys till stor del kan vara korrekt. 

De reviderade versionerna – styrkor och svagheter 

Steve Bruces användande av begreppet ”paradigm” som benämning på sin teori väcker 

osökt Kuhns teori om hur paradigm skiftar. I den akademiska debatten är det otvetydigt att 

sekulariseringsparadigmet under senare decennier på olika sätt har utmanats av andra 

teoretiker. 

Norris och Inglehart avfärdar inte helt paradigmet, utan modifierar det till att religiositet och 

sekularisering inte styrs främst av modernisering, utan snarare av graden av existentiell 

trygghet. De menar också att religionens betydelse idag ökar i världen, inte minskar, men 
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hotas där ekonomiska framsteg sker. Till stöd för sin teori använder de ett mycket stort och 

enligt min mening övertygande empiriskt underlag, främst i form av resultat från WVS, som 

de menar tydligt bekräftar deras tes.   

Om Norris och Ingleharts motiveringar är kvantitativt grundade, så är de reviderade 

versioner av paradigmet som den senare Berger, Martin och Taylor förespråkar desto 

tydligare kvalitativt motiverade. De gör detta dels genom att konstatera att världen på 2000-

talet är avsevärt mer religiös än vad som tidigare förutspåtts, men också genom att 

analysera och kritisera de orsaker till sekulariseringen som paradigmet anger, och istället 

föra fram alternativa förklaringsmodeller.  

Bergers förändrade position och hans skarpa avfärdande av sin egen tidigare hållning utgör 

enligt min mening ett av de viktigare skälen till att ta kritiken mot paradigmet på allvar. När 

Steve Bruce ger sin bok underrubriken In defence of an Unfashionable Theory så är det just 

ett erkännande av att sekulariseringsparadigmet I det tredje millenniet numera betraktas 

som en i stora stycken daterad teori.   

Det kan dock noteras att kritiken mot paradigmet inte så mycket gäller att författarna skulle 

ifrågasätta att Europa sekulariserats. Detta accepteras i flera avseenden; den stora 

skillnaden ligger i att dess författare breddar sekulariseringsbegreppet och menar – som 

Berger – att världen som helhet är en mer religiös plats än någonsin. Eller – som Casanova – 

att religionen har en starkare plats i det offentliga rummet än paradigmet förutsatt. Eller – 

som Martin – att sekularisering i grunden inte är en utomstående motrörelse mot religionen, 

utan snarare något som följer som naturliga rekyler inom den kristna rörelsen. Eller – som 

Taylor – att sekulariseringen inte är självgenererande, utan i vår europeiska kontext har 

underblåsts av aktiva steg i vår kultur som bit för bit har gett plats för ett sekulärt samhälle.  

Flera av de använda teoretikerna använder stort utrymme åt att argumentera kring de vitt 

skilda utvecklingslinjerna i Europa och USA, och att utifrån sin egen tes argumentera för att 

antingen det förra eller det senare utgör regeln och det andra undantaget. Här pekar 

exempelvis Casanova på att Europas utveckling knappast kommer att upprepas någon 

annanstans, eftersom det europeiska exemplet är ”a particular Christian and post-Christian 

historical process, and not, as Europeans like to think, a general or universal process of 
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human and societal development.”209  Att gå djupare in i diskussionen kring om det är USA 

eller Europa som är normalfallet faller dock utanför ramen för denna uppsats.  

Även om det finns styrkor i de olika försöken att revidera eller avfärda 

sekulariseringsparadigmets giltighet kan det noteras att kritikerna samtidigt inte förnekar att 

sekularisering ägt rum. De presenterar inte heller några helt övertygande belägg till varför 

den kvantitativa och kvalitativa utveckling av stark religiös närvaro över världen som de 

konstaterar skulle fortsätta även när dessa länder når en högre grad av modernisering. Det 

finns alltså för samtliga modeller en osäkerhet inför vilken riktning som olika kulturer och 

världen som helhet kommer att ta. Det finns en också viss tvetydighet i Norris och Ingleharts 

avfärdande av sekulariseringsparadigmets förutsägelser om religionens borttynande i takt 

med ekonomiska framsteg i de fattiga länderna, och skriver: ”[T]he reality is more complex – 

and culminates in the exact opposite result.”210 Detta främst genom att fattigare länder med 

ett starkare religiöst inflytande har en stark befolkningsökning. Författarna har visserligen en 

uppenbar poäng i att ryktet om religionens död är betydligt överdrivet; resultaten från WVS 

ger starka belägg för att religionens roll i världen idag är större än någonsin.  Samtidigt är 

