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genom historien och i alla kulturer har religion varit 
ett betydelse fullt inslag i människors liv. Såväl mentala som mate-
riella resurser har investerats för att utveckla, sprida och bevara 
religion. Männi skor har sökt hjälp i religionen för att förstå cen-
trala skeenden i livet, men också försatts i existentiell kris av dess 
ofta svårtydda och motsägelsefulla budskap. Religioner har alstrat 
institutioner, men också rivit ner dem. 

Viktig har religionen varit, men dess betydelse har varierat i 
tid och rum – och fortsätter göra det. Frågan är om det går att 
identifiera en historisk riktning då det gäller religionens betydelse. 
Är världen på väg mot sekularisering, eller är det tvärtom så att 
religionen åter är på stark frammarsch? Blir människor med tiden 
mindre religiösa? Och vad betyder i så fall dagens stora intresse 
för religioner? Kanske är det snarast ett ständigt tur och retur för 
religionen. 

I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2017/2018 undersöker 
forskare bland annat evolution och religion, sekularisering och 
heliga krig, rättsliga aspekter på religion i ett mångkulturellt 
samhälle och hur det är att växa upp inom så kallade sekter. 
Boken avslutas med ett rundabordssamtal mellan Mohammad 
Fazlhashemi, Helle Klein och Åsa Wikforss om tro, riter och för-
santhållanden.
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Förord

Intresset för religion, andlighet och livsåskådningsfrågor i bred mening 
verkar ha ökat i Sverige under de senaste decennierna. Ändå är inte de 
tider så avlägsna då den ständiga avförtrollningen av tillvaron tycktes 
innebära att religion och andra former av traditionella värden förlorade 
sitt grepp om landets invånare. Men många av oss minns nog hur bland 
andra islamologen Jan Hjärpe med mild stämma påminde oss, ett seku-
lariserat folk i Europas periferi, om att religiösa åskådningar fortsätter 
att spela en viktig roll i människornas tillvaro.

I flödet av forskningsansökningar till Riksbankens Jubileumsfond går 
det att iaktta hur intresset för religiösa frågor i vid bemärkelse har till-
tagit. En näraliggande reflektion är att det handlar om en av dessa många 
turns, svängningar, som kantar den moderna kulturvetenskapen: mot 
materialitet, mot det biografiska, åt det lingvistiska hållet och så vidare. 
Men här i årsboken är temat hur människor träder in och ut ur religionen 
i olika tider och i olika samhällen. Sekulariseringen är med andra ord inte 
så självklar. Det finns många aspekter som kan anläggas på religion och 
tro. Fler söker sig till andlighet och föreställningar bortom det empiriskt 
bevisbara. Den ökade religiositeten kolliderar med andra grundläggande 
hållningar. Hån och hädelser ställs mot yttrandefrihet, religionsfrihet 
krockar med djurskydd. Slöjor, manlig omskärelse, dop och skolavslut-
ningar i kyrkan är andra exempel på företeelser som utmanar. 

Religion behandlas av många fler än religionsvetare: filosofer, stats-
vetare, antropologer, kognitionsvetare, medicinare och experter på evolu-
tion. En rad yrkesgrupper till exempel inom offentlig sektor måste dag-
ligen förhålla sig till religiösa vanor och traditioner, liksom politiker, 
ledarskribenter och andra opinionsbildare. Religionen är inte längre en 
privatsak, en uppfattning som är djupt rotad i vårt land, väl främst tack 
vare det socialdemokratiska partiprogrammet för 120 år sedan. Vårt sätt 
att närma oss religion och trosföreställningar tenderar att använda kris-
tendomen som mall, vilket kan göra det svårt att förstå och tolka andras 
religioner, värderingar och praktiker. Å andra sidan är det – som Helle 
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Klein säger i en av bokens texter – fundamentalisternas hårdföra defini-
tion av religion som många gånger tas upp av sekulära svenskar, vilket 
också leder till fruktlösa låsningar. 

Artiklarna i denna bok presenterar svensk forskning inom ett vitalt 
fält. Jag hoppas och tror att texterna ska få många läsare, och att de ska 
engagera! Med tanke på att den särpräglade svenska hållningen, med vår 
långtgående sekularisering, är ett återkommande tema i boken vore det 
också intressant att gå vidare och låta fler utländska forskare betrakta oss. 
Hur annorlunda är vi, som i World Values Survey och annorstädes beskrivs 
eller framträder som mera orienterade mot moderna, rationella värden 
än något annat folk? Vilka andra värden, värderingar och praktiker om-
huldar vi som skiljer oss från andra? Vad innebär det att vårt samhälle 
håller på att bli mångkulturellt?

Avslutningsvis mitt uppriktiga tack till författarna och bokens redak-
törer för en betydelsefull insats!

Göran Blomqvist
vd

Förord
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Religionen tur och retur
inledning till rj:s 

årsbok 2017/2018

Genom historien och i alla kulturer har religionen varit ett betydelsefullt 
inslag och en viktig drivkraft i människors liv. Kolossala mentala och 
materiella resurser har investerats för att utveckla, sprida och bevara re-
ligionen och för att hävda den som central grund för samhällets moral 
och människors beslutsfattande. Religionen har både alstrat och rivit ner 
institutioner, såsom kyrkor och domstolar. Den har använts både för att 
iscensätta krig och för att inskrida mot dem, som religionshistorikern 
Karen Armstrong nyligen har visat i en stor undersökning. Religionen 
har bidragit till att ge rutin och stadga åt livet, men också brutit ner 
hävdvunna vanor och bruk som ansetts strida mot den rätta läran. Männi-
skor har sökt hjälp i religionen för att förstå centrala skeenden i livet, 
såsom födelse, död och kärlek, men också försatts i existentiell förvirring 
av dess ofta svårtydda och motsägelsefulla budskap. Viktig har den varit, 
hur som helst.

Fastän religionen är kraftfullt verksam i de flesta samhällen, har dess 
betydelse varierat i tid och rum – och kommer av allt döma att fortsätta 
göra det. Religionen ömsar skinn och förändras i takt med tiden, som 
Kurt Villads Jensen och Hanne Sanders visar i sina bidrag till årsboken. 
På samma sätt kan religiösa symboler ändra innebörd över tid, vilket 
Per-Arne Bodin skriver om. Ibland har religionen varit viktigare än 
 annars. Frågan är om det går att identifiera en historisk riktning då det 
gäller religionens betydelse. Är världen på väg mot sekularisering, eller 
är det tvärtom så att religionen åter är på frammarsch? Är det ständigt 
tur och retur, bort och tillbaka, för religionen? Det är huvudtemat för 
den här årsboken, och flertalet av bidragen kretsar kring ämnen som har 
anknytning till den frågan.

Det har varit en allmän uppfattning bland forskare att vi de senaste 
århundradena har kunnat bevittna en gradvis sekulariseringsprocess, om 
inte i hela världen så i varje fall i västvärlden. Forskarna har knutit den 
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här förändringen till en teori som går ut på att närvaron av sekulära 
 värden skulle öka och slå ut traditionella värden i takt med att moderni-
seringen fortskred. En del har hävdat att moderniseringen hade sekula-
riseringen som förutsättning, och några av den så kallade sekulariserings-
teorins förespråkare menar till och med att det irreligiösa samhället 
skulle vara nära förestående. Många har också knutit sekulariseringens 
fortskridande till den växande vetenskapens förmåga att ge rader av 
 fenomen bättre och empiriskt mer underbyggda förklaringar än de för-
klaringar religionen hade att erbjuda. Till exempel var upptäckten av 
istiden en bättre förklaring på den långsamt pågående landhöjningen än 
idén att det var syndaflodens tillbakadragande som orsakade det som 
många snarare trodde var vattennivåns sänkning. Ju mer av sådana för-
klaringar som religiösa människor accepterar, desto mer härbärgerar de 
också sådant tankestoff som i tidigare perioder av historien ansågs irreli-
giöst eller kätterskt, och desto mer kringskuren blir därmed deras religiö-
sa världsuppfattning av en vetenskaplig världsförklaring. I den meningen 
skulle man därför kunna tala om en fortskridande sekularisering.

Sekulariseringsteorin har dock kommit att ifrågasättas – också av de 
forskare som själva tidigare stod för den. Sociologen Peter L. Berger är 
en av dem som på 1970- och 80-talet företrädde sekulariseringsteorin 
men i dag säger att han har haft fel. Numera menar han att mänsklig heten 
inte är på väg att bli sekulariserad, utan att den är och inom överskådlig 
framtid kommer att förbli religiös: ”Världen i dag […] är lika rasande 
religiös som den någonsin har varit, och på vissa platser mer så än 
 någonsin.” Det är bara i Central- och Västeuropa och bland en interna-
tionell grupp av intellektuella som Berger återfinner sekularisering i dag. 
I Centraleuropa ser han dock sekulariseringen som en reaktion på att 
kyrkan och staten har varit sammankopplade – den riktar sig mot staten 
lika mycket som mot kyrkan. Inte ens detta måste därför vara ett uttryck 
för rubbad religiös tro, anser Berger. För Västeuropas del kopplar han 
sekulariseringen till de intellektuella: genom sin reflekterande verksam-
het driver de sig själva i en sekulariserat relativistisk och pluralistisk rikt-
ning, som dessutom globaliseringen bidrar till.

Andra forskare menar att sekulariseringsteorins företrädare i alltför 
hög grad har använt Europas utveckling som mallen för all utveckling. 
Europa bör i stället ses som undantaget och inte som regeln för  framtiden, 
hävdar till exempel den brittiska sociologen Grace Davie. Davie menar 
att européer tror att det som de själva gör i dag kommer alla, världen över, 
att göra i morgon. Men så måste det inte bli, menar hon. Hon talar om 
multipla moderniteter och menar att moderniseringsprocesserna ser 
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 annorlunda ut i andra delar av världen, där moderniseringen inte går 
hand i hand med sekularisering. Det är också anledningen till att en rad 
länder i det globala Syd eller i den muslimska världen fortfarande är 
 religiösa trots att de blivit industrialiserade och urbaniserade, menar 
 Davie. I sitt bidrag till årsboken för David Thurfjell ett liknande resone-
mang om utvecklingen i Iran. Eva Hellman har i sin tur undersökt lik-
nande tendenser i Indien, där både religionen och krav på religionsfrihet 
används som slagträ i den politiska debatten. Maarit Jänterä-Jareborgs 
analys av den muslimska traditionen med mahr och hur den översatts och 
tolkats i svensk rätt är också relevant för den här diskussionen.

Enligt forskare som Berger och Davie är det inte ställt bortom tvivel 
att sekulariseringsteorin gäller ens för Europa. Den kan vara ett sken på 
så sätt att det är statskyrkornas gradvis minskade makt som har tolkats 
som den religiösa trons tillbakagång. Kanske har en lika starkt närva-
rande tro bara individualiserats eller privatiserats och därmed blivit både 
mindre institutionell och mindre synlig. Att religionen i och med globa-
liseringen återigen blivit mer synlig, vilket Mia Lövheim skriver om i sin 
analys av ledartexter i svenska dagstidningar, säger å andra sidan inte att 
tron griper omkring sig mer än förut. Kanske är det bara dess synlighet 
som förändras, inte dess närvaro i människors tänkande.

Privatiseringen och framför allt individualiseringen av religionen 
 gjorde det också lättare för människor att gå med i det som ofta kallas 
sekter, för att där skapa egna traditioner och riter, vilket Liselotte Frisk 
skriver om i sin artikel. En sådan vändning av tron bidrar till att den 
gemensamma kunskapen om religionernas historia, riter och traditioner 
riskerar att försvinna, den fortsatta religiösa aktiviteten till trots.  Teologen 
Ola Sigurdson menar att detta också lett till att olika grupper (inte sällan 
mycket konservativa) skapar traditioner som inte alls behöver stämma 
överens med religionernas faktiska historia. I sitt bidrag berör Susanne 
Olsson både konservativa religiösa gruppers tro och trons synlighet. Här 
betonas åter att religionens synlighet är en sak, dess närvaro en annan.

Så långt forskarnas övergripande idéer om religionens historiska öden. 
Men hur står de sig om man räknar efter? Vad händer med religionens 
utveckling om man försöker göra statistik av den? Det finns en hel del 
empiriska undersökningar som för modern tid syftar till att avläsa just 
det (för äldre tider går det inte).

År 2012 presenterade Gallup International en undersökning – Global 
Index of Religiosity – där drygt 50 000 människor från 57 länder till-
frågades om sin religiositet. De undersökta ländernas befolkning repre-
senterar ungefär 75 procent av världens befolkning. Utfallet jämfördes 
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med resultaten från en likadan undersökning om tillståndet år 2005, och 
visade att andelen ateister och icke-religiösa hade ökat något, från 10 till 
13 procent, medan andelen religiösa hade minskat mer, från 77 till 68 
procent av de tillfrågade.

Också den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center har för-
sökt avläsa globala trender ifråga om människors religiositet. Dess resul-
tat stämmer inte helt med resultaten från Gallups undersökning. Av den 
värderingsundersökningen framgår att det år 2012 var ungefär 85 procent 
av mänskligheten som identifierade sig med någon form av religion, 
alltså påtagligt fler än i Gallup-studien.

Den senare studien redovisar fördelningen mellan de religioner män-
niskor runtom i världen identifierar sig med. De kristna är flest – de utgör 
mer än 30 procent av de tillfrågade i de över 230 länder och regioner som 
institutet haft frågelistor i. 23 procent identifierar sig som muslimer, 15 
procent som hinduer, 7 procent som buddister och 0,2 procent som judar. 
Knappt tre fjärdedelar av dem som kallar sig religiösa lever i samhällen 
där den grupp som just de identifierar sig med är i majoritet.

Bland de drygt 15 procent som inte bekänner sig till någon religion 
eller något religiöst samfund, tycks dock många ”tro på något”: en kraft, 
en gud eller något liknande. Hela 30 procent av de fransmän som inte 
identifierar sig med någon religion uppger att de trots allt tror på någon 
sorts gud. Ännu fler – 68 procent – av de vuxna amerikanerna som inte 
identifierar sig med någon religion säger sig trots allt tro på något. 

Enligt Gallups undersökning återfinns de irreligiösa främst i Kina, 
allmänt i Sydostasien samt i Västeuropa. Enligt den amerikanska tanke-
smedjan bor de som inte identifierar sig med någon religiös grupp fram-
för allt i Kina, Tjeckien, Estland, Hongkong, Japan och Nordkorea.

I Pew Research Centers undersökning återfinns inte Sverige i gruppen 
av utpräglat sekulariserade länder. Det kan verka förvånande, men 
 sammanhänger troligen med att majoriteten svenskar fortfarande är 
 medlemmar i Svenska kyrkan.

I de värderingsundersökningar som regelbundet utförs av World 
 Values Survey framstår Sverige dock som ett utpräglat icke-religiöst land, 
kanske till och med som det mest sekulariserade av alla. Så har det uppen-
barligen inte alltid varit, varför vi tryggt vågar påstå att landet på lång 
sikt verkligen genomgått en sekulariseringsprocess. Observationen stäm-
mer väl överens med Christian Welzels och Ronald Ingleharts värderings-
kartor. Också där ligger Sverige i topp då det gäller sekulära värderingar. 
Det syns i det faktum att antalet medlemmar i Svenska kyrkan sjönk 
betänkligt under 2016. Över 85 000 svenskar begärde samma år aktivt 
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utträde ur Svenska kyrkan. Det motsvarar 1,5 procent av samtliga med-
lemmar. Den vanligaste anledningen att lämna kyrkan är att man inte 
tror på Gud, vilket 40 procent uppgav. Sekulariseringen syns också i ett 
ökat intresse för borgerliga ceremonier. År 2001 var det bara 4,3 procent 
av alla begravningar som var borgerliga, medan detta i dag gäller för drygt 
10 procent av dem. Bara hälften av alla barn döps i kyrkan (år 2016 var 
det så få som 44,1 procent av de födda som döptes). Det är fler som gifter 
sig – mellan 2005 och 2014 ökade antalet vigslar med 25 procent – men 
färre som gifter sig i Svenska kyrkan. År 2000 gifte sig över 60 procent i 
kyrkan; de senaste åren är det färre än 40 procent. 

På det här sättet kan man göra rimliga kvantifieringar av religionens 
vikande betydelse i det svenska samhället. Samtidigt är drygt två tredje-
delar (79 procent) av svenskarna medlemmar av kristna samfund; cirka 
8 000 personer valde år 2016 att bli medlemmar i Svenska kyrkan. Andra 
religiösa grupper inräknade blir det än fler. Majoriteten av de här män-
niskorna har dock fötts till medlemskap i Svenska kyrkan. Många som är 
med ser därtill dop och kyrkbröllop snarare som traditioner än som reli-
gion. 

I ett riktigt långt tidsperspektiv tycks religionen långsamt ha varit på 
retur. Hur det blir i framtiden är svårare att säga, trots att den ovan 
nämnda amerikanska tankesmedjan gjort förutsägelsen om en stadigt 
växande roll för religionen. Det är nästan lika svårt att med statistikens 
hjälp säga något bestämt om utvecklingen på senare år. Den pekar i lite 
olika riktningar – såväl för världen som för Sverige.

Ett uppenbart skäl till skillnaderna mellan de olika undersökningarna 
är att de operationaliserar religion på olika sätt: ömsom i termer av tros-
föreställningar eller värderingar, ömsom i termer av rituella handlingar, 
institutioners tillväxt och tillbakagång et cetera. Det är i och för sig inte 
ovanligt att upprepade undersökningar av samma fenomen ger olika ut-
fall också då metoden är densamma. Men medan sådana skillnader mås-
te tas bokstavligt, är det omöjligt att analysera skillnader i religionens 
styrka som kommer sig av skilda definitioner av samma fenomen.

Religion kan definieras på en rad olika sätt, men den som vill göra 
empirisk forskning om religion måste välja en operationell definition och 
sedan hålla fast vid den. Annars går det inte göra jämförelser av religio-
nens betydelse vare sig mellan tidsepoker eller mellan kulturer. Det 
 hindrar inte att religionen betyder olika saker för olika människor i olika 
kulturer. Det finns inget i naturen eller kulturen som i sig är religion. I 
det dagliga samtalet menar vi ofta både det ena och det andra och glider 
distanslöst mellan olika innebörder. I forskningen måste vi dock  bestämma 
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oss för att vissa fenomen ska betraktas som religion, medan andra feno-
men lämnas utanför definitionen – och forskarna bör tydligt tala om 
vilka val de gör. Om det inte görs blir det svårt att föra ett  meningsfullt 
samtal om religionens växande eller vikande betydelse.

En del forskare menar att religion inte kan definieras, medan andra 
gärna försöker. Ytterligare andra forskare vill inte ens använda begreppet. 
Tendensen är dock att många, oavsett sådana deklarationer, explicit eller 
implicit faller tillbaka på idén att religion är ett slags föreställningar om 
existensen av något mer eller mindre aktivt icke-fysiskt i världen ingri-
pande medvetande som inte själv är en integrerad del av denna värld. 
Många använder ordet ”tro” som beteckning på de religiösa föreställ-
ningar de identifierar hos människor.

Vad man än vill kalla sådana föreställningar bygger de på människo-
artens unika förmåga att inne i huvudet bygga tankesystem och att före-
ställa sig fenomen som inte är på plats eller är otillgängliga för omedelbar 
perception. Det tycks som om denna förmåga har haft en stor betydelse 
för den mänskliga kulturens utveckling, för dess evolution – en hypotes 
som diskuteras i Patrik Lindenfors och Jonas Svenssons bidrag.

*

Kanske blir människor med tiden mindre religiösa, kanske mer. Men 
oavsett vilket bevittnar vi i vår egen tid ett starkt ökat intresse för reli-
gion och religiösa frågor. Det märks också för forskningsfinansiären 
 Riksbankens Jubileumsfond. Forskare som studerar religion, i synnerhet 
islam, räcker inte till för alla som ropar efter deras tjänster. Det finns ett 
stort kunskapsbehov hos såväl medier som kommuner, landsting, skolor 
och en rad andra instanser. Det finns samtidigt en rad religiöst relevanta 
fenomen som behöver studeras i dagens svenska samhälle, och fler 
 studenter än vad det finns lärare som kan undervisa om dem. Den här 
årsboken löser inte de problemen. Men den kan förhoppningsvis bidra 
till mer kunskap om religionens skiftande betydelse. Den handlar om hur 
människor i alla tider har rört sig in i och ut ur religioner. Författarna till 
årsbokens bidrag tar upp en rad olika aspekter av dessa rörelser, från 
evolutionsfrågor till sekularisering, från religionskrig och reformationer 
eller sekter till hur religionen påverkar sekulariserad svensk familjerätt i 
dagens globaliserade värld. Religionen tur och retur: Var vänlig stig på!
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evolutionära förklaringar 
på religion

Patrik Lindenfors & Jonas Svensson

Över hela världen, och genom historien, återfinns  religiösa 
inslag i den mänskliga kulturen. Kan det ha något att göra 
med evolutionen? Är religiösa föreställningar kanske bara 
en biprodukt av Homo sapiens avancerade kognitiva för-
mågor? Eller kan allt detta till och med ha haft betydelse 
för vår evolutionära historia?

*

Samlingsbegreppet ”religion” såsom det vanligtvis används täcker in en 
lång rad kulturella fenomen, många återkommande världen över och 
historien igenom. Begreppet har visat sig notoriskt svårt att avgränsa 
analytiskt. Det används i akademiska sammanhang för att beteckna vitt 
skilda företeelser: från enskildas, högst personliga upplevelser till  sociala 
organisationer omfattande miljarder individer, från avancerade  filosofiska 
systembyggen till detaljerade regler för intimhygien. En minsta gemen-
sam nämnare för de flesta definitioner av religion är att dessa föreställ-
ningar, praktiker och former för social organisation alla på ett eller annat 
sätt utgår från eller knyter an till människors föreställningar om existen-
sen av övermänskliga, oftast osynliga, varelser, själar eller mer diffusa 
krafter med känslor, intentioner och handlingsförmågor.

Givet det faktum att begreppet ”religion” ofta, i såväl vetenskapliga 
som vardagliga sammanhang, används på detta vaga och högst inklude-
rande sätt för att beteckna vad som i själva verket är olika komplex av 
föreställningar, praktiker och institutioner ter det sig ganska fruktlöst att 
söka efter en, enhetlig förklaring till varför alla dessa olika kulturella feno-
men finns och ser ut som de gör. Antropologen Pascal Boyer resonerar 
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på detta sätt. I boken Religion Explained skriver han att religiösa fenomen 
”brukade vara mysterier (vi visste inte ens hur vi skulle ta oss an dem) 
men blir i allt större utsträckning [vetenskapliga] problem (vi börjar ana 
möjliga lösningar)”. Boyer räknar också upp de vetenskapsdiscipliner 
som i kombination kan erbjuda sådana lösningar: kognitionsvetenskap, 
lingvistik, antropologi och, mest centralt för denna artikel, evolutions-
biologi. Men för att förklarande analyser av religion ska bli meningsfulla, 
menar Boyer, måste vi ge upp tanken på ett enhetligt religionsbegrepp, 
som blir alltför vagt och vittomspännande, och i stället fokusera på de 
skilda fenomen som i olika sammanhang placeras under det. Dessa olika 
komponenter (diverse föreställningar, handlingar, sociala relationer) kan 
och bör analyseras var för sig.

I vårt bidrag vill vi ge en kortfattad och översiktlig introduktion till 
gemensamma drag i förklaringar på fenomen som vanligtvis placeras 
 under begreppet ”religion”, förklaringar som tar avstamp i evolutions-
teoretiska resonemang om såväl biologisk som kulturell förändring. 
 Förklaringarna handlar om varför religiösa fenomen överhuvudtaget 
 existerar i mänskliga populationer, varför de ser ut som de gör och attra-
herar vissa människor men inte andra, men också om varför människor 
blir religiösa eller drar sig undan religionen. Den här typen av förkla-
ringar har på senare tid blivit allt vanligare i internationell forskning. 
Artikeln avslutas med två exempel hämtade från vår pågående forskning.

Evolutionära förklaringsmodeller

Inom humanistiskt orienterad religionsvetenskap förekommer ett visst 
motstånd mot evolutionära förklaringsmodeller. Det finns flera skäl till 
detta. I de tidiga faserna av det jämförande religionsvetenskapliga  studiet 
fanns underliggande socialdarwinistiska synsätt som gick ut på att mänsk-
ligheten, eller snarare civilisationerna, utvecklades i stadier, från (värde-
mässigt) lägre till högre. Kulturella särdrag hos olika folk, inklusive före-
ställningar, praktiker och social organisering, speglade denna utveckling. 
Detta synsätt finner man till exempel hos tänkare som Auguste Comte, 
Herbert Spencer, John Lubbock och James Frazer.

Med tiden kom stadietänkandet att utsättas för stark kritik för att vara 
etnocentriskt, eller rent av rasistiskt, i sitt antagande om (protestantisk) 
kristendom som norm för vad som anses vara ”religion”, alternativt 
 Vetenskapen/Förnuftet som ”slutskedet” i en evolverande civilisations-
process. Det ersattes med andra teorier, som snarare än att fokusera på 
ursprung och kausalförklaringar fokuserade på funktionen hos religiösa 
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fenomen, för individer och grupper, eller som övergav förklarande ambi-
tioner helt och hållet till förmån för beskrivning och systematisering. För 
en del forskare, som till exempel den inflytelserika religionshistorikern 
Mircea Eliade, var religion (eller med Eliades ord snarare ”det heliga”) 
något ”i sig nog” (sui generis): något att förundras över och hylla, men 
inte att reducera till psykologi eller sociologi och liknande. Detta anti-
reduktionistiska synsätt har länge varit framträdande inom religions-
vetenskapen.

De som i dag tillämpar evolutionärt tänkande på kultur (och därmed 
också på religiösa fenomen) har delvis övergivit stadietänkandet, både av 
teoretiska skäl och på basis av bristande empiriskt stöd. Lika lite som det 
naturliga urvalet i biologiskt hänseende kan sägas ha vare sig en på för-
hand given riktning eller ett slutmål, finns det några vetenskapliga skäl 
att anta dylika för kulturella förändringar. Icke desto mindre menar evo-
lutionsteoretiskt orienterade forskare att själva den evolutionära logi ken 
– förändring som ett resultat av variation i en population i kombination 
med urval betingat av miljömässiga faktorer – är högst relevant som ut-
gångspunkt för kausala förklaringsmodeller, också för religiösa fenomen. 
Urvalsprocessen är i detta scenario baserad på kulturella snarare än biolo-
giska egenskaper, eller på kulturella och biologiska egenskaper i samspel.

För att förstå den nivå som dessa förklaringsmodeller relaterar till är 
det viktigt med en distinktion mellan proximata och ultimata förkla-
ringar. Proximata förklaringar utgår från psykologiska eller fysiologiska 
egenskaper hos organismer. De ultimata förklaringarna handlar om hur 
dessa egenskaper kan ses som resultatet av en evolutionär process av 
naturligt urval. Den ultimata förklaringen till ett fenomen omfattar 
 således inte bara fenomenet i sig, utan också de proximata (psykologiska 
och fysiologiska) förutsättningarna för fenomenet.

Målet med mycket evolutionsforskning, inklusive sådan som fokuserar 
på religiösa fenomen, är, lite förenklat, att kunna beskriva den här typen 
av orsakskedjor, ultimat → proximat → fenomen, med fokus på den ulti-
mata nivån. Humanistiskt orienterade förklaringsmodeller för religiösa 
fenomen – i den mån de existerar – utgår ofta från känslor, intentioner, 
föreställningar, ideal och meningssystem hos människor som aktörer, det 
vill säga de är förklaringar på proximat nivå. Som sådana står de inte 
nödvändigtvis i något motsatsförhållande till förklaringar på ultimat 
nivå. Tvärtom, de ultimata förklaringarna kan fördjupa de proximata.  

Mycket grovt kan man säga att nutida forskning om religiösa fenomen 
från evolutionsteoretiska utgångspunkter graviterar mot en av tre huvud-
linjer:



 

 



23

Stora gudar, heliga kor och människans överlevnad

1.  Religiösa fenomen ses som bieffekter eller biprodukter av grundläg-
gande mänskliga psykologiska dispositioner, vilka i sin tur evolverat 
som ett resultat av naturligt urval. De religiösa fenomenen i sig saknar 
adaptivt värde. ”Adaptivt värde” ska här uttolkas evolutionsteoretiskt; 
en egenskap har ett adaptivt värde om den är fördelaktig för över-
levnad och/eller reproduktion.

2.  Religiösa fenomen ses som konsekvensen av en liten uppsättning 
grundläggande psykologiska dispositioner eller dragningar (biases). 
Dessa utgör den ”hårdvara” som blir grunden för en kulturellt evolu-
tionär process vid sidan av eller i tandem med den biologiskt evolu-
tionära process som frambringat denna hårdvara. Fenomenen i sig 
kan vara adaptiva, gynnsamma för överlevnad, men de kan också vara 
neutrala eller till och med maladaptiva, ogynnsamma för överlevnad. 
Fokus ligger här på hur kultur evolverar, snarare än på den biologiskt 
evolutionära process som skapat förutsättningarna för denna kultu-
rella evolution.

3. Religiösa fenomen (föreställningar och praktiker) har vuxit fram som 
mänskliga dispositioner eller kulturella fenomen för att de haft ett 
biologiskt adaptivt värde i sig själva, det vill säga gynnat överlevnad 
och reproduktion för individer och grupper.

De tre huvudlinjerna vilar på lite olika antaganden och överväganden 
samt har lite olika fokus. Grundtanken i det första alternativet är att för 
att förklara religiösa fenomen av olika slag (föreställningar och praktiker), 
i nutid och i historia, är det tillräckligt att se dem som bihang till en 
uppsättning funktionellt specialiserade mentala system (moduler) som 
människor använder sig av i sitt vardagstänkande. Dessa system har 
 utvecklats genom en process av naturligt urval för att lösa specifika 
 problem, framför allt i mänsklighetens förhistoria. Exempel på sådana 
resonemang är att föreställningar om övermänskliga varelser är bipro-
dukter av vår (adaptiva) förmåga att inkludera icke-närvarande personer 
i vår sociala planering och att vissa typer av ritualer är biprodukter av ett 
specialiserat mentalt system för undvikande av sjukdomsframkallande 
organismer eller giftiga substanser i vår omgivning.

Förespråkare för det andra alternativet delar med förespråkare för 
 alternativ ett tanken på en evolutionärt frambringad psykologisk infra-
struktur som grund för religiösa fenomen, men menar att de senare inte 
kräver en matchning ett till ett mellan ett visst religiöst fenomen och ett 
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avgränsat funktionellt specialiserat mentalt system (mental modul). Det 
är tillräckligt att anta ett mindre antal grundläggande mänskliga benä-
genheter – till exempel konformitet med den grupp man tillhör och till-
tro till auktoriteter – för att förklara varför vissa föreställningar och prak-
tiker etableras kulturellt. Fokus ligger här snarare på frågor om spridning 
och kulturell etablering av kulturella fenomen i sig själva, än på frågor 
om ursprung. Förmågan att föreställa sig osynliga väsen med intentioner 
(en föreställning som ofta ingår i definitioner av religion, och i vissa 
definitioner utgör själva kärnan) kan till exempel ses som en biprodukt 
av vår sociala kognition, men detta räcker inte för att förklara varför 
vissa sådana osynliga väsen och inte andra blir föremål för tro och dyrkan 
i en grupp, och varför dessa väsen tillskrivs vissa egenskaper.

Det som skiljer det tredje alternativet från de två övriga är att reli giösa 
fenomen i sig antas vara kausala faktorer i en evolutionär process. De har 
vuxit fram för att de inneburit adaptiva fördelar för individer och/eller 
grupper som anammat dem och som därmed kunnat föra dem vidare. 
Exempel på teorier inom ramen för detta perspektiv är de som hävdar att 
föreställningar om ”stora gudar” (Big Gods) som moraliska övervakare 
vuxit fram för att de möjliggjort storskaligt samarbete och koordination 
mellan individer i de grupper som omhuldat dem, grupper som därmed 
fått ett övertag i relation till andra grupper och kunnat expandera på de 
senares bekostnad.

Vart och ett av perspektiven har styrkor och svagheter i termer av 
enkelhet, bredd och djup i de förklaringar de erbjuder till specifika feno-
men (föreställningar, praktiker och sociala organisationer). En mer 
 generell kritik drabbar dock samtliga. Eftersom de alla avser att säga 
något om utdragna processer, ofta långt tillbaka i tiden, blir frågan om 
hur teorierna ska kunna testas central. De evolutionära processer som 
teorierna uttalar sig om kan inte direkt observeras. En vanlig anklagelse 
är att evolutionära förklaringar på religiösa fenomen är ”just så-histori-
er”, ett begrepp lånat från Rudyard Kiplings barnbok med samma titel 
som innehåller fantasifulla berättelser om hur olika djur fick sina särdrag. 
Förklaringarna ger sken av rimlighet, men det är helt enkelt en  konsekvens 
av att de formulerats enkom för att passa ihop med redan kända fakta.

Evolutionära förklaringar på religiösa fenomen behöver hantera  denna 
kritik. Det blir viktigt att teorier som lanseras är i linje med etablerad 
kunskap om hur evolution genom naturligt eller kulturellt urval fungerar, 
bland annat genom att identifiera rimliga selektionstryck i de miljöer där 
urvalet ska ha skett. Teorier bör vägas mot alternativa teorier, och vär-
deras utifrån (vetenskaplig) enkelhet, utifrån hur väl de går att integrera 
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med etablerade teorier och fakta och utifrån hur bred deras förklarings-
potential är. Kanske viktigast av allt är dock i vilken mån de under-
liggande hypoteserna leder till förutsägelser som är möjliga att testa 
 empiriskt, till exempel genom experiment, i naturalistiska observationer 
eller i relation till historiska eller etnografiska data.

Det som följer nedan är två kortfattade exempel på evolutions teoretiska 
resonemang utifrån våra respektive forskningsintressen: placeboeffekter 
(Patrik Lindenfors) och socialt heliggörande (Jonas Svensson). Båda är i 
stor utsträckning vad som på engelska benämns works in progress och 
 föremål för ömsesidig kritisk granskning. I varje avsnitt återknyter vi till 
diskussionen ovan.

Exemplet placebo

Utifrån historiska och antropologiska data vet vi att helanderitualer ofta 
har inslag som anknyter till föreställningar om en utomempirisk verklig-
het, såsom vädjanden till högre makter, andar eller manipulation av 
tänkta icke-materiella orsakssamband. Ett exempel är Ifugao-folket i de 
inre delarna av ön Luzon i Filippinerna. Enligt trosuppfattningarna hos 
detta folk orsakas sjukdom av andar, så för att bota en sjukdom väljs 
 offerdjur ut utifrån vilken ande man tror har orsakat sjukdomen. Djuren 
offras sedan till andarna i en ritual. Det ingår ingen aktivitet eller 
 behandling som involverar patienten själv – ritualen är helt och hållet 
fokuserad på att blidka andarna. Ett liknande exempel är de helande 
 baden i Lourdes, dit cirka 350 000 människor om året reser. Ungefär 
7 000 helanden har inrapporterats till Lourdes International Medical 
Committee, som dock bara har godkänt 69 av dem som mirakulösa. 
 Metoderna som används i Lourdes är bad och bön, medan ingen egentlig 
medicinsk behandling av sjukdomstillståndet erbjuds.

Det finns flera tänkbara förklaringar till att den här sammanbland-
ningen av helande och föreställningar om övermänskliga aktörer eller 
krafter är så vanlig, i världen och genom historien. Det handlar dels om 
att vissa levnadsregler som motiveras med hänvisning till sådana aktörer 
och krafter är rena hälsoråd, till exempel rusdrycksförbud, dels och  kanske 
främst om att det finns placeboeffekter av helanderitualer och de före-
ställningar som knyts till dem. Dessa faktorer tillsammans resulterar i en 
faktisk hälsofördel av religiositet – något som är både en biologisk fördel 
och en kulturevolutionär selektionsfaktor.

Därför är hälsoeffekter en potentiell förklaring till att ”religion” – här 
i förståelsen föreställningar om övermänskligt aktörskap och handlingar 
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kopplade till sådana föreställningar – är så vanlig i världen: i vissa 
 kontexter mår man helt enkelt bättre av att vara religiös. De har därmed 
ett tänkbart biologiskt adaptivt värde och faller således in i den tredje 
huvud linjen vi beskrev ovan. Man kan dock också vänta sig att olika 
levnadsråd och helanderitualer har olika stora hälsoeffekter och att det 
därför även föreligger en kulturell evolutionär urvalsprocess i enlighet 
med den andra huvudlinjen ovan, där exempelvis de helanderitualer och 
trosföreställningar som ger störst effekt blir kvar medan andra konkur-
reras ut.

Ska man undersöka frågan närmare är det dock viktigt att konstatera 
att behandlingar som baseras på icke-korrekta föreställningar om hur 
sjukdomar sprids inte är begränsade till religiöst helande. Traditionell 
kinesisk medicin är ämnad att återställa harmonin mellan kroppens funk-
tionella enheter och yttervärlden. Traditionell grekisk och indisk medicin 
har sin grund i teorin att kroppsvätskorna behöver vara i balans. Faktum 
är att i princip alla teorier om vad som orsakar sjukdomar var felaktiga 
fram till sent 1800-tal. Om behandlingar hade någon effekt alls handlade 
det därför om indirekta effekter. Specifikt religiöst helande är därmed en 
underkategori till ett större fenomen av förvetenskapliga idéer om vad 
som orsakar och kan bota sjukdomar.

Dock indikerar studier att det specifikt religiösa inslaget i medicinsk 
behandling kan ha en viss effekt i sig självt. Även i nutida samhällen 
 existerar en observerbar koppling mellan religiositet och hälsa. I en meta-
analys från 2012 rapporterade Harold Koenig att religiositet, mätt genom 
faktorer som självrapporterad religiositet eller antal kyrkobesök, var 
kopp lad till hälsofaktorer som bättre immun- och hormonsystem, lägre 
mortalitet i cancer, lägre blodtryck, färre hjärt- och kärlsjukdomar, lägre 
kolesterolhalt, mindre rökning, mer motionerande och lägre allmän 
 mortalitet. Studien har blivit kritiserad för att överdriva religionens roll 
i helandeprocesser, men summerar ändå samma mönster som andra fors-
kare har observerat – att det finns faktiska hälsoeffekter kopplade till 
religiositet.

Intressant nog beror sådana hälsoeffekter av personlig religiositet på 
graden av religiositet i samhället. Där religiositet är vanligare finns en 
positiv korrelation mellan hälsa och religiositet, men där religiositet är 
mindre vanlig – som i Sverige – är korrelationen den motsatta. En ledtråd 
till varför effekten är situationsberoende anas i att många av de rappor-
terade hälsofördelarna är tillstånd som påverkas av ett hälsosammare 
leverne i allmänhet, och hälsosammare leverne verkar vara vanligare 
bland religiösa i religiösa samhällen än bland religiösa i icke-religiösa 

Patrik Lindenfors & Jonas Svensson
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samhällen. Det är således inte nödvändigtvis religiositeten i sig som ger 
positiva hälsoeffekter, utan det kan vara levnadssättet.

Förutom denna effekt av en sund livsstil kan vissa religiösa ritualer 
framkalla placeboeffekter. Sådana positiva hälsoeffekter av att bara tro 
att en behandling ska fungera är välkänd från den medicinska litteratu-
ren. Till exempel, om en experimentledare berättar för en grupp patien-
ter att ett (passivt) piller kommer att minska deras smärta så kommer en 
majoritet av patienterna att rapportera att deras smärta har minskat när 
de tagit pillret.

Hur placeboeffekter fungerar beror på sjukdomstillstånd. I medicinsk 
mening är det därför oriktigt att tala om en enda placeboeffekt, utan man 
talar i stället om olika placeborespons. Medan placeboeffekter är vad som 
helst som händer efter att man fått en icke-fungerande behandling, är 
placeborespons reaktioner som direkt går att knyta till behandlingen. Att 
tro att medicin botar förkylning är en placeboeffekt, men ingen placebo-
respons, eftersom ingen medicin påvisats bota förkylning, ett sjukdoms-
tillstånd som dock går över av sig själv så småningom ändå. Det finns 
dock många sjukdomar där man påvisat verklig placeborespons, till 
 exempel olika smärttillstånd, Parkinsons, sömnstörningar, sexuella pro-
blem, depression, oro, demens, beroendetillstånd, hjärt- och kärlsjuk-
domar, problem med andning och magproblem.

Det finns ett fåtal studier som direkt har undersökt placeborespons av 
religiösa ritualer. Till exempel har forskning vid universitetet i Aarhus 
visat att ändrade förväntningar minskar smärtupplevelser under bön hos 
väldigt religiösa individer och att smärta kan mildras av religiösa ritualer 
under religiös piercing. Det finns också en mängd studier av effekten av 
bön som visar att bön kan fungera för personlig lindring, men inte har 
någon effekt när man ber för andra. En nyligen publicerad/genomförd 
studie, också från Aarhus, visar att de flesta helanden som rapporterades 
i en grupp karismatiska kristna handlade om smärtlindring av muskel- 
och ledsmärtor. Alla dessa exempel är just vad man kan vänta sig, om 
orsaken handlar om placebolindring.

Det finns alltså flera empiriskt verifierbara skäl att religion och helan-
de ofta är sammankopplade. Dels handlar det om att religiösa renlevnads-
regler kan ge verkliga hälsoeffekter. Men dels finns också placeboeffekter 
som religiösa helanderitualer är kopplade till, där ritualerna har en verk-
lig effekt på människors välmående, antingen genom psykologisk påver-
kan på deras upplevelse av sjukdomstillståndet, eller genom fysiologiska 
effekter via klassisk betingning.

Notera att alla dessa effekter av religiös healing även är tillgängliga i 
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en icke-religiös kontext. När vi väl har identifierat den ”aktiva ingredi-
ensen” i placebobehandlingar visar det sig inte vara det ”extra” andliga 
inslaget som gör helande till religiöst helande, utan det rör sig om högst 
naturliga orsak-verkan-samband.

Det intressanta med hälsoeffekter av vissa aspekter av religiositet för 
att förstå spridning av religiösa föreställningar och praktiker i världen är 
att hälsoeffekter av dessa föreställningar och praktiker – verkliga eller 
upplevda – ger en selektiv fördel för religion i en kulturevolutionär kon-
text. En potentiell förklaring varför åtminstone vissa fenomen under 
paraplybegreppet ”religion” existerar och återkommer i så många sam-
manhang världen över är därför att man i vissa kontexter helt enkelt mår 
bättre av att vara religiös – religiositet är biologiskt adaptiv. Nu när 
 vetenskaplig medicin har visat sig fungera bättre än placebo försvinner 
till viss del dessa inslags attraktionskraft, varför religiositet grundad i 
hälsoskäl kan väntas avta.

Exemplet helighet

När sociologen Émile Durkheim definierade ”religion” hamnade begrep-
pet ”helighet” i centrum: ”En religion är ett enhetligt system av tro och 
praktik som knyter an till heliga ting, det vill säga ting som är avskilda 
och förbjudna […].” Huruvida denna definition är för vid eller för snäv 
för att vara analytiskt användbar kan i sammanhanget lämnas därhän. 
Icke desto mindre anknöt Durkheim här till ett intressant och återkom-
mande fenomen: den förmodligen artunika förmågan och benägenheten 
hos människor att enskilt och i grupp avskilja ting i sin omgivning, inte 
sällan av högst alldaglig natur, och göra dem till föremål för olika former 
av restriktioner. Tingen blir ”okränkbara”, ”fridlysta”, sådana ”som ej 
får skadas” eller utsättas för fysisk eller metaforisk nedsmutsning.  Tinget 
kan vara ett naturligt objekt (en sten), en person, ett djur, en plats eller 
en artefakt. Det kan också vara något abstrakt som en tidpunkt, en idé, 
en föreställning eller en princip. De negativa reaktionerna på van helgande 
blir ofta starka.

Heliggörandeprocessers till synes universella förekomst gör att en 
 förklaring med utgångspunkt i evolution genom naturligt urval lämpar 
sig väl. Vid en första anblick ter sig dock förmågan och benägenheten att 
heliggöra knappast gynnsam för individers överlevnad och reproduktion. 
Heliggörande är kostsamt. Det begränsar individers handlingsutrymme; 
det drar uppmärksamhet bort från andra aktiviteter som främjar över-
levnad och reproduktion. Ibland innebär heliggörande att vissa födo-
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ämnen (heliga djur) exkluderas som näringskälla. Att övervaka det  heliga 
och att straffa dem som vanhelgar är resurskrävande. Om heliggörande 
är resultat av en evolutionär process behöver vinsterna överstiga dessa 
kostnader. Den första uppgiften blir att söka efter det ”evolutionära 
tryck” som heliggörandet kan tänkas en gång ha erbjudit en lösning på. 
En möjlig väg att gå är via de problem som är kopplade till ultrasociali-
teten hos Homo sapiens.

Till skillnad från andra djur har människor en förmåga att delta i och 
uppleva tillfredsställelse av altruistiskt, storskaligt samarbete också med 
personer med vilka de inte är nära släkt. Sådant samarbete är även gynn-
samt, i termer av överlevnad och reproduktion, för de individer som 
engagerar sig i det, givet vissa förutsättningar. De måste kunna förlita sig 
på att andra individer i samarbetet också agerar altruistiskt. Ett system 
av storskaligt, relativt anonymt samarbete är känsligt för exploatering. 
”Snyltare” (free-riders) – det vill säga individer som drar nytta av sam-
arbetets fördelar, men undviker kostnader i termer av egen insats och 
uppoffring – har en överlevnadsfördel i en population som annars består 
av altruistiska samarbetare och kommer med tiden, enligt evolutionär 
logik, att dominera och därmed rasera samarbetet.

För att altruistiskt samarbete mellan icke-besläktade individer ska 
kunna upprättas och bestå krävs att individer kan 1. identifiera och hålla 
reda på vilka som är lämpliga samarbetspartners, 2. övertyga andra 
 deltagande individer att man själv är en lämplig samarbetspartner och 
3. effektivt identifiera och undvika att samarbeta med potentiella snyl-
tare. Avancerade kognitiva förmågor, emotioner, beteenden och ur ett 
kulturevolutionärt perspektiv kanske även institutioner och traditioner, 
som bidragit till att dessa krav uppfylls, bör enligt det naturliga urvalets 
logik ha gynnats i termer av spridning. Ur detta resonemang stammar en 
rad hypoteser om varför vi människor till exempel har förmågor att 
snabbt och intuitivt upptäcka försök till bedrägeri, upplever stark aver-
sion mot orättvisa, uppvisar beredvillighet att straffa snyltarbeteende – 
även till stora kostnader – samt intuitivt och snabbt sorterar nya bekant-
skaper i värderande fack på basis av observerbara särdrag i utseende och 
beteende. Även en hypotes om heliggörandets ursprung och spridning 
kan formuleras med detta som utgångspunkt.

Socialpsykologisk forskning ger stöd för förekomsten av en rudi mentär 
mänsklig social heuristik som vi människor intuitivt utgår från när vi upp-
rättar och upprätthåller (och även avslutar) sociala relationer: ”lika barn 
leka bäst”. Vi dras till människor som vi upplever som lika oss  själva. En 
del forskare har sett detta som en biprodukt av en tendens till altruistiskt 
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samarbete med nära släktingar som finns i övriga djurvärlden. Vi tolkar 
intuitivt människor som vi upplever som lika oss själva som släktingar. 
Det finns en del som talar mot detta. Experimentella manipuleringar har 
visat att det finns grader i styrkan hos olika ”likheter”. Vi dras framför 
allt till upplevda ”själsfränder”, alltså personer som vi antar är lika i 
 termer av värderingar, föreställningar och estetiska preferenser. Yttre 
tecken (kläder, utseende, beteende) är grova indikationer på sådan i sig 
icke-observerbar inre likhet eller olikhet, och deras betydelse minskar om 
de motsägs av annan information som vi upplever bättre speglar innehåll 
i ”inre världar”.

Utifrån ovan nämnda forskning skulle man kunna formulera en hypo-
tes om heliggörandets evolutionära rötter. Benägenheten att heliggöra 
delar av omgivningen har gynnats i en urvalsprocess för att den möjliggör 
svårförfalskad signalering mellan individer i grupp av likhet i inre världar 
och därmed stärkt gemenskap och benägenhet till samarbete. Respekt, 
eller kanske snarare vördnad, för något heligt genomsyrar individers 
handlande och påverkar svårkontrollerade, och därmed svårförfalskade, 
aspekter av beteendet som ögonrörelser, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
En individ kan låtsas vörda och respektera det gemensamt heliga, men 
utan grund i verkliga emotioner, verklig vördnad, kommer hen förr eller 
senare att begå misstag. Sådana misstag kan bli kostsamma. Reaktioner 
på misstänkt snylteri är vanligtvis hårda: social exkludering och inte 
 sällan våld. De individer som haft förmåga och benägenhet att heliggöra 
(och utveckla genuin vördnad för det som medlemmar av en grupp håller 
för heligt) har däremot haft lättare än andra att upprätta och upprätt-
hålla starka band med personer lämpliga för altruistiskt samarbete. Dessa 
individers överlevnadspotential har ökat, vilket därmed också, enligt evo-
lutionär logik, gynnat spridningen av förmågan och benägenheten i en 
population. 

Vilka testbara förutsägelser leder då detta hypotetiska resonemang till? 
En rad sådana kan formuleras. Här följer tre exempel:

1. Om upprättandet av ett socialt heligt framför allt är kopplat till upp-
rättande av och kontroll av samarbete inom en grupp borde det finnas 
en korrelation mellan det socialt heligas betydelse och omständig heter 
som i andra sammanhang visat sig främja benägenheten till  samarbete 
hos individer, till exempel upplevelser av yttre hot eller konkurrens 
mellan grupper. Det heliga blir mer centralt i oroliga tider. 

Patrik Lindenfors & Jonas Svensson
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2. Om vördnad för det heliga, eller snarare beteenden som bottnar i en 
sådan vördnad, av andra tolkas som en signal för grupptillhörighet 
och samarbetsvilja, kan man vänta sig att de individer som på andra 
sätt upplevs som ”avvikande” (till exempel på grund av klädstil, ut-
seende, härkomst, formell religionstillhörighet och språk) blir extra 
påpassade och ifrågasatta vad gäller deras respekt och vördnad för det 
gemensamt heliga. 

3. Om vördnad för det heliga framför allt är en signal riktad inåt i grup-
pen leder det till förutsägelsen att negativa reaktioner på vanhelgan-
de bör vara starkare om detta vanhelgande utförs av någon som redan 
befinner sig inne i gruppen än av någon som befinner sig utanför.

Läsaren bör notera avsaknad av ordet ”religion” i resonemanget om 
 heliggörande ovan. Det är en poäng. Durkheim såg heliggörande som 
kärnan i religionen, men heliggörandet är bara ett av många sätt att 
 definiera ”religion”. Utifrån andra definitioner, som dessutom kräver 
förekomst av föreställningar om övermänskliga aktörer eller krafter, kan 
man argumentera att heliggörande är något som ofta (kanske alltid) före-
kommer i religiösa kontexter, men samtidigt inte är begränsat till dessa 
sammanhang. Om man definierar religion på detta sätt blir religiöst helig-
görande ett särfall genom att det heliga relateras till föreställningar om 
övermänskliga aktörer eller krafter.

Detta kan exemplifiera något av problematiken med de tre evolutions-
teoretiskt baserade förklaringsmodellerna som skisserats ovan och hur 
de är knutna till olika religionsdefinitioner. Om man anammar ett bipro-
duktsperspektiv kan man hävda att benägenheten att heliggöra är grund-
läggande mänsklig och ett resultat av evolution genom naturligt urval. 
Då objekt, platser eller personer avskiljs och förbjuds med hänvisning till 
gudar, andar eller döda förfäder är detta en biprodukt av denna grund-
läggande benägenhet, en kulturell exploatering. Om man i stället (likt 
Durkheim) menar att det är heliggörandet som är religion, och att det är 
ovidkommande huruvida föreställningar om övermänskliga aktörer finns 
med i bilden eller ej, kan man argumentera för att religion är något som 
varit adaptivt i sig. 

Det går också att, i linje med det andra alternativet ovan, tänka sig att 
heliggörande inte alls är resultat av naturligt urval på organismnivå. Det 
kan lika väl ses som ett resultat av processer av kulturell evolution. Den 
bakomliggande förklaringen kan vara en grov, intuitivt aktiverad tum-
regel för samarbete generellt: ”lika barn leka bäst”. Heliggörande kan ses 
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som en av flera kulturella signaler (varav en del kanske inte är uppfunna 
ännu) som vi människor kan använda för att avisera vår likhet med andra, 
och därmed vår beredvillighet att samarbeta, samt för att identifiera 
lämpliga (och olämpliga) samarbetspartners; andra exempel är kläder, 
jargong, uttryckta estetiska preferenser och matvanor. Det är en möjlig 
resurs som på grund av sin svårförfalskade karaktär har visat sig särdeles 
livskraftig och återkommande i olika kulturella kontexter, och i detta haft 
särdeles god stöttning av föreställningar om övermänskliga aktörer.

Slutord

Denna artikels rötter återfinns i ett antagonistiskt meningsutbyte i 
 bloggosfären vilket utvecklades till en ömsesidig insikt om och nyfikenhet 
på varandras akademiska specialiteter (evolutionsbiologi och humanistisk 
religionsvetenskap), och inte minst en delad vetenskaplig grundsyn. Vi 
delade också en frustration över brist på förståelse över disciplingrän-
serna för vad ett samvetenskapligt perspektiv på religiösa fenomen som 
delar av mänsklig kultur har att erbjuda. Evolutionsteoretiskt inriktat 
tänkande och hypotesbyggande kring religiösa fenomen är ett växande 
forskningsområde. Dess förespråkare inser i allt högre grad att verksam-
heten kräver mångdisciplinär input, såväl från ärkehumanister med 
näsor na begravda i gamla dammiga böcker, som från naturvetare i vita 
labo ratorierockar som mäter hjärnaktivitet, samt alla kategorier där-
emellan.

för vidare läsning

För en jämförande översikt över olika traditioner av evolutionära resonemang 
kring kultur (om än inte specifikt religiösa fenomen), se Kevin Lalands och  Gillian 
Browns Sense and Nonsense: Evolutionary Perspectives on Human Behaviour, Oxford: 
Oxford University Press, 2011. Pascal Boyers Religion Explained: The Human 
 Instincts that Fashion Gods, Spirits and Ancestors, London: Heinemann, 2001, är ett 
tydligt exempel på ett biproduktsperspektiv; citatet är från s. 2, i vår översättning. 
Exemplet med föreställningar om Big Gods som adaptiva återfinns i Ara Noren-
zayans bok med samma namn (Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and 
Conflict, Princeton: Princeton University Press, 2013). Perspektiv där religiösa 
fenomen och kulturell evolution står i centrum återfinns främst i artikelform, 
eller som delar av större resonemang om till exempel olika former av kostsam 
signalering (varav religiösa ritualer kan vara en) i sociala kontexter. Ett bra exem-
pel är antropologen Joseph Henrichs artikel ”The evolution of costly displays, 
cooperation and religion” i tidskriften Evolution and Human Behaviour 2009: 30 (4).

Patrik Lindenfors & Jonas Svensson
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Vill man informera sig om (den overksamma) medicinens historia är David 
Woottons Bad Medicine: Doctors Doing Harm since Hippocrates, Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2 uppl. 2007, oundgänglig läsning. En medicinsk genomgång av hur 
placebo kan ha effekt trots att behandlingen inte innehåller några verksamma 
ämnen finns i Fabrizio Benedettis Placebo Effects: Understanding the Mechanisms in 
Health and Disease, Oxford: Oxford University Press, 2008. Den nämnda studien 
om religiositet och hälsa, som kritiserats för sina långtgående slutsatser, redovisas 
i Harold G. Koenig, Dana E. King, Verna Benner Carson, Handbook of Religion and 
Health (2 uppl.), New York: Oxford University Press, 2012. 

Citatet från Émile Durkheim är hämtat från boken Les Formes élémentaires de la 
vie religieuse (1912), s. 62, vår översättning. För ytterligare genomgång av frågan 
om mänskligt samarbete ur ett evolutionärt perspektiv rekommenderas Patrik 
Lindenfors bok For Whose Benefit? The Biological and Cultural Evolution of Human 
Cooperation, Cham: Springer, 2017. Samma tema behandlas i antropologerna 
 Natalie och Joseph Henrichs bok Why Humans Cooperate: A Cultural and Evolutio-
nary Explanation, New York: Oxford University Press, 2007. Jonas Svenssons 
 exempel med heliggörande bygger i hög grad på resonemang om förutsättningar 
för storskaligt altruistiskt samarbete i den senare, där dock inte just helighet 
 behandlas. För en något mer lättillgänglig framställning, se Joseph Henrichs The 
Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our 
 Species, and Making Us Smarter, Princeton: Princeton University Press, 2015. Reso-
nemanget om respekt och vördnad inför det heliga som emotionellt baserade 
svårförfalskade sociala signaler knyter an till liknande diskussioner om exempel-
vis skam och kärlek (se till exempel  Dylan Evans bok Emotion: A Very Short Intro-
duction, Oxford: Oxford University Press, 2003, s. 34–36 för en sammanfattning).
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Heligt krig i teori och praktik
den formativa perioden 

omkring 1100

Kurt Villads Jensen

Heliga krig var en gång ett både vanligt och accepterat sätt 
att sprida den kristna tron, dock underkastat viktiga res-
triktioner. I och med korstågstiden övergavs dessa till 
 förmån för en aggressivt krigsbejakande hållning.

*

Är det rätt och bra att tvinga en annan människa att bli kristen, eller att 
tvinga henne med våld och makt att sluta vara något annat – muslim, 
hedning, jude, eller kristen på ett annat sätt än man själv är? Får man slå 
ihjäl en annan människa om hon inte vill låta sig döpas eller om hon 
avfaller från kristendomen och bekänner sig till en annan religion?

Frågan har diskuterats sedan kristendomens början och är inte fullt så 
enkel som man tror i moderna skandinaviska samhällen. Det första pro-
blemet är om tro kan uppstå genom tvång. Kyrkofadern Augustinus skrev 
omkring år 400 att en människa kan tvingas till allting mot sin vilja utom 
att tro, så det kan man i princip ge upp direkt. Men samtidigt har alla 
kristna ansvar för att hjälpa andra kristna och skydda dem mot frestelser 
som kan leda till avfall. Augustinus skulle inte alls ha förstått den moder-
na tanken att var och en kan få tro på vad den vill. Och därmed kan det 
vara nödvändigt att föra krig för att skydda kristna och kristendomen 
mot angrepp och smitta utifrån.

Försvaret för tron är grundvalen för senare kristna teorier om krig, och 
de utvecklades med tiden. Krig blev i vissa bestämda situationer en helig 
handling, alltså inte bara nödvändigt och oundvikligt utan något som 
den troende kunde kasta sig in i med glädje och lovsång på läpparna. Det 
är en stor och komplicerad fråga varför det heliga kriget blev allmänt i 
den västliga kristendomen, men det hela började i slutet av 1000-talet. 
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Under de följande cirka tvåhundra åren formulerades alla intressanta 
tankar om krig. Därefter har det inte hänt något nytt inom det området 
annat än att vapnen har blivit mer effektiva. 

Begränsat eller totalt krig

Idén om Guds befallning och det heliga kriget är urgammal i den kristna 
kulturkretsen – mycket äldre än kristendomen själv, eftersom den är  solitt 
grundad i Gamla testamentets påbud om att utrota avgudadyrkarna. Den 
aspekten av Bibeln hade naturligtvis varit välkänd hela tiden, men den 
utgjorde inte någon viktig del av den kristna teologin de första tusen åren.

Det hindrar inte att kristendomen sysslade med krig. Det var bäst att 
slippa krig, men ibland kunde det ändå vara nödvändigt att gripa till 
vapen för att försvara tron. Detta diskuterades på flera ställen av Augus-
tinus, som formulerade några avgörande principer. En riktig auktoritet 
ska stå bakom – krig är ingen privatsak; vidare ska det vara den sista 
utvägen när alla andra möjligheter är uttömda; slutligen är avsikten med 
krigföringen helt avgörande. Den som för krig får aldrig bete sig på ett 
sätt som skulle kunna provocera till krig. 

Augustinus och några senare teologers diskussioner om krig samman-
ställdes under Västeuropas första upplysningstid på 1100-talet och blev 
en del av kyrkorätten, som med uppdateringar alltjämt gäller i katolska 
länder och har påverkat även de protestantiska. Under 1200-talet fick det 
hela formen av normalt fem kriterier som bör övervägas innan man går 
i krig (jus ad bellum):

persona. Personerna eller deltagarna i ett krig ska vara professio-
nella soldater och inte kvinnor, präster eller liknande.

res. Res – tingen – anger att man endast kan föra krig för att åter-
erövra något som rätteligen tillhör en själv. Om man försöker utvidga 
sitt territorium och erövra nytt land är kriget inte längre rättfärdigt. 
På grund av medeltidens många äktenskap mellan olika furstehus 
kunde det ofta vara svårt att avgöra vem som hade det starkaste kravet 
på ett landområde. I religiöst avseende var det lättare. Rätten till mark 
ändrades inte med tiden, så allt som tidigare hade varit kristen mark 
fick återerövras. Det gällde Jerusalem men även hela Nordafrika.

causa. Det är alltid de andra som står för causa, krigsorsaken. Alla 
krig under medeltiden var försvarskrig; annars var de inte krig utan 



Heligt krig i teori och praktik 

39

plundringståg. Detta uteslöt inte preventiva försvarsanfall. Om  fienden 
rustade upp på andra sidan gränsen och uppenbarligen förberedde ett 
anfall var det tillåtet att slå till först för att förhindra fiendens anfall.

auctoritas. Endast en legitim auktoritet kunde föra och anföra 
krig – kungen eller kejsaren, eller i de religiösa krigen påven eller en 
representant för honom. 

intentio. Avsikten hos de krigförande ska vara att tvinga de onda 
att göra det goda, inte att tjäna pengar eller att uppleva det hetsande 
ruset i att döda. Intentionen är här väl att märka inte en okontrol-
lerbar känsla utan tvärtom ett medvetet val.

När kriget var i gång (jus in bello) skulle de krigförande respektera tre 
villkor:

persona. Krig kunde endast föras mot yrkessoldater, inte mot civil-
befolkning. 

moderamen. Kriget skulle vara begränsat och möta en aggression 
på samma nivå, inte trappas upp. 

intentio. Kriget skulle föras med den rätta avsikten.

Dessa kriterier var fastlagda och är för övrigt desamma som man i dag 
diskuterar överallt i västliga militärakademier. Diskussionerna gällde när 
kriterierna var uppfyllda. Under medeltiden ledde detta bland annat till 
en tidig form av föreställningar om mänskliga rättigheter, till exempel 
att även icke-kristna kunde ha rätt att äga mark och att inte bli dödade, 
även om själva deras existens som exempelvis muslimer var ett angrepp 
på kristendomen.

I grunden var teorierna om det rättfärdiga kriget ett försök att reglera 
och helst begränsa krigen. Argumenten hämtades från naturrätten, från 
klassisk filosofi som Aristoteles och statsvetenskap som Cicero, men na-
turligtvis även från Bibeln och kyrkofäderna. 

Samtidigt hände det rakt motsatta i slutet av 1000-talet. Kriget blev 
totalt. I kyrkliga reformkretsar kring påven började tongivande teologer 
argumentera för det oinskränkta utrotningskriget, om det gällde att 
 försvara kyrkans frihet. Alla argument hämtades ur Bibeln och flera 
från Gamla testamentet: Guds befallning om att fullständigt utrota 
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amale kiterna och moabiterna och profeten Samuels verop över kung Saul 
som behöll det bästa av får och getter och nötboskap för sig själv i stället 
för att döda allt som ett offer till Herren. ”Förbannad den som inte ivrigt 
utför Herrens verk! Förbannad den som tvekar att bloda ner sitt svärd!” 
sammanfattade profeten Jeremia (48:10) och citerades av påven Grego-
rius VII (död 1085).

Det totala kriget var en känslosak. Den främsta anledningen att gripa 
till svärdet var zelus, nitälskan för Gud, en plötslig önskan att försvara 
Gud och utrota alla som bröt mot hans bud. En vrede, ira, som leder till 
en brinnande lust att ta hämnd, vindicta, å Guds vägnar. Pinechashisto-
rien från israeliternas fyrtioåriga vandring genom öknen till det utlovade 
landet (4 Mosebok 25:7–11) blev förebildlig, och den citerades om och 
om igen i skrifter om krig och avbildades i kyrkor och i handskrifter.

I historien återberättas hur en israelit obekymrat kom dragande med 
en midjanitisk kvinna in i tältlägret och tog in henne i sitt tält och bör-
jade förlusta sig med henne, medan Mose och de andra trogna stod och 
grät över Israels olydnad mot Herren. Detta upprörde prästen Pinechas 
så våldsamt att han störtade in i tältet och genomborrade det kopule-
rande paret med sitt spjut, in locis genitalibus. Pinechas drevs av lidelse för 
Herren, zelo commotus est, och därmed avvände han Herrens vrede och 
räddade Israel.

I slutet av 1000-talet väcktes ett nytt intresse hos teologerna för denna 
offerteologi eller den totala ödeläggelsens teologi, på hebreiska cherem-
teologi, föreställningen att hela folkslag med all sin egendom skulle offras 
till Herren för att sona synd och för att vända hans vrede från israeli-
terna. De gammaltestamentliga skriftställen som beskrev denna offerteo-
logi i praktiken hade givetvis varit kända hela tiden, men kristna teologer 
hade inte ägnat sig så mycket åt dem. Det ändrades nu.

Reformteologerna omkring 1100 gjorde förföljelse till ett positivt 
 begrepp, förutsatt att den hade ett positivt mål, nämligen att främja rätt-
färdighet och möjlighet till frälsning. ”Saliga är de som förföljer för rätt-
färdighetens skull”, formulerades det av Bonizo de Sutri (död omkring 
1095). När kyrkan straffar det onda förföljer den inte utan älskar, och 
den hämnas av kärlek, inte av hat. Liknelsen om det himmelska gästa-
budet anfördes flitigare än förr (Lukas 14:16–23). 

I liknelsen återges hur en man skulle ha en fest, men de inbjudna hade 
alla möjliga förevändningar för att inte komma. Till slut greps mannen 
av vrede och skickade ut sina tjänare för att tvinga folk att komma så att 
hans hus blev fullt – compelle intrare, ut impleatur domus mea. Detta upp fat-
ta des som en tillåtelse eller rentav en befallning att tvinga de mot sträviga 
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in i kyrkan och användes flitigt inom missionen från 1000-talet och ända 
in i modern tid.

Den hårdare teologin i slutet av 1000-talet kunde användas som argu-
ment för att tillåta krig mot kyrkans fiender och att utrota dem, men om 
de nu omvände sig och gjorde bot och lät döpa sig så var de inte längre 
kyrkans fiender och skulle därför inte förföljas. Det låg snubblande nära 
att använda cherem-teologin till att ställa de otrogna inför valet mellan 
dopet och döden. Det hade teologerna svårt för av principiella orsaker 
– ingen kan tvingas till att tro – men från omkring 1150 började det bli 
vanligt. Bernhard av Clairvaux, som var en av västerlandets mest in-
flytelserika teologer och korstågspredikanter, skrev 1147 rent ut att de 
slaviska hedningarna längs Östersjön skulle omvändas till kristendomen 
eller hela deras folkslag utrotas. Tvångsomvändelse och tvångsdop blev 
praxis och hade stöd hos de lokala prästerna, vilket framgår tydligt av 
exempelvis Henrik av Lettlands detaljerade och skakande skildringar av 
korstågen och missionen i Lettland och Estland de första decennierna av 
1200-talet.

Det utvidgade tillståndet att använda tvång i omvändelsen blev också 
en del av kyrkorätten, medan de mer känslobetonade argumenten för 
massutrotning – lidelse och vrede och hämnd – snarare användes i pre-
dikningar, påvebrev, missions- och korstågsberättelser och i teologiska 
avhandlingar. I slutet av 1000-talet fanns det kritiska röster mot en sådan 
radikal våldsanvändning i religionen. De tystnade på 1100-talet. 

Ordet blev kött – helt och fullt

Varför kom denna radikalisering av det teologiska våldet i slutet av 
1000-talet? Det kan finnas en rad olika politiska, ekonomiska och kanske 
även teknologiska orsaker, men i grunden är våld och krig ett teologiskt 
problem. Något måste ha hänt med teologin och med det sätt på vilket 
man uppfattade det heliga och Gud.

Under andra hälften av 1000-talet blev nattvarden och hur man  skulle 
förstå den föremål för våldsam diskussion, inte bara bland präster och 
munkar utan även bland lekmän på gator och torg. Det hävdar i varje fall 
en del av de prästerliga källorna. Om man betraktar dessa diskussioner i 
samband med krig, korståg och att uppleva det heliga är det egentligen 
högst sannolikt att förståelsen av nattvarden har varit ett hett samtals-
ämne för alla.

Frågan gäller om brödet och vinet i nattvarden förvandlas till Kristi 
kött och blod, och hur vi i så fall ska förstå det. Det tycks ha blivit disku-
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terat på allvar för första gången på 800-talet. Många teologer från den 
karolingiska tiden och framåt ansåg visserligen att det faktiskt skedde en 
förvandling men att vi inte kan se den, eftersom brödet fortsätter att se 
ut som bröd. Från omkring 1050 utbröt en häftig diskussion på grund av 
Berengar av Tours, som under de följande trettio åren argumenterade för 
att det inte skedde en fullständig och fysisk förvandling. Brödet är allt-
jämt bröd innerst inne, i sin substans, men i nattvarden tillförs det också 
något ytterligare, som gör det bättre än det var förut, nämligen att det 
också och samtidigt är Kristi kött. Nattvarden är ett sacramentum, som 
Berengar med Augustinus definierade som ett sacrum signum, inte en sacra 
res. Brödet är alltså ett tecken och inte ett ting. Det är något (nämligen 
tecken för kött) i vår föreställning men inte något (fysiskt kött) i vår mun.

Det intressanta i detta sammanhang är att Berengar blev bemött och 
kritiserad av sin samtids teologer, mycket häftigare än det skulle ha skett 
tidigare. De vidhöll att det faktiskt skedde en fysisk och fullständig för-
vandling av bröd och vin, så att de blev av samma substans som Gud – det 
skedde en transsubstantiation. Då Kristus nu själv är närvarande i brödet 
och vinet blir den kristne delaktig i Kristi offerdöd genom nattvarden. 
Den kristne införlivar Kristus i sig själv eller vice versa. 

Kristus uppfattades nu som närvarande överallt på ett sätt som inte 
hade gällt förut. Rent fysiskt, i alla kyrkor, varenda söndag. Läran om 
transsubstantiationen fastslogs som dogm på det fjärde Laterankonciliet 
1215, men den hade alltså redan formulerats och diskuterats och accep-
terats i slutet av 1000-talet, vid samma tid som korstågen började. Kors-
tågen handlade om Kristus, som nu på ett mycket mer direkt sätt än 
tidi gare var en del av alla korsfarare. De hade själva ätit honom, rent 
 fysiskt.

Kristi närvaro i köttet blev samtidigt en nödvändighet. Nattvards-
diskussionerna följdes av nya teologiska avhandlingar om varför Gud 
egentligen blev kött – lät sig inkarneras. Det mest kända exemplet i dag 
är väl Anselm av Canterburys verk Cur deus homo, ”Varför blev Gud män-
niska?”, från omkring 1095. Det korta svaret på frågan är att människan 
har syndat och måste gottgöra det, göra satisfaktion. Men eftersom den 
kvalitativa skillnaden mellan människa och Gud är total räcker inte 
 människans satisfaktion. Om människan och Gud över huvud taget ska 
försonas finns bara en möjlighet, nämligen att Gud blir människa och 
som både helt människa och helt Gud offrar sig själv till sig själv. Gud 
steg in i historien och tog saken i egna händer. 

Anselms nödvändighetsbevis medförde egendomligt nog inte att män-
niskorna bara satte sig ner och rullade tummarna och passivt lät sig fräl-



 

 

sas av Kristus. Tvärtom. Det kom precis samtidigt med det första kors-
tåget, där hundratusentals kristna greps av ett nytt skuldmedvetande och 
drog ut för att strida och avtvå sig synden. Det har troligen samband med 
den starka känsloteologi som Anselm anknöt till. Han definierade synd 
som den bristande viljan att visa Gud den ära som tillkommer honom, 
ett starkt begrepp i ett feodalt riddarsamhälle. Och synd krävde satisfak-
tion och hämnd.

Människan kunde göra någonting själv för att bidra till sin egen fräls-
ning, och det kunde nu vara att gå i krig. Detta var ett viktigt brott med 
den tidigare kristna traditionen. Även om krigen hade varit rättfärdiga 
och nödvändiga och hade haft den rätta auktoriteten bakom sig hade 
soldater förut alltid riskerat att begå synd genom att delta i dem. Efter 
kriget måste de därför alltid uppsöka sin biskop och bikta sig och berätta 
hur många de hade dödat. Så fick de syndernas förlåtelse och kunde göra 
bot. Detta gällde ännu 1066, då den normandiske Vilhelm erövrade 
 England med ett S:t Petrus-baner i spetsen och full påvlig auktoritet 
bakom sig. År 1095 var det alldeles tvärtom. De som deltog i korståget 
avtvådde sig synden genom att strida mot kyrkans fiender, och om de föll 
i striden kom de direkt till himlen som martyrer.

Med transsubstantiationen och med inkarnationens nödvändighet låg 
det nära till hands att det blev en personlig förpliktelse för den troende 
att följa Kristus, att ta hans kors på sig och själv strida och lida med 
 honom. Detta med-lidande med Frälsaren ingick i en känslorevolution 
som krävde fysisk handling och som kunde rättfärdiga krig mot dem som 
hånade Frälsaren och inte ville tro på honom. Antagligen gjorde också 
den personliga omvändelsen att vreden mot de otrogna blev ännu star-
kare. Om Gud hade gått så långt som till att bli människa för att frälsa 
människorna, om den kristne hade gått så långt som till att kämpa för 
Kristus för att försvara honom eller hämnas honom, då var det ännu mer 
obegripligt och upprörande att andra kunde fortsätta att vara otrogna 
eller muslimer. Därmed fanns ännu en orsak att föra krig mot dem.

Att uppleva det heliga fysiskt

Tiden omkring 1100 har betecknats som den största revolutionen i väst-
världens känsloliv någonsin. I varje fall skedde påfallande förändringar, 
som inte bara kan följas i skrift utan även i konsten. Att efterlikna Kristus 
– imitatio Christi – blev nu normen för många människors handlingar och 
inte bara för några få i klostren. Jungfru Maria visade hur man kunde 
närma sig Kristus som kvinna, som mor, med gråt och medlidande och 
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kärlek, men även med våldsamt raseri mot dem som gjorde honom något 
ont. Maria var några decennier in på 1100-talet den varma och amman-
de modern men även en ytterst effektiv krigsgudinna och skyddshelgon 
för brutala och effektiva korsriddarordnar som tempelherrarna och se-
nare Tyska orden runt Östersjön.

Det heliga skulle kännas för att kunna införlivas i själen. Antropologin 
på 1000- och 1100-talet arbetade med att förstå förhållandet mellan den 
fysiska och den mentala världen, mellan det man kan känna och det man 
kan tänka eller föreställa sig. Kroppsöppningarna är som portarna i en 
stad. Genom ögon och öron och näsa kommer intrycken in, och det är 
stadens herre – förnuftet – som har till uppgift att skilja de goda från de 
dåliga, att stänga synden ute och låta de fysiska upplevelserna av det 
gudomliga komma in. 

Kroppen och sinnena skulle öppnas för att kunna ta emot Gud, och 
det skedde mycket konkret i dopet. Prästen smorde det lilla dopbarnet 
– eller den besegrade hedningen – med helig olja, blåste in liv i ansiktet, 
lade salt på tungan och smorde spott på öron och ögon.

Det heliga kunde bli en autentisk upplevelse bara genom att man  kände 
det. Därigenom uppstod en intressant dubbelhet. Å ena sidan är det nöd-
vändigt att utveckla och vårda det inre, att öva sitt förstånd och sina 
känslor för att kunna ta emot det heliga. Å andra sidan ska de fysiska 
omgivningarna också odlas och påverkas, så att de på bästa sätt förmed-
lar Gud och det heliga i sinnevärlden.

Detta är den viktigaste förklaringen till att erövring och omvändelse 
följdes av en förändring av landskapet. Det första var att placera kors 
överallt som symbol för kristendomen och till minne av Kristi död på 
korset, men även som beskyddande talisman för att hålla det onda borta. 
Med korset på axeln hade man större chans att överleva i strid. Med kor-
set på husväggen var det större chans att en eldsvåda i byn inte skulle 
sprida sig till ens eget hus. Stora kors vid vägar och på höjder och stränder 
gjorde att sjörövare eller hedningar antingen inte gick till anfall eller 
kunde slås tillbaka.

Nästa steg var att erövra och förändra ljudrummet. Det skedde först 
genom att hänga upp kyrkklockor, vilkas ljud kunde höras milsvitt i de 
tysta medeltida landskapen. Därefter kom att lära unga nyomvända 
 pojkar att sjunga de liturgiska texterna i de lokala kyrkorna och dom-
kyrkorna. Den jordiska sången efterliknade de himmelska sfärernas har-
moni och förband den jordiska församlingen med de 144 000 heliga som 
enligt Johannes uppenbarelse står inför Lammets tron i himlen och lov-
sjunger för evigt.
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Andra synintryck förändrades också. Kyrkorna placerades på  markanta 
höjder i landskapet och symboliserade alla Jerusalem, vilket underströks 
genom de många processionerna ut ur och in i kyrkorna. Liturgiska dräk-
ter och kalkmålningar medförde ett nytt bildprogram, som visade Guds 
tjänare i Gamla testamentet och de heliga platserna i Det heliga landet, 
där Jesus hade gått omkring som människa. De första romanska kyr-
korna på 1100-talet byggdes med ett runt eller klöverformat fönster i 
absiden, som släppte in en ljusstråle i det mörka kyrkorummet och lyste 
upp krucifixet på altaret. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort 
ljus, som orden löd i Jesajas profetia vid jul.

Med kristendomen kom också en ny uppfattning om tid. Gamla helg-
dagar ersattes med söndagar, nya festdagar för kristna helgon infördes, 
att beräkna när påsken skulle infalla krävde att prästen hade grundläg-
gande astronomiska och matematiska färdigheter, och dygnet indelades 
i skift som motsvarade de liturgiska bönetimmarna. Tiden blev linjär, 
från skapelsen till domedagen, till skillnad från den cykliska tiden där 
allting upprepas i oändlighet.

Naturen och den fysiska miljön kan avslöja och visa det heliga och 
Gud. Kan de även visa det onda? Om detta förs en mycket komplicerad 
diskussion runt 1100, eftersom teologerna sedan kyrkofäderna har varit 
överens om att det onda inte har någon självständig existens utan endast 
är frånvaron av det goda. Det förklarar Anselm i en av sina dialoger för 
en alert elev, som genast frågar om inte också det goda endast är brist på 
det onda, för då måste ju det onda vara något i sig självt. Och om ”det 
onda” är ett ord så måste det beteckna något utanför sig självt. Anselm 
svarar att det onda inte är något men som något, non aliquid sed quasi ali-
quid. Det betecknar inte något som är något i sig självt utan en språklig 
relation, en frånvaro av något eller en mindre eller större mängd av något 
annat, som verkligen existerar.

Varför var det så viktigt att bränna avgudatempel och förstöra  hedniska 
avgudabilder och förändra den värld som kan förnimmas med sinnena? 
Om det onda inte har någon självständig existens kan det väl inte upp-
levas. En ikon av ett helgon kan visa på något där bakom, på helgonet 
självt, och den blir ett fönster till det heliga. Men en avgudabild kan inte 
visa på något där bakom, om det onda inte existerar.

Om det onda inte existerar, innebär det då att Gud är orsaken till synd? 
Svaret hos teologer efter Augustinus var ett klart nej, men Gud hade 
skapat ett spacium peccandi, ett mellanrum eller rum eller landskap där 
människan kan synda. Ett område utanför det heliga, där det var möjligt 
att glömma att ära Gud. Därför blev det så viktigt att kontrollera det 
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fysiska rummet för att omvända själarna och att fylla det med kristna 
symboler, ljud, tideräkning, lukter och färger. Och om nödvändigt med 
våld krossa och få bort ickekristna fysiska föremål.

Föreställningarna om hur vi uppfattar den omgivande världen föränd-
rades omkring 1100. Världen blev mer fysiskt närvarande och kunde på-
verka själslivet, antingen genom att aktivera redan existerande mönster 
i det omedvetna eller genom att göra avtryck och skapa nya mönster – 
eller kanske genom att skapa ett rum av möjligheter för att tänka annor-
lunda.

Den fysiska världen blev viktigare i slutet av 1000-talet. Det visar sig 
både i tron på att Kristus rent fysiskt är närvarande i nattvarden och i 
intresset för att kontrollera det fysiska landskapet och göra det kristet. 
Kampen stod inte minst i mellanrummen, i de ännu inte helt kon-
trollerade områdena, där människorna kunde synda. Där gällde det att få 
bort alla spår av det ickekristna, som kunde inleda kristna i frestelse.

Det fysiska Jerusalem blev också viktigare än förr. Fler pilgrimer än 
någonsin tidigare reste den långa vägen från Västeuropa till den heliga 
staden, och en storstilad export började till Västeuropas alla delar av 
 vatten från Jordanfloden, olja från Olivberget och stenar från Getsemane 
eller från himmelsfärdsklippan på Tempelberget i Jerusalem. Trubadu-
rerna sjöng om att med egna ögon få se det land där Jesus hade gått i 
mänsklig gestalt – först då kunde en kristen bli riktigt lycklig.

Det hände något avgörande nytt med den latinska kyrkans syn på krig 
omkring 1100, och det tydligaste tecknet på det är korstågen. Det häng-
er ihop med ett starkare intresse än förr för det materiella, bland annat 
en upptagenhet av fysiska föremål från Det heliga landet men också natt-
vardselementens faktiska och fysiska förvandling. Det fysiska ska kännas 
och öppna själen för det gudomliga. Det fysiska ska göras, och korstågen 
blev ett viktigt sätt att följa Kristus, att lida tillsammans med honom i 
hopp om att därigenom nå frälsning.

Översättning från danska Gun-Britt Sundström
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Reformationens
 följder i Sverige

en fråga om 
luthersk kultur

Hanne Sanders

Reformationen har setts som en form av världslig makt-
strid, men den var lika mycket en fråga om tro och trons 
primat i en ny protestantisk kultur. Den yttrade sig på 
många sätt, här speglat genom en ny syn på krig och 
 äktenskap.