Norris och Ingleharts huvudtes just att religionens betydelse minskar i takt med en stigande 

ekonomisk utveckling och trygghet. Detta gör att slutsatsen om religionens växande 

betydelse idag håller streck, men om deras tes är korrekt bör det snarast bejaka paradigmets 

giltighet i framtiden. Vilken väg det blir får alltså lämnas till framtiden att utvisa. 

Utöver diskussionen kring utvecklingen för religiös tro och praktik för flera författare också 

resonemang kring de normativa sidorna hos sekulariseringsprocessen, och ser risker med att 

betrakta sekularism som den självklara grundstenen i ett modernt samhälle. Casanova 

beskriver hur framförallt det europeiska exemplet ofrivilligt tycks ha skapat en motsättning 

mellan att vara en modern, rationell människa och att samtidigt ha och utöva en religiös tro. 

Den stora risken för det öppna samhället inträder när sekulära offentliga institutioner själva 

tar på sig manteln som rationalitetens och öppenhetens banerförare, samtidigt som de 

avfärdar all religion i det offentliga rummet som i grunden irrationell, intolerant och farlig. 

Detta är enligt Casanovas uppfattning ”the fundamental problem of secularism as 
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ideology”.211  Den iransk-amerikanske forskaren Reza Aslan aknyter till samma tankegång 

och konstaterar att det är ”pluralism, inte sekularism, som definierar demokrati”.212 

Vad gäller diskussionen om vilken typ av religion som har störst förutsättning att ha 

framgång finns det en intressant analys hos Berger. Tidigare antog han att den religiösa 

förkunnelse som kommer att ha framgång under det sena 1900-talet är en sådan 

förkunnelse som tar bort det övernaturliga och fokuserar på sådant som kan stämmer mer 

överens med en sekulär, immanent, miljö.213 Intressant nog är det den senare Berger som 

allra skarpast motsäger denna hypotes i sitt resonemang om vilken del av kristenheten, och 

– för den delen – religion i allmänhet, som går framåt. Han betonar att det över hela fältet är 

konservativ, ortodox tro som växer över världen. ”These movements are precisely the ones 

that rejected an aggiornamento with modernity as defined by progressive intellectuals. 

Conversely, religious movements and institutions that have made great efforts to conform to 

a perceived modernity are almost everywhere on the decline.”214  

Som sammanfattning av denna fråga ligger skillnaden mellan de olika teoretiska modellerna 

inte så mycket i att de motsäger varandra, utan snarare att de anlägger olika perspektiv. De 

avgörande skillnaderna ligger i vad de betraktar som orsaker till sekularisering, där det 

traditionella paradigmet menar att moderniseringen alltid medför en tillbakagång för 

religionen, medan paradigmets kritiker menar att andra faktorer måste adderas för att 

förklara religionens minskade inflytande hos samhälle, kyrkor och individer. 

Marknadsmodellen – en förklaringsmodell på uppgång? 

Det inslag i det teoretiska materialet som överraskade mig mest under arbetet med denna 

uppsats är det stora utrymme som flera teoretiker direkt eller indirekt ger åt det som jag 

benämner marknadsmodellen – där religionens tillbakagång inte enbart styrs av en minskad 

efterfrågan, utan också till stor del av ett försvagat utbud. Vissa teoretiker avfärdar 

visserligen modellen till stor del, men bejakar ändå vissa delar av den. 