*

2017 firas reformationens 500-årsjubileum. Detta firande knyter an till 
den traditionella berättelsen om Martin Luther, som den 31 oktober 1517 
anslog 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg och därmed påbörjade refor-
mationens brott med den katolska kyrkan. Huruvida Luther gjorde  detta 
är omdiskuterat. Teserna trycktes snabbt i många utgåvor, och det är från 
dessa tidiga utgåvor vi känner dem i dag.  

Reformationen har ofta setts som en vattendelare i europeisk historia, 
och i de länder där man har planerat ett firande flera år före jubileums-
året, är reformationens historia fortfarande aktuell. I Sverige planeras 
inte så mycket. Ett år före jubileumsdagen, den 31 oktober 2016, hölls 
dock i Lunds domkyrka en stor ekumenisk gudstjänst med påven och 
ledare från de lutherska kyrkorna, i syfte att glömma 500 år av konflikt 
och i stället fokusera på vad den lutherska och katolska kyrkan har 
gemen samt. 

I Sverige är det vanligt att se reformationen som en del av den tidig-
moderna statsbildningsprocessen efter 1500. Man har lagt vikt vid den 
makt reformationen gav de expanderande staterna i och med att fursten 
bröt med påven och skapade egna statskyrkor. Genom att ta makten över 
kyrkan kunde Gustav Vasa i sitt statsbygge ta över dess ekonomiska 
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 resurser och använda den för att disciplinera befolkningen. Det har till 
och med sagts att Gustav Vasa inte var intresserad av religion, i alla fall 
inte lika mycket som av makt, och att Sverige blev evangelisk-lutherskt 
först 1593, vid Uppsala möte.1 Reformationen är central för att förstå den 
statsbildning som ägde rum i Sverige efter 1527, men det religiösa i 
 reformationen och dess samhälleliga betydelse under tidigmodern tid 
förbises ofta i denna beskrivning. 

I den nya lutherska tolkningen av kristendomen kunde den syndiga 
människan endast få nåd och frälsning genom att tro på Gud. Före refor-
mationen kunde människan frälsas med hjälp av goda gärningar, som 
böner för döda själar i skärselden. Även löftet att leva syndfritt som ogift 
präst eller i ett kloster ansågs som gärningsfromhet och avvisades. Det 
var Guds mening att alla människor skulle leva i ett äktenskap, också 
kyrkans män. Alla var alltså lika inför Gud, men i det världsliga, lutherska 
samhället skulle det finnas olikheter i hierarkiska och ömsesidiga rela-
tioner, där överordnade och underordnade hade förpliktelser gentemot 
varandra.2

De senaste tre decennierna har historiker intresserat sig för kultur-
historia, och med kultur menar de hur människor förstod sin värld och 
hur såväl egna handlingar som samhälls- och naturfenomen förklarades. 
För den tidigmoderna tiden, alltså från 1527 och fram till 1800, har  denna 
världsbild eller kultur visat sig innehålla mycket religion och magi, och 
ofta är detta på olika sätt relaterat till just det lutherska.3

För själva reformationstiden har yngre forskare varit kritiska mot den 
ensidiga makttolkningen av reformationen och visat att det faktiskt 
 hände något religiöst kort efter 1527. Martin Berntson har i två böcker 
undersökt den stora betydelse som religionen hade för Gustav Vasas 
 politik, medan Per Stobæus har avtäckt de religiösa konflikter som den 
katolska biskopen Hans Brask blev en del av.4 Kajsa Brilkman har visat 
hur reformationen, även i Sverige, utvecklade en ny luthersk förståelse 
av individen i samhället, där människor förvisso var undersåtar i förhål-
lande till en ständigt starkare stat, men samtidigt betraktades som indivi-
der, som förmodades och förväntades förstå det religiösa. Förkunnelsen 
att bara tro kan ge frälsning skulle bli deras personliga insikt.5 Gabriella 
Bjarne Larsson har skrivit om den oro som uppstod efter att skärselden 
försvann från den officiella världsbilden 1527. För 1500-talets människor 
var ångesten över att hamna i helvetet stor. Skärselden var en mellan-
station mellan himmel och helvete, och om släkt och vänner betalade för 
förböner eller bad själva ökade chanserna för den dödas själ att komma 
till himlen. Det fanns alltså en möjlighet att hjälpa de närstående även 
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efter döden. När skärselden försvann, försvann också denna möjlighet 
till hjälp. Samtidigt försvann den socialvård som donationer för förbön 
hade använts till.6 Det nya lutherska skapade alltså tidigt religiösa kon-
flikter och religiösa förändringar som fick stor betydelse för människor 
och deras samhällsliv. 

Även för perioden efter Uppsala möte 1593 har kulturhistoriker tagit 
spjärn mot en makttolkning av kyrkan och det lutherska.7 Här har målet 
varit att fokusera på det religiösa och det magiska och att dra in vanligt 
folks världsbild och kultur i analysen. Man har undersökt vad stat och 
folk var överens om, var det fanns konflikter och hur spritt det lutherska 
blev.8 

Som en del av denna kulturhistoriska rörelse undersöks här betydelsen 
av det lutherska för människors samhällsliv under andra hälften av 
1600-talet och början av 1700-talet, alltså stormaktstiden och orto doxins 
tid. Jag vill för det första se på inställningen till krig och fred i relation 
till stat och folk, för det andra på äktenskapet mellan man och kvinna. 
På detta sätt hoppas jag att kunna påvisa religionens betydelse i ett vanligt 
liv 150–200 år efter att Luther skrev sina teser. Delar av det som ut-
märkte det lutherska kan finnas i andra kristna kulturer, men mitt mål 
är att visa hur detta fick mening och kraft i ett samlat lutherskt samman-
hang och med en luthersk kyrka. Jag gör enkla jämförelser med vår tid 
för att ge en historisk dimension åt betydelsen av det lutherska. 

Det lutherska i krig och fred

Från 1527 och fram till 1721 var det ofta krig mellan Danmark och 
 Sverige, och krigen ägde inte sällan rum i Skånelandskapen. Det är därför 
intressant att ta del av hur biskopen i Lund, Peder Winstrup, beskrev 
situationen. Winstrup upplevde Horns krig 1643–45 som dansk biskop, 
men blev under kriget 1658–1660 svensk biskop i samband med stiftets 
övergång till Sverige. Han fick även uppleva skånska kriget 1675–79 i 
Lund, men dog 1679. Under dessa år fick han många tillfällen att kom-
mentera krigen och freden, och vi ska här ta del av ett par av hans tal.9

Efter avslutningen av Horns krig talade Winstrup inför en kyrklig 
församling i Lunds stift.10 Det genomgående temat var att Gud i alla 
tider har utfört svårtolkade gärningar som människor inte alltid förstår 
meningen med, men som de bör vara tacksamma för. Winstrup började 
med exempel från Bibeln och slutade med upplevelser från det just avslu-
tade kriget. För Winstrup var det viktiga att Gud vid alla dessa tillfällen 
hade visat sin rättvisa, sin godhet och sin makt. 
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Det kan verka konstigt att säga detta efter ett krig, som gick så hårt åt 
Skåne. Winstrup var också tydlig med att kriget hade varit grymt, men 
att det danska folket hade sig själv att skylla för detta. De hade begått 
många synder. Gud gjorde emellertid förunderliga ting, då han trots 
danskarnas många förluster lät Danmark överleva som ett självständigt 
rike. Skälet till detta var att danskarna hade bett till Gud, och Gud hade 
hört dem. Det viktigaste som Gud gav 1645 var alltså freden. Jämfört med 
andra folks långa krig – Israels folk i Bibeln och det tyska folket – hade 
det danska folket denna gång bara varit i krig i tre år. Detta kunde enligt 
Winstrup uteslutande förklaras med Guds godhet.

Det finns också en likpredikan bevarad över en skånsk adelsman, Tage 
Tott, som dog 12 dagar före Roskildefreden den 26 februari 1658.11 Det 
var vid Roskildefreden som Lunds stift blev svenskt. Winstrup talade om 
”denne onde Tid” och uttryckte glädje över att Tage Tott slapp se eländet. 
Detta var en gåva från Gud till den döde för ett fromt liv. För alla andra 
var krigets utgång dock ett straff för deras synder. Och om folket inte 
omvände sig och bad till Gud menade Winstrup att det skulle kunna 
komma ännu ett krig som straff. 

Det centrala i Winstrups tal är alltså den lutherska grundidén om att 
man bara skulle tro och lita på Gud, men också att en syndig livsföring 
kunde straffas av Gud omedelbart, med stora konsekvenser för individer 
och samhällen. Denna uppfattning är tydlig när Winstrup talar om Guds 
svårtolkade men goda gärningar och i hans bedömning av krig och fred 
som straff och gåva från Gud. Samma syn på krig och fred ses i 1600- 
talets böndagsplakat från den svenske kungen till hans undersåtar.12 Det 
enda människor kunde göra för att undvika sådana straff i framtiden var 
att omvända sig, tro på och be till Gud och leva mindre syndigt.

Detta är en världsbild där Gud ständigt ingriper i människors och 
staters liv, varför man som människa är tvungen att avläsa hur Gud be-
dömer ens sätt att leva. Detta kan ses som att Gud gick i dialog med 
människorna, som svarade med en mer eller mindre syndig livsföring 
eller med att be till Gud. Det sistnämnda uppmanade Winstrup alla att 
göra. För mig visar denna ständiga dialog mellan Gud och människor att 
det också fanns viktiga religiösa gärningar i 1600-talets speciella luther-
ska världsbild, även om de inte i sig gav frälsning.13 

Winstrup talade mycket om ”folk”. I vår tid ser vi ofta folkbegreppet 
som en del av nationalismen eller som en romantisk idé från tidigt 1800-
tal. Några forskare har sett äldre användningar av folkbegreppet, som hos 
Winstrup, som ett uttryck för att nationalismen kunde vara äldre än tiden 
efter 1800.14 Det är emellertid tydligt att ”folk” för Winstrup var ett 
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 religiöst begrepp. Alla folk var delaktiga i en religiös historia, som först 
kunde följas i Bibeln och sedan i den historia som ägde rum efter det att 
Bibeln hade skrivits. Bibeln var en text om samma verklighet som 
1600-talets människor levde i. Det fanns skillnader mellan olika folk, men 
de delade samma historia, de interagerade med samma Gud och de  skulle 
alla komma att stå till svars på domens dag. Detta knyter an till Winstrups 
fokus på enskilda människors synd, men dessa individer kunde vara sam-
lade i olika folk, som tillsammans blev straffade av Gud. Även om det 
religiösa folkbegreppet överlevde in i nationalismens tid, är det tydligt 
att det ändrade innehåll, på så sätt att ett folk blev ett med sin egen histo-
ria och kultur i motsättning till andra folk och dessas historia. 

I Winstrups tal får man också en bild av den optimala relationen 
 mellan kung och folk/ämbetsmän. Enligt Winstrup hade Tage Tott 
 sluppit det hårda straffet därför att han med sina handlingar hade varit 
en nyttig man för riket och för kungen. Den lojala ämbetsmannen skyd-
dades av Gud. Denna hierarkiska lojalitet mellan exempelvis kung och 
folk var som nämndes inledningsvis central i det lutherska. Detta blev en 
viktig del av 1600-talets teokratiska version av lutherdomen och var 
 betydelsefullt för utvecklingen av tidens starka stat.15 

I den skånska kontexten blir det tydligt att just denna vikt vid  lojalite ten 
i förhållande till ens kung förenklade statsbytet. Efter 1658 handlade över-
gången till Sverige i huvudsak om att avlägga trohetsed till en ny kung, 
och tidigare visad trohet mot den danske kungen sågs uppenbar ligen som 
en dygd även i den svenska lutherska staten. Peder Winstrup fick  fortsätta 
som svensk biskop i 21 år, liksom nästan alla präster i Lunds stift fick fort-
sätta som svenska präster.16 1646 talade Winstrup om den lutherska kul-
turgemenskap som fanns mellan Danmark och Sverige, och detta är en 
del av förklaringen till att Skånes övergång från Danmark till Sverige inte 
var en så våldsam historia som många har skrivit om.17 Man fortsatte att 
läsa Luthers katekes och predika om ett gott samhällsbeteen de utifrån 
den. Guds ord och krav på människan var närmast identiska i båda stater. 

Det lutherska är tydligt i dessa tal, men det är också tydligt att detta 
skiljer sig från ett modernt sätt att tänka lutherskt. Individen och dess 
tro är i centrum, men det fanns också mycket fokus på synd, liksom på 
religiösa gärningar i relationen till Gud. Detta hänger bland annat ihop 
med att det var en religiös-magisk värld med en aktiv Gud som talade 
genom samhälls- och naturfenomen. Vi finner även ett typiskt lutherskt 
maktbegrepp, där lojalitet och trohet mot makthavaren står i centrum, 
men också ett begrepp som innefattar aktiva individer vilka förväntas 
uppträda i trohet mot sin kung. 
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Det har sagts att det lutherska bandet mellan undersåte och stat delvis 
kan förklara välfärdsstatens styrka i de nordiska staterna, även om det 
lutherska under 1900-talets sekularisering har blivit en privatsak. Det 
finns en kontinuitet i önskan om en stark lojalitet gentemot en stark stat, 
och om att detta ska gälla varje enskild människa.18 

Det lutherska och äktenskapet

Artikelns andra tema är äktenskapet. Inom det lutherska var det som 
nämnt Guds vilja att alla människor skulle leva i ett äktenskap. Äkten-
skapet förlorade samtidigt det gudomliga innehåll som tidigare hade gjort 
det till ett sakrament. Med detta öppnades en ny möjlighet att upplösa 
äktenskap, även om det inte var vad kyrkans män önskade.19 Genom att 
vara en samhällsstruktur för alla var äktenskapet viktigt, och det var den 
lutherska kyrkan som hade ansvar för att understödja denna institution.

Människor gifte sig i kyrkan, vilket var sockenprästens uppgift att 
sörja för, och det var också han som i första hand skulle hjälpa till om det 
uppstod problem inom äktenskapet. Det var dock bara domkapitlet som 
kunde upphäva äktenskap. Jag har undersökt äktenskapsärenden i Lunds 
domkapitel år 1719, det vill säga mot slutet av det sista av de stora krigen 
mellan Danmark och Sverige (och andra stater), stora nordiska kriget.20

Ett svenskt domkapitel hade ett omfattande arbetsområde i dåtidens 
samhälle.21 1719 höll domkapitlet 57 möten och tog upp olika ärenden 
sammanlagt 588 gånger. Ungefär en fjärdedel av dessa kan knytas till 
äktenskapet. 82 olika äktenskap eller potentiella äktenskap ( trolovningar) 
behandlades i Lund. Juridiskt arbetade domkapitlet utifrån den svenska 
kyrkolagen från 1686. Med äktenskapet skapades inte bara ramarna för 
en emotionell relation utan också den viktigaste produktionsenheten i 
det gamla samhället, hushållet, vilket även var platsen där man kunde 
förvänta sig omsorg och försörjning. Den lutherska kyrkan hade alltså 
ansvar för en mycket viktig institution i det tidigmoderna samhället.22

Frågan är hur kyrkan tog vara på denna uppgift och på vilket sätt den 
samspelade med de inblandade människorna. Äktenskapsärendena kan 
delas upp i tre grupper. Några önskade skilsmässa, några ville upphäva 
en trolovning och några ville ha tillstånd att gifta sig. Det fanns ungefär 
lika många ärenden i varje grupp. 

34 ärenden gällde en önskan om skilsmässa och i 14 av dessa kom 
 önskan från kvinnor som var ensamma därför att deras män inte hade 
kommit tillbaka från det långdragna kriget. Enligt kyrkolagen hade de 
rätt till skilsmässa om mannen hade varit borta i mer än sju år. Och i en 
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förordning från 1712 fanns ett krav på bevis för mannens död, innan en 
kvinna från ett soldatäktenskap fick rätt att gifta om sig. Alla dessa 14 
kvinnor önskade bli fria från äktenskapet för att kunna gifta sig igen, och 
de hade alla funnit en ny man. Om domkapitlet kände sig tillfreds med 
beviset för mannens död fick de rätt att ingå ett nytt äktenskap. Krigstid 
var en allvarlig tid även för gifta kvinnor, och kyrkan och kvinnorna 
 visade samma intresse för att de skulle kunna ingå nya äktenskap, även 
om bevis kraven kunde vara hårda.

Korpral Nils Orre vittnade om att Anna Hansdotters man, Jeppe, hade 
tagits tillfånga i Polen och dött där. Anna fick skilsmässa. Johanna Lars-
dotter fick också skilsmässa därför att hennes bror skrev att Johannas 
man, Nils Danielsson Roos, var död vid belägringen av Stralsund.  Johanna 
gifte sig igen med Nils Nohlberg, men 1719 kom Nils Roos hem efter att 
ha suttit tre år i rysk fångenskap. Detta visar att det inte var lätt att veta 
vad som skedde i kriget. Domkapitlet kallade de tre inblandade perso-
nerna till Lund för samtal, och resultatet blev att Johanna och Nils Roos 
önskade bli ett äkta par igen. Nils Nohlberg accepterade detta, och hans 
och Johannas äktenskap upplöstes. 

En annan juridiskt giltig anledning för skilsmässa var otrohet, och 
sådant så kallat hor angavs som anledning i sju ärenden i Lund. Det var 
den världsliga domstolen som dömde personer misstänkta för otrohet. 
Dessa ärenden kom bara på domkapitlets bord om den icke-otrogna 
 ansökte om skilsmässa. Domkapitlet kunde vid dessa tillfällen moraliskt 
ha fördömt den otrogna och upplöst äktenskapet. Det gjorde det inte. I 
alla domkapitlets äktenskapsärenden var målet att förlika gifta personer 
och rädda äktenskap. För domkapitlet bestod äktenskapet av två indivi-
der och det var dessa två, man och kvinna, som var målet för dess arbete. 

Mätta Trulsdotter hade en konflikt med sin man Bengt. Mätta hade 
haft en relation med en korpral och fött ett barn som dog. Hon blev dömd 
till döden men senare benådad. Mätta blev återtagen i sockengemenska-
pen efter att hon offentligt för alla i församlingen hade erkänt sin synd 
och visat sin ånger. Domkapitlet försökte efter detta att få Bengt att 
förlåta henne så att de skulle kunna fortsätta sitt äktenskap. Detta avvi-
sade Bengt, och det blev skilsmässa. Vid detta tillfälle hade kyrkan och 
kvinnan samma intresse av att bevara ett äktenskap, men lagen stödde 
mannen. 

Strävan efter förlikning kan ses också i ärenden där sjukdom eller 
oenig het låg bakom önskan om skilsmässa. Här gavs inte skilsmässa, men 
domkapitlet tog problemet på allvar och uppmanade den lokala prästen 
att hjälpa de två gifta. Det kan kanske jämföras med modern parterapi, 
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och att döma av uppteckningar i protokollet verkar det ha hjälpt, åtmins-
tone något. 

Även när det handlade om att upphäva trolovningar kallade dom-
kapitlet båda parter till Lund. Om båda önskade upphäva trolovningen, 
beviljades det utan problem. Två som inte ville gifta sig skulle inte vara 
gifta. För domkapitlet var trolovningen en prövotid, innan man tog det 
allvarliga steget in i äktenskapet. Äktenskapet tänktes på så sätt bli 
 stabilare och svårare att upphäva. Problemet var störst om två trolovade 
inte var eniga om att ingå äktenskap och det fanns ett barn. I dessa fall 
ifrågasattes att trolovningslöftet var juridiskt bindande. Här var kraven 
i kyrkolagen hårda, och risken stor att kvinnan förlorade. Det hände dock 
bara en gång under 1719, mot domkapitlets önskan. Stiftets män ville ha 
äkta barn inom äktenskapet. 

För att fördjupa diskussionen ska jag berätta om Greta Månsdotter och 
hennes trolovade Joachim Snack. Medan Joachim Snack tjänade som 
 soldat hos kaptenslöjtnant Mengel skrev han två brev till Greta Måns-
dotters pappa om att få tillstånd att gifta sig med Greta. Greta blev gravid 
och fick barn och kyrktogs, som man gjorde med nyblivna mödrar med 
äkta barn. Man gjorde detta för att de två breven ansågs visa att Joachim 
hade lovat att gifta sig med Greta. Innan Greta födde reste Joachim dock 
till Småland och senare drog han tillbaka sitt löfte. Domkapitlet blev 
inblandat, och prästen försökte förlika parterna. Samtidigt skrev  Mengel 
ett brev till domkapitlet med moraliskt nedvärderande ord om Greta. 
Resultatet blev emellertid att Joachim och Greta förlikades, och ville 
gifta sig. Det är oklart vilken roll Joachims militära överordnade hade  
när Joachim bröt sitt löfte, men breven visade att han inte önskade att de 
gifte sig. Det viktiga är att domkapitlet och kyrkan inte kritiserade  Gretas 
beteende, utan försökte få de två att gifta sig. Återigen delade de intresse 
med åtminstone kvinnan, kanske också med mannen. 

Fallen med Greta Månsdotter och Mätta Trulsdotter visar att kyrkan 
inte i första hand ville påpeka det syndiga livet utan visade på den möjlig-
het till förlåtelse som kyrkan gav, och ville säkra äktenskapet. I Gretas 
fall skedde det i opposition mot ett militärt inspel i processen.

I Lunds stift är det tydligt att den lutherska kyrkan spelade en aktiv 
samhällsroll i sitt arbete med att skapa och stödja äktenskap. Detta kan 
hänga ihop med den centrala plats som äktenskapet fick i det lutherska 
samhället men också med möjligheten till skilsmässa, som tvingade kyr-
kan att arbeta med konflikter och förlikningar. Materialet kan även visa 
att också befolkningen önskade skapa och stödja äktenskap. En kvinna 
ansökte inte om skilsmässa för att bli fri från en man utan för att bli gift 
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med en annan. Äktenskapets viktiga position i produktion och social 
omsorg innebar att skilsmässa betydde något annat än i dag. Den lu ther-
ska synen på äktenskapet matchade denna samhällsposition. 

Den vikt som inom det lutherska lades vid den enskildas relation till 
Gud kan nog ses som en uttryck för den individualism, som låg bakom 
den ständigt återkommande uppfattningen om äktenskapet som ett 
 ömsesidigt löfte mellan en man och en kvinna. Domkapitlet talade alltid 
med båda två, och vid Johanna Larsdotters två bröllop med alla tre. Både 
man och kvinna skulle vilja gifta sig, och tvång avvisades. 

Jämförelser med modern tid visar kontinuitet, i och med att äkten-
skapet fortfarande är viktigt som en institutionaliserad relation mellan 
två människor – även om det sällan innehåller en produktionsgemenskap. 
Många av de gamla omsorgsplikterna gäller inte längre, och i vår tid kan 
det också vara en relation mellan två människor av samma kön. Idag är 
det dessutom normalt att leva ensam, varför möjligheterna till och beho-
vet av skilsmässa har ändrats och fått en mer individuell och existentiell 
karaktär. Den lutherska tanken om mäns och kvinnors lika värde i rela-
tion till Gud gav också kvinnor under 1800-talet och det tidiga 1900- 
talet kraft att gå ut i offentligheten, i väckelserörelser, filantropisk verk-
samhet och rösträttskamp, i en tid där den biologiska världsbilden  började 
marknadsföra en ny och djup skillnad mellan man och kvinna.23

Avslutning

Den lutherska kyrkan hade en viktig plats i 1600-talets och det tidiga 
1700-talets samhällsbygge. Det går också att avtäcka en religiös världsbild 
bakom denna centrala samhällsplats, såväl i biskop Peder Winstrups tal 
som i domkapitlets arbete med äktenskapsärenden i Lunds stift, och i 
denna världsbild var det lutherska ett centralt inslag. 

Undersökningen visar en viss samstämmighet mellan kyrka och be-
folkning. Det fanns en gemensam vilja att skapa och skydda äktenskap 
men också ett bredare stöd kring kyrkans krav på att äktenskapet skulle 
bygga på en önskan från både man och kvinna. Särskilt får man intryck 
av en enighet mellan kvinnorna och kyrkan. Detta stämmer med att 
 äktenskapet konstituerade det hushåll som människor i allmänhet inte 
kunde leva utan i det tidigmoderna samhället. Även Skånelandskapens 
smidiga övergång från Danmark till Sverige blir lättare att förstå när man 
har tagit del av Winstrups tal. Människor accepterade den nya situatio-
nen och fortsatte sina liv därför att statsbytet kunde ses som Guds vilja 
och straff – och samma Gud önskade lojala undersåtar oberoende av om 
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kungen var dansk eller svensk. Dessutom ändrades inte innehållet i den 
lutherska versionen av Guds sanna ord, och det danska och svenska folket 
var delar av samma historia.

Som nämndes inledningsvis säger man ofta att kyrkan underställdes 
staten vid reformationen. Jag ser snarare ett samarbete där kyrkan fick 
stort inflytande på hur samhället skulle styras, just därför att samhället 
knöts ihop av en religiös världsbild. Det blir därför lätt anakronistiskt att 
beskriva reformationens följder utan att inse betydelsen av det religiösa. 

Det lutherska var så viktigt i denna världsbild att jag menar att man 
kan tala om en luthersk kultur. Den fanns inte bara bland teologer, utan 
var också med om att strukturera hela samhället och det sätt samhälls-
problem löstes på. Lutherska verklighetsbeskrivningar gav mening åt det 
som hände och åt människors dialog med myndigheter. Det religiösa 
hade inte en plats vid sidan av det sekulära, som blev fallet efter sekula-
riseringen; det fanns mitt i samhället.

Det bör avslutningsvis understrykas att den kultur som jag beskrivit 
är typisk för 1600-talet och det tidiga 1700-talet, och den innehöll själv-
fallet även konflikter och motstånd mot delar av det lutherska, vilket jag 
inte har diskuterat här, liksom det går att se likheter med hur samhället 
utvecklade sig i de katolska länderna. Redan under 1700-talet ändrades 
den lutherska kulturen, och i modern tid är den gemensamma kulturen 
inte religiös. Det är emellertid mycket i det moderna Sverige som kan ses 
som följder av reformationen. Man måste inte fira reformationsjubileet, 
men man bör komma ihåg att reformationen var mycket betydelsefull för 
tidigmoderna svenskar, och att det finns många och viktiga trådar som 
går från reformationen fram till det moderna svenska samhället.
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Ikoner, ikonoklasm 
och rysk konst i dag 

Per-Arne Bodin

Ikoner har en stor betydelse för den ryska kyrkans teologi 
och fromhet. Under Sovjettiden förstördes de därför eller 
place rades på  museum som konstföremål. Vad har hänt 
med ikonerna i dagens Ryssland då kyrkan åter blivit en 
viktig samhällsfaktor? 

*

Varje år, den första söndagen i fastan, firas i ryska kyrkor en helgdag 
 kal lad ”Ortodoxins triumf”. Under gudstjänsten aktualiseras minnet av 
kyrkomötet i Nicea år 787, där det slogs fast att de föreställande bilderna, 
ikonerna, inte bara är tillåtna utan också nödvändiga för att förmedla det 
kristna budskapet. Ikonen gör det gudomliga synligt och är ett tecken på 
Guds människoblivande, på inkarnationen. För ikonvännerna, ikonodu-
lerna, lyses enligt traditionen denna dag evigt minne; för ikonfienderna, 
ikonoklasterna, sjungs ett trefaldigt anatema. Ikonoklasterna presenteras 
som ”de som skändar de heliga bilderna och påstår att de är beläten”. 
Denna högtid visar ikonens betydelse i den ryska kulturhistorien. 

Jag vill i denna artikel följa debatten om ikonernas roll, och särskilt i 
den postsovjetiska verkligheten, genom att studera användningen av be-
greppet ikonoklasm och olika ikonoklastiska praktiker. En ändrad inställ-
ning till ikonerna visar religionens återkomst på bred front i Ryssland 
under de senaste decennierna. 

Med ikonoklasm menas systematisk och ideologiskt betingad förstö-
relse av bilder, särskilt då med religiöst innehåll. I mera inskränkt mening 
används ordet om motståndarna till bilderna i den strid som utspelade 
sig i Bysans på 700- och 800-talet och som avslutades med bildvännernas, 
ikonodulernas, slutgiltiga seger vid ytterligare ett kyrkomöte år 843. När 
Kievriket antog kristendomen år 988 var alltså frågan om ikonerna löst 
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till bildernas fördel i Bysans, men frågan om ikonernas vara har fortsatt 
ställts genom den ryska kulturhistorien. 

Ikonoklasm var en av lärosatserna hos de ryska manikeiska sekterna 
från 1300-talet fram till 1600-talet: barberarsekten och de judaiserande. 
Några texter som finns bevarade från den tiden beskriver hur sektmed-
lemmar skändade ikoner på olika sätt, bland annat genom att vända dem 
upp och ner eller urinera på dem. Den ikonoklastiska trenden var också 
närvarande hos den radikala intelligentian under andra halvan av 1800-
talet. Ikonerna var förknippade med den reaktionära ortodoxa  statskyrkan. 
När den ryske religionsfilosofen Vladimir Solovjov i sin ungdom blev 
ateist manifesterade han detta genom att kasta ut den ikon som hängt i 
hans rum genom fönstret.1 Ateism och ikonoklasm hörde tätt ihop hos 
de ryska radikala tänkarna i slutet av 1800-talet. När litteraturkritikern 
Vissarion Belinskij ville övertyga Nikolaj Gogol om att de ryska bön-
derna inte var religiösa, hävdade han att det fanns ett ordspråk bland dem 

”Bröder, sluta frukta gudar”. 
Ateistiskt plakat från 1933. 
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av mycket pragmatiskt slag: ”Om ikonen inte duger att be till kan man 
ha den till lock för ärtorna.” 

Man kunde vänta sig att det tidiga 1900-talets ryska avantgarde var 
bildstormare. Men dess företrädare var tvärtom ofta mycket positivt in-
ställda till ikonerna, även om de i övrigt uttryckte en önskan att kasta 
kulturarvet överbord från samtidens skepp. Paradoxalt nog såg det ryska 
avantgardet ofta ikonerna som föregångare till sina egna djärva form-
experiment. Kazimir Malevitj kallade sin ”Svart kvadrat”, målad 1915, 
för en ikon och placerade den på sin utställning i ett hörn, den gängse 
platsen för en ikon i rysk tradition. Handlingen var nog inte bara tänkt 
som en provokation utan visade också på en önskan till efterföljd.  Malevitj 
menade att hans måleri förmedlade ett kristet budskap. Den ryska moder-
nismen stod ofta nära kristendomen, men inställningen till den existe-
rande kyrkan var negativ. Kyrkan hade under århundraden varit nära 
lierad med statsmakten och dess legitimitet som andlig eller politisk kraft 
var svag eller obefintlig. 

Efter 1917 inledde bolsjevikerna en massförföljelse av kyrkan i syfte
att förinta den. I kampen mot kyrkan hade förstörelsen av ikoner en 
särskild symbolisk roll. Under så kallade Komsomolpåskar på 1920-talet 
samlades ungkommunister för att göra narr av troende och bränna reli-
giösa bilder.2 Bland bannlysningar av ikonfiender lade den ortodoxa kyr-
kan i exil  därför till Lenin och Stalin. De äldsta kyrkorna i Sovjetunionen 
förvandlades till turistattraktioner, det vill säga historiska monument.3 
De ikoner som bevarades (förutom av de troende i hemmen och i ett 
fåtal öppna kyrkor) förklarades vara folkkonst eller konstverk utan reli-
giös innebörd. En stor mängd ikoner konfiskerades av Sovjetmakten. 
Vissa hamnade på museer eller såldes till utlandet för hårdvaluta. Den 
som ansvarade för denna hantering var en ikonspecialist vid namn 
Igor Grabar som ända tills nu gett statens behandling av ikoner dåligt 
rykte.4 

Överflödet av nya ikoner

Ikonerna blir i ett ryskt ortodoxt sammanhang alltså en av de viktigaste 
manifestationerna av trostillhörighet, och ikonoklasm innebär ett ifråga-
sättande av den ortodoxa tron. Efter Sovjetunionens fall har kyrkan fått 
en privilegierad position i det ryska samhället, vilket framgår av den nya 
religionslagen från 1997 som i preambeln särskilt nämner den ryska orto-
doxins plats i den ryska historien framför andra religioner. 

Ikonerna har här blivit särskilt viktiga. De målas återigen, och i nästan 



Jevgenij Rodionov på en nymålad ikon.
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varje hem finns en mångfald av dem eller i alla fall reproduktioner. Man 
kan till och med tala om inflation av eller övermättnad på heliga bilder i 
dagens ryska samhälle.

Nya ikoner målas framför allt med traditionella motiv, men många av 
dagens ikoner avbildar nymartyrer, det vill säga ortodoxa kristna som föll 
offer för Sovjetmakten på grund av sin kristna tro och som helgonför-
klarats efter Sovjetunionens fall. Detta är den viktigaste nyheten i fråga 
om ikonmotiv under den postsovjetiska perioden.

Det har också dykt upp en ny typ av ikoner, eller snarare pseudoikoner, 
som avbildar olika historiska personer som mer eller mindre extrema 
grupper vill se upphöjda till helgon. Några exempel på sådana är Ivan den 
förskräcklige, Grigorij Rasputin eller soldaten Jevgenij Rodionov, som 
dog 1996 i kriget i Tjetjenien, enligt uppgift för att han vägrat att ta av 
sitt halskors efter att han blivit tillfångatagen av muslimska rebeller. 
Dessa pseudoikoner emanerar från imperialistiska och nationalistiska 
ryska grupper. Ingen av dessa kanoniseringar är godkänd av kyrkan, men 
sådana ikoner finns närvarande i många sammanhang och säljs ofta som 
reproduktioner i olika kyrkobutiker. Närvaron av denna typ av ikoner 
väcker kritik i breda ortodoxa kretsar och kastar sin skugga över ikon-
bruket över huvud taget. 

Också själva överflödet av nya och gamla ikoner som används i kyrkan, 
i hemmen eller i olika officiella sammanhang har lett till en reaktion från 
många ortodoxa grupper och från enskilda troende. Man kan dra slut-
satsen att situationen i Ryssland i dag, med dess uppsjö av nya ikoner, har 
vissa likheter med situationen i Bysans strax före tidpunkten för ikono-
klasmen, då ikonbruket också blev mycket omfattande. Denna ymnighet 
av ikoner förefaller ibland leda till en delegitimering av deras värde och 
en desakralisering av deras funktion på ett annat sätt än musealiseringen 
gjorde under Sovjettiden. 

Ikonerna kanske inte alls uppenbarar Gud utan döljer honom, förmin-
skar honom eller rent av genom sin mångfald förnekar hans existens. Så 
menar den franske filosofen Jean Baudrillard i sin reflektion över den 
bysantinska kampen för eller mot ikoner.5 

Original och kopia

Inom ikonmåleriet finns ingen avgörande skillnad i helighet mellan ori-
ginal och kopia. Båda vördas och de troende ber inför dem på ett likartat 
sätt. Kravet är att kopian liksom originalet ska vara målad efter bön och 
att ikonen ska vara välsignad av en präst. Det finns möjligen en gradskill-
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nad i helighet, som i ikonmåleriet uttrycks med begreppen podlinnik 
(”den äkta”) och spisok (”avmålning”). 

En svårare fråga är hur kyrkan och de troende ska förhålla sig till mass-
producerade tryckta ikoner och till ikonmotiv som reproduceras på alla 
möjliga föremål, som muggar, armband, kuddar, etiketter på vodkaflas-
kor. I en artikel till påsken 2016 kallade en företrädare för kyrkan denna 
användning av ikoner ”in absurdum” just för ikonoklasm. Problemet 
uppstår när ikonen reproduceras maskinellt och som en del av kommer-
sialiserad populärkultur.6 Det är samma fråga som Walter Benjamin upp-
märksammade, men mer allmänt, i sin artikel ”Konstverket i reproduk-
tionsåldern” från 1936: ”Den unika kvalitén hos det äkta konstverket har 
sin förankring i ritualen.” Reproduktionen inlemmas inte i någon tradi-
tion och förlorar originalets aura, menar Benjamin.7 Frågan gäller all 
reproduktion av konstverk men blir särskilt akut i den ortodoxa ikon-
teologins sammanhang, där frågan om förhållandet mellan original och 
kopia inte bara uttrycker konstverkets ontologiska status utan också 
 möjligheten till ett möte med det gudomliga. Reproduktionssättet blir 
en trosfråga. 

Demusealisering

Ett viktigt steg från kyrkans sida efter Sovjetunionens fall var att från 
staten och de statliga museerna kräva tillbaka ikoner som under tidens 
lopp konfiskerats. När ikoner återförs till kyrkorna åtföljs detta ofta av 
hård kritik från museerna, eftersom man fruktar att ikonerna ska komma 
till skada på grund av sot från vaxljusen och stora variationer i inomhus-
klimatet. Det är en del av det ryska kulturarvet som hotas. Företrädare 
för kyrkan menar att ikonerna befinner sig som i ett fängelse när de 
hänger på museum, och benämner detta sätt att behandla ikonerna för 
ikonoklasm. 

Konsthistoriker anklagas alltså ofta av kyrkan för att i själ och hjärta 
vara ikonoklaster, trots att de talar vackert om ikonernas konstnärliga 
värde. Som konstaterats har denna kritik sitt ursprung i Sovjettidens 
försök att avhelga ikonerna genom att musealisera dem, alltså att låta 
deras placering på museum styras efter vilken målarskola och period de 
tillhörde på ett sätt som inte längre framhäver deras religiösa funktion. I 
början av ikonernas upprättelse under Brezjnevs tid betonades deras 
värde som konstföremål och man strävade efter att fördunkla eller för-
neka deras funktion som religiösa föremål, som till exempel i författaren 
Vladimir Solouchins verk ”Svarta brädor”.8 Det var alltså en strategi 
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 redan från 1917, men den blev starkare vid denna tid som en del av en 
återfödd rysk nationalism. Krav från kyrkan att ikoner som konfiskerats 
under Sovjettiden bör återlämnas är en av de största stridsfrågorna i 
förhållandet mellan kyrkan och staten i dag. En mycket hätsk dispyt har 
under de senaste åren utspelat sig om kyrkans krav på tillfälligt eller 
permanent tillbakalämnande av Treenighetsikonen, en nationalklenod 
målad av Andrej Rubljov på 1400-talet. 

Öppet ikonoklastiska fenomen

Flera ryska konstnärer under den postsovjetiska epoken har reagerat mot 
kyrkans allt större politiska makt med manifestationer som från kyrkans 
sida har klassificerats som ikonoklasm. Mest känd och mest provo cerande 
är här en utställning från den tid då Jeltsin fortfarande var president, 
Art-Manezj-98, och en performance med titeln ”Den unge ateisten”, ge-
nomförd av den kände unge konstnären Avdej Ter-Ogan’jan i Moskvas 
största utställningshall. Titeln anspelar på den antireligiösa propagandan 
på 1920-talet, då det existerade en organisation med likartat namn, 
”Unga militanta ateister”.

I denna performance var allmänheten inbjuden att spotta på reproduk-
tioner av ikoner, rita hakkors på dem och slå sönder dem med en yxa. 
Men eftersom ingen av besökarna tackade ja till erbjudandet gjorde 
konstnären det själv, och en bild som föreställde denna aktion spreds av 
konstnären som en del av hans performance. Föreställningen stoppades 
och han ställdes inför rätta för anstiftan till religiöst hat. Han lämnade 
dock landet innan rättegången avslutades. 

I diskussionen kring denna performance nämnde konstnären att den 
var riktad mot kyrkans växande negativa och konservativa roll i det  ryska 
samhället. Föreställningen sågs också som en manifestation för en ateis-
tisk världsåskådning. Problemet var att konstnären själv förknippade 
konstverket med en avantgardistisk revolt, men – och detta är mycket 
viktigt – kyrkan och en stor del av allmänheten situerade det i ett helt 
annat sammanhang, och såg sambandet med de förföljelser som de tro-
ende utsattes för under Sovjettiden. Det uppfattades inte som ett uttryck 
för det fria skapandet, utan placerade konstnären i samma läger som den 
just fallna och allmänt avskydda totalitära Sovjetregimen. Detta faktum 
gör att en sådan manifestation får en helt annan betydelse än i samhällen 
och kulturer där religionen fram till i dag haft skydd av staten. 

Avdej Ter-Ogan’jans manifestation var idémässigt av ett ganska kom-
plicerat slag. Han attackerade inte äkta ikoner, utan användningen av 
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reproduktioner, vilka inom vissa ortodoxa grupper just uppfattas som 
ikonoklasm. Hade han attackerat en ikon och begått en ikonoklastisk 
handling, eller hade han attackerat ett ikonoklastiskt objekt och begått 
en handling som tvärtom försvarade de äkta ikonerna mot massprodu-
cerade reproduktioner, som ju av kyrkliga företrädare definierats som 
ikonoklasm? Konstnären ville också se sin handling som en avantgardis-
tisk manifestation, men som vi konstaterat var det ryska avantgardet 
övervägande vänligt inställt till ikonerna. 

Varning, religion! och ikonernas triumf

Ytterligare en speciell händelse som kretsat kring frågan om ikono-
klasmen var en konstutställning som öppnade den 14 januari 2003 på 
Sacharovmuseet i Moskva, uppkallat efter Brezjnevtidens mest kända 
försvarare av mänskliga rättigheter. Den hade titeln ”Varning, religion!” 
och kritiserade i första hand den ortodoxa kyrkan. Bara några dagar efter 
invigningen blev utställningen våldsamt attackerad av en grupp extre-
mistiska församlingsmedlemmar från en angränsande kyrka. De total-
förstörde några konstverk och sprutade färg på andra. Förstörelsen doku-
menterades av museet, som senare införlivade bilderna av vandalismen i 
den pågående utställningen. Trots att angriparna greps på bar gärning av 
polisen direkt på museet lades åtalet ned på grund av ”brist på bevis”. 
Den nära relationen mellan den ortodoxa kyrkan och staten i dag är 
mycket tydlig.

Polisen fortsatte utredningen, men uppmärksamheten riktades i stället 
mot museet. Arrangörerna av utställningen anklagades för ”anstiftan till 
religiöst hat” och enligt ytterligare en lag om samvetsfrihet och religiösa 
organisationer för ”förolämpning av troendes känslor”. En stor grupp av 
ortodoxa troende stod under rättegången utanför domstolen och sjöng 
orto doxa hymner. Tre av utställningens arrangörer dömdes till höga  böter.

Utställningsaffischen kan ses som en ikonoklastisk gest. Den förestäl-
ler en ikon där Kristi ansikte har ersatts av ett varningsmärke i form av 
ett utropstecken. Manipulation med kyrkliga föremål förstås över huvud 
taget av många ortodoxa som hädelse och ikonoklasm. Kyrkan anser sig 
ha äganderätt och copyright till de traditionella ikonmotiven och de kan 
därför egentligen inte användas i någon form av sekulär konst. Ikonen är 
en del av trons kärna och som sådan bör inte den sekulära världen ha 
tillgång till den. 

Ett annat utställningsföremål utgjordes av en installation med en ikon 
av Kristus Pantokrator, Kristus som domare över levande och döda, med 



”Varning, religion!” Utställningsaffischen.
Avdej Ter-Ogan’jan under sin performance.

Efter vandalisering av ”Varning, religion!”. Ordet ”fähundar” är målat på konstverket.
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hål, i vilka besökarna kunde sätta sina egna huvuden och händer. De 
kunde också välja en bok att hålla i. Detta konstverk, som påminner om 
en attraktion i en nöjespark, var ett lekfullt uttryck för imitatio Christi, 
den centrala kristna idén om behovet av att forma sitt eget liv såsom 
Kristus levde sitt. Liksom många andra ryska konstverk med fokus på 
skärningspunkten mellan religion och masskultur och konsumism, hade 
detta också en allvarlig sida. Det fria valet av bok i installationen kunde 
uppfattas som en frihet i förhållande till bindningar och möjlighet till 
personliga tolkningar – eller tvärtom innebära tron på förstenade aukto-
riteter, vilka de än må vara. Motivet som sådant, Pantokrator, profanera-
des ändå enligt de ortodoxa aktivisterna, oavsett valet av bok. Men  samma 
konstföremål profanerades sedan ytterligare en gång – om man vill se det 
så – av samma grupp av ortodoxa troende, genom att dessa sprejade ett 
invektiv på ikonen. Också här blir frågan om mening komplex. 

Några år senare, 2011, visades en utställning, ”Ateisten” (Bezbozjnik), 
på ett ikonmuseum i Moskva, men då med ett helt annat budskap än i 
”Varning, religion!”. Där ställdes sovjetiska ateistiska plakat ut tillsam-
mans med ikoner som hade profanerats på olika sätt under Sovjettiden, 
genom att ha använts i världsliga sammanhang eller medvetet huggits 
sönder. Likaså kunde man se propagandafilmer från de tidiga Sovjetåren 
som visade rivningar av kyrkor och konfiskering av ikoner.9 Ikonerna 
monterades på väggarna, medan de ateistiska plakaten hängdes upp så 

Vägg från utställningen ”Ateisten”.
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ostadigt att de var på väg att falla ner på golvet, som var täckt med vissna 
löv, vilket symboliserade den sista viloplatsen för plakaten. Denna ikon-
utställning var en uppgörelse med den ateistiska sovjetiska propagandan 
och den bar ett diametralt motsatt budskap i förhållande till den ateis-
tiska 1930-talsaffisch som återges ovan (se s. 64). Nu var det de ateistiska 
affischerna själva liksom den ateistiska propagandan som sopades bort. 
Det var en tydlig eller måhända övertydlig symbol för en ny tid för kyrkan 
och ett nytt förhållande mellan kyrka och stat i Ryssland. 

Utställningen påminde om den sovjetiska ikonoklasmens illdåd och 
firade ikonernas triumf över Sovjetmakten, på samma sätt som man firar 
ikonernas seger över ikonoklasmen varje år i kyrkan. Nyckelordet triumf 
upprepades under öppnandet av utställningen, som hade välsignats av 
patriarken själv. Det var fråga om en iscensättning av ortodoxins triumf 
första söndagen i fastan.

Dock skedde detta firande inte i en kyrka utan på ett museum, vilket, 
som vi sett, från kyrkans sida kan uppfattas som ett ikonoklastiskt rum. 
I sitt tal vid öppnandet av utställningen betonade chefen betydelsen av 
dessa ikoner inte bara som föremål för religiös kult utan också som konst-
föremål.10 Han använde alltså ytterligare argument som företrädare för 
kyrkan redan har kallat för en ikonoklastisk, och i sista hand ateistisk  
inställning till den ortodoxa kyrkans bilder. 

Ikonen och den sekulära konsten

Konflikten om bilden har dock fortsatt mellan kyrkan och konstnärerna. 
Ikonernas historia i Ryssland är en stark, ibland överstark bakgrund till 
den nutida konsten. Pussy Riots manifestation 2012 var ytterligare ett 
steg i de ryska konstnärernas uppgörelse med ikonen, här som ett ifråga-
sättande av den ortodoxa kyrkans gudstjänsthandlingar i deras helhet. 
Samma år ordnades två stora utställningar, ”Icons” och ”Andlig kamp” 
(Duchovnaja bran’), båda inspirerade av den kände kuratorn Marat 
Gel’man. Centralt för båda utställningarna var att konstnärerna ville visa 
friheten att använda kristna motiv i sin konst. Ikonerna ska kunna an-
vändas i den världsliga konsten på samma sätt som i väst. I en målning 
arbetade Jevgenija Maltseva med Rubljovs Treenighetsikon och förvand-
lade dess färgspel till svartvitt. Maltseva presenterade sig som ortodoxt 
kristen och målningen blev välsignad av en liberalt inriktad ortodox 
präst. I en recension av utställningen tolkades avsaknaden av färg som 
ett uttryck för nutidens gudsövergivenhet. I Andrej Tarkovskijs film Den 
yttersta domen från 1966 hade det varit tvärtom: insikten om det andligas 
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närvaro förvandlar den svartvita filmen till färgfilm i ett panorama över 
Rubljovs ikoner. I en målning av konstnärsduon Vladimir Anzel’m och 
Aleksandr Sigutin användes en ikon föreställande två av Rysslands mest 
älskade helgon, Boris och Gleb, på ett sådant sätt att den abstrakta stil 
som utmärker ikonmåleriet förstärktes. Konstnärerna tog bort mycket 
av de föreställande dragen, särskilt i ikonens miniatyrer, som traditionellt 
visar scener ur helgonens liv. I detta konstverk underströks tvärtom 
 färgerna på formens bekostnad, vilket i diskussionen av konstverket upp-
fattats som ett uttryck för tillvarons glädje eller som ett förallmänligande 
som finns inneboende i ikonmåleriet i sig. Otydligheten i miniatyrerna 
visade att varje människa kan identifiera sig med helgonen. 

Manipulationen av ikonmotiven förefaller i dessa fall vara oskyldig och 
föga provocerande, men detta hjälpte inte. Varje användning av ikon-
motiv måste vara sanktionerad av kyrkan och egentligen hjälper inte 
heller det. Varje bruk utöver det kyrkliga eller med nya former uppfattas 
som ikonoklasm, som ett angrepp på den ortodoxa trons kärna. En av 
kyrkans biskopar har kommenterat de båda utställningarna: ”Det finns 
någon i vårt land vid namn Gel’man som anordnar hädiska utställningar 
där man smädar ikoner.”11 Utställningen tvingades stänga. 

Ikonoklasm har mer och mer blivit ett slagord från konservativt håll 
för att brännmärka en liberal konstsyn. Malevitjs svarta kvadrat från 1915 
uppfattas ha haft ett ikonoklastiskt budskap, som förebådade Sovjetmak-
tens vandalisering av den sakrala konsten och förstörelse av den gamla 
kulturen liksom partiets försök att förinta kyrkan och den ortodoxa tron. 
Den nuvarande patriarken har till och med gått ut med ett officiellt 
 uttalande riktat mot ”Svart kvadrat” och dess konstnär i samband med 
firandet av målningens hundraårsjubileum 2015. I själva verket  uppfattade 
ju Malevitj sitt konstverk som en ikon, och knappast som ett konstverk 
riktat mot ikonkonsten. Ikonkonsten fanns, som vi konstaterat, starkt 
närvarande i det ryska avantgardet. 

Ikonoklasm har också blivit ett slagord i den ryska utrikespolitiken. 
Avståndstagandet från förstörelsen av kyrkor under kriget i Kosovo, tali-
banernas sprängningar av statyer i Afghanistan och IS förstörelse av 
 statyer i Palmyra har gjorts med användning av begreppet ikonoklasm. 

Bruket av ikoner i dagens Ryssland är alltså en kontroversiell fråga. 
Ikonen är en central del av rysk ortodox tro och en viktig del av det 
ryska kulturarvet. Mot bakgrund av kulturhistorien leder dessa båda 
funktioner paradoxalt nog till en rad konflikter om äganderätt, använd-
ning och tolkning. Användningen av begreppet ikonoklasm visar inte 
bara på den ortodoxa kyrkans och den ortodoxa trons återkomst i det 
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ryska samhället, utan också på en allt starkare konservativ strömning 
politiskt och kulturellt. Från början av 1900-talet till i dag har inställ-
ningen till ikonerna visat först en ny ingång till religionen, därpå ett 
avvisande av den och till slut ett motsägelsefullt återvändande. 
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s. 71, nedan Foto: Zoya Kuzikova, Sakharov Center (www.sakharov- center.
ru).

s. 72 Published with permission from the S. P. Ryabushinsky  Museum 
of Icons and Paintings.
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Mellan byråkratisering och passion 
om teokrati, sekularisering 

och karismatisk väckelse i iran

David Thurfjell

Det har nu gått 38 år sedan den iranska revolutionen. 
Få  be dömare förutspådde att det system som ayatollah 
 Khomeini etablerade 1979 skulle visa sig så stabilt. Trots 
åtta år av krig med Saddam Husseins Irak, ekonomisk 
 bojkott och ett stadigt utflöde av humankapital förefaller 
den islamiska republiken stå relativt stadigt.

*

Iran utgör genom sitt islamistiska statsskick en unik samhällsordning i 
vår tid. Detta gör landet till ett särskilt intressant studieobjekt. Genom 
att sätta oss in i dess samtidshistoria kan vi få en bild av hur religion i ett 
modernt samhälle förändras då den omskapas till att bli en repressiv 
statsideologi. Denna förändring, ska det visa sig, är inte helt förutsägbar. 
Irans moderna religionshistoria rör sig i många parallella riktningar och 
vänder sig runt sig själv på ibland motsägelsefulla sätt. 

Materialet som denna artikel är baserat på har insamlats för det av 
Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ”Negotiating autho-
rity in contemporary Shi’ite thought and practice” och består huvud-
sakligen av intervjuer med ungdomar, böneledare och rättslärda i Qom, 
Isfahan och Teheran utförda mellan 2013 och 2016. 

Bakgrund

Islamism kan definieras som ett samlingsnamn på de moderna politiska 
ideologier som förespråkar att islam ska utgöra fundamentet i en stat. 
Islamismen växte fram från det sena 1800-talet i relation till andra 
 moderna samhällsvisioner som till exempel socialismen, nationalismen, 
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liberalismen, demokratin och fascismen och är alltså en politisk konstruk-
tion med tydlig hemvist i modern tid. De tidiga islamisterna drömde om 
att etablera konkurrenskraftiga islamiska stater genomsyrade av religio-
nens moral och världsbild. 

Den islamiska republiken Iran är det enda landet där denna vision har 
prövats mot verkligheten. Efter ayatollah Khomeinis revolution 1979 
etablerades här en stat som i sin konstitution kombinerar element från 
europeiska demokratier med shiamuslimsk teokrati. Velayat-e faqih (den 
rättslärdes styre) är det namn som denna unika konstruktion fått. Grund-
tanken är att makten ska utgå från två håll: å ena sidan från folket, som 
i demokratisk ordning väljer sitt parlament och sin president, och å andra 
sidan från Gud, som enligt shiitisk islam efter profeten Muhammed 
 representeras av särskilt utvalda ledare – imamer. Eftersom den nuva-
rande imamen, imam Mahdi, enligt shiitisk lära lever men befinner sig i 
fördoldhet, betraktas rättslärda shiitiska sharia-jurister (ulama) som ställ-
företrädare i väntan på hans återkomst. Specifikt för Khomeinis tolkning 
av denna idé är tanken att detta ställföreträdarskap ger de rättslärda  rätten 
att utöva direkt politisk makt. Utöver president och parlament finns det 
därför en rad tilläggsfunktioner i det iranska systemet. Den högste leda-
ren (rahbar) är landets suveräne ledare. Detta ämbete uppbars förut av 
Khomeini själv och tillföll efter hans bortgång Ali Khamenei som ännu 
innehar det. Den högste ledaren har i princip oinskränkt makt över lan-
det, bland annat genom rätten att via sina ombud upphäva de lagar som 
parlamentet stiftar eller underkänna de kandidater som ställer upp till 
val. I praktiken har systemet inneburit att de demokratiska funktionerna 
i det iranska samhället på många områden totalt satts ur spel, och som 
en konsekvens av detta är det iranska folket djupt splittrat i fråga om hur 
man ser på landets politiska tillstånd. Hundratusentals iranier har flytt 
landet på grund av förföljelse eller missnöje med systemet.

Max Webers berömda distinktion mellan karismatisk, traditionell och 
legal auktoritet är lätt att applicera på den iranska situationen. När 
 Khomeini från sin exiltillvaro i Paris lyckades mobilisera folkmassorna 
mot monarkin anspelade han på apokalyptiska känslor och stämningar. 
År 1979 markerade sekelskiftet 1400 i den muslimska tideräkningen och 
det fanns hos många en känsla av att den yttersta tiden var i antågande. 
Khomeini identifierades i folkfromheten med den fördolde imamen och 
kombinationen av mysticism, askes och politisk kompromisslöshet i hans 
person skänkte honom också en air av utomvärldslighet som inspirerade 
hans anhängare lika mycket som den skrämde hans kritiker. Den religio-
politiska retorik som präglade det offentliga samtalet i landet under 
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 revolutionen och de åtta år av krig som följde direkt därefter karaktäri-
serades också av den apokalyptiska slutstridskänsla som inom shiaislam 
ligger så nära till hands. I denna retorik identifierades Iran med shiaislams 
tredje imam Hussein och dennes följe som led martyrdöden i Karbala på 
600-talet. Fiendskapen med Förenta staterna och skyttegravskriget mot 
Irak blev i denna retorik skådeplatsen för vår tids Karbala-drama, och 
Khomeini – som signifikativt nog i samma veva började tituleras imam 
– blev den sanningsälskande ledaren som mot alla odds stod upp mot 
tyranniet. Iran lyckades också mobilisera ett mycket stort antal frivilliga 
till krigsfronten. Revolutionsgardet (sepah-e pasdaran) och de hemvärns-
liknande motståndstrupperna (niru-ye moqavamat-e basij) var militära 
förband men också revolutionära kulturrörelser, vars mentalitet och själv-
bild växte ur krigssituationen och vars retorik alltjämt kännetecknas av 
krigsromantik, självuppoffringsideal och apokalyptisk  martyrskapslängtan. 

Den känslofyllda idealism som utmärkte retoriken under krigsåren 
skulle dock komma att förlora något av sin glöd efter krigsslutet 1988 och 
Khomeinis död mindre än ett år senare. Det passionerade kaostillstånd 
som rått under revolutionen och kriget under Khomeinis karismatiska 
ledning var nu över. Hundratusentals iranier hade dött, och samman-
drabbningar mellan olika ideologier och folkgrupper hade skapat ett 
ruinerat land med en traumatiserad och sörjande befolkning, splittrad av 
infekterade ideologiska konflikter. På politikens område innebar detta 
att återuppbyggnad, konsolidering och pragmatism blev nödvändigt och 
under president Ali Akbar Rafsanjanis administration kom därför en 
 politik präglad av teknokratisk pragmatism att dominera landet. Rafsan-
jani satte ekonomin i första rummet, liberaliserade marknaden och för-
sökte normalisera relationerna med omvärlden i fråga om handel och 
ekonomi. Han kritiserades av dem som ville upprätthålla den revolutio-
nära glöden men togs i försvar av Irans nye högste ledare, Ali Khamenei. 

Vad beträffar den religiösa auktoriteten i landet innebar allt detta en 
förändring. Det teo-demokratiska velayat-e faqih-systemet skulle nu för 
första gången testas under mer stabila omständigheter och dessutom utan 
sin karismatiske centralgestalt. Kombinerat med Rafsanjanis pragma-
tiska linje innebar detta att den personcentrerade auktoritetsform som 
präglat landet under 1980-talet delvis kom att försvinna. Ali Khamenei 
– som hade övertagit rahbar-ämbetet – hade varken samma nivå av lär-
dom eller samma popularitet som Khomeini. Detta medförde problem 
som man var tvungen att lösa. För det första gällde det att skapa juridisk 
legitimitet kring den nye ledaren. Detta skedde genom en konstitutionell 
reform som genomfördes i juli 1989. Kriterierna för att få bli rahbar 
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 ändrades i denna så att folkligt stöd och högsta nivå av sharia-rättslig 
lärdom inte längre var absoluta krav. Detta innebär att Khamenei kunde 
axla posten utan att bryta mot grundlagen. För det andra gällde det att 
mobilisera stöd för den nya ledningen och tysta eventuella kritiker. 

1990-talet karaktäriserades alltså delvis av en stabilisering av de ekono-
miska förhållandena i det iranska samhället och delvis av den nya ledarens 
 försök att skapa legitimitet. Denna period innebar svår repression av dis-
sidenter och andra som inte slöt upp bakom den nya ledningen. Flera 
uppmärksammade politiska mord genomfördes och även tidigare högt 
aktade rättslärda tystades.

Byråkratisering

Det är i detta sammanhang som byråkratiseringen av iransk islam tar sin 
början. De stabila förhållandena innebar att den islamistiska visionen om 
ett samhälle som på alla områden genomsyras av islam kunde börja om-
sättas i praktiken. En viktig förändring var synen på vilka samhällsupp-
gifter en rättslärd sharia-utbildad person är satt att utföra. Tidigare i 
shiitisk tradition hade de rättslärda haft till uppgift att tolka islams lag i 
frågor som framför allt rör rituell praktik och civila relationer. De rätts-
lärda hade också genom sitt moraliska föredöme på ett indirekt sätt 
 kunnat kritisera och förmana kungamakten, dock alltid utan att själva ha 
direkta maktanspråk. Khomeinis modell innebär en vidgning av denna 
självförståelse hos ulama. I praktiken innebär detta att sharia-rättslig och 
teologisk kompetens uppvärderades i samhället på områden långt utanför 
moskéer och teologiska seminarier. Offentlig förvaltning, utbildnings-
sektorn, jordbruket, industrin och försvaret blev nu samhällssektorer i 
vilka sharia-juridisk kompetens blev meriterande. Som en konsekvens 
ökade antalet teologiska seminarier (madraseh) liksom antalet sharia-
studerande (tollab) lavinartat. Att studera några år på ett seminarium blev 
en väg in i en karriär som statlig tjänsteman. 

Utvecklingen innebar alltså i en synnerligen konkret bemärkelse att 
islam byråkratiserades i Iran. Den religiösa lagen blev den struktur som 
organiserade offentligheten och satte de juridiska ramarna för samhälls-
livet, samtidigt som de religiösa auktoriteterna blev administratörer och 
systembevarande tjänstemän. 

I takt med att ulama, de rättslärda, på detta sätt kom att utgöra en 
samhällselit fjärmades de alltmer från den roll som inbäddade i  människors 
vardagsliv som de haft tidigare i Irans historia. 1988 kom den amerikan-
ske antropologen Reinhold Loeffler ut med boken Islam in Practice som 
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sedermera blivit en klassiker inom religionsetnografin. I boken skildrar 
Loeffler det religiösa livet i en persisk by under de första åren efter revo-
lutionen. En av de bybor som intervjuas är den lokala mullan. Efter stu-
dier i Qom på 1960-talet hade denne återvänt till sin hemby där han 
förväntades leda bönelivet och tillhandahålla andlig vägledning. Loeffler 
beskriver hur de övriga byborna efter revolutionen blivit alltmer irrite-
rade på mullan. Under de viktigaste religiösa månaderna ramadan och 
muharram hade denne nämligen tagit för vana att resa till större orter 
för att leda mer inkomstbringande bönemöten där. Övriga bybor kände 
därför att han hade börjat fjärma sig från dem och deras gemensamma 
bygemenskap. 

Den kil mellan vanligt folk och rättslärda som Loeffler sätter fingret 
på genom denna observation från 1980-talet har inte minskat i den 
 islamiska republiken. Tvärtom har de trettio år som passerat sedan 
 Loeffler gjorde sina intervjuer inneburit en professionalisering av de 
rättslärdas tillvaro som – tillsammans med byråkratiseringen – radikalt 
förändrat deras roll.

Under mitt fältarbete 2014 besökte jag Pardisan. Det är en förstad till 
Irans sharia-rättsliga huvudsäte Qom, som växt upp som ett svar på den 
ökade tillströmningen av studerande till stadens teologiska seminarier. 
Pardisan tornar idag upp sig som ett artificiellt samhälle i öknen utanför 
lärdomsstaden. Det är kilometer efter kilometer med nybyggda höghus 
i ett systematiskt rutmönster där moskéer, matbutiker, små parker och 
idrottsanläggningar finns inlagda med jämna mellanrum. Förstaden hyser 
i dag över 8000 familjer och boendet här är statligt sanktionerat, billigt 
och vänder sig till tollab och rättslärda. ”De teologiska seminarierna 
 [houze] har valt att investera i detta”, berättar en av förstadens fastighets-
förvaltare som jag intervjuar, ”studenterna hyr först lägenheterna men 
får så småningom köpa loss dem till ett förmånligt pris.”

Det är ovanligt, får jag höra när jag talar med några av de rättslärda jag 
möter i Pardisan, att man flyttar tillbaka till sin hemort efter att man 
avslutat sina studier i Qom. I stället fortsätter man sitt liv i lärdomsstaden 
och åker endast hem i samband med predikouppdrag under ramadan och 
de andra stora högtiderna. ”Det är enklast så”, berättar Mohsen, en rätts-
lärd i 40-årsåldern som jag intervjuar i en av förstadens små parker, ”här 
är 80–90 procent av de boende rättslärda [ruhani], våra barn går i samma 
skola, alla kvinnor är hemmafruar.” Det finns något vilsamt, tycker 
 Mohsen, i att alla är likadana i Pardisan. I andra städer kan det hända att 
barn till rättslärda blir retade på gatan, berättar han, men det händer inte 
här eftersom alla kommer från liknande förhållanden.1
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Mohsens berättelse är en illustration till hur långt den förändring av 
de rättslärdas roll som Loeffler vittnade om under 1980-talet har gått. 
Det massiva statliga stödet till de religiösa institutionerna har lett till en 
ökning av antalet rättslärda och en breddning av de områden där deras 
kompetens anses relevant. Samtidigt har utvecklingen lett till att de rätts-
lärda blivit en byråkratisk tjänstemannaelit som fjärmat sig från befolk-
ningen.

Sekularisering

Den ökade distansen mellan rättslärda och vanligt folk innebär, trots att 
den är förbunden med ett maktövertagande, också en förlust av kontroll 
och påverkan på lekfolkets värderingar. Det internationella värderings-
studieprojektet World Values Survey (WVS) har på basis av enkätunder-
sökningar framställt ett index över vad de kallar ”övergripande sekulära 
värderingar” (overall secular values) i ett antal länder. Bland dessa ingår 
Iran vid två tillfällen, 2000–2004 samt 2005–2009, och från dessa tids-
perioder finns sekulariseringsindex för detta land att tillgå. Som framgår 
av tabellen nedan visar resultatet på en tydlig förskjutning mot sekulära 
värderingar i Iran under den aktuella perioden. Befolkningsandelen med 
obefintligt sekulära värderingar minskar från 42 procent till 8 procent 
medan de med medelnivåer av sekulära värderingar ökar från 4,5 procent 
till 25,3 procent.

Grad av sekularitet, Iran    År 2000–2004      År 2005–2009    Jämför, Sverige 2009

0–0,1      obefintlig 42,1% 8,0% *
0,1–0,2   mycket låg (median) 26,9% 20,9% 1,9%
0,2–0,3   låg 14,8% 20,9% 6,1%
0,3–0,4   ganska låg 5,3% (median) 20,8% 14,5%
0,4–0,5   medel 3,4% 17,1% 22,2%
0,5–0,6   medel 1,1% 8,2% (median) 23,2% 
0,6–0,7   ganska hög 0,8% 3,0% 20,3%
0,7–0,8   hög 0,1% 0,9% 9,3%
0,8–0,9   mycket hög * 0,1% 2,5%

0,9-1      total * * 0,1%

Grad av övergripande sekulära värderingar i Iran enligt WVS.

En närliggande tolkning av dessa tal är att det teokratiska systemet, byrå-
kratiseringen av religionen, fjärmandet av de rättslärda från den övriga 
befolkningen och den politiska repressionen har skapat en motreaktion 
från befolkningen i form av ett alltmer tydligt avståndstagande från islam 
och teokrati. Om man med sekularisering avser det juridiska särskiljandet 
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av religion och stat pågår förvisso ingen sekulariseringsprocess i Iran, 
eftersom det teokratiska systemet fortfarande råder. Men om vi med 
World Values Survey förstår begreppet i en vidare bemärkelse, som fram-
växten av sekulära värderingar hos människor, tycks statistiken alltså 
tydligt visa hur ett växande befolkningslager i Iran, trots landets syste-
matiska satsningar på islamisering, blir allt mer sekulariserade. Att så är 
fallet stämmer också med min egen erfarenhet i landet. Allt fler iranier, 
förefaller det, vänder sig i sitt missnöje med regimen bort från religion i 
allmänhet och islam i synnerhet. 

Det hela är dock inte fullt så enkelt som det kan framstå vid en första 
anblick. Om vi beaktar svaren på de enkätfrågor i WVS som explicit frå-
gar om religion framträder nämligen en delvis annan bild. Iran framstår 
i dessa svar som ett land med en mycket religiös befolkning i jämförelse 
med andra länder. I Iran anger till exempel omkring 78 procent att reli-
gion är något som är mycket viktigt i deras liv och 71 procent att religiös 
tro är något som de speciellt uppskattar hos barn. Förvisso är siffrorna 
lägre än i de närmsta grannländerna (i Irak är motsvarande siffror 94 
respektive 91 procent, i Pakistan 82 respektive 86 procent) men de är 
ändå höga om de jämförs med de flesta andra länder i världen. 

Mer intressant är dock att de explicita religionsfrågorna inte ger någon 
indikation på religiös förändring eller sekularisering under den aktuella 
tidsperioden. Tvärtom visar dessa frågor att iranierna värderar  religionens 
betydelse i sina liv, och dess betydelse för barn, lika högt under de tvåunder-
 sökningsperioderna. I fråga om barnen finns det till och med en viss ök-
ning i religionsbejakandet. Om dessa frågor tas som utgångspunkt finns 
alltså inga indikationer på sekularisering under den aktuella perioden. 

Här tycks WVS resultat vara motsägelsefulla. Deras undersökningar 
visar å ena sidan att graden av explicit religiositet är konstant, men å 
andra sidan att graden av sekulära värderingar har ökat markant. För att 
förstå detta förbryllande faktum måste vi titta närmare på de enkät-
resultat som ligger bakom det övergripande sekulära värderingsindexet. 
För att skapa detta index har WVS utgått från fyra andra så kallade sub-
index. Ett av dessa berör religion på ett explicit sätt (disbelief-index) och 
är en sammanslagning av resultatet på frågor som rör vikten av tro och 
 religiös praktik i respondenternas liv. Utöver detta tillkommer tre ytter-
ligare subindex. Det första rör antiauktoritära hållningar (defiance-index) 
och baseras på enkätsvar på frågor om auktoritetstro, nationalism och 
 religiös lydnad. Det andra mäter graden av relativism i synen på normer 
(relativism-index) och det tredje mäter graden av misstro mot armén, poli-
sen och rättsväsendet (scepticism-index).
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Den markanta ökningen av övergripande sekulära värderingar som 
WVS visar på i Iran handlar alltså inte primärt om det som responden-
terna själva skulle identifiera som religiös tro, praktik eller identitet utan 
om attityder som förvisso kan hänga samman med religiös tro och prak-
tik, men som inte nödvändigtvis gör det. Om vi undersöker vilka sub-
index det är som ligger bakom iraniernas ökade sekularisering enligt det 
övergripande sekulariseringsindexet finner vi vidare att det huvudsak-
ligen är de som har med misstro och antiauktoritära hållningar att göra. 
Vi kan därför konstatera att WVS sekulariseringsindex utgår från en 
definition av religion och sekularitet som på förhand likställt religion med 
auktoritetstro, lydnad och en okritisk hållning, och sekularitet med mot-
satsen till detta. Om religion på förhand definieras som okritisk auktori-
tetstro kodas iranier som icke-religiösa när de tar avstånd från korruption 
och despoti, trots att de i samma enkät anger att religion fortsatt är något 
de värderar högt och identifierar sig med. Religiositet som kombineras 
med liberala värden och auktoritetskritik kommer, med samma logik, att 
kodas som sekulär.

Det är förvisso upp till varje forskare att stipulera de definitioner man 
önskar och WVS har varit föredömligt tydliga med att redogöra för de 
resonemang som ligger bakom deras slutsatser. Samtidigt är den impli-
cita religions- och sekulariseringsförståelse som ligger bakom just detta 
index långt ifrån oproblematisk. Detta av flera skäl. För det första skiljer 
den sig markant från den dominerande religionsförståelsen hos de män-
niskor den beskriver. Om vi håller oss till Iran så är ju den dominerande 
religiösa diskursen i landet den som etablerades i samband med den 
 islamiska revolutionen 1979. I denna diskurs är auktoritetstro, lydnad 
och en okritisk hållning något som primärt associeras till den sekulära 
regim som islamisterna – inklusive filosofiskt skolade maktkritiker som 
Murtaza Mutahhari och Ali Shariati – gjorde revolution mot. Det är 
alltså, i denna diskurs, det sekulära som associeras med lydnad och bris-
tande kritik, medan religionen associeras till maktkritik, självständighet 
och revolution. Den iranska islamismens främsta slagord, esteghlal, azadi, 
jomhuri-ye eslami! (oberoende, frihet, islamisk republik!), fångar denna 
självbild och den religions- och sekularitetsförståelse som präglar den 
 iranska islamismen. I den shiitiska världen förstärks detta synsätt av 
grannlandet Iraks moderna politiska historia. Saddam Hussein, som 
var landets ledare från 1979 till 2006, var en sekulär despot som förtryck-
te den shiitiska majoritetsbefolkningen i Irak, inklusive dess religiösa 
ledare, på ett systematiskt och genomgripande sätt. 

För de irakier och iranier som erfarit Saddam Husseins förtryck eller 
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som fått sin världsbild formad i den iranska revolutionsdiskursen fram-
står alltså WVS implicita antagande – att skepsis och antiauktoritära 
värderingar hänger samman med avståndstagande från religion – som 
kontraintuitivt och grundat i en annan religio-politisk situation än den 
dominerande iranska och irakiska. Det är signifikativt att publikationen 
i vilken denna analys av WVS-resultaten presenteras bär namnet Freedom 
Rising; sekulariseringen associeras här till övergripande värderingsför-
skjutningar mot större individuell frihet.

Givetvis är det inte så att forskningen om iransk islamism måste dela 
dennas kategoriseringar eller självbild, men det är ett problem om slut-
satser kring vilka av människors värderingar som hänger samman utgår 
från föreställningar som markant skiljer sig från dessa människors egna. 
Åtminstone bör man i sådana fall utifrån empirin visa att det finns ett 
sammanhang. 

Frågan är då om det finns ett sammanhang mellan avståndstagande 
från religion och antiauktoritära stämningar i Iran på det sätt som WVS 
antyder. Kritiken till trots ger ju WVS-indexet en viktig indikation på en 
attitydförskjutning som skett i landet. Det är värt att notera att den  första 
av de två undersökningarna genomfördes under en period då konfron-
tationen mellan västtillvända reformister och revolutionstrogna i landet 
stigit upp till ytan på ett mycket påtagligt sätt. Valet av reformisten 
 Mohammad Khatami till president 1997 innebar att de liberala krafterna 
i landet fick luft under vingarna, något som ledde till starka motreaktio-
ner från motståndarlägret och så småningom till valet av den anti-refor-
mistiske Mahmoud Ahmadinejad till president 2005. WVS-statistiken 
bekräftar erfarenheten som många som vistats i Iran under denna period 
känner igen, nämligen hur valet av Khatami öppnade för kritik av regi-
men, som resulterade i repression, som ytterligare stärkte de antiaukto-
ritära och regimkritiska känslorna. Det var denna spiral av motstånd och 
repression som trappades upp och ledde till de landsomfattande demon-
strationerna under sommaren 2009.

Detta för oss åter till frågan om iraniernas sekularisering. Ur det 
 utomstående perspektiv som genomsyrar WVS indexering förefaller det 
intuitivt att betrakta de reformistiskt sinnade krafterna i Iran som mindre 
religiösa än deras meningsmotståndare. Detta stämmer så till vida att 
många iranier som tydligt tar avstånd från religion sällade sig till det 
reformistiska lägret. Den gröna rörelsen, alltså de regimkritiska demon-
stranterna 2009, formulerade en genomgripande kritik av det isla mistiska 
etablissemanget, den högsta ledaren Khamenei och flera andra islamiska 
institutioner, och bakom denna kritik ställde sig mängder av demokrati-
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ivrande, liberala, rojalistiska och vänsterorienterade iranier världen över, 
många med en genomfört sekularistisk politisk agenda. Samtidigt är det 
förenklande att beskriva den gröna rörelsen i stort som sekulär i bemär-
kelsen icke-religiös. Det finns flera skäl till detta. Rörelsens två ledare, 
Mehdi Karroubi och Mir-Hossein Mousavi, är båda islamister med djupa 
rötter i den iranska islamismen. Karroubi är dessutom en rättslärd från 
Qom. Bakom dessa stod också flera andra namnkunniga rättslärda, inte 
minst den före detta presidenten Khatami och ayatollah Montazeri, som 
varit med att skriva författningen till den islamiska republiken. Den  gröna 
färgen som fick symbolisera rörelsen är förstås islams gröna färg, och den 
togs som symbol för att Mousavi är en så kallad sayyid, alltså en person 
av aristokratisk börd och med släktarv tillbaka till profeten Muhammed. 
Vidare var ett av rörelsens främsta slagord Allahu akbar!, ”Gud är större”. 
Demonstranter bar också runt på Koranen och man hyllade dem som 
dödats i konfrontationerna genom att ropa shiitisk så kallad salawat: 
”Gud, välsigna Muhammed, och Muhammeds hushåll, och påskynda 
botgörelsen.” 

Vi kan alltså konstatera att det finns en antiauktoritär rörelse i Iran 
som vänder sig mot delar av det islamistiska etablissemanget, som är 
antiauktoritär, skeptisk och frihetssträvande, vilket dock inte betyder att 
den därmed i sin helhet kan beskrivas som sekulär i konventionell be-
märkelse. Vad gäller religiositet i konventionell bemärkelse – som guds-
tro, rituell praktik och en religiöst definierad identitet – är iranierna 
 förvisso mindre religiösa än befolkningarna i sina konstitutionellt sett 
betydligt mer sekulära grannländer, men någon rörelse mot större av-
ståndstagande från religion i allmänhet under 00-talet går inte att be-
lägga utifrån WVS-statistiken. 

Karismatisk väckelse

En annan och kanske för många oväntad reaktion på byråkratiseringen 
av islam i Iran kommer inifrån den iranska shiismen, i form av en karis-
matisk väckelse. Inom shiitisk islam finns en rad rituella traditioner som 
går ut på att minnas och manifestera lojalitet med imam Hussein och 
dennes martyrdöd i Karbala. De årliga sorgeprocessionerna i samband 
med månaden muharram är förmodligen de mest kända, men utöver 
dessa finns en rad andra sammanhang där människor samlas för att  lyssna 
till berättelser om Karbala, be och gråta. De sorgepredikanter som leder 
dessa sammankomster kallas för maddahan och är vanligtvis teologiskt 
oskolade men fromma shiiter med bra sångröst och förmåga att väcka 
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religiösa känslor hos sina åhörare. En maddah brukar vara kopplad till en 
samling människor som lyssnar till hans sånger och sorgepredikningar. 
En sådan grupp kallas traditionellt för en heyat (ordagrant ”samling”) 
och är vanligtvis knuten till en sorts bönehus som kallas hosseinieh. För-
enklat kan man säga att iransk shia i fråga om organisation och ledarskap 
är tudelat. Å ena sidan finns de teoretiskt skolade rättslärda, som står 
för juridiskt och teologiskt kunnande och är kopplade till moskéer och 
teologiska seminarier. Å andra sidan finns folkfromhetens böneledare, 
maddahan, som uppbär sin position genom sina karismatiska förmågor 
och som organisatoriskt är länkade till heyat-kretsar.

Den islamiska revolutionen 1979 innebar en förstärkning av dessa 
böne ledares position och deras nätverk i Iran. Ayatollah Khomeini legi-
timerade folkfromhetens uttryck genom att själv låta en maddah fram-
föra sorgeböner i samband med sina framträdanden. Redan från början 
fanns här en idé om en sorts arbetsfördelning mellan ulama – vars uppgift 
det var att i kraft av sin sharia-juridiska kompetens övervaka samhället 
och de demokratiska beslutsordningarna – och maddahan, vars uppgift 
det var att genom sina passionerade framföranden förankra de rättslärdas 
budskap i människors hjärtan.

I början av 1990-talet kom förutsättningarna för denna arbetsför-
delning att ändras. Nu var kriget med Saddam Husseins Irak över och 
Khomeini hade dött. Den nya högste ledaren Ali Khamenei, som alltså 
än i dag är Irans ledare, hade till uppgift att upprätthålla den revolu-
tionära, nästan apokalyptiska glöd som präglat revolutions- och krigs-
åren och som blivit en central del i den islamiska republikens självbild 
och berättelse. Samtidigt behövde landet stabiliseras, byggas upp och 
återhämta sig ekonomiskt efter åtta år av kaos. Khamenei behövde också 
hitta vägar att bygga upp sin egen legitimitet eftersom han varken i 
fråga om juridisk lärdom eller folklig popularitet höll samma nivå som 
Khomeini gjort. I etablissemangets strävan att åstadkomma detta blev 
de folkliga böneledarna en viktig resurs och vid denna tid kom därför 
maddah-rollen att professionaliseras, viktiga heyat-grupper att knytas till 
den högste ledaren och heyat-subkulturen i allmänhet att förstärkas. 

Inom den passionerade subkultur som på detta sätt stärktes ville man 
förändra det iranska samhället och återuppta den kulturella revolution 
(enghelab-e farhangi) som man menade hade avmattats. Man odlade en 
romantisering av Irakkriget och en identifiering av det med imam 
 Husseins legendariska krig mot den ummayadiske kalifen på 600-talet. 
En respondent som tillhör heyat-rörelsen i dag beskriver den roll som 
berättelserna om Irakkriget haft för honom och hans vänner:
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Bilden av dessa martyrer, deras livsstil, hur de övergav allt – studier, 
pengar, kvinnor, allt – för att dra ut i kriget. För oss blev det en uto-
pisk livsstil som vi ville försöka återskapa också i våra vanliga liv i 
städerna, den fria, fantastiska, lyckliga och andliga livsstil som de fick 
uppleva under kriget. (intervju, Teheran 1 juni 2014)

Det skulle dock dröja fram till slutet av 1990-talet innan mobiliseringen 
av heyat-grupperna tog fart på allvar. 1997 vann Mohammad Khatami en 
jordskredsseger i det iranska presidentvalet. Han var en reformistiskt 
sinnad rättslärd som ville liberalisera landet, försonas med Förenta 
 staterna och öppna upp mot väst. För de personer från heyat-rörelsen som 
jag intervjuat var denna vändning i Irans politiska landskap en fullkom-
lig chock. De berättar hur de upplevde att de var på gång att skapa det 
islamiska drömsamhälle som revolutionen – i deras förståelse – syftat till, 
när de plötsligt efter valet förstod att en majoritet av befolkningen inte 
alls delade deras visioner och samhällsideal. För dem, och för det islamis-
tiska etablissemang som understödde dem, innebar detta insikten att en 
ny mobilisering för att återväcka den kulturella revolutionen var nödvän-
dig. Så här uttryckte en predikant som jag intervjuade i Iran under denna 
period saken: 

Hade vi vår revolution, alla dessa martyrer, alla dessa krigsskadade, 
alla dessa krigsfångar så att vi kan återgå till Shah-perioden? Varför 
gjorde vi det i så fall? Varför hade vi denna revolution? Varför alla 
dessa martyrer i Golestān-e Shahidān [martyrträdgården, epitet på be-
gravningsplats]? Var det för att de rika skulle kunna bli ännu rikare? 
För att en rikemansson ska kunna betala sig ur sin värnplikt, ordna 
privatlärare och sedan flytta utomlands? Medan en yngling från en 
fattig familj ska göra militärtjänst, känna sig underlägsen och sedan 
ändå inte ha råd att gå på universitetet? Var det därför vi hade vår 
revolution? Samma gamla historia. Martyrerna kommer ställa oss till 
svars för detta! (Isfahan, 23 augusti 1999)

Khatami-perioden innebar alltså på samma gång liberalisering och ökat 
engagemang för de islamistiska revolutionära idealen. Samtidigt som 
presidenten talade om civilisationsdialog i FN-huset och unga kvinnor i 
Teheran i allt högre grad utmanade de offentliga sedlighetsreglerna, 
mobi liserades heyat-grupper runt om i landet för att stävja denna ut-
veckling. Nya hosseinieh-lokaler byggdes, heyat-grupper etablerades på 
universiteten och allt fler maddahan började ta plats i offentligheten. 
Det var denna delvis folkliga och delvis orkestrerade väckelse som förde 
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Mahmoud Ahmadinejad till seger i presidentvalet 2005 och som därmed, 
åtminstone för en period, lyckades förverkliga visionen om ett nytt 
 genomslag för en mer hårdför islamistisk politisk linje i landet. 