Även om teoretiker under samtliga rubriker i denna uppsats anknyter till modellen finns det 

enligt min mening utrymme för modellen att utvecklas. Norris och Inglehart ger visserligen 
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ger en viss öppning för den funktionalistiska modellen, där en minskad samhällelig funktion 

för kyrkan också resulterar i en minskad religiös aktivitet – en tolkning som intuitivt framstår 

som rimlig. Men när de beskriver utbudssidans betydelse för religionens betydelse för 

individer och samhälle begränsar de detta till att endast omfatta religiös pluralism, vilket blir 

en mycket smal tolkning av utbudsbegreppet. Att religionens betydelse i ett samhälle främst 

skulle styras av huruvida det finns flera ”säljare” på ”marknaden” är dock inte självklart, 

givet det empiriska material som författarna lyfter fram. Det är självfallet rimligt att 

”utbudet” av religion i ett mer monopolliknande samhälle – låt oss säga katolska länder som 

Italien eller Irland (eller för den delen muslimska länder som Saudiarabien) kan vara väl så 

starkt som i ett land med en mycket mer splittrad samfundsgeografi. Här menar jag att 

Norris och Inglehart genom en så smal definition av utbudssidan avfärdar delar av 

förklaringsmodellen på förhand.  

I anslutning till detta resonemang är det också rimligt att Norris och Ingleharts teori om att 

den dominerande religiösa kulturen i ett samhälle utgör en stark influens också på de 

invånare som inte omfattar majoritetens tro också bör kunna vara tillämplig i sådana länder 

– exempelvis Sverige – där sekulär-rationella värden dominerar. Det vill säga att precis som 

en viss religiös kultur utövar ett inflytande också på dem som inte omfattar religionen, så är 

det rimligt att anta att också en sekulär kultur utövar ett inflytande också på dem som äger 

en religiös tro. Om så skulle vara fallet, ligger också detta antagande i linje med utbudssidan i 

marknadsmodellen.  

Så som jag tolkar både Casanova och Taylor anknyter de – även om de sällan skriver det 

explicit – till att kristendomens nedgång i Europa bygger på en försvagning i de faktorer som 

i marknadsmodellen torde kunna sorteras in under begreppet ”utbud”. Flera författare 

påpekar hur delar av kristenheten i framförallt Europa har anpassat sig till en sekulär 

inställning, vilket därigenom också kan tänkas ha påverkat sekulariseringen i sig.  

Casanova frågar retoriskt hur de empiriska bevis som talar mot sekulariseringsparadigmet 

skulle kunna slå igenom ”when even the theologians were proclaiming the death of God and 

celebrating the coming of the secular city?”215 Taylor ger i sammanhanget en enkel men 

tydlig uppmaning till kyrkan: att helt enkelt kasta ut den antropocentriska omvälvningen, och 
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återväcka den kristna trons grunder.216 Berger förklarar i sin tur att det är genom att inte 

anpassa sig till en sekulariserad värld som religionen haft framgång: ”To put it simply, 

experiments with secularized religion have generally failed; religious movements with beliefs 

and practices dripping with reactionary supernaturalism (…) have widely succeeded.”217 

Inom detta område finns ytterligare områden att beforska när det gäller mer empiriskt 

grundade analyser kring i vilken mån utbudssidan eventuellt kan ha påverkat och ännu 

påverkar graden av sekularisering i olika länder. Om det finns en giltighet i 

marknadsmodellen är detta rimligen också en faktor för kyrkor och samfund att ta in i sina 

egna analyser och strategier.  

Det postsekulära samhället – finns det? 

Tanken att framförallt Europa numera skulle ha gått in i ett slags postsekulär fas är vanligt 

förekommande hos flera teoretiker. En sökning på ordet ”post-secular” ger i början av 2015 

44 miljoner träffar hos Google. Detta fenomen förklaras dock av de flesta författare snarast 

som ett normativt förhållningssätt, snarare än som ett empiriskt etablerat faktum. Kanske är 

detta ett resultat av att det stora genomslaget för begreppet kom via Jürgen Habermas, som 

gjorde just detta normativa anslag i sin användning av ”det postsekulära samhället.” 

Det finns dock en stor, men likväl något trevande, diskussion kring om vi har gått in i en 

postsekulär fas. Det finns därför heller ingen verkligt etablerad samsyn kring vad en sådan 

fas innebär, och inte heller några tydliga empiriska motiveringar till att vi faktiskt gått in ett 

eventuellt postsekulärt samhälle.  

Samtidigt kanske detta är ett känntecken på just en sådan paradigmatisk omställning som 

det europeiska samhället måhända befinner sig i, nämligen att det är svårt att göra en skarp 

analys av en förändring som man befinner sig mitt i. Därför är det likväl intressant att följa 

den tämligen stora diskussion som ändå finns kring vad en postsekulär fas kan innebära. 

Kanske är den stora diskussionen om det postsekulära samhället också ett fristående tecken 

på att sekulariseringsparadigmet är på väg att överges och inte längre håller som beskrivning 

av det västerländska samhället, samtidigt som många upplever en osäkerhet på vad det ska 

ersättas med. 
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En faktor som jag skulle betrakta som viktig i detta sammanhang, men som ändå inte 

kommer fram speciellt tydligt i litteraturen, är att religion är ett oerhört mångfacetterat 

fenomen. Ett postsekulärt samhälle skulle kunna vara en beskrivning dels av ett mer 

multikulturellt samhälle där den tidigare kristna hegemonin utmanas av fler trosåskådningar 

med en större invandring, och dels av att den under en period dominerande sekulära 

inställningen utmanats såväl av dessa invandrade grupper, som av de redan befintliga, men 

kanske nyvaknade kristna rörelser som redan finns etablerade i Europa. Utan att gå djupare i 

ämnet kan det bara enkelt konstateras att det finns stora skillnader mellan den syn på 

religionens roll i samhället mellan den tro och praktik som utövas av Islamiska Staten, 

jämfört med inåtvända rörelser som Amish. På ett mindre extremt plan kan en sådan 

diskussion också föras i skillnaden i synen på förhållandet mellan tro och samhälle inom de 

dominerande riktningarna hos kristendom och islam.  

Det är också möjligt att beteckna en postsekulär fas som ett samhälle där religionen har ett 

inflytande på individnivå, men i stort sett är privatiserad. Filosofiprofessor Slavoj Žižek 

betonar i sin tydligt betitlade artikel Postsecularism? No thanks! att det finns en uppenbar 

risk att enbart försöka behålla religionens kärna och samtidigt kasta bort dess institutionella 

skal. Han gör här en jämförelse mellan den i västerlandet populäre Dalai Lama som ”erbjuder 

oss en vag må bra-andlighet utan några specifika plikter: vem som helst, till och med den 

mest dekadenta Hollywoodstjärna, kan följa honom och samtidigt fortsätta sin giriga 

promiskuösa livsstil” och tidigare påven Johannes Paulus II, som ”påminner oss om att det 

finns ett pris att betala för en anständig etisk hållning”.218 Žižek betonar risken att religionen 

i det förra fallet berövas alla de institutionella och andra inslag som skulle kunna komma i 

konflikt med det samtida sekulära samhället. I det fallet blir religionen reducerad till ännu ett 

relativistiskt inslag i en postmodern tid. 

Skillnaden i hur författarna tänker sig ett eventuellt postsekulärt samhälle ligger naturligtvis 

också i vilken styrka de tillmäter sekulariseringsparadigmets kraft och förklaringsförmåga i 

andra kulturer och tider än det senaste seklets Europa. Om Steve Bruce har rätt, är hela 

världen ofelbart på väg att följa det europeiska exemplet. Om han har fel, finns olika 

tänkbara scenarion. Det ena är att Europa tydligt går in i en postsekulär fas där vi alla famlar i 
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osäkerhet kring vad en sådan fas kan tänkas innebära, samt att övriga världen antingen 

närmar sig den europeiska vägen, med oviss framtid på längre sikt, alternativt att övriga 

världen fortsätter gå en helt annan väg en den europeiska. 