Ahmadinejad var en presidentkandidat som stod den högste ledaren 
Khamenei nära, och den heyat-kultur som skapade folklig mobilisering 
bakom hans kandidatur användes således för att stödja velayat-e faqih och 
den rättslärda eliten i landet. Intressant i detta sammanhang är dock det 
faktum att heyat-rörelsen också knöt an till en samhällstrend som oftast 
inte uppmuntrats av Irans klerikala etablissemang, nämligen den typ av 
kroppsligt och estetiskt orienterad ungdomskultur som världen över 
kommer till uttryck i dansmusik, fan-kultur och klubbliv.

Under Khatamis tid som president lanserades internet i Iran på bred 
front. Detta gjorde att regimens ambitioner att isolera iranierna från den 
”kulturella invasionen” av västerländsk populärkultur blev omöjliga att 
upprätthålla. Det stora antalet som flytt landet innebar också att de  flesta 
iranier hade släktingar utomlands, vilket förstås underlättade kontakten 
mellan iransk och västerländsk kultur. Khatami-perioden innebar därför 
att den globala populärkulturen kunde flöda in med full kraft, åtmins-
tone till de mer välbeställda segmenten av Irans befolkning.

Den karismatiska heyat-kulturens tillväxt kan ses som de mer islamis-
tiskt konservativa befolkningssegmentens svar på denna utveckling. 
Denna rörelse har nämligen i allt högre grad kommit att likna andra 
ungdomssubkulturer. Idag har många maddahan popstjärnestatus i Iran. 
Fotografier på dem säljs som glansiga affischer för deras anhängare att ha 
på väggen, de tjänar stora pengar på att resa runt och framföra sina böne-
möten och detaljer i deras klädstil plockas upp som identitetsmarkörer 
och attribut bland heyat-ungdomar. Deras böneframträdanden har  vidare 
blivit alltmer utstuderade och musikaliskt genomförda. Enskilda madda-
han vinner berömmelse genom att införa en ny rytm eller sångstil på sina 
möten. Maddahan influerar varandra så att det bildas trender och ström-
ningar på samma sätt som på andra musikscener. En sådan stil är den så 
kallade passionerade (shur) stilen som utvecklades under Ahmadinejad-
perioden. Denna stil associeras med berömda maddahan som Mahmoud 
Karimi eller Nariman Panahi och kännetecknas av ett mycket monotont 
och rytmiskt upprepande av ett ord eller en poetisk eller religiös fras. Ett 
möte med någon av dessa stjärnor kan bestå av att folkmassan vaggar 
fram och tillbaka, rytmiskt slår sig över bröstet och sjunger en fras i upp 
emot en och en halv timme. Det hela skapar en mycket suggestiv stäm-
ning som för tankarna dels till diverse traditionella islamiska fromhets-
former, dels till monoton technodans på en klubb i Stockholm, Beirut 
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eller Tokyo. Det finns både kvinnliga och manliga maddahan i Iran, men 
i linje med islamisk tradition sker mötena i homosociala miljöer. 

Heyat-rörelsen utmanar inte velayat-e faqih på något explicit sätt, tvärt-
om ses den – med några få undantag – som ett uttryck för revolutionär 
glöd och beredvillighet att ställa upp för den högste ledaren. Men sam-
tidigt, kan man argumentera, undergräver rörelsen det teokratiska 
 systemet eftersom dess medlemmar ofta kombinerar sitt passionerade 
heyat-engagemang med ett relativt ljumt intresse för sin religions legala 
auktoriteter. De heyat-medlemmar jag följt har ofta bilder på sina favorit-
maddahan på väggen, men sällan uttrycker de något intresse för rättslärda 
auktoriteter. Implicit innebär detta en annan prioritering i fråga om 
vilka delar av livet det är som deras religion förväntas beröra än den som 
det klerikala etablissemanget förespråkar. Heyat-ungdomarnas religiositet 
handlar inte om lagar, regler, teologi eller samhällsbyggande, den hand-
lar om passion, estetik och kroppslig extas – och därmed innebär den 
också indirekt ett ifrågasättande av den auktoritetsordning som  Khomeini 
etablerade, velayat-e faqih, som alltså lyfter upp den sharia-rättsliga aspek-
ten av samhällelig och religiös auktoritet över alla andra former av auk-
toritet. 

Vid ett antal tillfällen har enskilda maddahan hamnat i konflikt med 
rättslärda efter att de gjort teologiska uttalanden som saknar rättslärd 
sanktion. På detta sätt har heyat-rörelsen kommit att bli en delvis okon-
trollerbar form av religiositet. Efter att Ahmadinejad tillträdde som pre-
sident har också försök gjorts att tygla landets många maddahan genom 
att införa krav på ett särskilt certifikat för denna yrkeskår. Huruvida dessa 
försök kommer få heyat-generationen att rätta in sig i leden återstår att 
se. Vad som framstår som tydligt är att det teokratiska etablissemanget i 
Iran utmanas från oväntade håll i takt med att den iranska befolkningens 
religiösa attityder och beteenden förändras. 

I den här artikeln har jag presenterat och diskuterat två relaterade men 
motsatta förändringar i Irans moderna religio-politiska historia, dels en 
anti-auktoritär och sekulär vändning, dels en karismatisk väckelse. 
Tillsam mans säger dessa rörelser något om de oförutsägbara och mot-
sägelsefulla samhälleliga och religiösa reaktioner som en teokratisk 
 statsordning i vår tid kan ge upphov till.

Irans moderna historia visar hur en religion i takt med samhällets 
politiska utveckling kan vrida och vända sig runt sig själv. Iransk shia 
förvandlades till en protestreligion mot kolonial exploateringspolitik 
vid sekelskiftet 1900, den blev revolutionär under 1960-talet, då anti-
auktoritära strömningar satte sin prägel på världspolitiken, och efter 



 revolutionen 1979 blev den en teokratisk statsideologi med en retorik 
som lockade hundratusentals iranier ut i kriget mot Irak. Men föränder-
lig heten och dynamiken upphörde inte med den religiösa elitens makt-
övertagande. I stället utmanas i dag de nya strukturerna inifrån religionen 
själv, då en ny antiauktoritär folkrörelse klär sin retorik i etablissemang-
ets färger och en karismatisk väckelse undergräver de auktoriteter den 
var tänkt att befästa. Irans moderna historia vittnar om de oförutsäg-
bara och motsägelsefulla strömmar längs vilka religion rör sig genom 
samhällskroppen, och den utmanar bilden av en rak och överskådlig 
kamp mellan religion och sekularitet som två tydligt urskiljbara läger.
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Den villkorade sekularismen
bharatiya janata party 

och hinduisk sekularisering

Eva Hellman

I Indien utnyttjar den hindunationalistiska rörelsen seku-
larismen som en del i kampen mot kristna och muslimer. 
När sekularism paras med nationalism utmanar det demo-
kratin, liberala värderingar och traditionella gandhianska 
uppfattningar om den sekulära staten.

*

Under de senaste trettio åren har hindutvarörelsen, som arbetar för att 
hinduisera olika delar av det indiska samhället, utvecklats till en domi-
nerande politisk och social kraft i Indien. Vid det senaste parlaments valet 
i maj 2014 blev rörelsens politiska front Bharatiya Janata Party (BJP) 
största parti med 52 procent av platserna i underhuset (Lok Sabha). För 
första gången på tre decennier hade därmed ett enskilt parti egen majo-
ritet i parlamentet. Hindutvarörelsen är således inte längre enbart en 
ideologiskapande och kampanjdrivande organisation, utan har i dag 
 politisk kraft att dra upp riktlinjerna för det framtida Indien. 

BJP:s valmanifest 2014 skisserar ett neoliberalt ekonomiskt och socialt 
program: ekonomin ska liberaliseras, statliga företag ska privatiseras, 
individen ska ges förutsättningar för att utveckla företag, handelshinder 
ska tas bort. Detta program syftar till att utveckla och sprida välstånd, 
utplåna sociala motsättningar, ge individen möjlighet att utveckla sin 
fulla potential som samhällsmedborgare och till att minska statsappara-
tens roll. I slutändan kommer Indien med detta program att utvecklas till 
ett globalt föredöme, anser BJP.1 

Denna visionära neoliberalism är inplacerad i en villkorande ram av 
hindutvaideologi. På valmanifestets omslag avbildas ledande partiföre-
trädare, inklusive premiärministerkandidaten Narendra Modi, som alla 
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varit pracharaker (organisatörer) inom Rashtriya Svayamsevak Sangh 
(RSS), som är den hårdföra kärnan i hindutvanätverket. Nätverket består 
av en rad olika grupper som arbetar för att bygga ett hinduiskt Indien. 
Det består av ideologiskapande tankesmedjor, politiska partier och ak-
tionsgrupper som organiserar olika grupper i samhället. Organisationen 
RSS är centrum och BJP är dess politiska front. 

På insidan av valmanifestet avbildas den ledande hindutvaideologen 
pandit Deendayal Upadhyaya. Inledningsvis tecknar BJP sedan en bild av 
en svunnen (hinduisk) guldålder som partiet nu arbetar för att åter-
upprätta. Manifestets slutavsnitt har titeln Amritmay Bharat. Där sam-
manfattas den utveckling partiet vill åstadkomma med en bild från den 
hinduiska mytologin. Hela Indien – inte enbart de fyra klassiska pilgrims-
ställena – ska skyddas av den gudomliga odödlighetsdryck som vaish-
navatexterna talar om. Manifestet avslutas dels med slagordet Jai Hind! 
som är en indisk devis som ungefär betyder ”Länge leve Indien!”, dels 
med ett omnämnande av den kontroversiella dikten Vande Mataram, där 
 Indien kallas Bharata Mata (”Moder Indien”) och identifieras med den 
hinduiska gudinnan Durga. BJP vill göra texten, som skrevs 1882 av den 
tidige frihetskämpen Bankim Chandra Chatterjee, till ny nationalsång. 
Motståndet från muslimska och sikhiska organisationer är dock stort. 
Muslimer kan inte tänka sig att be till en hinduisk gudinna och sikher 
motsätter sig att bara en religions symboler lyfts fram i det mång religiösa 
Indien.

BJP:s konstitution slår fast att partiet är sekulärt, det vill säga att man 
driver en politik som är i samklang med republiken Indiens konstitution.2 
I artikel IV i valmanifestet kallar man den egna tolkningen av sekularism 
för positiv sekularism. Hindiversionen av uttrycket lyder pantha nirpeksha 
arthat sarva dharma sambhav (neutral i förhållande till religion, det vill 
säga alla religioner ska behandlas lika). Därmed vill man markera mot 
Kongresspartiets (INC) förståelse av sekularism, som inom hindutva-
nätverket föraktfullt kallas för pseudo-sekularism. Termen pseudo-seku-
larism myntades 1951 av den indiske dominikanen och Gandhilärjungen 
Anthony Elenjimittam i boken Philosophy and Action of the R.S.S. och har 
därefter varit ett centralt inslag i hindutvaretoriken. De som använder 
frasen menar att Kongresspartiet med läpparna bekänner sig till sekula-
rismen som princip, men att de genom sin politiska praktik, till exempel 
acceptans av särlagstiftning för muslimer och kristna, underminerar 
 byggandet av ett sekulärt Indien där varje religion ska behandlas lika. 
Hin dutvarörelsen anser att kristna och muslimer blir positivt särbehand-
lade av Kongresspartiet. 
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Med den här artikeln vill jag kontextualisera och problematisera BJP:s 
så kallade positiva sekularism. Nu när BJP, som är hindutvarörelsens 
politiska front, innehar den politiska makten har partiet möjlighet att 
driva igenom tillägg till den nuvarande konstitutionen eller till och med 
ersätta den med en ny. Hur kan BJP:s variant av sekularism komma att 
utvecklas? Vilka delar av Indiens nuvarande konstitution kan de för-
ändra? Vilka politiska och sociala följder kan det i sin tur få för medbor-
garna? Vilka interna spänningar inom hindutvanätverket måste politi-
kerna inom BJP tackla när begreppet ska utformas för praktisk handling? 

Den indiska konstitutionen 

Konstitutionen för det självständiga Indien antogs av en konstituerande 
församling den 26 november 1949 och började gälla den 26 januari 1950, 
som därefter firas som Självständighetsdagen. Den indiska konstitutio-
nen är ett levande dokument som också behandlar nya företeelser i det 
indiska samhället, och den har sedan 1950 utökats med ett hundratal 
tillägg. Bestämningarna sekulär och socialistisk lades till 1976 i det 
 fyrtioandra tillägget. Konstitutionens riktningsgivande inledning slår då 
fast att Indien är en ”sovereign, socialist, secular, democratic republic”. 
Texten stadgar alltså att den indiska nationalstaten ska vara sekulär (panth 
nirpeksha, neutral i förhållande till religiösa grupper). Inledningen lyder:

We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India 
into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure 
to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of 
thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and 
of opportunity; and to promote among them all fraternity assuring 
the dignity of the individual and the unity and integrity of the 
 Nation.3 

Historiskt hör idén om den indiska staten som sekulär ihop med kampen 
för ett självständigt Indien och avståndstagandet från teorin om två na-
tioner. En stat fri från religiöst inflytande sågs av många frihetskämpar 
som en förutsättning för sammanhållningen av det multireligiösa Indien 
med hinduer i majoritet och muslimer, kristna och sikher som betydelse-
fulla minoriteter. Frihetskämpar och ledare som Mohandas Karamchand 
Gandhi (1869–1948) och Jawaharlal Nehru (1889–1964) tog därmed 
 avstånd från idén att ersätta det koloniala styret med en hinduisk re-
spektive muslimsk nationalstat. Den muslimske ledaren Mohammed Ali 

Eva Hellman



99

Den villkorade sekularismen

Jinnah (1876–1948) valde en annan väg genom att arbeta för en egen stat 
(Pakistan) för indiska muslimer. 

Två idealtyper av indisk sekularism

I den tidiga diskussionen om den sekulära staten användes ordet dharma 
som beteckning såväl för allmänbegreppet religion som för enskilda re-
ligioner. I konstitutionen valde man i stället att använda ordet panth, som 
med sin mer avgränsade betydelse är ett lämpligare ord. Dharma används 
vanligen för att beteckna sådant som ses som eviga sanningar eller lagar 
som bär upp tillvaron. Bytet av term uppfattades som positivt av BJP-
ledaren Atal Bihari Vajpayee.4 I BJP:s konstitution används som vi sett 
båda termerna.

Konstitutionen ger inte heller några exakta anvisningar för vad ett 
sekulärt Indien innebär. Det har därför utvecklats två huvudtolkningar, 
som bygger vidare på Gandhis respektive Nehrus tankar. Den gandhian-
ska tolkningslinjen brukar sammanfattas med uttrycket sarva dharma 
sambhava, en beteckning som också BJP använder i partiets konstitution 
och som de alltså översätter som positiv sekularism. 

För Gandhi innebar förhållningssättet att den sekulära staten inte ska 
dra sig tillbaka från religionsfrågor. Eftersom alla religioner, enligt 
 Gandhi, innehåller glimtar av sanningen om det gudomliga, ska religiö-
sa värden ha inflytande över såväl individens liv som samhällets utform-
ning. Alla religioner ska också behandlas på samma sätt. 

Enligt en så kallad nehruviansk tolkning ska alla religioner respekteras, 
men de ska inte ha någon plats i det offentliga livet, utan ligga inom den 
privata sfären. Således ska staten förhålla sig neutral i frågor som rör 
religion och rågången mellan det sekulära och det religiösa ska vara 
 tydlig. Uttrycken dharma nirpeksha och panth nirpeksha, det vill säga att 
staten ska vara neutral i religionsfrågor, har använts för denna tankefigur. 
Formuleringarna har ömsom tolkats negativt som att staten ska avstå 
från att blanda sig i religiösa frågor, ömsom positivt som att staten ska 
behandla alla religioner på ett likartat sätt. 

Båda den gandhianska och den nehruvianska avgränsningen leder till 
problem när de tillämpas på enskilda artiklar i konstitutionen. Enligt 
artikel 44 ska staten utveckla en gemensam civillagstiftning, det vill säga 
en civillag som inte är religiöst grundad. Staten har med denna viljerikt-
ning som stöd ersatt den tidigare hinduiska privatlagen med en sekulär 
lagstiftning. Detsamma har emellertid inte skett med sharia. För musli-
mer gäller fortfarande en religiöst sanktionerad lagstiftning som reglerar 
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sådant som äktenskap och arv. Syftet med den skilda behandlingen av 
hinduisk och muslimsk privatlag har från myndighetshåll motiverats med 
att en redan utsatt minoritet inte bör utsättas för ytterligare påfrestning-
ar. Särlagstiftningen ger ett exempel på att staten inte fullt ut har ersatt 
religiös lagstiftning med sekulär. 

Konstitutionens artikel 25.2 ger staten rätt att kontrollera de religiösa 
institutionernas världsliga eller sekulära delar. Det kan gälla styret, eko-
nomin, sedvänjor eller politisk aktivitet. Lagar har stiftats som ger staten 
denna rätt över hinduiska tempel, men inte över moskéer och kyrkor. 
Staten har rätt att sälja templens mark och att förfoga över tempelinkoms-
terna, som främst utgörs av gåvor från praktiserande hinduer. Även  detta 
kan ses som en avvikelse från den sekulära statens uppgifter enligt både 
en nehruviansk och en gandhiansk tolkning. 

Flera händelser i det indiska samhället har gång på gång tydliggjort 
sprickan mellan konstitutionens sekulära ideal och den politiska var-
dagens komplexitet. Vi har sett hur politiker i kamp om religiöst (särskilt 
hinduiskt och muslimskt) baserade röstbanker brutit mot konstitutio-
nens sekulära ledstjärna. Genom en dom i Högsta domstolen år 1978, där 
domarna dömde efter den sekulära brottsbalken, tilldömdes den från-
skilda muslimska kvinnan Shah Bano Begum underhåll. Maken och 
 muslimska organisationer menade att beslutet stred mot den muslimska 
civillagen sharia och därmed var ett brott mot den konstitutionellt skyd-
dade religionsfriheten. Efter stora demonstrationer för och emot domen 
upphävde Kongressregeringen under Rajiv Gandhis ledning det sekulärt 
grundade domslutet. Ett annat exempel på politikers avsteg från ett seku-
lärt förhållningssätt inträffade i delstaten Karnataka under den svåra 
torkan år 2012. Delstatens BJP-regering avsatte pengar för att hinduiska 
religiösa specialister skulle utföra ceremonier för att förmå gudarna att 
sända regn. Vart och ett av delstatens 35 000 tempel tilldelades 5000 
rupier för ändamålet.5

Kritik av indisk sekularism

Mot den här bakgrunden är det inte förvånande att debatten om indisk 
sekularism varit och är livlig. Bland kritikerna finns sådana som ser 
 offentlig religion som ett hot mot den moderna staten, inklusive demo-
kratin, och landets sammanhållning. De arbetar för att minska religioners 
inflytande över samhällslivet och betraktar religion som en privatsak. 
Denna relativt begränsade grupp av en välutbildad elit som vill stärka 
statens sekulära, oberoende natur hör hemma i den nehruvianska tradi-
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tionen. Historikern Romila Thapar är en framträdande talesperson för 
denna gren. 

Andra grupper vill ge religion en plats i det offentliga rummet. Dessa 
kritiker menar sig tala för majoriteten av indierna. Bland dem finns å ena 
sidan balanserade röster som de välkända sociologerna Triloki Nath 
 Madan, Ashis Nandy och Mysore Narasimhacar Srinivas.6 Dessa mode-
rata kritiker av den indiska sekularismen ser religion som något som 
under vissa omständigheter och i viss form kan tillföra samhället något 
gott, men de tar inte avstånd från sekulära institutioner som oberoende 
universitet, en sekulär rättsapparat och byråkrati. Med religion som 
hjälpmedel vill de komma till rätta med vad de ser som negativa följder 
av ett sekulärt förhållningssätt. När en överdriven instrumentell rationa-
litet och teknokratisk fixering inte hålls i schack av en fungerande mora-
lisk kompass, som religionen anses erbjuda, blir resultatet själviskhet, 
girighet, materialism, konsumism, korruption och våld, menar de. Madan 
förespråkar den hinduiska holismen, som enligt honom inte gör åtskill-
nad mellan heligt och profant, Nandy rekommenderar en återgång till 
det han ser som Indiens traditionella religiösa tolerans och Srinivas 
 betraktar tanken på Gud som skapare och beskyddare som en moralisk 
hörnsten i det Indien han vill se. 

Därtill finns ideologidrivna hindutvaförespråkare som kritiserar 
både den sekularistiska principen om en åtskillnad mellan det världsliga 
och religiösa och den praktiska tillämpningen av de artiklar i konstitu-
tionen som reglerar statens förhållande till de religiösa organisationerna 
(panth).

Hindutva och sekularism

Hindutvarörelsen är bred. Där finns en ideologiskt mjuk falang som ut-
görs av en del av ledarskiktet inom BJP, som är nätverkets politiska front. 
Men där finns också den ideologiskt hårdföra organisationen RSS, som 
är kärnan i hindutvanätverket, och militanta aktivister i grupper som 
sorterar direkt under RSS. Aktivistgrupperna organiserar olika kollektiv 
av hinduer (till exempel lärare, studenter, ungdomar, religiösa specialis-
ter, bönder, stamfolk, daliter, lärare) och har varit drivande i de flesta 
våldsamma sammanstötningar mellan hinduer och muslimer under de 
senaste decennierna. Exempel på detta är Ramajanmabhumikampanjen 
(1984–1993) och dödandet av muslimer i Gujarat år 2002. Ramajanma-
bhumikampanjens syfte var att riva moskén Babri Masjid i Ayodhya och 
bygga upp ett Ramtempel på platsen. År 2002 anklagades muslimer i 
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Gujarat för att ha bränt ihjäl hinduiska ayodhyapilgrimer på ett tåg. I 
upploppen som följde på händelsen dödades uppemot 1000 personer, 
varav flerparten var muslimer. 

Spännvidden inom hindutvarörelsen är stor också beträffande konsti-
tutionella frågor. Generellt sett gäller att man är starkt kritisk till den 
nehruvianska tolkningen av sekularism. Man vänder sig också mot delar 
av konstitutionen samt det man ser som en bristande tillämpning av den. 
Personer inom en ideologiskt mjuk hindutva (till exempel Vajpayee) för 
en saklig diskussion om de konstitutionella brister de ser. Företrädare för 
en ideologiskt mjuk men populistisk hindutva agiterar däremot hårt för 
sitt eget alternativ och polemiserar mot minoriteter som muslimer och 
kristna. I stort vill denna gruppering behålla, men reformera, den nuva-
rande konstitutionen. Slutligen har grupper inom den ideologiskt hårda 
hindutvarörelsen formulerat alternativ till Indiens gällande konstitution. 
Här handlar det inte längre om att omarbeta den gällande konstitutionen 
utan att presentera en ny färdplan för Indien som speglar hindutva-
ideologin fullt ut.

För att förstå det spänningsfält inom vilket BJP:s positiva sekularism 
(panth nirpeksha, det vill säga sarva dharma sambhava) är placerad, går jag 
igenom två hindutvadokument som representerar det jag kallar en 
 ideologiskt relativt mjuk men populistisk del respektive en ideologiskt 
hård hindutva. I texterna beskriver författarna grunden för ett framtida 
hinduiskt präglat Indien. I genomgången tar jag särskilt fasta på inställ-
ningen till några av de konstitutionella svårigheter som nämnts ovan 
(artiklarna 25.2 och 44) samt begreppen sekulär och sekularism.

Den första texten, A Hindutva Agenda for Political Action, utgörs av ett 
tal, som i skriftlig form omfattar 38 sidor text.7 Talet hölls av BJP-politi-
kern Subramanian Swamy 2009 vid en konferens i Gujarat om hindutva 
i samtida indisk kontext. Swamy har en doktorsexamen i ekonomi från 
Harvard och var partiledare för Janata Party (JP) 1977–2013 innan han 
år 2013 gick med i BJP. Han har varit parlamentsledamot för JP respek-
tive BJP under ett flertal perioder. Det är alltså ett längre tal hållet i en 
konferenssituation av en välutbildad person som också är en mycket 
 erfaren politiker. 

Talarens syfte är att rita en karta för förvandlingen av Indien till en 
hinduisk nation (hindu rashtra) grundad på hindutvas idé om ett folk (jati) 
med en gemensam kultur (samskriti) som de under tusentals år utvecklat 
inom det gemensamma landet (desh). Enligt Swamy är hindutva något 
som alla indier kan identifiera sig med. Detta gäller alltså inte bara hin-
duer utan också muslimer och kristna. Under den övergripande sam-
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manhållande ramen av hindutva är varje individ fri att utöva sin religion 
(panth) i det privata. 

Denna inbjudan till muslimer och kristna att arbeta för hindutva kom-
bineras dock med hätska utfall mot muslimer och kristna som anklagas 
för att ha underminerat Indiens sammanhållning både historiskt och i 
nutid. Att en så stor del av talet som en fjärdedel innehåller muslimfient-
liga avsnitt gör att jag placerar texten i den hindutvapopulistiska fållan. 

När det gäller konstitutionella frågor innehåller talet många av 
 standardingredienserna i hindutvaretoriken. Den hinduiska nationen 
(hindu rashtra) ska vila på eviga principer eller sanningar (dharma). Dessa 
har erfarits av de hinduiska vise och finns nedtecknade i de klassiska 
hinduiska texterna. I detta sammanhang refererar dharma alltså till till-
varons orubbliga grund, som då den är evig och oföränderlig bör vägleda 
alla individer och samhällen. Talaren framhåller vikten av att tolka vad 
 dharma kräver i olika nutida sammanhang och nämner att denna tolkan-
de och vägledande uppgift vilar på de hinduiska specialisterna. Talaren 
nämner med uppskattning några av de sammanslutningar av religiösa 
experter som redan nu finns och ger råd om ett dharmiskt beteende till 
både en hinduisk valmanskår och indiska politiker.8 Idéklustret med 
dharma som transcendent centralpunkt strider mot konstitutionens 
grundläggande inriktning att religion ska hållas åtskild från det offent-
liga livet. 

Talaren framhåller vidare att den hinduiska traditionen genom tiderna 
varit tolerant mot enskilda religioner (panth) vilka ses som olika vägar 
mot det gudomliga. I nutiden gäller det enligt talaren att slå vakt om 
individens frihet att praktisera en viss religion. Därmed ger talaren sitt 
gillan de till konstitutionens artikel 25.1. Talaren nämner inte den hierar-
kiserande synen på enskilda religioner som är ett grundläggande drag 
inom den hinduiska traditionen.9

Swamy kritiserar med emfas artikel 25.2 som öppnat för statlig  kontroll 
av hinduiska tempel. Med en rad sifferuppgifter vill han visa hur resurser 
förts över från tempel till moskéer och kyrkor. Med ett exempel från 
delstaten Karnataka påstår han att cirka 80 procent av tempelinkomster-
na under åren 1997–2002 omfördelats till muslimer, kristna och vad han 
kallar icke-hinduiska aktiviteter. Hans poäng är att myndigheterna låter 
merparten av de stora inkomster som genereras av hinduiska tempelbesö-
kare användas för att finansiera vallfärder till Mecka och pilgrimsresor 
till Israel. Det är omöjligt för mig att kontrollera om hans uppgifter 
 stämmer. Det som kan konstateras är att liknande påståenden om hur 
minoriteter gynnas på hinduers bekostnad är legio i olika hindutva-
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sammanhang. För Swamy är det en självklar sak att en gemensam civillag-
stiftning ska gälla för alla indier. Han trycker på att det nu är angeläget 
att implementera konstitutionens artikel 44. 

Swamy kallar sitt eget alternativ när det gäller sekularism för hinduisk 
sekularism, som på hindi återges med skrivningen sarva pantha sama-
bhava.10 Rent språkligt avviker hans formulering något från såväl Gandhis 
som den som återfinns i BJP:s konstitution (ordet dharma är utbytt mot 
pantha). Den ”hinduiska sekularismen” som Swamy tecknar den innehål-
ler referenser till hindutvaideologin om vikten av ett land, ett folk och en 
kultur. Den förespråkar ett hinduiskt transcendent ramverk med dharma 
som centralbegrepp och grundpelare i det framtida Indien, som Swamy 
ser som en hinduisk nation (hindu rashtra). Han argumenterar för ett 
genomförande av artikel 44 om en gemensam civillag för alla indier, han 
vill rensa bort artikel 25.2 om statens rätt att styra över de världsliga 
delarna av religiösa institutioner och han vill behålla artikel 25.1 om den 
individuella religionsfriheten. I avslutningen återkommer jag till detta 
uttryck för mjuk men populistisk hindutva. 

Inför firandet av 50-årsminnet av självständigheten publicerade hin-
dutvaorganisationen Akhil Bharat Vidyarthi Parishad (ABVP) ett förslag 
till ny konstitution för den indiska republiken.11 ABVP är en student-
organisation som grundades 1949 av RSS. Gruppen uppger sig ha över 
tre miljoner medlemmar och skulle därmed vara Indiens största student-
organisation. Utkastet till konstitution består av en inledning och 17 
avdelningar med rubriker som vägledande principer, medborgarskapet, 
grundläggande rättigheter, grundläggande plikter, Indiska unionen, del-
staterna och val. 

Låt oss uppmärksamma sådant som sticker ut i detta förslag till kon-
stitution. Inledningsavsnittet liknar Indiens gällande konstitution med 
ett undantag. Det anmärkningsvärda är att ordet sekulär är struket från 
inledningsavsnittet. En stor del av makten över Indiska unionen ligger 
enligt förslaget (artikel 6.10) i händerna på ett organ som kallas Guru 
Sabha. Rösträtten för val till Guruförsamlingen är villkorad och viktad 
(artikel 6.15). Bara lärare och forskare i godkända skolor har rösträtt. Ju 
högre utbildning personen har, desto fler röster förfogar hen över. Me dan 
en förskollärare har en röst har en professor 30 röster. För att vara valbar 
till Guru Sabha (6.16) krävs att kandidaten inte är medlem i ett politiskt 
parti eller en fackförening eller någon annan sammanslutning, är under 
65 år och inte lider av vad som kallas ”unsound mind”. En grupp som 
uppfyller dessa krav är bland annat hinduiska religiösa ledare. Kristna 
och muslimska ledare är vanligen anställda av sina institutioner och faller 
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därmed utanför kriterierna för valbarhet. Guru Sabha är den instans i 
parlamentet som har att formulera övergripande regler för styret av In-
dien, att lägga fram lagförslag för Lok Sabha (Underhuset). Förslaget 
säger vidare (artikel 3.0.3) att alla indier är lika inför lagen. Enligt försla-
get ska en gemensam lagstiftning för alla indier gälla. Artikel 3.14 fastslår 
religionsfrihet och artikel 3.15 stadgar att de religiösa institutionerna har 
rätt att helt styra över den egna verksamheten. Staten skulle med andra 
ord inte längre ha rätt att kontrollera templens ekonomi. 

ABVP:s alternativa konstitution innehåller väntade formuleringar om 
artiklarna 25.1, 25.2 och 44 i den indiska konstitutionen. Men idén om 
ett nytt organ, Guru Sabha, antyder snarare en politik som radikalt bry-
ter mot den nuvarande konstitutionens sekulära reglering av makten. 
Förslaget kan leda till att hinduiska religiösa specialister får avgörande 
politisk makt. Det bryter därmed mot BJP:s nuvarande pragmatiska 
linje. 

På väg bort från en sekulär konstitution?

Inom hindutvanätverket finns ett stort missnöje med Indiens nuvarande 
sekulära konstitution. Från olika håll vill man förankra samhällsbygget i 
en övergripande ram av hindutva som ger religiösa specialister stort po-
litiskt inflytande. Både inom den ideologiskt mjuka och hårda hindutva-
ideologin förespråkar man alltså vad som har kallats en ”icke sekulär 
ordningsideologi”12 eller ett ”transcendent förankrat narrativ”13 som 
grund för det politiska livet. En holistisk livssyn som inte upprättar en 
rågång mellan heligt/transcendent och sekulärt/världsligt öppnar för vad 
man ser som en återgång till ett traditionellt hinduiskt sätt att utforma 
samhället: dharmiskt kunniga personer ger de styrande råd om hur sam-
hällslivet ska inrättas. När det gäller konkreta konstitutionella regler är 
införandet av en gemensam civillag och avskaffandet av kontrollen över 
hinduiska tempel bland de viktigaste punkter man driver. 

Skulle dessa förslag genomföras torde en direkt följd bli att de religiö-
sa minoriteternas rörelseutrymme minskar och att en hinduiskt färgad 
diskurs lägger grunden för det framtida Indien. BJP:s starka politiska 
position innebär dessutom ett hot mot hörnstenar i det indiska samhället. 
Hindutvaideologin utmanar demokratin, den gandhianska sekularismen 
och de liberala rättighetsprinciperna, värden som varit bärande sedan 
självständigheten. Skulle BJP även fortsättningsvis vara en dominerande 
politisk kraft står således det indiska samhället inför svåra utmaningar. 
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svensk puritansk salafism

Susanne Olsson

Fundamentalister är inte nödvändigtvis våldsamma. En 
del, som en grupp svenska puritanska salafister, fokuserar 
helt på sin inre verksamhet och på de redan omvända, 
bland annat genom strikta krav på hur man bör leva sitt liv.

*

Nutida salafism är ett mångfasetterat och globalt fenomen. Akademiskt 
används termen för att beteckna muslimer som är fundamentalister i 
betydelsen att de vill återgå till religionens grundstenar, som de menar 
utgörs av Koranen och profeten Muhammads exempel, nedtecknade i 
Sunnah (traditionen) i form av tusentals berättelser (hadīth). Även exem-
plen från de första generationernas muslimer, de ”fromma föregångarna” 
som de kallas, utgör en viktig källa som salafister menar att man ska 
imitera (ittibā‘). De fromma föregångarna kallas på arabiska al-salaf al-
sālih, och därav kommer beteckningen salafism. Salafister avvisar det som 
de betraktar som innovation (bid‘ah), vilket är allt som de inte anser är 
förankrat i källorna. Generellt kan man säga att salafister har en gemen-
sam syn på teologiska frågor och vikten av att korrekt utföra ritualer. 
Man brukar främst skilja olika typer av salafister åt genom att precisera 
deras syn på handlingsprogram (manhaj), det vill säga hur de anser att de 
ska realisera sina mål, vilka som regel är att implementera ett islamiskt 
system i samhället under jordelivet och att nå paradiset i livet efter döden. 

En vanligt förekommande typologi delar salafism i tre typer: politicos, 
jihadis och puritaner.1 Politicos anser att politiskt deltagande är legitimt 
för att uppnå målen. De kan exempelvis acceptera bildandet av politiska 
partier, såsom al-Nour-partiet i Egypten efter revolutionen 2011. Andra 
salafister anser att detta är fel, eftersom politiska partier och valsystem 
anses vara mänskliga uppfinningar och politiskt engagemang därmed ett 
felaktigt så kallat innovativt beteende. Jihadister förespråkar våld som 
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metod, vilket alltså avvisas av de andra grupperna. Här återfinner vi 
 exempelvis Islamiska staten som anser att våldsbruk är en legitim och 
autentisk islamisk praktik. I den här artikeln utgörs det empiriska mate-
rialet dock av föreläsningar som hållits inom en svensk salafistisk, puri-
tansk grupp, som är helt inriktad på fromhet och religiös praktik, och 
som avvisar både våld och politisk aktivism. Föreläsningarna har hållits 
av lärare som representerar gruppens officiella lära.2 

Efter att jag hade hört talas om gruppens aktiva undervisnings-
verksamhet, som drog till sig många åhörare, tog jag kontakt med en av 
gruppens lärare. Lärarna är alla män, utbildade i Medina. De undervisar 
på ideell basis om islam både i form av enstaka föreläsningar och i före-
läsningsserier. Varje vecka ges minst en föreläsning, ibland flera. Över tid 
växer antalet lärare och föredrag, liksom platser för lektionerna. Föreläs-
ningarna är öppna för både ”bröder” och ”systrar”, men kvinnor sitter 
för sig eller i ett eget rum med högtalare så att alla kan höra föreläsaren. 
De kvinnor som vill ställa frågor skriver oftast lappar som bärs in till 
läraren. Det uppfattas som positivt eftersom de kan fråga anonymt och 
de som är blyga därmed också vågar ställa frågor. 

Många åhörare är ungdomar och yngre vuxna, men även några medel-
ålders personer deltar. Ökade förpliktelser i hemmet och arbetslivet, lik-
som åren som småbarnsförälder, gör att aktiviteten minskar i synnerhet 
för kvinnorna. De flesta har något slags invandrarbakgrund, men även 
några konvertiter deltar. Språket är som regel svenska blandat med cen-
trala islamiska begrepp på arabiska, som man lär sig snabbt om man 
deltar ofta, och som sedan ofta blir en del av det egna språket och funge-
rar som en identitetsmarkör.

Könssegregation är central för gruppen. Många kvinnor klär sig hel-
täckande, med ansiktsslöja (niqāb). Samtidigt är det ett ideal både för 
kvinnor och män att utbilda sig inom islam och arabiska. Kvinnor som 
kan mycket om islam når en hög status. Många av de kvinnor jag möter 
upplever en större frihet i denna miljö än i andra muslimska miljöer i 
Sverige, där de inte har känt sig lika uppskattade och välkomna att vara 
aktiva. De ges utrymme, trots könssegregationen, och de uppmuntras att 
studera också ”sekulära” utbildningar som på sikt kan gynna den muslim-
ska gruppen. Ett exempel på ett sådant yrke är förskollärare med siktet 
inställt på muslimska förskolor.

Kvinnor bekräftas också indirekt eftersom det i många föreläsningar, 
oavsett tema, ges exempel på viktiga muslimska kvinnor, till exempel 
profeten Muhammads fruar. Det ges också exempel på muslimska män 
som behandlat sina fruar väl. Bland de ”fromma föregångarna” finns både 
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män och kvinnor och dessa uppmärksammas som goda ideal för prakti-
ken i dagens Sverige. Ett intryck är också att aktiviteterna för deltagarna 
möjliggör ett socialt sammanhang och kontakt med likasinnade, vilket 
ger ett stöd i vardagen, skapar nätverk samt öppnar för kontakter med 
potentiella äkta makar bland dem som anses vara goda salafister.3 

Att vara salafiorienterad gör livet svårt för deltagarna, eftersom det gör 
dem synligt annorlunda än majoriteten av befolkningen. Inte minst 
handlar det om klädseln. Kvinnor täcker sig helt och män låter skägget 
växa i syfte att i detalj imitera profeten och de första generationernas 
muslimer. Även den officiella ideologin är något som gör gruppen intel-
lektuellt annorlunda i det svenska samhället, inte minst i relation till 
större demokratiska frågor som exempelvis jämställdhet och integration.

Gruppens egen tolkning av islam påverkas av positionen som minori-
tetsmuslimer i ett samhälle som de generellt betraktar som omoraliskt. 
De vill därför inte integreras och det är en förklaring till varför så  mycket 
tid läggs på att utveckla alternativa sätt att leva i, eller snarare utanför, 
samhället. Det alternativa levnadssättet är tänkt att möjliggöra en auten-
tisk muslimsk livsstil, trots att de anser sig omgivna av icke-troende, det 
vill säga otrogna så kallade kuffār. Också andra muslimer, som inte prak-
tiserar och tror korrekt, ska undvikas. Gruppen vänder sig direkt till dessa 
muslimer och försöker förmå dem att börja praktisera islam korrekt, men 
de arbetar inte aktivt för att missionera bland icke-muslimer.

Salafism har i dag blivit ett ramverk som många muslimer i dagens 
Europa inspireras av och uppfattar som en norm för korrekt islam.4 Sala-
fismen tycks också öka. Man kan fråga sig varför så många muslimer 
lockas in i en religion som gör livet i västvärlden så mycket svårare. En 
förklaring är socioekonomiska aspekter. En annan tolkning är att salafism 
kan ses som en strategi där en stigmatiserad identitet – den som muslim i 
väst – återtas och omtolkas till ett positivt attribut, vilket dock leder till 
ett avståndstagande från den dominerande kulturen.5 En sådan reaktiv 
identitetsformation kan vara resultatet av fientlighet, av fördomar mot 
och en stigmatisering av islam, vilket kan leda till att islam i stället blir 
den huvudsakliga identifikationsnoden. Ett flertal studier har tidigare 
visat hur till exempel islamofobi påverkar identitetsformationer och leder 
till en förstärkning av så kallade ingruppsstrategier, som stärker gruppens 
inre identitet.6 

Sådan identitetsformation kan fokusera på en pan-islamisk identitet 
på bekostnad av etnicitet, vilket är fallet inom salafistiska ideologier. Ur 
det perspektivet kan islam ses som ett redskap för politiskt motstånd för 
utsatta minoritetsgrupper.7 Religionen islam blir personernas identitet, 
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och det förstärker och drar in dem än mer i religionen. I puritanska grup-
per fokuserar medlemmarna på fromhet, på att ”återvända” till en enligt 
deras tolkning korrekt praktik, och på strävan efter att etablera ett 
 islamiskt medvetande.8 

Puritanska salafister beskrivs ofta som ickepolitiska, i den bemärkelsen 
att de avvisar politiskt deltagande som förkastligt eftersom det bryter 
mot det som de uppfattar vara ursprunglig och autentisk islam. Att und-
vika allt som betraktas som oislamiskt gör att ett tillbakadragande (i 
praktiken segregation) från samhället i övrigt ofta förespråkas.9 En kon-
textuell förklaring till varför olika individer och grupper väljer skilda 
handlingsprogram är nödvändig i varje enskilt fall. Exempelvis var de 
som bildade det egyptiska partiet al-Nour puritaner före revolutionen. 
När samhället förändrades och politiska partier på religiös grund tilläts 
så ändrades strategin. Om detta kan man läsa i William McCants artikel 
”The lesser of two evils: The Salafi turn to party politics in Egypt”.10

Att svenska salafister inte engagerat sig politiskt kan förmodligen 
 förklaras med den sekulära kontexten här, där religiösa inslag i det 
 offentliga livet ses som misstänkt och spektakulärt. Det är sannolikt lätta-
re att leva som puritan och dra sig undan, än att engagera sig politiskt. 
I Sverige finns också salafister som dragits till våldsbejakande radikala 
islamtolkningar och som sympatiserar med jihadistisk salafism. Det finns 
inte någon forskning ännu som med säkerhet kan förklara varför vissa 
dras till puritanska och andra till jihadistiska grupper. Sannolikt är inte 
alltid gränserna däremellan så tydliga i verkligheten. En framträdande 
forskare som diskuterar sådana frågor är antropologen Scott Atran.11 

Sociologen Samir Amghar menar att salafister inte har varit särskilt 
motiverade att utveckla politiska program, men att detta sannolikt 
 kommer att förändras framöver. Hans text publicerades 2007, innan 
 Islamiska staten utropade ett kalifat, och innan det politiska partiet 
al-Nour etablerades i Egypten efter revolutionen 2011.12 

Salafister överlag förespråkar en form av messiansk utopi och är upp-
tagna av idén om att islam är under hot: de sanna muslimerna hotas av 
en dekadent, sekulariserad omvärld, fylld av ett förvästligande som 
 manifesteras i en materialistisk livshållning och ett omoraliskt leverne. 
Den övertygelsen sätts dessutom i samband med det yttersta, domedagen, 
och en apokalyptisk dimension förs fram, vilket präglar den ideologiska 
produktionen.13 Ett framträdande mål är därmed också att aktivt enga-
gera sig för att nå paradiset.

Om vi betraktar den salafism som kommer till uttryck i undervisning-
en i den svenska grupp som jag studerat utifrån olika teorier om sociala 
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rörelser (social movement theory), framstår strategin som genomtänkt. 
Vissa kärnuppgifter (core framing tasks) ramar in (frame) ideologin enligt 
en given struktur.

• De diagnostiserar ett tillstånd som måste botas (förvästligandet). 
• De erbjuder en lösning på detta problematiska tillstånd (återvända till 

sann islam). 
• De förser sig och andra med motiveringar till varför människor ska 

engagera sig (hotet om domedagen och hoppet om paradiset).14 

Ramarna är viktiga dels för att de förklarar minoritetsmuslimernas 
 situation för ingruppen, det vill säga de som redan är övertygade, dels för 
att de sätter in världshändelser i ett större sammanhang. Ramarna ger 
också ett initiativ till engagemang i den egna situationen och motiverar 
till en mobilisering för det som beskrivs som autentisk islam.15

Himmel och helvete

En central fråga inom salafism generellt är konstruktionen av den egna 
gruppen, vilken ofta speglas i synen på andra. Inom gruppen används så 
kallade andrafieringsstrategier för att övertyga åhörarna att det är de 
själva som hör till de goda och att det är de som ska segra och inträda i 
paradiset. Puritanska salafister är inriktade på att rena islam och att 
 genom utbildning sprida sin syn på vad sann islam är för att eliminera 
det som ses som felaktig praktik eller ”innovation”. Förvästligande ses 
till exempel som en fokusering på denna värld i stället för den hinsides. 
Att förkasta världsliga nöjen anser puritanerna därmed vara en strategi 
för att arbeta för livet efter döden. I praktiken accepteras dock en hel del 
av det moderna samhället, framför allt sådant som rör teknik – praktiskt 
taget alla har till exempel mobiltelefon och dator. Frågan är i stället vad 
man använder tekniken till. Så länge användningen anses vara moraliskt 
korrekt är den inte något problem.16 

En del av handlingsprogrammet inom gruppen handlar om att und-
vika att imitera dem som anses vara otrogna. De otrogna beskrivs i sin 
tur som olyckliga människor som är beroende av antidepressiva medel, 
alkohol och andra droger för att glömma sina problem. De otrogna vill 
inte tala om döden och det kommande livet efter döden.17 En särskild 
Koranvers åberopas i en av de föreläsningar jag tagit del av för att varna 
dem som inte följer Guds väg [20:124]:
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Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett 
eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram 
blind.18 

I just denna föreläsning talar läraren livligt om dödsängeln som ska häm-
ta de otrognas själar på domedagen. De förlorade kommer att skrika av 
smärta, berättar han, och de kommer att bära kläder av eld och dricka 
kokande vatten i evigheten.19 Samtidigt som sådana svavelosande var-
ningar förekommer, finns även ett återkommande uppmuntrande löfte 
om att islam kommer att segra. Ett varningens finger höjs dock samtidigt 
då läraren informerar åhörarna att om de inte tar islam på allvar och 
praktiserar islam korrekt, kommer Gud att ersätta dem med andra,  bättre 
muslimer.20 Följande Koranvers åberopas [47:38]:

[Troende!] När ni [nu] uppmanas att ge av vad ni äger för Guds sak, 
ger några av er prov på snålhet; men med sin snålhet skadar den 
snåle bara sig själv; [glöm inte att] Gud är den Rike [som inte  behöver 
era gåvor], men ni är de fattiga [som behöver Honom i allt]. Om ni 
vänder er [ifrån Honom], skall Han låta andra människor inta er 
plats, och de kommer inte att likna er.

Efter att ha hört ett antal föreläsningar och varit med på ett antal lektio-
ner förväntas åhörarna förstå att de som ersätts inte kommer att hamna 
i paradiset. 

Den konstanta andrafieringen utgör en tydlig strategi för att konstrue-
ra en stark identitet och tillhörighetskänsla. Det syftar till att motivera 
åhörarna att följa lärarnas råd, som ju ska leda dem till paradiset. Sam-
manfattande Koranverser reciteras som motivering till att gå ”den raka 
vägen”:

[4:66] Om Vi befallde dem att ge sina liv eller att överge sitt land, 
skulle bara ett fåtal av dem göra det; men det skulle vara för deras 
eget bästa om de gjorde vad de uppmanas att göra, och det skulle 
stärka deras tro. [4:67] Då skulle Vi helt visst i Vår nåd ge dem en rik 
belöning [4:68] och leda dem på den raka vägen. [4:69] De som lyder 
Gud och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Gud 
välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och de 
som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda 
och det rätta – en ädel skara!
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Även en hadīth åberopas som belägg. Berättelsen informerar om en av de 
muslimska ”hjälparna” (ansār) från Medina, som sade till Muhammad 
att han älskade honom mer än någon annan och att han var rädd att han 
inte skulle få vara med honom i paradiset. Muhammad svarade honom 
inte. Därefter sägs de Koranverser som citerades ovan ha uppenbarats. 
Läraren börjar här snyfta och sänker det annars höga tempot i sitt tal. 
Han säger sedan att den som lyder Gud och profeten kommer att vara 
med profeterna i nästa liv.21

Polariseringen mellan in- och utgrupp placeras på så vis in i evighetens 
synvinkel. Läraren informerar om vikten av att vara stolt som muslim. 
De rättrogna har rätt och de otrogna har fel. De som inte är muslimer 
beskrivs därmed som förlorade.22 Möjligen är detta också en delförklaring 
till det liv den här gruppen och andra puritaner valt. Det viktiga är att 
den egna gruppen går rätt väg och når hela vägen fram. Fokus ligger 
därmed på den egna frälsningen, inte på att bistå andras frälsning eller att 
aktivt försöka påverka världen runt omkring. Konfirmeringen av in-
gruppen sker konstant, ofta genom att förklara hur omoraliskt det 
 omgivande sekulära och materialistiska samhället är, genom icke-tro och 
de otrognas beteende. 

Rätt strategi för de rättrogna i en sådan situation är att uppvisa 
 tålamod, vilket liknas vid de tidiga muslimernas tålamodsutövning vid 
förtryck. Läraren ger flera exempel på muslimer som under islams tidiga 
historia hotades och misshandlades för att lämna islam, men som beva-
rade sitt tålamod och förblev muslimer.23 Läraren berättar att de måste 
kämpa hårt för att nå paradiset, och att vägen dit kommer att omges av 
saker som de hatar. Han påminner åhörarna om att av tusen människor 
kommer bara en att få gå in i paradiset – resten är bara bränsle för helve-
tet. En sådan varning tjänar återigen till att uppmana åhörarna att ta sin 
religion på allvar och praktisera islam korrekt. För att få veta vad  korrekt 
praktik och sann tro är finns lärarna.24 

Ett centralt tema inom all salafism är just apokalyptik. Det förklarar 
inte bara en del av retoriken hos Islamiska staten, utan också dragningen 
till den här typen av rörelser, där apokalyptiska hot uppenbarligen funge-
rar för att locka folk till tron och motivera dem att stanna kvar.

Den segrande gruppen

Lärarna jag studerat använder ofta frasen ahl al-sunnah wa al-jamā‘ah25 för 
att skilja ut sig själva från förnyarna, de som de kallar innovationens folk 
(ahl al-bid‘ah). Innovation definieras som att ta bort något eller att lägga 
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till något från Sunnah. En sann muslim ska följa hela Sunnah.26 Allt som 
inte går att förankra i Koranen, profetens Sunnah eller de fromma före-
gångarnas exempel anses därmed vara innovation. Att inte följa dessa 
källor ses också som innovation. Innovation betraktas i sin tur som för-
kastligt och som något som leder en mot helvetet.

Den puritanska grupp jag studerat hänvisar ofta till den wahhabitiske 
rättslärde Salih al-Fawzan (f. 1933). Fawzan definierar jamā‘ah som de 
som har insett Sanningen och följer den. Den gruppen behöver inte ut-
göras av särskilt många individer – det kan till och med räcka med en 
person.27 Också detta kan ses som en delförklaring till den puritanska 
gruppens fredliga hållning: de månar i första hand om sin egen frälsning. 
Det är en strategi som passar en minoritetsgrupp. Fawzan understryker 
vikten av att alltid hålla sig till den sanna gruppen, som han menar karak-
täriseras av att de baserar allt på Koranen och Sunnah.28 De som inte har 
insett sanningen har gått vilse och beskrivs som innovatörer. Fawzan 
förklarar att man vet att något är en innovation om det saknar bevis, med 
vilket han avser konkreta exempel från Koranen, Sunnah eller de fromma 
föregångarna.29 Han betonar att det inte finns någon mellanväg här; 
 antingen följer man den sanna religionen eller inte. Det betyder att alla 
former av förnyelser eller tolkningar enligt honom krockar med att vara 
en sann muslim, då det ena eliminerar det andra och tvärtom.30 

I Fawzans texter ges tydliga anvisningar om hur man ska behandla dem 
som är innovatörer. Han använder hanbaliten (hanbali är en av de fyra 
sunnitiska rättsskolorna) Barbaharis (d. 941) bok Sharh al-sunnah (”En 
utläggning/kommentar av Sunnah”) som Fawzan i sin tur kommenterar. 
Det är i hans värld likställt med att förstöra islam om man uppmuntrar 
en innovatör. Det beskrivs som detsamma som att man har hjälpt denne 
att förstöra islam.31 Fawzan hävdar att man genom att stödja en innova-
tör har agerat emot Gud. Han skriver: 

[H]e would have acted contrary to what is recorded in the Book of 
Allah and the Sunnah such as boycotting them, hating them, distan-
cing oneself from them and not being pleased with them since [even] 
smiling (at them) indicates pleasure and being delighted with them.32 

Denna kommentar rör dem som påstår sig vara muslimer, men som inte 
är det, enligt Fawzans definition. Han skriver också att en sann muslim 
kan äta tillsammans med en jude eller kristen, men inte med en innova-
tör, eftersom kristna och judar, till skillnad från innovatörerna, är öppna 
med vilka de är, det vill säga otrogna.33
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Fawzan diskuterar en specifik mening i Barbaharis bok, nämligen: ”If 
Allah knows that a man hates a follower of innovation, he will forgive 
him even if his (good) deeds are few.” Han förklarar att det betyder att 
just detta hat är en del av principen om lojalitet och avståndstagande 
(al-walā’ wa al-barā’), eftersom en sann muslim enligt honom ska ta av-
stånd från Guds fiender.34 Att ge stöd till en innovatör liknar han således 
vid avfall från islam. Därför ska innovatörer behandlas med förödmju-
kelse: ”It is obligatory to humiliate them [innovatörerna] because Allah 
humiliates them. This is also part of al-Walā’ and al-Barā’.”35 
 Fawzan accepterar således inte tyst förkastande eller hat utan förordar 
snarast aktiv förödmjukelse gentemot dem som inte har den rätta tron. 
Detta var dock inte något som betonades av den svenska grupp salafister 
som jag studerat, trots att de använde boken i stor utsträckning. Lärarna 
förklarade heller aldrig vad det i praktiken skulle innebära att aktivt för-
ödmjuka de otrogna, vilket i och för sig inte heller Fawzan explicit gör i 
sina kommentarer.

Hårda tider och utanförskap väntar

De som återupplivar Sunnah och tar bort all innovation kommer alltså 
att segra och belönas med paradiset.36 Men innan detta sker och gruppen 
som läraren kallar ahl al-sunnah wa al-jamā‘ah och ahl al-haqq (sanningens 
folk) belönas, kommer en kamp att utspela sig.37 Läraren informerar 
 åhörarna om att den dag ska komma då icke-muslimerna kommer att 
kämpa mot muslimerna. Icke-muslimerna beskrivs som delade, men 
enade i kampen mot muslimerna.38 

Som åhörare är det lätt att se likheterna med dagens situation. För att 
bli starka måste de därför praktisera islam, vara starka i sin tro och följa 
sanningen, säger läraren.39 Han återvänder sedan till vikten av att följa 
Sunnah och hänvisar till en välkänd hadīth, där Muhammad rapporteras 
ha sagt att muslimerna kommer att splittras i 73 grupper och att endast 
en av dessa kommer att undvika helvetet.40 En Koranvers åberopas 
[13:11]:

Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinne-
lag; och om det är Guds vilja att ett folk drabbas av olyckor kan 
ingen avvärja det och ingen utom Gud kan hjälpa dem.

Läraren kommenterar att man inte ska skylla den egna situationen på 
de otrogna; man ska i stället fråga sig själv om orsakerna och hitta bote-
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medlet.41 Han lägger således ansvaret på de rättrogna muslimerna själva, 
men ger dem också hopp, då han refererar till den hanbalitiske juristen 
Ibn Taymiyyahs (d. 1328) student Ibn al-Qayyim (d. 1350), som sa att 
situationen inte kommer att bestå eftersom profeten sagt att islam kom-
mer att spridas i öst och väst. Därmed menar läraren alltså att det finns 
hopp, och att muslimerna kommer att segra. Han åberopar även Muham-
mad som sa att det alltid kommer att finnas en segrande grupp, ända fram 
till domedagen. Denna grupp kallar läraren för ”den segrande gruppen”, 
men även ”främlingarna”.42 

En lektion rör specifikt ”främlingarna”. Det finns en hadīth som ofta 
kallas för främlingarnas hadīth (hadīth al-ghurabā’), där Muhammad ska 
ha sagt att islam började som något främmande och kommer att åter-
vända som något främmande, samt att paradiset är till för främlingarna. 
När han tillfrågades vilka dessa främlingar var, svarade Muhammad att 
det är de som förbjuder det onda i tider då människor är korrumperade.43 
Detta nämns sannolikt som motivering för det handlingsprogram som 
förespråkas inom gruppen, eftersom det kan ses som en strategi för att 
motverka det onda.44

Läraren relaterar även främlingarnas hadīth till en känsla av främling-
skap, vilket många av de närvarande kan uppleva som minoritet bland 
icke-muslimer, i ett samhälle där bilden av muslimer i medier ofta är 
fördomsfull och det händer att människor skrattar åt dem och stirrar på 
dem. Till och med bland muslimer, säger läraren, kan man känna sig som 
en främling om man håller sig till Sunnah.45 För att motverka denna 
känsla av främlingskap säger han att de måste bygga ett islamiskt sam-
hälle genom att dyrka Gud, följa Muhammads exempel och ha god moral 
(akhlāq).46 Som en del av handlingsprogrammet förespråkas segregation, 
men även emigration. Läraren säger att muslimerna i Sverige ska  undvika 
dåliga platser, som barer och festivaler, om de vill leva enligt Sunnah. 
Och om de har möjlighet uppmanar han dem att emigrera till ett mus-
limskt land för att lättare kunna leva som goda och praktiserande musli-
mer.47 

I de flesta fall blir dock åhörarna kvar i Sverige och rekommenderas då 
att undvika både icke-muslimerna och de ”dåliga” muslimerna. Gruppens 
lärare försöker således att motivera åhörarna att följa Sunnah i detalj i sin 
minoritetsposition, och att undvika att beblanda sig med det omgivande 
samhället och de otrogna. 
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För de salafister som jag har studerat blir frågan om att vara innanför 
eller utanför trons och den religiösa praktikens råmärken avgörande. 
Gruppens lärare sätter upp tydliga gränser för vad som gäller och målet 
är paradiset i livet efter detta. Som lärarna påpekar kan man som salafist 
inte vara muslim och förnyare samtidigt – det vill säga de renläriga kan 
inte låta sig influeras av den moderna världens värderingar och livsstilar. 
Det skulle vara att förneka tron. Alltså ställs de ständigt inför frågan om 
vad som är rätt och fel, och valen är livsviktiga eftersom den som gör fel 
inte längre kan kalla sig muslim enligt gruppens tolkning, och då är slut-
destinationen helvetet. 

Salafismen är en minoritetstolkning av sunnitisk islam i dag, men den 
är ett tydligt exempel på ett fenomen som finns inom många religiösa 
traditioner och grupper, nämligen att tydligt definiera vad som är sant 
och falskt, liksom vilka som hör till den sanna gruppen och inte. Inom 
salafismen är just andrafiering ett centralt inslag och en viktig strategi för 
ingruppens identifikation, liksom för deras praktik, eftersom andrafiering-
en samtidigt innebär en känsla av utvaldhet för dem som tillhör gruppen. 
Den dubbelheten är viktig både för dem som redan är del av gruppen och 
för potentiella medlemmar, som kan gå att locka in i gruppen.

Salafism i dag utgör en utmaning mot de traditionella lagskolornas 
perspektiv, men även mot andra muslimer, som kan känna sig ifråga-
satta för sin tro och sina livsstilsval. Detta är något som kan öka polemi-
ken mellan olika islamtolkningar liksom mellan olika praktiker inom 
tolkningarna.48
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”Min pappa går med Gud”
religiösa uppväxter 
i minoritetsgrupper

Liselotte Frisk

Föreställningarna om barn som växt upp i så kallade sekt-
miljöer är många och ofta dramatiska. De flesta har hört 
historier om isolering och aga, om barn som far illa och 
mår dåligt. Men hur är det egentligen?

*

Många medlemmar i de religiösa grupper som ibland kallas för ”sekter” 
har valt sitt religiösa engagemang som vuxna och därmed tagit ett aktivt 
steg för medlemskap. Barn som växer upp i dessa grupper har dock inte 
själva valt ett religiöst engagemang, och är därför i en annan situation. 
På senare år har flera aktörer uttryckt oro för dessa barns uppväxtvillkor. 
En populär bok, Sektbarn: Ett reportage om de utvalda för paradiset, som 
publicerades av journalisten Charlotte Essén 2008, bygger på ett fåtal 
intervjuer med barn som växt upp i dessa miljöer.1 Boken beskriver bar-
nens liv som präglade av systematiska mentala och fysiska kränkningar, 
där aga och sexuella övergrepp utgör en del av vardagen.

I den svenska statliga utredningen I god tro: Samhället och nyandligheten 
från 1998 summerade utredaren Margó Ingvardsson några orosmoment 
angående barn i de här religiösa grupperna.2 De viktigaste var: 

• auktoritär uppfostran där lydnad är viktig och kritiskt tänkande 
inte uppmuntras 

• inget tydligt avståndstagande från aga 
• att barnen isoleras från samhället som i sin tur nedvärderas och 

demoniseras 
• ingen uppmuntran till högre utbildning 
• tidiga och långa separationer mellan föräldrar och barn 
• bristande omvårdnad ifråga om mat och hälsa. 

Alla dessa drag har dokumenterats i några av de så kallade sekterna.3
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Men vad är egentligen en ”sekt”? Vilka religiösa grupper talar vi om? 
Begreppet har i dagligt tal kommit att innebära ”dålig religion”, men det 
har också en icke-värderande sociologisk innebörd. Några karaktärs-
drag som sociologiskt förknippas med sektbegreppet är en hög grad av 
spänning till samhället/världen, en i medlemmarnas egna ögon unik 
 legi timitet och höga krav på engagemang.4 Exakt vad detta innebär kan 
diskuteras; liknande drag finns i viss grad i många religiösa grupperingar. 
Eftersom sektbegreppet har en negativ laddning används i den här 
 artikeln i stället begreppet kontroversiella minoritetsreligioner. Kontro-
versiell syftar här på att det finns en spänning till samhället angående 
gruppernas ideologi och livsstil, vilken kommer till uttryck i till exempel 
media och offentlig diskurs.

I vårt forskningsprojekt ”Barn i sekter: Religiösa uppväxter i minori-
tetsreligioner i Sverige” (2012–2016) undersöktes sju olika grupper som 
till stor del uppfyllde ovanstående kriterier.5 De var Scientologikyrkan, 
Hare Krishna-rörelsen, Plymouthbröderna, Familjefederationen/Enig-
hetskyrkan, The Family International/Guds barn, Jehovas vittnen och 
Knutby Filadelfia.6 75 vuxna intervjuades, varav 53 som vuxit upp i 
 grupperna. Av dessa hade omkring tre fjärdedelar valt att stanna och en 
fjärdedel hade lämnat samfunden. 22 föräldrar som uppfostrat barn i 
grupperna intervjuades. Av dem hade 4 lämnat gruppen. Därtill gjordes 
18 intervjuer med barn mellan 7 och 17 år, vars föräldrar var medlemmar 
i någon av grupperna. Intervjuerna kombinerades med deltagande obser-
vation.

Intervjupersonerna rekryterades på olika sätt, mestadels genom snö-
bollsmetoden, men också genom grupperna själva och via resurscentret 
Hjälpkällan som är ett nätverk för avhoppare. Intervjuerna byggde på ett 
öppet narrativt livsberättelseperspektiv,7 där intervjupersonerna ombads 
berätta om sin uppväxt på det sätt de själva ville, och intervjuaren ställde 
kompletterande och klargörande frågor. Utöver detta fanns också några 
frågor som tog upp farhågorna i utredningen från 1998, om intervjuper-
sonen inte berört dessa teman själv. Intervjuerna med barn utgjordes av 
mer riktade frågor som täckte identitet, skola, religiositet och relationer 
med det omgivande samhället.8

Intervjumaterialet är stort och gav information om många olika 
 områden. I den här artikeln fokuseras på de farhågor som uttrycks i 
 Ingvardssons utredning och den information om uppfostran som fram-
kom i intervjuerna. 

En livsberättelse är den berättelse som en individ konstruerar om 
sitt liv. Frågor om livsberättelsers sanningshalt kan resas. En vanlig 
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 uppfattning bland medlemmar i kontroversiella minoritetsreligioner är 
att berättelser från en del avhoppare inte är tillförlitliga. På samma sätt 
menar många exmedlemmar att medlemmar lär sig att ljuga om sin situa-
tion och visa en lycklig men falsk fasad. 

Projektet tar inte ställning till sanningshalten i berättelserna, men en 
självklar utgångspunkt är att varje livsberättelse konstrueras i ett sam-
manhang och i viss grad har ett ärende. Livsberättelser kan, genom de 
ämnen de tar upp, gå i polemik mot eller stödja metaberättelser i sam-
hället som inte explicit tas upp i intervjun. Ett exempel är intervjuer med 
ungdomar i Knutby Filadelfia, som tydligt responderar på anklagelser i 
media om hur dåligt barnen mår och orosanmälningar om vanvård 
(nedan stående citat kommer från ett barn uppväxt i en av de anmälda 
familjerna):

Jag har en fruktansvärt bra relation till mina föräldrar. […] Man 
känner sig så trygg med dom. Man har alltid kunnat prata med dom. 
Och dom har alltid funnits där för mig. […] Det är så mycket kärlek. 
Mycket kramar och mycket bus. Jag har svårt att se att varje familj 
har det så. Som jag märker på mina klasskompisar i alla fall. Jag har 
faktiskt tänkt på det, varför jag tycker att jag har det bäst. Jag tänkte 
på det idag att jag inte kan tänka mig något annat liv. (Lukas, Knut-
by Filadelfia)

En annan intervjuperson från samma grupp säger: 

Min barndom har varit perfekt. Det är den bilden jag har från hjärtat, 
en ärlig bild att jag önskar mig inget annat. Min barndom har varit 
den absolut bästa. […] Det är rikt att ha det så att få vara med någon 
som kan och nån som man älskar, sin far. Att få vara med honom och 
lära sig. Det är rikt för mig. Det är jag jättetacksam för. (Ville, Knut-
by Filadelfia)

En del intervjupersoner, framför allt från grupper som anklagats för 
hjärntvätt, betonar i sina berättelser att de själva valt att vara med i grup-
pen: ”Mina föräldrar har aldrig … jag känner verkligen att när jag valde 
att bli scientolog så var det jag som valde. Mina föräldrar har aldrig varit, 
’varför går du inte på kurs’ eller så.” (Kristin, Scientologikyrkan) Eller: 
”Jag har aldrig blivit tvingad att vara med i Plymouthbröderna. Det är 
ett steg jag själv valde när jag var sexton år.” (Petter, Plymouthbröderna) 
I en del narrativ är metabudskapet att uppväxter i minoritetsreligionen 
inte i så stor utsträckning skiljer sig från andra uppväxter: 



religiösa grupper

Scientologikyrkan

Scientologikyrkan grundades 1954 i USA av L. Ron Hubbard. Scientologin byg-

ger på en metod för ”mentalt helande” som Hubbard kallade dianetik och som 

har starka psykologiska inslag. Scientologins andliga väg innebär att bli allt mer 

kapabel som person, och sker gradvis genom ett slags invigning på allt högre 

nivåer. Scientologin har kritiserats bland annat utifrån att den är mer (kvasi)

psykologisk än religiös, och att de högre nivåerna kan involvera ganska mycket 

pengar.

ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) / Hare Krishna-rörelsen

Hare Krishna-rörelsen grundades i USA år 1966 av indiske A. C. Bhaktivedanta 

Swami Prabhupada, som ville sprida hängivenheten till den hinduiske guden 

Krishna. Medlemmarna är strikta vegetarianer och offrar mat till Krishna, utövar 

meditation och lever i övrigt enkelt och utan stimulantia. Rörelsen har över tid 

närmat sig samhället på olika sätt.

Familjefederationen för världsfred och enighet / Enighetskyrkan

Enighetskyrkan grundades 1954 i Korea av Sun Myung Moon, som i gruppen 

uppfattas som den nye Messias, i ett försök att förena alla kristna grupper eller 

till och med alla religioner. Äktenskapet, som ofta är arrangerat, har en mycket 

viktig religiös status, och barn från sådana äktenskap uppfattas som fria från 

arvsynden. Familjen betonas starkt.

The Family International / Guds barn

Denna grupp grundades i slutet av 1960-talet i Kalifornien av David Berg, i 

rörelsen kallad Moses David. Man ville leva i kärlek som de första kristna och 

dela allt. Kärlek kan uttryckas sexuellt och behöver inte vara begränsad mellan 

två personer – en lära som under 1970- och 80-talen ledde till en kontroversiell 

livsstil. Idag existerar gruppen mest som ett online-forum och kontroverserna 

har avtagit.

Jehovas vittnen

Den organisation som i dag kallas för Jehovas vittnen grundades av Charles 

Taze Russell 1872 i USA. I en del avseenden skiljer man sig från de huvudsak-

liga kristna strömningarna, man tror till exempel inte på treenigheten, man firar 

inte julafton, och man tar inte emot blodtransfusioner. Man tror att Guds rike 

snart kommer att förverkligas på jorden. Medlemmarna gör inte militärtjänst.

Knutby Filadelfia

Knutby Filadelfia grundades 1921 som en pingströrelseförsamling, men utveck-

lade under ledaren Åsa Waldau under 1990-talet och framåt en del kontrover-

siella läror, den mest kända om Waldau som Kristi brud. Sedan 2004, då grup-

pen blev centrum för ett morddrama, tillhör den inte längre pingströrelsen. 

Gruppen står inför stora förändringar då Waldau lämnade den hösten 2016.



129

”Min pappa går med Gud”

– Men om barnet inte vill bädda sängen, vad gör ni då …?
– Jaa … vad gör vi då. [skrattar] […] Jag antar att den förblir obäd-
dad … Jag antar att alla föräldrar väljer sina krig. Vi har städdagar 
på torsdagar mellan fem och halv åtta. Alla måste städa. […] Så då 
blir det bäddat den dagen i alla fall. Vi har barn som är otroligt 
 pedantiska så vi blir generade. Och vi har barn som tidvis inte kan 
släppa in någon i sitt rum. Det har vi inte för att vi är Jehovas vittnen 
utan för att vi är människor. Vi kämpar nog ingen jätteannorlunda 
kamp än andra föräldrar. Jag kan också googla eller se någon i tv som 
säger något klokt. (Lars, förälder, Jehovas vittnen)

Å andra sidan är det viktigt för en del exmedlemmar att i sina berättelser 
anknyta till samhällets kritiska skildringar av sekter. ”Vi blev slagna hela 
tiden”, berättar Ulla, en exmedlem i The Family International. Vissa 
exmedlemmar identifierar sig som ”den goda karaktären” som aldrig höll 
med om rörelsens ideologi och metoder, medan andra konstruerar sin 
identitet som ”offer” som behandlades felaktigt först av gruppen och 
därefter av samhället. Det finns dock en stor spännvidd i hur exmedlem-
mars upplevelser konstrueras. De exmedlemmar som har mest negativa 
berättelser är de som förmedlats till vårt projekt via Hjälpkällan, det 
svenska nätverket för avhoppare. Livsberättelser konstrueras, både vad 
gäller medlemmar och exmedlemmar, med socialt stöd.

Projektet tar således inte ställning till den personliga livsberättelsens 
sanningshalt, utan uppfattar livsberättelsen som ett uttryck för intervju-
personens nuvarande förståelse av sitt liv. En livsberättelse är menings- 
och identitetsskapande, och varje livsberättelse förklarar, rättfärdigar och 
stöder därmed en viss förståelse av en individ och av individens liv. Livs-
berättelserna konstrueras runt en kärna av historiska fakta, men berät-
taren har frihet att göra urval, betona och tolka. Livsberättelser är därmed 
inte heller stabila utan förändras över tid. Intervjuerna har fångat de 
livsberättelsekonstruktioner som föreligger vid en given tidpunkt.

Variation och skillnader

Det är viktigt att konstatera att det inte kan presenteras någon enhetlig 
bild av barndomar i de många olika religiösa minoritetsgrupper som un-
dersökts. Ideologiskt och livsstilsmässigt är grupperna väldigt olika. De 
erbjuder olika kulturella ramar för perspektiv på barn och barnuppfos-
tran. Även inom en och samma grupp kan stora variationer finnas. För-
äldrar är individer och har individuella sociokulturella förutsättningar, 
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och följer därutöver de religiösa riktlinjerna i olika utsträckning och på 
olika sätt. Det finns också stora lokala skillnader. Dessutom förändras 
grupperna över tid. En uppväxt i en grupp under 1980-talet kan skilja sig 
väsentligt från en uppväxt i samma grupp i dag. Olika generationer barn 
kan därmed ha helt olika upplevelser.9 

Medlemskap och exmedlemskap kan därtill innebära olika saker i de 
olika grupperna. I vissa grupper, som Hare Krishna, Scientologikyrkan 
och Familjefederationen, är det vanligt att en del av barnen inte klart tar 
ställning. Därmed kan de glida fram och tillbaka mellan olika grader av 
engagemang, och ibland också skapa individuella och kreativa  tolkningar 
av gruppens ideologi och livsstil. En flicka – som räknats till  exmedlemmar 
– säger: 

Aktivt tycker jag inte att jag har lämnat, men jag tycker det är svårt 
att säga att man lämnat, för jag har aldrig sagt ”nu går jag ur”. Men 
jag känner mig inte delaktig, för jag lever inte ett sådant liv, så på så 
sätt har jag väl lämnat och tagit lite avstånd. Men jag är inte anti, och 
jag kan fortfarande åka dit och vara med på saker, men samtidigt så 
… Det var bara nyligen som jag kom fram till att jag inte identifierar 
mig som Hare Krishna längre […]. För mig är det inte att lämna, det 
är lite kvar där, om jag hade lämnat så skulle jag nog inte ha någon-
ting med det att göra alls. (Alice, ex-Hare Krishna)

En annan informant från Hare Krishna – som räknats som medlem – 
säger:

Jag är med i Krishna-rörelsen, men lite på mitt eget sätt. […] De har 
vissa regler som jag kanske inte följer helt och hållet. Till exempel att 
inte äta … de är lite striktare, de äter inte lök eller vitlök till exempel, 
jag gör det. De dricker inte kaffe, men jag dricker ganska mycket 
kaffe. Sådana småsaker, jag tycker inte de är lika viktiga. Men helhets-
bilden är kvar, jag tror på Gud och så som de ser på Gud, Krishna. 
[…] Meditation och sådant gör jag inte. (Ananta, Hare Krishna)

I andra grupper, som Jehovas vittnen och Plymouthbröderna, finns skar-
pa gränser mellan medlemmar och icke-medlemmar. Medlemmar umgås 
i stort sett inte med exmedlemmar, inte ens inom den nära familjen. En 
exmedlem till Jehovas vittnen uttrycker sin situation efter utträdet: ”Jag 
var osynlig … om jag möter min egen pappa på gatan så går han över till 
andra sidan.” (Therese, ex-Jehovas vittnen) Vad exmedlemskap innebär 
i de olika grupperna får också konsekvenser för hur exmedlemmarna i 
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dagsläget ser på gruppen och hur de retrospektivt upplever gruppen de 
växt upp i.

Ett påtagligt resultat i projektet är att medlemmars och exmedlemmars 
berättelser ofta är av mycket olika karaktär. Vissa mönster går att  urskilja 
gällande medlemmars respektive exmedlemmars berättelser. Exempelvis 
beskrivs olika tolkningar av samma aspekter. En exmedlem i Jehovas 
vittnen säger: ”Man får inte lära sig tänka själv, man blir tillsagd hur man 
ska tänka om saker och ting” (Patrik, ex-Jehovas vittnen), medan en 
medlem i samma grupp säger: ”[Det bästa med att vara medlem är] att 
inte följa mängden, bara för att mängden följs. Att tänka själv” (Greta, 
Jehovas vittnen). Medlemmar berättar i större utsträckning om positiva 
upplevelser av den religiösa uppväxten: ”[Det bästa är] gemenskapen, att 
man är så nära varann. Att man kan åka varsomhelst i världen och vara 
som hemma.” (Ella och Fredrik, Plymouthbröderna) Exmedlemmar ten-
derar att berätta om negativa drag som utanförskap: ”Jag hade aldrig 
några kompisar, det fick man aldrig […] mina föräldrar bestämde att jag 
kommer att vara utstött och mobbad och det för Guds skull.” (Therese, 
ex-Jehovas vittnen) Dessa mönster går tvärsigenom hela materialet, men 
varierar i intensitet.

Auktoritär uppfostran

I de kontroversiella religiösa minoritetsgrupper som undersökts – liksom 
i samhället i stort – finns en bredd i hur en idealisk relation mellan för-
äldrar och barn ser ut och hur denna sedan konstrueras i praktiken. De 
senaste decennierna har Sverige förändrats i riktning mot en starkare 
betoning på barnperspektivet, och mot en mer jämlik relation mellan 
föräldrar och barn, där kritiskt tänkande och ifrågasättande uppmuntras. 
Det finns dock andra tendenser mot en mer auktoritär riktning, vilket 
till exempel kommer till uttryck i tv-program om barnuppfostran som 
det brittiska programmet Supernanny, vilket även sänds i Sverige.

Flera av de grupper som undersökts i projektet, i synnerhet Knutby 
Filadelfia, Plymouthbröderna och Jehovas vittnen, betonar att relationen 
mellan föräldrar och barn inte ska ses som jämlik. I Plymouthbröderna 
exemplifierar flera av de intervjuade föräldrarna med att föräldrar vet 
vissa saker bättre än barn, som till exempel nödvändigheten av (i vårt 
samhälle självklara saker som) att gå i skolan och att äta grönsaker. Av 
det följer (implicit) att föräldrarna vet bättre också angående exempelvis 
nödvändigheten av att delta i religiösa möten. I Knutby Filadelfia ut-
trycker flera föräldrar att föräldrars roll är att visa barnen vägen, vilket 
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också det flaggar för en viss föräldraauktoritet. I Jehovas vittnen menar 
de intervjuade att det finns en hierarki där Gud står högst upp, därefter 
fadern, sedan modern, och längst ner barnen. Dessa tre grupper kan upp-
fattas som konservativa till sin karaktär gällande familje- och genus-
aspekter, där också män och kvinnor anses ha olika särarter och olika 
roller, vilket utgör en kontrast till dagens samhälleliga ideal.10 

Ungdomar i de här tre grupperna talar ofta om relationen till för-
äldrarna i termer av respekt och lydnad, men kärleken mellan föräld-
rar och barn betonas också starkt. Även livsstilen bidrar till att relatio-
nerna  mellan föräldrar och barn i intervjumaterialet ofta uttrycks som 
nära:

Min mamma, hon var hemmafru, så hon var ju där när jag gick upp 
på morgonen, vi åt frukost ihop innan jag gick till skolan, jag gick 
hem på middag klockan tolv, och hon var där när jag kom hem 
 klockan tre. Sen kom min pappa klockan fem från jobbet, och då åkte 
vi på gudstjänst ihop. Så då förstår du att länken mellan barn och 
föräldrar är väldigt stark. (Petter, Plymouthbröderna)

En pojke från Knutby Filadelfia säger:

Min pappa går med Gud, och det vill jag också göra. Han har känt 
Gud längre än vad jag har gjort. På så sätt innebär det att han vet mer 
än jag vet. Det innebär att jag vill följa honom för att komma dit där 
han är. På så sätt blir respekten stor, för om han säger något så vet 
jag att han känner Gud. Du måste städa på rummet. Då säger han 
inte det för att jag ska pinas med att städa rummet utan det finns 
något djupare här. Och när man har förstått det så blir det mycket 
lättare att följa. […] Om man ska se det rent världsligt, om man 
plockar bort Gud: Här är en människa som har levt så mycket  längre 
än jag. Det blir i min värld konstigt om jag som liten människa ska 
säga till en stor människa att du har fel. Det kan vara att vi tycker 
olika. Men det är ändå så att den som är en stor människa har mer 
erfarenhet och mer kunskap om olika situationer. Det är lite  förmätet 
om jag ska komma och tillrättavisa dig som har levt så mycket längre. 
Du vet ju mycket mer. (Ville, Knutby Filadelfia)

Scientologikyrkan avviker mest radikalt från detta mönster då läran 
starkt betonar barnets autonomi. Grundaren, L. Ron Hubbard, beto-
nade att barn är små vuxna och ska behandlas som sådana. Intervjuper-
sonerna berättar att de som barn bestämde mycket i familjen, och att 
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föräldrarna lyssnade på dem. Det var sällsynt att barn i Scientologikyrkan 
ombads städa sina rum eftersom dessa uppfattas som barnens eget ut-
rymme som barnen själva bestämmer över:

Mina föräldrar har aldrig lagt sig i mina saker. Alltså mina fysiska 
föremål. Och det är ju en sak som jag läst senare, att L. Ron Hubbard 
säger det. Liksom om man har gett ett barn nånting så tillhör det 
barnet. […] Det har aldrig varit att jag har blivit tillsagd ”nu måste 
du städa ditt rum”. Och det är ganska trevligt tycker jag. (Ola, Scien-
tologikyrkan)

Dock uppfattar exmedlemmar i Scientologikyrkan sin uppfostran på 
 annat sätt, och kritiserar att barn i gruppen inte tillåts vara barn utan att 
höga krav ställs på barnen redan som mycket små:

Det här med att inte låta barn vara barn, min pappa var mycket så. 
Han var gränslös med vad han kunde dela med mig när jag var väldigt 
liten. […] Jag var ju bara ett barn och samtidigt så gjorde jag kurser 
med vuxna. Jag var ju en uråldrig själ i ett barns kropp, enligt deras 
uppfattning. Jag minns när vi hade kurser på sommaren när jag var 
6–7 år gammal, hur jag var tvungen att göra vissa övningar och bara 
längtade ut och ville leka på en strand i stället, men det fick jag inte. 
Jag var på ett sätt väldigt lycklig och utvald i detta, samtidigt som jag 
såklart fick en jättestor stress inombords av att leva i den här jätte-
konstiga världen med vuxna. (Gunilla, ex-Scientologikyrkan)

Ett starkt engagemang i religionen är centralt i de undersökta minori-
tetsgrupperna. Engagemanget kan dock yttra sig på olika sätt i de olika 
grupperna. I flera av dem (Jehovas vittnen, Plymouthbröderna, Knutby 
Filadelfia, Familjefederationen, Hare Krishna) följer barnen med föräld-
rarna till religiösa möten, ibland så ofta som varje dag eller i alla fall 
flera gånger i veckan. För många barn är religiösa möten helt enkelt en 
del av den dagliga rutinen som inte ifrågasätts, liksom andra dagliga syss-
lor. ”Det var ett sätt att leva. Om man har lärt sig det sedan barnsben, 
det är inget som man bara vaknar upp och ifrågasätter. […] Det var: Jag 
ska sova, äta, kissa, gå till Rikets Sal. Det var inte så mycket mer än det, 
jag reflekterade aldrig över om det var kul eller tråkigt. Det var bara så 
det var.” (Therese, ex-Jehovas vittnen) Många informanter talar om 
 mötenas sociala betydelse, att man träffar sina vänner och kanske hittar 
på något efter mötena. ”Jag kan nog räkna på mina fingrar de gånger jag 
ville stanna hemma. För jag träffade alla kompisarna efter gudstjänsten. 
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Ofta kanske det inte var så intressanta möten, men jag visste ju att efter 
gudstjänsten hade vi roligt ihop.” (Petter, Plymouthbröderna) 

Exmedlemmar kommer oftare ihåg motstånd mot mötena: ”De var så 
fruktansvärt tråkiga, jag ville verkligen inte vara med på dem, men det 
var bara att gilla läget. Jag kan inte minnas någon gång att jag kände att 
jag ville dit, det var så otroligt tråkigt.” (Ylva, ex-Jehovas vittnen) 

Om barnen är ovilliga kan föräldrarna försöka förbinda mötet med 
något som barnen vill: ”Jo häng på, kom igen, vi hittar på nåt sen, vi 
köper glass efteråt …” (Lars, förälder, Jehovas vittnen). Flera berättar 
också om tillfällen när barnen varit för trötta eller fått stanna hemma av 
andra skäl. De barn som växt upp i Hare Krishna-rörelsens internatskola 
på 1980-talet lyftes dock, enligt informanterna, helt enkelt ur sängen om 
de inte ville gå upp till den tidiga gudstjänsten på morgonen. Vissa 
 exmedlemmar berättar också om att de fick dåligt samvete om de inte 
följde de religiösa rutinerna, något som inte alls tas upp av medlemmar-
na. Livsberättelsens selektiva karaktär påverkar sannolikt här berättel-
serna, men också att det inom grupperna finns strategier för att hantera 
felsteg och otillräcklighet – bön, kompensatoriska aktiviteter – som 
 fungerar i större utsträckning för den som är mer engagerad i gruppen.