Det svenska exemplet i relation till teoribildningen 

 

Min kortfattade slutsats efter att ha tagit del av empiriska undersökningar av det svenska 

exemplet är att Sverige utmärker sig som ett land där sekulariseringen i internationell 

jämförelse gått mycket långt. Att slå fast säkra slutsatser om orsakerna till denna starka 

sekularisering går utanför denna uppsats syfte, men det finns dock några ledtrådar i det 

empiriska materialet, som ger vissa indikationer på vilka teoretiska modeller Sverige bäst 

stämmer överens med. 

Det är för det första tydligt, dels i de inomsvenska undersökningar som Hamberg, Hagevi och 

andra anknyter till, och dels i de självständiga studier som Sverigeräkningen (även om den är 

en engångsstudie) och i än starkare grad SOM-undersökningarna, att den institutionaliserade 

tron i Sverige gått ner markant under det senaste seklet. Nedgången gäller i större mån 

tillhörighet och gudstjänstbesök i Svenska Kyrkan än i frikyrkosamfund, men det gäller också 

– om än i mindre mån – religiös tro och liv på individnivå. Den delen av 

sekulariseringsbegreppet som handlar om kristendomens allmänna roll i samhället 

konstateras också i mer kvalitativa beskrivningar ha gått tydligt tillbaka i Sverige. I så måtto 

stämmer Sverige väl in på sekulariseringsparadigmet och dess förutsägelser om religionens 

tillbakagång. Däremot tycks inte religionen i det offentliga livet vara helt så bortsuddat som 

förutsätts i det första av Taylors tre förståelser av sekulariseringsbegreppet. Flera författare 

nämner hur religionen, både den kristna tron och på senare år också islam har tagit en mer 

framträdande plats i det offentliga samtalet, vilket också är i linje med Casanovas 

beskrivning. 

Vad det empiriska underlaget däremot inte ger några helt säkra svar på är orsakerna till 

Sveriges starka sekularisering. Det är inte självklart i vilken mån denna skett som ett direkt 

resultat av moderniseringen (enligt Bruce), av en ökad ekonomisk trygghet (enligt 

Norris/Inglehart), av en naturlig inneboende rörelse inom kristendomen (enligt Martin) eller 

av aktiv påverkan i sekulär riktning (enligt Taylor). Det finns dock ansatser i det empiriska 

materialet i sig, men också hos de författare som analyserat detta material på att det kan 
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ligga en viss sanning i samtliga av dessa riktningar. Ja, Sverige är ett land med långt gången 

modernisering och individualisering, vilket enligt Bruce är drivande inslag i sekularisering. Ja, 

Sverige hade under 1900-talet en stark ekonomisk uppgång, vilket enligt Norris/Inglehart går 

hand i hand med religionens tillbakagång. Taylors och framförallt Martins hypoteser är dock 

svårare att pröva mot det befintliga empiriska materialet, men flera författare anknyter 

indirekt till poänger inom också deras förklaringsmodeller.  

Det är dock flera författare som ur olika vinklar berör marknadsmodellen, vilken därmed 

skulle kunna utgöra en mer samlad förklaringsmodell av det svenska exemplet. Flera 

författare väcker hypotesen att den starka roll som den länge statskontrollerade Svenska 

Kyrkan haft i längden inte har gynnat religionens plats i ett modernt samhälle, utan snarare 

hämmat den. Kanske är det inte så mycket en självständigt minskande efterfrågan som styrt 

den starka sekulariseringen i Sverige, utan istället ett utbud som varit alltför oengagerande 

för befolkningen.  