Överlag är resonemang och belöningar gällande barnuppfostran en 
långt vanligare strategi bland föräldrarna än straff och hot. En pappa från 
Plymouthbröderna berättar om när hans sexårige son kastade en sten på 
en fönsterruta och den gick sönder. Pappan hade då ett allvarligt samtal 
med honom om hur hus blir förstörda när vatten kommer in, och att det 
kostar pengar att reparera. I det här fallet fick barnet också vänta en extra 
vecka på att få något han verkligen ville ha. En pojke från Knutby Fila-
delfia berättar om att han en period bråkade i skolan, och att han efter 
flera långa samtal med föräldrarna förstod att det inte var ett bra bete-
ende. Ett fåtal intervjupersoner berättar om andra strategier, som att 
barnet skickas till sitt rum och får stanna där ett tag, eller om indragen 
månadspeng eller lördagsgodis.

Aga inte vanligt

Som det första landet i världen förbjöd Sverige barnaga år 1979. Flera 
länder har sedan följt efter. Alla religiösa minoritetsgrupper som ingick 
i vårt projekt menar att de följer lagarna i det land där de befinner sig, 
vilket innebär att de i Sverige inte slår sina barn. I en av grupperna, 
Knutby Filadelfia, har emellertid några familjer utretts av socialtjänsten 
eftersom det funnits anklagelser om att barn ska ha farit illa. Inget stöd 
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för anklagelserna hittades. Två medlemmar som arbetat som lärare och 
assistent i en skola har dock dömts för att ha hållit fast ett barn i ett låst 
utrymme och för att ha mulat ett barn med snö.

Ett fåtal av intervjupersonerna, fyra exmedlemmar från Jehovas Vitt-
nen och The Family International, berättade spontant om aga under sin 
uppväxt. Tre av de fyra berättar om händelser som har ägt rum antingen 
utomlands eller före 1979, medan den fjärde (från The Family Interna-
tional) berättar om händelser som verkar ha ägt rum i Sverige efter 1979. 
Informantens familj lämnade dock gruppen när hon var tio år gammal, 
och det framgår inte klart av intervjun om agan ägt rum innan familjen 
lämnade gruppen eller efter. På en direkt fråga (som ställdes i slutet av 
intervjun när ett förtroende upprättats mellan intervjuare och intervju-
person) uppgav därutöver ett par intervjupersoner att de någon gång fått 
en dask i baken, men att de inte ville kalla det för aga (uppenbarligen 
uppfattade de aga som innefattande mer våldsamma handlingar), medan 
ytterligare två, också exmedlemmar från Jehovas vittnen och The Family 
International, rapporterade allvarligare fall av aga, ett fall med en flug-
smälla (utomlands) och ett fall där ett syskon regelbundet fick stryk (i 
Sverige). Den senare exmedlemmen (från Jehovas vittnen) hade också 
blivit sexuellt utnyttjad i 14–15-årsåldern. Rörelsen hade emellertid inte 
agerat mot detta, enligt sagesmannen, utan stött förövaren.

Relation till samhället

Barnen i de undersökta kontroversiella religiösa minoritetsgrupperna 
möter i olika stor utsträckning det omgivande samhället. De flesta går i 
vanlig skola och möter på så vis majoritetskulturen dagligen. Undantaget 
är barn till Plymouthbröderna, som vanligen går i Labora-skolan, en 
friskola i Småland. Plymouthbrödernas viktigaste teologiska grundsats 
är avskildhetsprincipen, som innebär att man inte äter tillsammans med 
icke-medlemmar och inte heller umgås med icke-medlemmar. 

Under 1980- och 90-talen gick många barn till medlemmar i Hare 
Krishna-rörelsen i gruppens egen skola, och i våra intervjuer kritiserar 
några av dem som i dag har lämnat gruppen den isolering de upplevde 
som barn. I dag går emellertid barn till medlemmar i Hare Krishna- 
rörelsen ofta i Waldorf-skolor, vilket gör dem mindre annorlunda efter-
som många i skolan till exempel äter vegetarisk mat. 

De barn som går i vanliga skolor har normalt sett vänner utanför grup-
pen, men sådan vänskap beskrivs oftast inte som lika djup och viktig som 
de relationer de har med vänner inom gruppen. Ett av projektets resultat 
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är att grupperna i stort sett tillhandahåller trygga sociala sammanhang, 
samt att barn som växer upp i de här grupperna ofta formar livslånga och 
starka relationer inom gruppen. I grupper med internationell karaktär 
reser barnen ofta mycket och möter medlemmar från andra delar av värl-
den, och formar ibland starka band också till en del av dessa. Det finns 
således starka vänskapsband. Nackdelen är, förstås, att man förlorar dessa 
relationer och den starka gruppkänslan om man lämnar gruppen. Detta 
gäller framför allt Jehovas vittnen och Plymouthbröderna. ”Man bygger 
upp en värld med personer och kontakter som ganska lätt tas ifrån en om 
man väljer att inte vara med, så man får en falsk värld på sätt och vis, som 
är villkorad. […] Om man inte stannar kvar förlorar man de sakerna.” 
(Patrik, ex-Jehovas vittnen) Ibland kan avhoppare till grupperna bibe-
hålla de nära vänskapsbanden sinsemellan och forma en gemenskap som 
avhoppare.

Barn som växer upp i minoritetsreligioner och inte fullständigt isoleras 
från den omgivande kulturen utvecklar ofta ett slags dubbel kulturell 
identitet. De har en identitet i skolan, en annan hemma och i den reli-
giösa gruppen. Det varierar mellan grupper och individer hur de tycker 
detta fungerar. I Jehovas vittnen berättar exmedlemmar ibland om ett 
utanförskap i skolan, då man i den gruppen till exempel inte firar vare sig 
födelsedagar eller jul och barnen därför inte deltog i olika slag av julför-
beredelser och födelsedagsfirande. Barnen ska heller inte gärna följa med 
på klassresor med övernattningar. Medlemmar berättar dock om aktivi-
teter som kompenserar, som att de på andra dagar firar med presenter 
och tårta, och gör egna utflykter.

Exmedlemmar berättar också om kulturkrockar i kontakter med sam-
hället. En flicka från Hare Krishna-rörelsen som började i en vanlig  skola 
vid åtta års ålder kände sig till en början väldigt utanför eftersom hon 
hade ett konstigt namn och konstiga kläder, inte förstod den slang som 
de andra använde och inte hade tv hemma. I en del fall har medlemmar 
upplevt rejäla krockar med majoritetssamhället, som en flicka från Familje-
federationen som spenderade ett år på en internatskola i Korea som 
13-åring. Socialtjänsten larmades för att försöka stoppa hennes resa, men 
hon reste ändå och är i dag, som vuxen, fortfarande medlem i rörelsen 
och nöjd med sitt år i Korea.

En del informanter berättar att de ibland dolde sitt religiösa enga-
gemang eftersom de var rädda för andra människors reaktioner och för-
domar. Några rapporterar att de mobbades på grund av sitt medlemskap 
i den religiösa gruppen. 
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Universitet och högre studier

I Jehovas vittnen menar kyrkan att det är viktigare att satsa på ett  religiöst 
engagemang än på studier och samma linje finns i fler av de undersökta 
grupperna. Högre studier och längre utbildning är i vissa grupper inte 
något som premieras. I Plymouthbröderna läser medlemmarna bara 
 vidare om det är möjligt att läsa på distans, och de väljer i första hand 
privata utbildningar inriktade mot handel. 

Till stora delar handlar inställningen till högre utbildning, liksom i 
övriga samhället, om kultur och social grupp. Det är tydligt att medlem-
mars yrkesgrupper påverkar barnens yrkesval. I Knutby Filadelfia tende-
rar ungdomarna i likhet med sina föräldrar att söka sig till bygg- och 
vårdsektorerna, liksom ungdomarna i Plymouthbröderna söker sig till 
handel och eget företagande. I andra grupper, till exempel Hare Krishna-
rörelsen och Familjefederationen, finns barn från andra generationen som 
valt universitetsutbildning, och som föräldrarna, trots gruppernas rötter 
i 1960- och 70-talens motkultur, uttrycker stolthet över. Den samman-
tagna bilden är alltså varierad.

Familjen i centrum?

Många av grupperna i studien är i olika utsträckning barn- och familje-
centrerade. De har, som vi sett, ett konservativt familjeperspektiv. Detta 
gäller i synnerhet Familjefederationen, Knutby Filadelfia, Plymouth-
bröderna och Jehovas vittnen. Barnen är i de här minoritetsreligionerna 
en mycket viktig del av gruppen, och familj och barnuppfostran värderas 
högt. Föräldrarna ägnar en stor del av sin tid åt barnen, och våra inter-
vjupersoner talar ofta om nära relationer mellan föräldrar och barn.

En del av grupperna, som Hare Krishna, Scientologikyrkan, och 
The Family International, har historiskt sett i vissa fall levt kollektivt på 
olika sätt, vilket påverkat barnens relationer till föräldrarna. Ofta har det 
 funnits en idé om att barn mår bättre med andra vuxna än med sina 
 föräldrar, men arrangemanget har också gett föräldrarna mer tid att 
 engagera sig i religiösa sysslor. I bästa fall har barnen utvecklat nära re-
lationer till många vuxna, men i en del fall har de upplevt en splittring 
och känt sig övergivna av föräldrarna. En flicka som från fem års ålder 
växte upp i den svenska Hare Krishna-skolan utan sina föräldrar har blan-
dade känslor kring sin uppväxt. Kollektivet har gett henne en stor familj, 
men hon minns också en stark övergivenhet. Hon menar att det påverkar 
relationen till föräldrarna än i dag. Lena, exmedlem i Scientologikyrkan, 
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berättar om sin tid i USA på 1980- och 90-talen när sonen var mellan två 
och elva år gammal:

– Man fick träffa barnen [bara] på helgerna. […] Det var inte en hel 
helg. […] Man fick åka ner på fredagkvällen, träffa honom på lör-
dagmorgonen till klockan tre, och sedan åka upp på kvällen. […] 
Men sedan […] cancellerades det [familjetiden] helt och hållet.
– Fick ni inte träffa honom alls då?
– Inte alls, i ett eller två år. […] Om man var riktigt smart kunde 
man åka dit på kvällen, vara där på morgonen och träffa honom ett 
par timmar … det var allt jag träffade honom då. Men sedan […] 
kunde vi träffa honom varje helg. (Lena, exmedlem i Scientologi-
kyrkan, förälder)

Ingen av dessa grupper praktiserar i dag kollektivt boende eller sepa-
ration mellan barn och föräldrar, utan detta får ses som ett historiskt 
särdrag som påverkades av andra tendenser i samhället framför allt under 
1970- och 80-talen. Långa separationer mellan föräldrar och barn som 
beror på religiösa läror förekommer inte mer i de grupper som ingår i 
projektet. 

Omvårdnad 

En farhåga som framkom i bland annat utredningen från 1998 var att 
barn i så kallade sektmiljöer riskerade att utsättas för bristande omvård-
nad kring basala behov som mat och kläder. Det har emellertid ingen av 
våra respondenter vittnat om. De fall som nämns i Charlotte Esséns bok 
är flera decennier gamla, och härrör från en tid då attityden till barn och 
föräldraskap i en del av grupperna var annorlunda än i dag, och framför 
allt från miljöer där barn och föräldrar levde skilda åt.

Hälso- och sjukvård är dock ett mer komplext ämne. Religiösa per-
spektiv är viktiga för hur man ser på hälsa, sjukdom och vård. Olika 
 religioner konstruerar hälsa och sjukdom på olika sätt och har ofta 
 uppfattningar om meningen med sjukdom, liksom gällande vilken medi-
cinsk vård som är att föredra. Inom de stora kristna strömningarna är till 
exempel en tro på Guds helande kraft central, och förbön, handpålägg-
ning och andeutdrivning förekommer.11 I de minoritetsreligioner som vi 
undersökt finns perspektiv på hälsa, sjukdom och botande som relaterar 
till religionen, men det finns också stora möjligheter till individuella tolk-
ningar, med undantag för vissa kärnfrågor, till exempel att man som 
Jehovas vittne inte ska ta emot blod. 
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Av de sju grupper som ingår i projektet har Scientologikyrkan och 
Familjefederationen de mest utarbetade uppfattningarna i frågor om 
hälsa och sjukdom. Scientologikyrkan menar att åtminstone 70 procent 
av alla sjukdomar har psykiskt ursprung och går att komma tillrätta med 
genom scientologins andliga vägledning. Kyrkan är dessutom mycket 
kritisk till den konventionella psykiatrins behandling av människors 
mentala problem med mediciner. Inom scientologin finns också andra 
praktiker som anses vara hälsofrämjande, till exempel så kallade assister, 
som involverar avledning av uppmärksamhet och lätt beröringsmassage.

I Familjefederationen anses orsaker till sjukdomar vara dels rent 
 fysiska, dels inre och därmed orsakade av psykiska trauman tidigare i 
 livet. Flera medlemmar (framför allt i Europa och USA) använder därför 
både alternativa och konventionella terapimetoder för att främja sin 
hälsa. Det finns också en lära om att sjukdomar kan ärvas från förfäderna. 
Kyrkan erbjuder en särskild ritual som syftar till att befria förfäderna i 
andevärlden, som också anses påverka individens hälsa positivt. Med-
lemmarna använder i övrigt ofta en kombination av västerländsk och 
orientalisk medicin, samt bön.

Intervjumaterialet visar att de intervjuade medlemmarna i alla grupper 
i mycket stor utsträckning kombinerar vanlig västerländsk medicin med 
sina gruppers alternativa religiösa lösningar. I grupper som har rötter i 
1960- och 70-talens motkultur finns ofta tankar om mer ”naturliga” sätt 
att hantera sjukdom, vilket påverkar hur de ser på vaccination. I en del 
grupper vaccineras alla barn, i andra väljer flera medlemmar bort vissa 
vaccinationer, och i ytterligare andra finns föräldrar som inte låter vacci-
nera barnen alls. Den vanliga västerländska medicinen används framför 
allt när hälsoproblemen är av allvarlig art, även om grupperna då ofta 
kombinerar konventionell medicin med metoder som bön, andlig vägled-
ning eller Ayurveda.12 Ett exempel är en intervjuperson i Hare Krishna-
rörelsen som hade ett allvarligt medicinskt problem sedan födseln, och 
därför gick igenom många operationer under sin uppväxt. Föräldrarna 
hade inga tankar på att avstå från den medicinska vård som fanns till-
gänglig. 

Alternativa metoder, knutna till den religiösa tron, används i  synnerhet 
för enklare åkommor, som förkylningar eller lindrig smärta. Undantaget 
är den psykologiska eller psykiatriska sektorn, som flera grupper uttryck-
er viss tveksamhet till eftersom de menar att det finns bättre sätt att 
hantera åtminstone vissa fall av psykisk ohälsa, till exempel depression. 
Grundaren till Hare Krishna-rörelsen, Srila Prabhupada, rekommenderar 
till exempel att lyssna på mantrasång, medan Scientologikyrkan menar 

Liselotte Frisk
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att de genom sin andliga vägledning har den bästa metoden att lösa psy-
kiska problem. En exmedlem i Jehovas vittnen uttrycker att depression i 
denna grupp relateras till andliga perspektiv då hon säger:

Att säga att man är deprimerad när man är Vittne, på den tiden var 
det inte någonting man pratade om, för om du har en riktigt stark 
tro på Gud så kan du inte bli deprimerad, för Gud hjälper dig att ta 
dig igenom allting. Om du har blivit deprimerad så har du någonstans 
sabbat din relation till Gud. Så det gick inte att säga: Jag är deprime-
rad. (Therese, ex-Jehovas vittnen)

Om de religiösa reglerna inte tillåter vård som anses livsavgörande finns 
det möjlighet för samhället att träda emellan föräldrar och barn. Praxis 
är exempelvis att ta om hand barn under 18 år som är uppvuxna i Jehovas 
vittnen och som till följd av sina religiösa regler förvägras blodtrans-
fusioner. När blodtransfusionen är genomförd får föräldrarna tillbaka 
vårdnaden. Ingen av våra intervjupersoner berättade om någon sådan 
händelse.

Barnen och samhället

Att växa upp i kontroversiella minoritetsreligioner kan upplevas på 
många olika sätt. Barnens uppväxter tillhandahåller både ramar, som kan 
vara svåra att överskrida och upplevas som hämmande, och rötter, som 
ger trygghet och stärker deras identitet och självkänsla. Att leva kvar i sin 
uppväxtmiljö kan för olika individer uppfattas antingen som begränsan-
de eller betryggande, och att lämna det sammanhang där man vuxit upp 
kan antingen kännas befriande eller ge upphov till krisreaktioner. Inom 
den religiösa gruppen förväntas ett slags konformitet, medan samhället 
utanför förväntar sig ett annat slag av konformitet. Hur stark spänning-
en mellan de perspektiven blir för barnen är relaterat till hur mycket 
avvikelse som tolereras, både inom gruppen och på ett samhälleligt plan. 
Barnens upplevda problemnivå påverkas av i vilken grad de identifierar 
sig med den religiösa subkulturen respektive den samhälleliga majoritets-
kulturen. En dubbel identitet kan i bästa fall vara en tillgång, i värsta fall 
en orsak till splittring och alienation. 

Vår undersökning visar att grupperna vi studerat på många sätt skiljer 
sig åt, och dessutom förändras internt över tid – inte minst i takt med att 
samhället förändras. Aga tycks till exempel inte längre förekomma i någon 
större utsträckning, och även i de relativt sett auktoritära miljöer vi stu-
derat är det tydligt att barnen i många fall står i centrum. Berättelserna 
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om barndomen, uppfostran och synen på relationen till föräldrarna 
 förhåller sig hela tiden till samhälleliga ideal om barnets bästa, trots att 
det också finns en strävan efter en självständig legitimitet. Föräldrarnas 
uppfostringsstrategier, som framgår av intervjuer med såväl föräldrar som 
barn, handlar i dag mer om resonemang och belöningar, mindre om straff 
och hot. Allt eftersom samhället har blivit mer individualistiskt oriente-
rat, har flera av de religiösa minoritetsgrupperna förändrats i samma rikt-
ning. Detta syns till exempel genom att barn i de undersökta grupperna 
inte längre uppfostras kollektivt som tidigare ibland var fallet.

Flera grupper har trossystem som handlar om vad sjukdom är och hur 
olika sjukdomar kan botas. Intervjumaterialet visar dock att medlem-
marna i de allra flesta fall kombinerar de egna religiösa perspektiven med 
de konventionella. Också aktiva medlemmar går in i och ut ur religionens 
och gruppens tankevärld. Enligt intervjumaterialet söker de sig dock till 
den konventionella medicinen när det gäller allvarliga problem. Risk för 
att enskilda föräldrar kan felbedöma situationen och inte söka konven-
tionell vård när sådan behövs kan emellertid inte uteslutas. Att avstå 
vaccination kan naturligtvis också få konsekvenser, både individuellt och 
på ett samhällsplan.

Det finns starka skäl att i framtiden fortsätta beforska barnens situa-
tion i de här ofta kontroversiella grupperna, och i religiösa sammanhang 
över huvud taget. Historien har lärt oss att villkoren kan förändras 
snabbt. Det kan utvecklas olika subkulturer där vissa medlemmar kan 
finna socialt stöd för att till exempel avstå från att söka livsviktig medi-
cinsk vård. Av många skäl är det viktigt att utomstående fortsätter ha 
kontinuerliga kontakter med den här typen av grupper, både så att 
 eventuella missförhållanden snabbt kan upptäckas och för att en regel-
bunden närvaro av utomstående i sig själv kan utgöra en reglerande 
 faktor. Kulturmöten, religiösa såväl som sekulära, blir en allt viktigare 
faktor i vår globaliserade värld, då olika kulturer i allt större utsträckning 
lever sida vid sida. Många fler barn kommer att växa upp i religiösa 
 minoriteter av olika slag. Diskussioner om i vilken utsträckning deras 
uppväxtförhållanden överensstämmer med samhälleliga normer kontra 
religionsfrihet och rätt till annorlunda val av livsstil kommer att bli allt 
viktigare. Det är då essentiellt att från samhällets sida undvika en stigma-
tisering av barnen, samtidigt som de inte får lämnas åt sitt öde.
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Religion på ledarsidan 

Mia Lövheim

På 1970-talet spelade religionen en marginell roll på dags-
tidningarnas ledarsidor. I dag är den ofta utgångspunkt för 
en diskussion om hur demokratin ska fungera. Det är en 
följd av att religiösa frågor återigen blivit aktuella.

*

I början av år 2006 debatteras den danska tidningen Jyllandspostens publi-
cering av karikatyrer av profeten Muhammed i svenska dagstidningar. 
Senare samma vår publiceras den välkände tyske filosofen Jürgen Haber-
mas artikel ”Religion in the Public Sphere”.1 Båda dessa händelser marke-
rar ett skifte i berättelsen om religionens plats och betydelse i Europa. 
Det är ett skifte som inte så mycket synts inom den  religionsvetenskapliga 
forskningen som i den bredare politiska och akademiska diskussionen. 
Båda händelserna är exempel på hur röster utanför det snävt akademiska 
religionsvetenskapliga fältet synliggör och diskuterar religion som en 
politisk fråga. Habermas är en av dem som argumenterat för att vi åter 
måste diskutera religionens plats i det han kallar den post-sekulära 
moder na demokratin, och att även politiska aktörer kritiskt behöver 
granska sina utgångspunkter för ett sådant samtal. Men han var inte först, 
utan hade föregåtts av flera röster. Till exempel gav John Micklethwait 
och Adrian Wooldridge, journalister på tidskriften The Economist, 2009 
ut  boken med den uppseendeväckande titeln God Is Back: How the Global 
Revival of Faith Is Changing the World.2 

Publikationer av det här slaget är ett uttryck för den diskussion om 
religionens återkomst som politisk kraft, som följde i svallvågorna av 
attentatet mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. 

Inom religionssociologi och närliggande ämnen hade kritiken mot 
 sekulariseringsteorins dominans som förklaring av religioners plats och 
betydelse i ett modernt samhälle redan pågått sedan mitten av 1990-talet. 



148

Mia Lövheim

Den spansk-amerikanske statsvetaren José Casanovas bok Public Religions 
in the Modern World från 1994 sammanfattade elegant kritiken mot seku-
lariseringsteoriernas generaliserande och universella anspråk, genom att 
peka på att religionens privatisering och marginalisering i det väster-
ländska, moderna samhället inte kan ses som en given följd av samhällets 
differentiering eller av minskningen av religiösa praktiker som kyrko-
besök.3 Casanova hävdade i stället att religionen var på väg att de-priva-
tiseras. Han exemplifierade med den katolska kyrkans politiska betydelse 
i Polen och Spanien, den iranska revolutionen 1979 och de evangelikala 
kristna gruppernas politiska betydelse i USA. Med detta menade han att 
religiösa organisationer lämnat sin avgränsade plats i den privata sfären 
och gett sig in i den offentliga politiska diskussionen, framför allt i frågor 
som rör värderingar, moral och rättigheter. 

Religionens återkomst – hur då?

Den 16 oktober 2012 hävdar Erik Helmerson på Dagens Nyheters ledar-
sida att religionen är tillbaka för att stanna under överskådlig framtid. 
Och visst diskuteras religion, och framför allt islam. Religion berörs i 
politiska debatter,4 i fikasamtal, när skolans läroplan dryftas, vid tillämp-
ningen av svensk familjelagstiftning, i debatter om värderingar eller om 
vilka kläder som kan bäras av den som representerar ett politiskt parti 
eller arbetar inom sjukvården. 

I linje med den engelska religionssociologen Grace Davie menar jag 
dock att det är viktigt att göra en distinktion mellan religionens åter-
komst i diskursiv och i empirisk mening.5 Under lång tid präglades den 
politiska och akademiska diskussionen om religionens återkomst mer av 
teoretiska diskussioner än empiriska studier, framför allt när det gällde 
Habermas och Casanovas argument om att religiösa organisationer och 
teologiska argument skulle ha fått större plats i det post-sekulära sam-
hällets politiska diskussioner. I dag, ett decennium efter publiceringen 
av Muhammedkarikatyrerna och Habermas artikel, börjar vi även genom 
empiriska studier skönja något mer av vad religionens återkomst kan 
handla om. 

I den här artikeln tar jag min utgångspunkt i några aktuella forsk-
ningsprojekt om religion i svensk och nordisk dagspress, för att disku-
tera  frågan om det är möjligt att se en religionens återkomst i Sverige, 
och hur denna återkomst i så fall tar sig uttryck.6
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Ledartexter i svensk dagspress

Diskussionen nedan begränsas till ett utsnitt av den offentliga och 
 politiska diskussionen, närmare precis den som äger rum i ledartexter i 
de största svenska dagstidningarna. Jag har tillsammans med reli gions-
sociologen Alf Linderman analyserat förekomst av referenser till religion 
i de elva största svenska dagstidningarna mellan åren 1976 och 2010. Vi 
har studerat Aftonbladet, Arbetet, Expressen, Dagens Nyheter, Dagens Indu-
stri, Göteborgs-Posten, Göteborgs-Tidningen, Kvällsposten, Svenska Dagbladet, 
Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Vårt urval består av 4 865 
ledar texter från 30–32 systematiskt och randomiserat utvalda publice-
rings dagar per år. Studien omfattade en kvantitativ innehållsanalys med 
utgångspunkt i ett antal indikatorer: religion, islam, kristendom, juden-
dom, hinduism, buddhism och nyandlighet samt ett antal religionsmeta-
forer. Dessa indikatorer skapades genom en kombination av sökord, 
valda för att täcka in ett brett spektrum av referenser till religion, till 
exempel Gud, moské, Buddha, präst, helvete, burka, mystik, munk och 
ängel.7 Den kvantitativa analysen kombinerades med en kvalitativ tema-
tisk innehållsanalys av de enskilda texterna.8 

Ledaren skiljer sig från andra delar av en dagstidning genom att ut-
trycka tidningens politiska åsikter och spegla den politiska debatten. 
Texterna läses visserligen av betydligt färre än nyheter och recensioner, 
men de är en genre som bärs av idén om dagstidningen som ett redskap 
för den demokratiska diskussionen i samhället. Värden som yttrande-
frihet, opinionsmässig mångfald och rationella argument är centrala.9 
Därför kan dessa texter också förväntas ha en större kontinuitet över tid 
i åsikter och värderingar. Av dessa skäl är ledaren en intressant genre för 
en studie av förändringar i religionens plats inom den svenska politiska 
diskussionen. 

Referenserna till religion förändras över tid

Ungefär en tiondel av ledartexterna (480 av 4 865) i vårt material innehöll 
något av de sökord som indikerar referenser till religion. Eftersom tex-
terna skiljer sig i längd och flera texter kan förekomma på en och samma 
sida valde vi i den kvantitativa analysen av materialet att utgå från antal 
ledarsidor som på något sätt refererar till religion. Vi ser en tydlig 
 förändring under perioden. 1976 refererade 22 procent av ledarsidorna 
till religion, vilket gällde för 31 procent i slutet av undersökningsperio-
den, år 2010. Under åren 1996 till 2000 når utvecklingen en topp då 
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över 40 procent av ledarsidorna innehåller någon referens till religiösa 
sökord.10

Resultat från den nordiska jämförande studien NOREL, ”The Role of 
Religion in the Public Sphere”, visar ett liknande mönster med en ökning 
av referenser till religion i nordisk dagspress, framför allt under åren 
omkring millennieskiftet.11 Indelningen i olika religionsindikatorer ger 
också möjlighet att se förändringar i fråga om vilken religiös tradition som 
medietexterna hänvisar till. I NOREL-studien syns en tydlig trend mot 
en ökad diversifiering i dagspressens täckning av religion, trots variatio-
ner mellan de olika nordiska länderna. Kristendomen står under hela 
perioden för den största kategorin, men över tid ses en tydlig nedgång 
av referenser till framför allt de lutherska majoritetskyrkorna och en 
 ökning av referenser till islam. 

Vår kvantitativa innehållsanalys av svenska ledartexter visade en sta-
tistiskt signifikant ökning för tre huvudsakliga indikatorer för religion: 
kristendom, islam och religionsmetaforer. Liksom i NOREL-studien 
 förekommer flest referenser till kristendom, under åren 1996–2005 i över 
20 procent av ledarsidorna. Den största relativa ökningen sker i referen-
ser till islam, från 3 procent vid mitten av 1990-talet till 12 procent i 
slutet av perioden, med en topp på 13 procent i texterna mellan 2001 och 
2005. Referenser till andra religiösa traditioner som judendom, budd-
hism, hinduism och nyandlighet är för ovanliga för att ge några signifi-
kanta skillnader.

Förändringarna kan till viss del förklaras utifrån aktuella politiska hän-
delser under perioden. Några exempel är den shiitiska revolutionen i Iran 
1979, inbördeskriget mellan muslimska bosnier, ortodoxa serber och 
 katolska kroater i forna Jugoslavien som präglade hela 1990-talet, och 
efterdyningarna av terrordåden i New York 2001 och London 2005 samt 
av publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2006. I Sverige debattera-
des under dessa år bland annat visningen av utställningen ”Ecce Homo” 
i Uppsala domkyrka 1998 och rättegången mot pastor Åke Green, som 
åtalades och fälldes för hets mot folkgrupp 2004 i tingsrätten men  senare 
friades av både hovrätten och Högsta domstolen 2005. 

Flera av dessa händelser berörs i ledartexterna, men en kvantitativ 
analys av antal referenser till sökord är ett för trubbigt sätt att förstå på 
vilket sätt religion används i texterna.
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Den kvalitativa analysen, närläsningen av de ledartexter där referenser 
till religion förekom, kvalificerade bilden av ett ökat intresse för religion 
i ledartexterna. Vi fann att i den största andelen av dessa texter, 45 pro-
cent, användes religiösa referenser i första hand för att beskriva ett land, 
en grupp eller en person. Uttryck som ”den kristna högern”, ”muslimska 
länder”, ”protestantiska och katolska grupper”, ”biskopar” förekom ofta, 
liksom ”religiös fanatism” och ”muslimsk fundamentalism”. I den här 
kategorin av texter finns en tydlig koppling till internationella konflikter. 
Över hälften av texterna kommenterade händelser utanför Sverige, ofta 
i relation till krig och konflikter i Mellanöstern, forna Jugoslavien, 
 Somalia och Nordirland. Texter med referenser till islam förekom främst 
i denna kategori, men även här dominerade kristendom. 

I den näst största gruppen, en tredjedel av materialet, användes reli-
gionsord framför allt som metaforer. De flesta av orden ger associationer 
till en kristen, biblisk kontext. Politiska ledare ansågs till exempel ”pro-
fetera” om miljöhot eller ”predika” om LAS och jämlikhet. Det förekom 
också hänvisningar till ”domedag”, krigets ”helvete” och ironiska diskus-
sioner om löntagarfonders ”välsignelsebringande” verkan eller ”slakt av 
en helig ko som länge spelat en framträdande roll i socialdemokratisk 
politik”. Andelen texter som använde religionsmetaforer visar dessutom 
en ökning på cirka 10 procent under perioden 1996–2005, för att  därefter 
minska igen fram till 2010. Att religiösa ord i så hög grad används som 
metaforer i det sekulära politiska språket, trots minskande konfirmations-
frekvens och undervisning i kristendom under 1900-talets senare hälft, 
är intressant. 

Faktiska diskussioner om och argument för och emot religionens plats 
i det svenska samhället och politiken förekom bara i en dryg femtedel av 
ledartexterna. Men det är också denna kategori av texter som ökar mest, 
framför allt under slutet av perioden. Under åren 1991 till 1995 var det 
bara åtta artiklar som diskuterade religion som politisk fråga, medan 22 
artiklar gjorde det mellan år 1996 och 2000 och hela 32 stycken åren fram 
till 2005.

Under den sista perioden av vår studie (2005–2010) diskuterades reli-
gion i 24 ledare. Analysen av vilka frågor som tas upp i dessa texter för-
djupar det mönster av ökad diversifiering som vi såg i den kvantitativa 
analysen. Texterna under 1980- och början av 1990-talet kommenterade 
ofta sammanblandningen mellan religion och politik i till exempel Italien 
eller USA. Under 1990-talet och fram till millennieskiftet diskuterades 
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Svenska kyrkans ställning i relation till staten samt dess attityd till sam-
könade äktenskap. Till exempel hävdas i en osignerad ledare i Aftonbladet 
den 27 juli 2001:

Ska Svenska kyrkan spela en roll i 2000-talets samhälle måste man 
göra upp med konservativa inställningar och ge plats åt en liberalare 
syn på homosexuellas samlevnad och deras rätt att ingå äktenskap 
inne i kyrkan.

Under den sista perioden i vår studie blir frågor om Sverige som ett 
mångreligiöst land alltmer tydliga. Religion diskuteras inte på samma 
sätt som tidigare utifrån vissa länder och regioner, kyrkor och samfund, 
utan kopplas oftare samman med frågor om mänskliga rättigheter. Rela-
tionen mellan religionsfrihet och jämlikhet var ett ofta förekommande 
ämne, och olika åsikter bröts i ledartexterna. En osignerad ledare i DN 
den 12 november 2008 hävdade att ”[r]eligionsfriheten ska respekteras. 
Men det ska inte alla beteenden där man på mer eller mindre goda grun-
der hänvisar till de religiösa texterna.”

En osignerad ledare i Expressen den 19 januari 2005 argumenterade 
utifrån rättegången mot pastor Åke Green för både religionsfrihet och 
yttrandefrihet som okränkbara värden:

Om polisen sätter i system att banda möten i kyrkor och moskéer 
runt om i vårt land kommer man finna gott om åtalbara predikanter 
från olika religiösa minoriteter. Vilken imam står först inför skran-
ket? Vi ogillar starkt deras åsikter om homosexuella, men det vikti-
gaste är att stå upp för den grundläggande och lagfästa yttrande- och 
religionsfriheten.

Även i en ledare av Ola Carlsson i Sydsvenskan den 23 mars 2009 återfinns 
argumenten om att det svenska samhället i dag måste rymma både reli-
giös och sexuell frihet:

Det är dags att sluta ducka. Och börja tala om vad en levande mång-
fald handlar om: en muslimsk kvinna med slöja, en jude med kippa 
och en man i full dragqueen-mundering – alla måste de få känna sig 
trygga i sin stad, från Limhamn till Rosengård.

Citaten ovan fångar hur religion, här liksom i så många andra texter 
framför allt förstått som islam, i 2000-talets ledartexter användes som 
utgångspunkt för en diskussion om det svenska demokratiska samhällets 
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grundfrågor och värden, och hur dessa hanterades i ett samhälle med ökad 
religiös och kulturell mångfald. 

Diskussion

De resultat och exempel jag presenterat i denna artikel visar tydligt att 
det sedan slutet av 1980-talet skett förändringar då det gäller referenser 
till religion i svensk dagspress. Den kvantitativa analysen av ledartexter 
ger visst belägg för att religionen blivit mer synlig. Men om denna för-
ändring kan ses som en religionens återkomst i den offentliga diskus-
sionen är inte helt enkelt att avgöra. 

Den förändring som kommer fram i våra analyser handlar inte så 
mycket om att religiösa aktörer i ökad grad kan göra sina röster hörda i 
politiska frågor. Vår undersökning visar snarare att en ökad mängd refe-
renser till religion på svenska ledarsidor inte på något självklart sätt inne-
bär mer diskussion om religioners politiska roll. Som vi sett används 
religion som beskrivning eller som metafor i de allra flesta av texterna, 
utan att någon fördjupad diskussion förs om detta. 

Vi bör dock inte banalisera de vanliga och mer implicita användning-
ar av religion i ledartexterna. Även de ger viktiga insikter om religionens 
plats i den svenska politiska diskussionen. När ord som ”religiös”, ”mus-
limsk” och ”katolsk” används för att beskriva en grupp människor eller 
ett land, får de en kategoriserande effekt. Och när dessa ord oftast 
 förekommer i samband med konflikter och våldshandlingar, blir de 
 värderande. 

I ledartexterna är de ”religiösa” grupper, länder och personer som 
omnämns oftast sådana som ligger utanför Sveriges gränser, och religion 
ses i majoriteten av texterna som ett hinder för demokrati och indi-
viduella fri- och rättigheter. På det viset ges religion en position i det 
politiska samtalet som något utanför det svenska samhällets centrum, 
och som en utmaning för demokratin. 

Metaforer används i ledartexterna för att förstärka centrala värden 
eller markera vilka utspel och frågor som ska tas på allvar i politiska 
diskussioner. Deras funktion för dessa ändamål bygger till stor del på 
ordens koppling till konventioner, allmänt delade betydelsemönster i 
svensk historia och kultur. Dominansen av kristna metaforer speglar 
 därmed hur starkt en viss form av religion, luthersk kristendom, bidragit 
till sådana konventioner. Det är kopplingar mellan ord och betydelser 
som sällan tydliggörs, för att de i ett samhälle med en så homogen reli-
gionshistoria som Sverige inte har behövt tydliggöras. Den minskning i 
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användningen av religiösa metaforer som syns i slutet av vår undersök-
ningsperiod är ett tecken på att ”religion” i ledartexterna inte längre kan 
användas som en enhetlig kategori med ett implicit kristet innehåll. Den 
religion som blivit synligare är islam, även om det också då kan handla 
om kristendomens eller sekulära livsåskådningars möte med islam. 

Den religionens återkomst som kommer till uttryck i svenska ledar-
texter under de senaste decennierna handlar alltså inte om mer utrymme 
för religiösa organisationer. Det handlar snarare om att ”religion” blivit 
ett mindre givet och mer differentierat begrepp. Religionernas återkomst, 
som den kommer till uttryck i ledartexterna, är i hög grad formad av 
medierna och – i fallet med ledartexter – även den politiska diskussionens 
agenda. 