Rodney Stark och Laurence Iannaccone är inne på just denna hypotes för vårt skandinaviska 

exempel, ett antagande som de framför i form av retorisk fråga: “What happens when only a 

few, lazy religious firms confront the potential religious consumer? More concretely, does 

the low level of religious mobilization in Scandinavia, for instance, reflect weak demand 

primarily, or an unattractive product, badly marketed, within a highly regulated and 

distorted religious economy? [Begreppet “economy” här använt i betydelsen “den 

sammanlagda religiösa aktiviteten i ett samhälle”.]”219 Författarna instämmer med andra 

skribenter som exempelvis David Martin, som menar att det långa socialdemokratiska styret 

i Sverige också haft en direkt återverkan på Svenska Kyrkan och sekulariseringen. Stark och 

Iannaccone går dessutom ett steg längre och menar att det svenska prästerskapet ställt sig 

positiv till en sådan utveckling: ”In fact - many Swedish clergy became strong supporters of 

state socialism. Moreover, they acquiesced when control of the Church passed into the 

hands of avowed atheists.”220  

Den aversion mot religionen som här anspelas på återfinns också i stort mått i själva 

befolkningen, vilket tydliggörs exempelvis i ovan nämnda undersökning från Ipsos, där 
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Sverige utmärker sig som ett land med exceptionellt religionskritisk befolkning. Den skillnad 

som på detta område syns mellan Sverige och andra länder med en lång och stabil kristen 

tradition är tankeväckande. Hur ett eventuellt kausalt samband mellan politik, kyrka och 

befolkningens inställning till religion skulle kunna tänkas ha uppstått går dock utanför syftet 

för denna uppsats. 

När det gäller frågan om Sverige är inne i eller åtminstone på väg in i en postsekulär fas finns 

det ett visst empiriskt stöd i form av flera oberoende tecken på att sekulariseringen i Sverige 

på vissa områden nått sitt zenit, och börjat gå tillbaka, åtminstone när det gäller det rent 

personliga, mer allmänna religiösa sökandet. Ökningen i SOM-undersökningen för hur 

människor värderar det i och för sig ganska oprecisa begreppet ”frälsning” på bekostnad av 

materiella och hedonistiska värden är tydlig. Här kan också nämnas hur WVS uppvisar 

Sverige som ett av de länder i världen där frågan om livets mening har fått det allra största 

uppsvinget. 

Sammantaget drar jag slutsatsen att Sverige är ett land där sekulariseringen gått mycket 

långt, men att det knappast är möjligt att ansluta det svenska exemplet till en enda av de 

teoretiska modellerna kring sekularisering som används i denna uppsats. Sverige kan 

däremot sägas utgöra ett exempel på att det finns ett visst mått av sanning i samtliga dessa 

modeller. 
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6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka teorier kring sekulariseringsprocesser som fått 

betydelse i den akademiska diskussionen kring sekularisering och ett eventuellt därpå 

följande postsekulärt samhälle, samt vilken bäring dessa teorier har på genomförda 

empiriska undersökningar i Sverige.  

Min första frågeställning för att uppfylla detta syfte var: Hur formuleras centrala teorier 

som bejakar ett oundvikligt samband mellan ett samhälles modernisering och dess 

sekularisering, och hur motiveras dessa empiriskt?  

De teoretiker jag lyft fram under denna rubrik är Steve Bruce och den tidigare delen av Peter 

Bergers författarskap. Den ståndpunkt som Bruce benämner ”sekulariseringsparadigmet” 

formuleras som att sekularisering är en oundviklig följeslagare till ett samhälles 

modernisering, och kommer med tiden helt att ta över Nordamerika och Västeuropa, och i 

ett längre perspektiv också resten av världen. Av dessa båda är det främst Bruce som lutar 

sig som stöd för sin tes mot ett flertal empiriska undersökningar av religionens roll hos 

individer och kultur. De belägg han lyfter fram är dock snarast en deskriptiv analys av 

sekulariseringsprocessen som sådan, snarare än att tillhandahålla tydliga belägg för det 

kausala sambandet mellan modernisering och sekularisering. Detta till trots menar jag att 

det likväl ligger en poäng i Bruces mer kvalitativt inriktade förklaringsmodell för hur 

religionen till stor del omedvetet försvinner från människors liv och medvetande.   

Den andra frågeställningen löd: Hur formuleras och motiveras de teorier som på olika sätt 

problematiserar eller ifrågasätter ett sådant samband?  

Bland de teoretiker som ifrågasätter paradigmet valde jag att dela in dessa i tre teoretiska 

modeller, som i en djupstudie av materialet tycks ha fått starkast genomslag i den 

akademiska diskussionen i ämnet. Dessa tre modeller är: 

Paradigmet modifierat till att grundas på existentiell trygghet, snarare än som en oundviklig 

process. Huvudföreträdare för denna modell är Pippa Norris och Ronald Inglehart, vilka i 

stora delar instämmer i paradigmet, men ser att religionen står fortsatt stark även i vår tid. 

Med ett mycket gediget empiriska material, främst i form av World Values Survey, vill de 
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motivera sin tes att religionens roll inte beror så mycket enbart på graden av modernisering. 

Snarare grundas religionens plats hos individer och samhälle på vilka ekonomiska och andra 

existentiellt viktiga förutsättningar människor lever under, där religionen går tillbaka som en 

följd av en ökad existentiell trygghet. Norris och Ingleharts är mer nyanserad än det 

grundläggande paradigmet, och det empiriska underlaget ger deras teori en god 

underbyggnad. Det finns dock vissa frågetecken kring hur deras teori bäst ska appliceras på 

fattigare länder idag och i framtiden.  

Religionen såsom återkommen på den offentliga arenan. Modellen representeras främst av 

José Casanova, som inte på samma sätt motiverar sin inställning med kvantitativa studier, 

utan snarare på kvalitativa analyser av olika landstudier i både den protestantiska och den 

katolska världen, där han menar att religionen återtagit en plats på den offentliga arenan. 

Casanova har medvetet valt att koncentrera sig till ett smalare område av 

sekulariseringbegreppet. Hans avsaknad av skarpa kvantitativa fakta kan i jämförelse med 

modellerna ovan betraktas som en brist, men gör samtidigt hans analys av just religionens 

roll på den offentliga arenan mer distinkt. 

Sekulariseringsparadigmet ifrågasatt och i grunden omvärderat. Denna tredje rubrik har fått 

utgöra en samlingsplats för flera teoretiker som mer i grunden vill omformulera paradigmet. 

Även under denna rubrik motiveras de reviderade versionerna av paradigmet mer kvalitativt 

än kvantitativt. De teoretiker som främst använts är Charles Taylor, som menar att 

sekularisering inte drivs av sig själv, utan kräver att vissa tankestrukturer som driver på en 

sådan utveckling först byggs in i en kultur; David Martin, som menar att sekularisering 

snarare kan betraktas som inneboende motrörelser i varje våg av kristnande; samt den 

senare Peter Berger, som i grunden överger sina tidigare deskriptiva analyser och 

förutsägelser om sekulariseringens segertåg i världen. Under denna modell återfinns 

förklaringsmodeller som är aningen svepande i sin bevisning, men som samtidigt ger en 

angelägen revidering och ett förtydligande av företeelser som hos exempelvis Bruce tas för 

alltför självskrivna. Det framstår som tydligt att det finns ett tydligt behov av ytterligare 

forskning på området. 

Uppsatsens tredje frågeställning var: Hur formuleras och motiveras de teorier som menar 

att sekulariseringen är på väg att ersättas av ett postsekulärt samhälle? 
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Undersökningen har här visat att ett flertal teoretiker menar att västvärlden är på väg in, 

eller de facto redan har gått in i en postsekulär fas. Teoribildningen är dock än så länge att 

betrakta som outvecklad, och de strikt empiriska beläggen för ett postsekulärt samhälle är 

ofta svaga. Begreppet används istället hos flera författare – varav Jürgen Habermas ofta 

anförs som exempel – på ett mer normativt sätt, som förslag till hur ett sekulärt samhälle 

likväl bör acceptera att religionen har en central plats i 2000-talets värld. Framgången för 

dessa något spretiga teorier, samtidigt som de lider brist på tydliga empiriska belägg gör det 

även på det här området rimligt att anta att det finns ett behov av kommande forskning. 

Min fjärde frågeställning löd slutligen: I vilken mån stämmer genomförda empiriska 

undersökningar av exemplet Sverige överens med de teoretiska modellerna ovan? 

Min sammanställning av empiriska undersökningar på det svenska exemplet ger vid handen 

att Sverige på 2000-talet utmärker sig som ett land med en mycket hög grad av 

sekularisering, dock med vissa indikationer på att religionen likväl kan ha en större plats i 

folkdjupet än en ytlig analys kan ge vid handen. Detta gäller både undersökningar som gjorts 

specifikt i den svenska kontexten, och internationella undersökningar där Sverige är ett land 

i mängden. Utan att ta ställning till exakt vilken av de teoretiska modellerna som Sverige 

skulle kunna passa allra bäst in på finner jag därför fog för att hävda att Sverige kan sägas 

visa på sanningar inom samtliga de modeller som använts i denna uppsats. 

Vad gäller samtliga teoretiska modeller konstaterar jag att flera teoretiker, men också det 

svenska empiriska underlaget ger ett icke försumbart stöd åt det jag kallar 

marknadsmodellen – inställningen att religionens tillbakagång inte enbart styrs av en 

minskad efterfrågan, utan i hög grad också av ett försvagat utbud av religion. 

6.2 Framtida horisont 

Det finns sålunda goda skäl att göra en större forskningsinsats om sekulariseringen, som 

framförallt i Sverige har inneburit en så genomgripande samhällsförändring under det 

senaste seklet. Sindre Bangstad menar att det religiösa alltid i någon mån kommer att sätta 

sin prägel på samhället, men framhåller samtidigt att därför ”behövs det mer forskning om 

sekularism både som teori och som praktik.”221 
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Då Sverige i det ovan visade diagrammet framstår som ett land med mycket långt gången 

sekularisering finns det goda skäl att sätta forskarljuset på vårt svenska exempel, i både 

deskriptiva och mer analyserande studier av sekulariseringsprocessen i vårt land. Av de 

använda författarnas slutsatser att döma finns också skäl att göra ytterligare kvalitativa 

studier av marknadsmodellens eventuella giltighet i Sverige, och vilket förklaringsvärde en 

förändrad utbudssida kan ha för de stora förändringar som vårt land gått igenom under 

1900-talet. Det finns också anledning att inom olika ämnesområden ytterligare undersöka 

frågan om huruvida det pågår en eventuell motsekularisering, och hur den i så fall ser ut. 

Den kvarstående frågan är om verkligheten är, som David Voas skriver, att ”[s]ecularization 

is a one-way street.”222 Eller om sanningen snarare ligger hos de teoretiker som förkastar 

sekulariseringsparadigmets giltighet, alternativt har rätt i sin analys om att vår kultur har 

tagit steget över i en postsekulär fas. Här ligger utmaningen naturligtvis inte främst hos 

akademiska forskare utan hos enskilda troende, kyrkor och samfund att på bästa sätt 

hantera sin samtid och bygga inför framtiden. Dåtiden kommer aldrig tillbaka. Men 

framtiden kanske trots allt inte är lagbunden, utan möjlig för oss människor att faktiskt vara 

med och forma. 

I avslutningen vill jag anknyta till en tänkvärd bild från Steve Bruce, som skildrar hur 

västerlandet sekulariserats utan att vi egentligen märkt hur. Detta gör han genom att 

använda en liknelse från växtriket:  

The best way I can convey the change from the religious to the secular is to use the metaphor of an abandoned 

garden in the countryside. Without constant pruning, selective breeding, and weeding, the garden loses its 

distinctive character, as it is overtaken by the greater variety of plant species in the surrounding wilderness.
223

 

I denna bild ligger flera relevanta frågor för både akademi och kyrka att ställa sig. Det tycks 

uppenbart att det trots allt finns något slags liv i den moderna västerländska trädgården, om 

än med andra plantor än tidigare. Men hur ska vi beskriva floran av idag? Och i vilken mån är 

det möjligt att påverka innehållet i trädgården inför morgondagen? Vilka svar forskare och 

ledare inom kyrkor och samfund bör ge på dessa frågor år 2015 lämnar jag med varm hand 

vidare till dessa att själva reflektera över.   
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