Med den danske medieforskaren Stig Hjarvard kan vi tala om denna 
process som religionens medialisering, där medier i allt högre grad tar 
kontroll över kommunikationen av religion i samhället och formar reli-
giösa symboler och aktörer efter sina villkor.12 

Medialiseringen av religionen har dock en spännande dubbeltydighet. 
Å ena sidan visar våra resultat tydligt att religiösa symboler och praktiker 
ges mening i ledartexterna utifrån nyhetsvärde eller hur de passar in i en 
politisk diskussion. Slöjan får till exempel mening utifrån diskussioner 
om ett svenskt ideal om lika villkor för män och kvinnor, inte utifrån 
islams skrifter och tradition. Å andra sidan är det tydligt att inkluderan-
det av religion i diskussionen ställer nya frågor om betydelsen av dessa 
”svenska” värden.

Den brittiske religionssociologen James Beckford menar att religion i 
starkt moderniserade och sekulariserade västerländska samhällen lös-
gjorts från sina tidigare förankringspunkter i organisationer och dogmer, 
men inte förlorat betydelse: ”It remains a potent cultural resource or 
form which may act as the vehicle of change, challenge or conservation.”13 

Den bild av religionens återkomst i det offentliga rummet som kom-
mer till uttryck i de svenska ledartexterna stämmer väl överens med 
 Beckfords tankar. De religiösa referensernas koppling till ett samhälle 
med en lång tradition av en dominerande luthersk statskyrka minskar, 
medan ökningen av de texter som diskuterar religion som politisk fråga 
tyder på att religion som kategori för det politiska samtalet blivit mer 
vanlig och betydelsefull. Religion har, med Beckfords ord, blivit ett 
 medium – en utgångspunkt för att diskutera förändringar i det svenska 
samhällets grundläggande värderingar och identitet. 

Denna förändring är tydligast i de texter som diskuterar religion som 
politisk fråga. Här är förhandlingar om relationen mellan olika värden 
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som ses som centrala för ett modernt svenskt demokratiskt samhälle ett 
tydligt tema. Hur ska religionsfrihet, yttrandefrihet och sexuell frihet 
balanseras? Hur kan respekt för religiösa värden kombineras med lagar 
och värderingar som bygger på individens frihet från religionen och 
 familjens band, och där staten skall garantera jämlikhet och rättvisa? 
Diskussioner i dessa texter om hur sådana värden ska förenas kan ses som 
ett uttryck för en omförhandling av den strängt sekulära uppdelningen 
mellan religion och politik i det svenska samhället. Detta är en omför-
handling som samtidigt innebär att nya ramar etableras för vilken reli-
gion som får ta plats i det offentliga rummet, något som uttrycks tydligt 
i en osignerad ledartext från Expressen den 1 januari 1996: 

För de gamla och nya svenskarnas skull måste Sverige bryta upp från 
homogena standardlösningar och bli ett land där människor får 
 utveckla sin särart. Sverige måste på allvar ge utrymme åt andra 
 kulturer och andra tänkesätt – självklart med en bibehållen kärna av 
demokratin, toleransen, rättsväsendet och svenska läroplaner. 

Vår studie av religion i svenska ledartexter slutar 2010, men en noggrann 
läsare av till exempel Dagens Nyheters ledarsida under de senaste åren kan 
se att religionen där fortsätter att vara ett centralt tema. Den 8 september 
2016 efterlyser Erik Helmerson ökat utrymme för majoriteten av  svenska 
muslimer som ”går till jobbet, röstar, högtidlighåller ramadan men inte 
gör mer väsen av sig än vanekristna”.

Att de sedan hörs för lite är inte minst svenska politikers och journa-
listers fel. De som får mest luft brukar vara de högljudda, ilskna, 
välorganiserade muslimerna – som inte representerar särskilt många 
men som av någon anledning får föra mångas talan. Snälla stat och 
kommun – kan ni inte i fortsättningen se till att dialogen sker med, 
och bidragen går till, de muslimer som […] försöker hitta sätt att 
införliva islam med svenska seder, traditioner och framför allt lagar? 

Religionen har återkommit i det svenska samhället på så sätt att den från 
att ha haft en position på marginalen i dag har blivit en ofta använd 
 utgångspunkt för diskussioner om hur demokrati i en ny tid med nya 
sociala, kulturella och politiska villkor ska fungera. Denna insikt gör det 
tydligt att frågan om religionens plats i dagens svenska samhälle inte 
längre kan ses som ett särintresse för forskare i teologi och religions-
vetenskap. Religionens återkomst gör religion till en angelägenhet för 
forskare i flera discipliner – och för hela samhället. 
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Rätt och religion 
i ett mångkulturellt samhälle 

Maarit Jänterä-Jareborg

Svenska domstolar är i vissa fall skyldiga att grunda sin 
dom på utländsk rätt – också när det gäller religiösa frågor. 
Den globala migrationen innebär en utmaning för natio-
nella juridiska system. Det visar inte minst den muslimska 
morgongåvan mahr.

*

I februari 2016 beviljade Högsta domstolen (HD) prövningstillstånd i 
tre mål mellan iranskfödda makar rörande vilken verkan det svenska 
rättssystemet ska tillmäta ingångna avtal i Iran om mahr, populärt kallad 
för ”islamisk morgongåva” eller ”hustruns äktenskapliga garantibelopp”. 
HD:s domar i två av målen avkunnades den 29 mars 2017. Mahr är en 
del av det islamiska äktenskapskontraktet och innebär ett åtagande från 
mannen att föra över egendom till hustrun, som hon blir ensam ägare till 
och självständigt förfogar över. Egendomsöverlåtelsen kan ske vid äkten-
skapets ingående eller under äktenskapet. Förpliktelsen ska fullgöras 
senast när äktenskapet upplöses, vilket sker antingen genom en skils-
mässa eller genom den ena makens död. 

Prövningstillstånd beviljas ytterst selektivt av HD, som är den slutgil-
tiga rättsinstansen i det svenska rättssystemet, och bara när det kan anses 
vara av stor betydelse som vägledning för rättskipningen i motsvarande 
fall. Detta torde vara första gången någonsin som den tvist som HD 
åtagit sig att pröva handlar om ett i grunden religiöst och för svensk rätt 
typfrämmande institut. Den högerextrema nättidningen Fria Tider tve-
kade inte att omgående kabla ut budskapet ”Högsta domstolen öppnar 
för sharialagar i Sverige”. Andra såg faror för att religiösa shariaråd får 
legitimitet i Sverige och varnade för bristen på enighet om det sanna 
innehållet i en religiös lag. De rösterna måste dock kontrasteras mot det 
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allmännas skyldighet enligt den svenska regeringsformen att främja reli-
giösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- 
och samfundsliv. Därtill ska även grundläggande mänskliga rättigheter 
beaktas, såsom religionsfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män, 
enligt både regeringsformen och den av Sverige ratificerade europeiska 
konventionen om grundläggande fri- och rättigheter. 

Bakom Högsta domstolens prövningstillstånd finns en lång kedja av 
motstridiga avgöranden från svenska domstolar i just tvister om mahr. 
Gemensamt för målen är att makarna har ingått ett muslimskt äktenskap 
i ett muslimskt land, i regel Iran. Som en obligatorisk, religiöst motiverad 
del av själva äktenskapskontraktet har mannen (ofta under faktiska, re-
ligionsbaserade och juridiska påtryckningar av en imam och hustruns 
släkt) åtagit sig att betala ett visst, ofta betydande belopp till hustrun vid 
sidan av överlämnandet av symboliska gåvor såsom ett exemplar av 
 Ko ranen, en spegel eller blommor. När äktenskapet sedermera leder till 
skilsmässa i Sverige, har mannen fortfarande inte betalat. Hustruns krav 
bestrids eller skämtas bort av mannen, som menar att mahr aldrig var 
avsett att betalas ut på riktigt, att det kom till för formens skull, att båda 
makarna är moderna sekulära människor och att det strider mot grun-
derna i den svenska rättsordningen, som i motsats till de religiösa iranska 
traditionerna vilar på en könsneutral äktenskaps- och arvslagstiftning. 

Mahr nämns i Koranen och uppfattas som en primärt religiös förplik-
telse för att stärka kvinnans ställning i äktenskapet. Mahr kan ge kvinnan 
ett eget ekonomiskt handlingsutrymme. Den sistnämnda aspekten är 
särskilt viktig i den muslimska kontexten, där en kvinnas möjligheter att 
begära skilsmässa är begränsade. Mahr främjar idén om livslånga äkten-
skap då de stora avtalade beloppen kan avskräcka mannen från att  begära 
äktenskapsskillnad. Men om han ändå vill skiljas kan hustrun förhala det 
genom att kräva ut det obetalda mahr-beloppet. Om hustrun ensam vill 
skiljas kan hon förhandla fram en äktenskapsskillnad genom att avstå från 
ett obetalt mahr. Ett penningmässigt betydande mahr bekräftar också 
visionen om den muslimska kvinnans höga väsen, värt uppoffringar för 
den man som gifter sig med henne. 

Högsta domstolens tre prövningstillstånd är internationellt sett en 
sensation. Enligt den rådande västerländska uppfattningen saknar näm-
ligen en sekulär domstol befogenhet att pröva frågor om religion och tro. 
I och med den globala migrationen och en för många länder ny typ av 
etno-religiös mångfald är det dock allt svårare att dra någon tydlig gräns 
mellan ”religion” och ”rättsfrågor”. Detta gäller inte minst inom den 
familjerättsliga sfären där tvister prövas av allmän domstol. Avtal om 
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mahr är ett träffande exempel. Utan avtal om mahr är ett äktenskap inte 
giltigt enligt islam, varför problematiken potentiellt berör hundratusen-
tals muslimer i Sverige. Enligt huvudregeln i svensk rätt är ett i utlandet 
ingånget äktenskap giltigt i Sverige, om äktenskapet är giltigt i vigsel-
landet.1 Mahr illustrerar att samhällets nya trosbaserade mångfald även 
har rättsliga konsekvenser. Vilket utrymme religionen kan ges blir be-
roende av om svensk eller utländsk lag är att tillämpa i tvisten.   

Religion och rätt i samverkan 

Samverkan mellan religion och rätt är viktig i dagens samhälle, men den 
är inte enkel att få till. Vikten av sådan samverkan syns också i de många 
rättsfall där dagens svenska domstolar möter frågor om tro. I migra-
tionsdomstolar kan det handla om huruvida en persons konvertering till 
kristendomen gör konvertiten så utsatt för förföljelse i hemlandet att 
personen bör betraktas som flykting och beviljas permanent uppehålls-
tillstånd i Sverige. Andra ärenden har aktualiserat betydelsen av homo-
sexualitet som en religiöst motiverad förföljelsegrund eller vilken effekt 
som ska ges åt informella äktenskap eller polygama äktenskap, ingångna 
i ett (påstått) religiöst sammanhang. Forskningen visar vidare att mino-
ritetsgrupper ofta lever i parallella normsystem, där reglerna bestäms dels 
av staten (vistelselandet eller ursprungslandet), dels av den egna grup-
pens traditioner eller av en religiös tro. I händelse av en familjekonflikt 
tvingas medlemmarna anlita flera olika tvistlösningsmekanismer för att 
få fram en lösning som alla kan godta. Ett äktenskap kan sålunda behöva 
ingås och upplösas i såväl en sekulär som en religiös ordning för att man 
ska uppnå avsedd effekt.2 

Jag vill i denna artikel med mahr som exempel lyfta fram de  utmaningar 
som det svenska rättsväsendet möter när parterna åberopar religionens, 
kulturens eller traditionernas (påstådda) språk och krav, i stället för 
svensk lag. Religionen, kulturen och traditionerna utmanar således rätts-
systemet, men enligt den västerländska modellen är det i sista hand just 
rättssystemet som har makten att bestämma vilket utrymme andra norma-
tiva system kan ges i såväl det offentliga som det privata. Medan familje-
rätten i sig brukar systematiseras som en del av civilrätten (privaträtt) 
aktualiseras här ett möte med det allmännas skyldigheter att värna om 
såväl mänskliga rättigheter i allmänhet som den enskildes och minoritets-
gruppers grundläggande rättigheter. Konflikter är till synes  ofrånkomliga.

Avtal om mahr är för närvarande mycket omdebatterade i den rätts-
vetenskapliga mångkulturforskningen i Europa liksom i Sverige, framför 
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allt genom rättsvetarna Mosa Sayeds, Margareta Brattströms och min 
egen forskning.3 

Tvister om mahr vid svensk domstol

Det finns ett tiotal identifierade mål avgjorda av svensk domstol i en tvist 
om mahr. Det första kända målet är från början av 1990-talet. Härutöver 
lär utomrättsliga förlikningar om mahr vara vanliga, såväl inom tros-
samfundet som i sekulära sammanhang (det vill säga då advokater är med 
vid förhandlingarna). 

I de tidigare avgjorda mahr-målen spretar de lägre rättsinstansernas 
bedömningar åt olika håll, även när omständigheterna har mycket 
 gemensamt. Det har att göra med att en domstol i första hand söker stöd 
i det egna landets rättssystematik, men i dessa fall har domstolarna  funnit 
det svårt att ”översätta” yrkandet. Ibland har således avtalet om mahr 
bedömts handla om makars förmögenhetsförhållanden och bodelning 
inom äktenskapet,4 ibland om ett slags underhållsskyldighet5 eller om ett 
allmänt förmögenhetsrättsligt betalningsåtagande, som i så fall är under-
kastat den allmänna tioåriga preskriptionsregeln.6 Det har hänt att  avtalet 
setts som en utfästelse av gåva, eller som ett eget rättsinstitut.7 Stundom 
har domstolen funnit svensk lag gälla och har därmed ogillat yrkandet. 
Men i andra fall har domstolen kommit fram till att utländsk lag ska till-
lämpas, på grund av situationens starka utlandsanknytning, och dömt ut 
mahr. 

Hur ett yrkande juridiskt klassificeras och enligt vilken rättsordning 
det bedöms är avgörande för utgången. Processföringen vid domstol visar 
samtidigt hur strategiskt parterna förflyttar sig i sin argumentering 
 mellan det religiösa och det sekulära, allt efter de egna intressena i tvisten. 
De högst varierande bedömningarna har skapat rättsosäkerhet för vad 
som faktiskt gäller i Sverige. 

Den följande analysen tar sikte på de tre mål som Högsta domstolen 
fann anledning att själv pröva. Den slutgiltiga utgången i två av målen 
har kunnat beaktas här. Samtliga tvister är mellan iranskfödda makar och 
handlar om så kallat uppskjutet mahr (mahr muakhar) som avtalats vid 
äktenskapets ingående men som förfaller till betalning först när hustrun 
så yrkar.
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Om omständigheterna i målen 
vid Högsta domstolen 

Som är väl känt följer Iran den shiamuslimska inriktningen och tolk-
ningen av islam. Makarna hade i samtliga fall ingått sitt äktenskap enligt 
rådande muslimsk ordning i Iran medan de var medborgare där. I sam-
band med vigseln ingick de ett avtal om hustruns mahr. Makarna bil-
dade sitt gemensamma hem i Sverige, där maken i två av fallen och 
 hustrun i ett av fallen redan var bosatt, och de blev senare svenska med-
borgare. Efter äktenskapsskillnad i Sverige krävde hustrun att få ut det 
icke-betalda mahr-beloppet. I grunden handlar målen om huruvida ma-
karna i Sverige – med det svenska rättssystemets stöd – ska (fortsätta) 
vara bundna av de avtal som de inom ett religiös-kulturellt ramverk 
 ingick i Iran när de gifte sig. För att detta ska gälla måste svensk domstol 
komma fram till att iransk lag är tillämplig. 

Tvärtemot vad allmänheten tycks tro är det fullt möjligt – och i vissa 
fall till och med obligatoriskt – att svensk domstol avgör en tvist i enlig-
het med utländska rättsregler. Så är fallet när parterna har en stark 
 anknytning till utlandet, till exempel genom sitt hemvist vid relevant 
tidpunkt, enligt i Sverige gällande internationellt privaträttsliga för-
fattningar. Principen om ”allas likhet inför lagen” måste alltså nyanseras 
i utlandsanknutna situationer.

Fall 1: Mahr bestående av 690 guldmynt

I det första fallet hade makarna avtalat om ett mahr på 690 guldmynt ”av 
slaget Bahar Azadi första graden ’New Design’ eller värdet av mynten 
enligt guldkursen på betalningsdagen”.8 Enligt mannens version hade 
hustrun vid äktenskapets ingående lovat honom att hon aldrig skulle 
framställa några krav på mahr. Avtalet kom till under påtryckning av 
hustruns far och som ett formellt krav för ett giltigt äktenskap i Iran. 
Äktenskapet upplöstes efter 17 år vid en svensk tingsrätt på makens talan. 
De avtalade guldmyntens värde bedömdes motsvara 1 500 000 svenska 
kronor. 

Högsta domstolens uppgift var i första hand att avgöra hur anspråket 
om mahr ska kvalificeras, det vill säga sättas i relation till den svenska 
rättssystematiken. Enligt de lägre rättsinstansernas bedömningar (domar 
av Solna tingsrätt och Svea hovrätt) liknar avtalet om mahr närmast 
ett anspråk rörande ett äktenskaps förmögenhetsrättsliga verkningar. 
Denna kvalifikation föranleder en tillämpning av en svensk  internationellt 
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 privaträttslig författning, nämligen Lagen (1990:272) om internatio-
nella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden. HD 
delade denna bedömning. Samtliga rättsinstanser kom fram till att 1990 
års lag i det aktuella fallet medför en tillämpning av svensk (materiell) 
rätt och ogillade hustruns yrkande, eftersom en utfästelse om mahr inte 
kan göras gällande enligt svensk rätt. Både Svea hovrätt och Högsta dom-
stolen tog uttryckligen avstånd från hustruns påstående om brott mot 
Europa konventionens skydd för privat- och familjeliv (art. 8) och rätten 
till religionsfrihet (art. 9) ifall mahr-avtalet frånkänns verkan. Jag åter-
kommer till detta argument senare. 

Fall 2: Mahr bestående av 700 guldmynt 

I det andra målet hade makarna avtalat om 700 guldmynt Bahar Azadi, 
ett exemplar av Koranen, en spegel och ett par ljusstakar som mahr till 
hustrun.9 Bara några månader efter att maken kommit till Sverige  ansökte 
hustrun om skilsmässa vid svensk domstol och senare om utbetalning av 
de 700 guldmynten (drygt 1 500 000 kronor). 

Det aktuella fallet har valsat runt i de lägre rättsinstanserna ett par 
gånger på grund av parternas invecklade processföring, som svenska 
domstolar i denna för dem främmande kontext har haft uppenbara 
 svårigheter att förstå. Mannen har grundat sitt bestridande av mahr- 
yrkandet på många olika omständigheter, beroende på om svensk eller 
iransk rätt tillämpas. Om svensk lag gäller ska avtalet enligt honom ses 
som stridande mot vedertagna moralnormer och seder eller betraktas 
som oskäligt. Om iransk lag gäller har den före detta hustrun enligt 
 honom förlorat sin rätt till mahr, eftersom hon tagit initiativet till skils-
mässan och framställt yrkandet först efter makarnas separation. 

De involverade lägre rättsinstanserna har gjort olika bedömningar 
 rörande huruvida iransk eller svensk lag gäller, men alla har kommit fram 
till att tvisten utifrån svensk rättssystematik närmast handlar om en tvist 
om makars förmögenhetsförhållanden. Denna bedömning delas av HD 
i den 29 mars 2017 avkunnade domen. HD underkänner dock bedöm-
ningen av Hovrätten över Övre Norrland att mahr-avtalet innefattade 
ett avtal om tillämpning av iransk lag. I stället ska enligt HD svensk 
(materiell) lag tillämpas, ifall målet återupptas (!) av tingsrätten. Utsikten 
att få ut mahr förefaller obefintlig med hänsyn till HD:s dom i det före-
gående fallet. 
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Fall 3: Mahr bestående av 21 guldmynt, 
rosor och  hyacinter

I det tredje fallet hade makarna avtalat om ett mahr bestående av 21 
Bahar Azadi guldmynt (drygt 40 000 kronor).10 Därutöver skulle mannen 
överlämna 1345 rosor och 1360 hyacinter till hustrun. Antalet blommor 
motsvarade makarnas födelsedatum enligt den persiska tideräkningen 
och blomstersorten var vardera makens favoritblomma.11 Makarna skilde 
sig vid svensk domstol fyra år senare. 

Mannens invändning gick ut på att parterna varit överens om att 
 avtalet bara var en formalitet utan någon betalningsförpliktelse. Han 
gjorde vidare gällande att avtalet inte uppfyllde villkoren enligt svensk 
rätt och att imamen hade tvingat parterna till avtalet före vigseln. 

Enligt förstainstansdomstolen (Göteborgs tingsrätt) liknade mahr-
yrkandet närmast ett yrkande rörande ett äktenskaps förmögenhetsrätts-
liga verkningar. Enligt huvudregeln skulle därmed svensk lag tillämpas 
eftersom makarnas hemvist var i Sverige. Men eftersom hustrun vid 
 äktenskapets ingående hade hemvist i Iran och avtalet enligt iransk lag 
är giltigt ska det, enligt domstolen, anses gälla även i Sverige som ”ett 
civilrättsligt bindande avtal på vilket svenska allmänna avtals- och kon-
traktsrättsliga regler är tillämpligt”. Maken överklagade, primärt på den 
grunden att tingsrätten felbedömt avtalets karaktär. Hovrätten för Västra 
Sverige meddelade dock inte prövningstillstånd, men det gjorde Högsta 
domstolen någon dag efter att den beviljat prövningstillstånd i de två 
föregående målen. Enligt den dom som fortfarande är under omprövning 
av HD är avtalet om mahr alltså giltigt och förpliktande mot maken i 
Sverige.

Mahr och svensk rätt

Mahr har relevans i alla muslimska länder och rättsordningar. Kulturella 
skillnader förekommer dock och praxis har varierat över tid. Medan mahr 
mot slutet av Pahlavi-regimen, det vill säga perioden fram till 1979, bland 
Irans välutbildade befolkning hade utvecklats till något rent symboliskt 
utan förmögenhetsvärde, har de avtalade tillgångarna de senaste decen-
nierna ofta nått mycket höga nivåer, helt bortom mannens förmåga att 
någonsin betala. Att inte betala är straffbelagt och många iranska män 
sitter i fängelse med anledning av sin försummelse eller oförmåga att 
betala. För att komma åt den ständigt stigande nivån har det iranska 
parlamentet emellertid infört regler om rättsligt genomförbara maximi-
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nivåer av mahr. I nuläget går gränsen vid 110 guldmynt av slaget Bahar, 
vilket motsvarar drygt 240 000 kronor. För att få ut ett avtalat högre 
mahr måste kvinnan kunna bevisa att mannen förmår betala det. 

Eftersom mahr i den islamiska traditionen är något som hör till ett 
äktenskap är regleringen i Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) det natur-
liga jämförelseobjektet. Studier som Margareta Brattström och Mosa 
Sayed genomfört visar dock tydligt att det muslimska mahr-institutet 
inte går att likställa med exempelvis gåvor eller utfästelser av gåvor 
 mellan makar, bodelning eller underhållsskyldighet mellan makar.12 
 Ingenting tycks vara tillräckligt likt. Härav följer att om svensk lag (enligt 
i Sverige gällande internationellt privaträttsliga regler) gäller för makar-
nas inbördes relation i aktuellt hänseende är det mycket osäkert om något 
mahr kan dömas ut av domstol i en rättstvist. 

De två av HD redan avgjorda målen visar en tydlig (och oväntad) 
motvilja mot att i Sverige upprätthålla i Iran giltigt ingångna avtal om 
mahr. Detta förklaras av HD med att en tillämpning av ett avtal om mahr 
(av det slag som var aktuellt i det första fallet) ”skulle föra med sig avse-
värda avsteg från den svenska familjerättsliga regleringen och de principer 
som bär upp den”.13 HD hänvisar till den svenska rättens restriktiva syn 
på makars avtal om framtida förmögenhetsöverföringar. Skyddet enligt 
svensk familje- och socialrättslig lagstiftning synes enligt HD göra avtal 
om mahr överflödiga. Dessa argument väger enligt HD tyngre än att 
makarna vid avtalets ingående kan ha utgått från avtalets giltighet och 
att underkännandet i Sverige kan ”få stora och oförutsedda återverk-
ningar för makarna, särskilt om värdet av mahr är högt”, liksom att det 
kan leda till en för dem ”oklar och praktiskt svårhanterlig situation”.  

Vad följer av grundläggande 
fri- och rättigheter? 

Hovrätten gjorde en mycket viktig principiell öppning i det allra första 
mahr-mål som prövades här i början av 1990-talet.14 Det blev då klart att 
det faktum att tvisten handlar om ett i svensk rätt okänt rättsinstitut inte 
ska hindra att talan prövas här. Domstolen anförde vidare att avsaknaden 
av en motsvarighet i det svenska rättssystemet inte automatiskt med-
förde att de utländska reglerna ska anses strida mot grunderna i den 
svenska rättsordningen och därmed inte kunna ges effekt här. Dessa ställ-
ningstaganden är viktiga att hålla i minnet vid bedömning av männens 
invändningar i de svenska mahr-målen. Men går det att bortse från att 
den muslimska rätten bygger på en föreställning om kvinnors och mäns 
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separata och komplementära roller i samhället och det privata? Går mahr 
att förena med principen om jämställdhet mellan kvinnor och män? Män-
nen i målen brukar förneka detta. Målen aktualiserar även innebörden 
av principen om likhet inför lagen, minoritetsskyddet samt sådana grund-
läggande fri- och rättigheter som rätten till privatliv och familjeliv samt 
religionsfriheten. 

I samtliga här prövade fall har det funnits en juridiskt relevant anknyt-
ning till ett så kallat muslimskt land, vilket (enligt de i Sverige gällande 
internationellt privaträttsliga reglerna) aktualiserade en möjlighet till 
tillämpning av där gällande, religiöst präglade rättsregler. Det är viktigt 
att framhålla att en eventuell tillämpning av islamisk rätt i fall som dessa 
inte på något sätt innebär att sharialagarna upphöjs till särlagstiftning, 
tvärtemot vad som stundom hävdas i debatten. 

Det är i stället fråga om att inom ramen för det egna rättssystemet ge 
effekt åt ”den närmaste anknytningens lag”, vilken av hävd utgör en del 
av ett civiliserat umgänge mellan länder. Likhet inför lagen betyder i 
dessa fall att alla i samma situation behandlas lika, inte att iranskfödda 
makars ömsesidiga rättigheter och skyldigheter ska bedömas på samma 
sätt som svenskfödda makars, vars äktenskap saknar all utlandsanknyt-
ning. En annars tillämplig utländsk lag får ge vika endast i händelse av 
en grundläggande konflikt med grunderna i den svenska rättsordningen. 

HD:s domar tyder på en viss omprövning av dessa tidigare etablerade 
grundsatser. HD:s slutsats att makarna redan vid äktenskapets ingående 
fick gemensamt hemvist – och därmed närmaste anknytning – i Sverige 
finner jag tveksam. En sådan bedömning tonar ner hemvistbegreppets 
objektiva rekvisit som förutsätter faktisk vistelse i ett land. I de båda 
 fallen kom det att dröja ungefär ett år innan den i Iran bosatta maken 
kunde komma till Sverige. HD:s sätt att vid bedömningen av avtalen ta 
avstamp från förenligheten med svensk rätt strider mot den etablerade 
mot främmande rätt öppna metoden i svensk internationell privaträtt. 
HD tar även lätt på skyldigheten enligt såväl regeringsformen som 
 Europakonventionen att skydda minoritetsgruppers kultur och religion. 
Parternas olika uppfattningar om huruvida avtalet om mahr alls var av-
sett att kunna göras gällande gör sådana hänsynstaganden, enligt HD, 
svårförenliga med kravet på likabehandling och opartiskhet. Resone-
manget lägger ingen vikt vid äktenskapens starka anknytningar till ett 
religiöst utformat rättssystem. 

Människor upphör inte att vara delaktiga i tidigare gällande normsys-
tem bara genom sin flyttning till Sverige. Många behåller dessutom 
starka band till ursprungslandet. Under hösten 2016 rapporterade media 



168

Maarit Jänterä-Jareborg

om en svensk-iransk vårdnadstvist där fadern hade fört sonen från  Sverige 
till Iran utan moderns samtycke. Genom att ställa anspråk på sitt mahr 
– och sedan avstå från det – kunde den före detta hustrun tvinga fram 
sonens överlämnande från Iran till Sverige.15 Utgången illustrerar hur 
mahr kan stärka en kvinnas rättsställning även i en vårdnadstvist. Medan 
moderns föräldrarättigheter enligt den rådande synen i islam är under-
kastade faderns förmynderskap över barnet och det är fadern som be-
stämmer i vilket land barnet ska bo, är det brottsligt (i Iran) att inte 
betala avtalat mahr. Utan sitt anspråk på mahr hade kvinnan inte kunnat 
åstadkomma sonens återlämnande till Sverige. Iran har nämligen inte 
ratificerat sådana internationella konventioner som förpliktar stater att 
bekämpa olovligt bortförande av barn.16 Genom mahr kan kvinnan effek-
tivt hävda sig i en annan kultur och dess rättssystem. I jämförelse med 
mahr kan internationella konventioner mellan stater framstå som tand-
lösa. 

De här berörda målen säger ingenting om hur svenska domstolar ska 
förhålla sig till avtal om mahr mellan makar (av muslimsk tro) utan med-
borgarskap eller hemvist i ett muslimskt land. Sådana fall omfattas inte 
av internationellt privaträttsliga regleringar utan är juridiskt sett interna 
till sin karaktär. Det har räckt att konstatera att enskilda parter inte kan 
förplikta domstol att ge verkan åt något som inte får stöd av svensk lag. 
Allt fler röster hörs dock från rättsvetenskapens företrädare i Europa om 
vikten av att andra normsystem ges utrymme. Det handlar då inte om 
stöd för särlagstiftning utan om att precisera den i övrigt gällande avtals-
frihetens omfattning inom exempelvis familjerätten, så att parterna även 
ska kunna avtala om religiöst eller kulturellt betingade lösningar. En 
sådan lösning synes mig väl förenlig med såväl det allmännas skyldighet 
att främja religiösa minoriteters möjligheter till eget kultur- och sam-
fundsliv som med en vid tolkning av rätten att utöva religionsfrihet. 

Slutord 

Även om HD:s här analyserade ställningstaganden kan anses tyda på en 
större återhållsamhet gentemot främmande rättsliga och religiösa inslag, 
står följande principer fast, väl förankrade i de internationellt privaträtts-
liga källorna i Sverige. 

• Svenska domstolar är i vissa fall skyldiga att grunda sin dom på ut-
ländsk rätt. Utländska rättsregler kan tillämpas även när de är reli giöst 
präglade. Genom möjlighet att skipa ”shariarätt” vid Sveriges dom-
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stolar saknas det behov att öppna för shariaråd eller dylikt. Vad som 
dömts ut genom svensk domstols beslut är dessutom direkt verkställ-
bart i Sverige. 

• Vid tillämpningen av utländsk rätt ska svensk domstol sträva efter att 
tolka bestämmelserna på samma sätt som de skulle tolkas av den främ-
mande statens egen domstol (= den lojala tillämpningens princip). 

• Reglernas religiösa koppling – eller oenighet bland de troende om 
deras förenlighet med religionen – utgör i sig inget hinder i detta 
hänseende. 

• Domstolen får avstå från att tillämpa en utländsk regel endast när 
bestämmelsen i det aktuella fallet skulle medföra ett resultat som vore 
uppenbart oförenligt med grunderna i den svenska rättsordningen 
(ett så kallat ordre public-förbehåll). Detta kriterium ska tolkas stramt, 
av hävd. 

Den globala migrationen sätter press på det svenska rättssystemet. En 
utmaning är att bedöma vad som är sant och bevisat när parterna hän-
visar till en religion eller händelser i fjärran länder samt till andra rätts-
system och traditioner. Ord står ofta mot ord eftersom parternas in-
tressen inte längre är förenliga. Att kategoriskt frånsäga mahr verkan i 
 Sverige skulle dock starkt försämra kvinnans förhandlingsposition så fort 
det finns intressen (av olika slag) att bevaka i makarnas ursprungsland. I 
den globala världen måste behovet av rättsskydd kunna relateras till 
större sammanhang än det egna landet och dess rättssystem. 
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Religion 
– en fråga om tro

ett rundabordssamtal med 
mohammad fazlhashemi, helle klein 

och åsa wikforss

Jenny Björkman

Årsboksredaktionen samlade ett par forskare och en debat-
tör för att diskutera religion. Det blev ett samtal om olika 
sätt att tro.

*

– Är ni religiösa?
Arne Jarricks inledande fråga möts först med några sekunders tyst-

nad. 
Det är något privat, det där med tron. Inte något man inleder konver-

sationer med, tydligen inte ens när ämnet är religionen. Inte ens 2017, 
500 år efter reformationen och i det som sägs vara världens mest seku-
lära land. 

Riksbankens Jubileumsfond har under professor Arne Jarricks ledning 
samlat en grupp forskare och debattörer för att diskutera religion. Med i 
samtalet är Mohammad Fazlhashemi, Helle Klein och Åsa Wikforss. 
Wikforss är filosof och forskar om språk och medvetande. Hon är således 
inte expert på religion, men har föreläst om tro och vetande för bland 
annat gymnasielärare. Fazlhashemi blev efter en lång tid som professor i 
idéhistoria nyligen utsedd till professor i islamsk teologi och filosofi. Han 
har ägnat stora delar av sitt vuxna liv åt att studera religion, framför allt 
islam. Klein är journalist, prästvigd i Svenska kyrkan, och har återkom-
mande debatterat tro och religion. Detta är alltså tre personer som har 
olika ingångar och relationer till religionen. Vad lägger de i att vara reli-
giösa? Vad menar de att religionen tillför? Vilka behov fyller religionen 
och hur ser de på rörelserna till och från religionen? 
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Rundabordsssamtal 

Men Arne Jarrick inleder med att fråga om deltagarna är religiösa. De 
behöver inte svara, säger han, men de gör det – till slut. Och jo, Helle 
Klein är förstås religiös. 

– För mig är religionen en livsåskådning, en tro, men det är också 
viktigt att säga att jag tillhör Svenska kyrkan. Min tro är en del av vad 
det innebär att vara människa. Det handlar om etik, traditioner och 
 gemenskap, säger Helle Klein.

För henne går det inte att plocka ut delarna; religionen är helheten, 
understryker hon, även om det går att vara religiös utan anknytning till 
institutioner. Mohammad Fazlhashemi håller med. Han svarar liksom 
Helle Klein ja på frågan om han är religiös och menar också att det är 
svårt att plocka isär helheten. För hans muslimska tro är dessutom etiken 
ett viktigt fundament. Till skillnad från Helle Klein är hans tro helt 
 privat. Han är inte medlem i något samfund och ser således inte heller 
den institutionella delen av religionen som särskilt viktig. 

– Jag är född och uppvuxen i en social kontext där religionen varit 
något som jag alltid kommer att bära med mig, förklarar han.

På sätt och vis betonar båda två därmed den gemenskap som religion 
kan ge. När de långsamt inleder samtalet framstår inte tron alltid som 
det viktigaste för de religiösa – hur grundläggande den än är för religio-
nen. Det är inte ovanligt, berättar Fazlhashemi, att han stöter på män-
niskor som ser sig som och kallar sig för kulturella muslimer, men alltså 
inte egentligen tror på Gud. De firar högtider och olika stadier i livet och 
följer då den muslimska traditionen, men de lägger inte särskilt stor vikt 
vid själva tron. Ett liknande förhållande till tron finns bland judar. 

Lika bergsäkert som Kleins och Fazlhashemis ja, är Åsa Wikforss nej. 
Samtalet kommer från början till slut att präglas av deras olika ingångar 
i ämnet, det vill säga om de betraktar sig som religiösa eller inte, om de 
tror eller inte. Ett första exempel är just tron. För Åsa Wikforss, som inte 
är religiös, är övertygelser det bärande i religionen. 

– Om man är religiös så måste man ha något slags övertygelser, några 
försanthållanden, som Ingmar Hedenius skulle säga. Det måste finnas 
vissa saker som man tror, och det kommer då att finnas saker som inte 
passar in i en vetenskaplig världsbild. Man tror på något icke-naturligt 
väsen som kan gripa in i världens gång, och jag tror inte på det, säger hon.

Samtidigt respekterar Wikforss den religiösa upplevelsen.
– Jag tror till och med att jag haft en, säger hon, hur man nu vet det. 

Men jag har inga som helst religiösa övertygelser och det tycker jag ändå 
man måste ha som religiös.

I grund och botten handlar Åsa Wikforss inställning till religion om 
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hennes tilltro till evidensbaserad vetenskap, inte alls om gemenskap, 
 moral och allt det som var viktigt för Helle Klein och Mohammad Fazl-
hashemi i deras tro.

– Jag tror på moral och objektiv kunskap, ja, på en objektiv moral och 
att vi kan nå kunskap om den objektiva moralen utan tron på en gud. Jag 
tror inte på de dogmer som jag tycker man kan hitta i alla religioner, 
säger Åsa Wikforss.

För Helle Klein är det å andra sidan inte alls dogmer och institutioner 
som formar tron. Institutioner är – liksom dogmer – historiskt bundna, 
framhåller hon, de ändras och utgör enligt henne därmed inte något 
fundament för religionen. Tron vill Klein i stället likna vid ett slags språk 
som förklarar världen, som poesi eller konst. Wikforss håller med om att 
poesi kan skapa mening, men det gör förstås också vetenskap. Wikforss 
värjer sig dessutom mot det hon betraktar som alltför urvattnade defi-
nitioner av tron. Hon nämner som exempel Richard Dawkins, en av de 
mer namnkunniga nyateisterna, som beskrivits som religiös då han 
blev berörd av de vackra fönstren i Lunds domkyrka. Religionen måste 
ha en botten, en substans; den måste innehålla några slags teser, hävdar 
 Wikforss. 

Men återigen är det därmed skillnad på hur ateisten Wikforss och den 
religiösa Klein ser på religionens minsta gemensamma nämnare. Klein 
blir till och med upprörd över att så många ateister definierar religion så 
strikt. 

– Det är så Humanisterna resonerar. Jag och K. G. Hammar och andra, 
vi är inte riktigt religiösa, säger de, och låter därmed religionen definieras 
på samma sätt som de mest fundamentalistiska religionerna gör. Då 
 skapar de en motsättning som blir helt galen. Det är en extrem syn på 
vad religion är, menar Klein.

Också Mohammad Fazlhashemi har, inte minst i den offentliga debat-
ten, ofta mött många som haft åsikter om hur man är när man är reli-
giös. Han har själv blivit anklagad för att inte vara någon ”riktig” muslim, 
bland annat därför att han i sin forskning lyft fram muslimska tänkare 
som både varit väl förankrade i urkunderna och värnat om demokrati, 
mänskliga rättigheter och jämlikhet. De tänkarna har i sin tur också 
 anklagats för att inte vara riktiga muslimer. Det är, menar Fazlhashemi, 
typiskt.

– Men vad är en riktig muslim? Det finns inte ett sätt att vara troende 
på. Det finns inte en definition på vad som är en riktig muslim. Sinne-
bilden för den här ”riktiga” muslimen bland dem som ropar på strikta 
definitioner blir då ofta IS! Det är absurt!



 

 



175

Religion – en fråga om tro

Både Klein och Fazlhashemi återkommer därmed till att det finns 
 fundamentalister både inom och utanför religionen. På olika sätt tvingar 
de in alla troende i strikta definitioner av vad religion är. 

Men kan religionen bara vara att man blir tagen eller berörd, undrar 
Arne Jarrick. Är inte det inte en väl loj hållning? Jo, det tycker Åsa Wik-
forss. Hon återkommer till att religion på något sätt måste handla om 
försanthållanden.

– Kan man vara kristen utan att tro på Jesu uppståndelse? Jag vet inte, 
men jag menar att det måste finnas något i botten, där man som kristen 
tror på något mer än vackra fönster. Jag tycker inte det skulle vara ärligt 
att säga att man är kristen om det bara handlar om en andlig upplevelse, 
det måste finnas något mer, något försanthållande. 

Åsa Wikforss vill därmed skilja på allmänt andliga eller snarast exis-
tentiella upplevelser och en religiös tro. Helle Klein och Mohammad 
Fazlhashemi vill å sin sida inte slå fast teser och är inte så intresserade av 
en definition av vad religion är. När Arne Jarrick undrar om man i så fall 
kan tala om religion på samma sätt som Patrik Lindenfors och Jonas 
Svensson gör i sitt bidrag i årsboken, det vill säga att religionen handlar 
om att hålla något för heligt, så protesterar Mohammad Fazlhashemi 
återigen.

– Alla som är religiösa skulle inte hålla med om att religion handlar 
om att hålla saker för heliga i den meningen att man inte får röra eller 
ändra dem. Inom islam har det tvärtom funnits en livlig kamp om hur 
religionen ska förstås och om vad religion är. Det är en dragkamp som 
därtill förts just med förnuftet som vapen, och för många av de tidiga 
muslimska teologerna handlade det om att genom förnuftet definiera 
religionen och det mest heliga. 

Inte heller i andra bokreligioner har det heliga varit konstant. Snarare, 
påpekar Helle Klein, har den tidiga kristna traditionen helt handlat om 
hur man ska förhålla sig till det heliga. Att tro har varit att tvivla och 
brottas med föreställningar om vad som gäller. Att vara troende är således 
att förhålla sig aktivt till tillvaron, enligt Helle Klein, men det handlar 
inte om huruvida Bibeln är sann, utan om att texterna som Klein säger 
”talar till en”. Det är samma sak med människovärdet och de mänskliga 
rättigheterna. De är inte heller vare sig sanna eller falska, utan vi män-
niskor har bestämt oss för att detta gäller, säger Helle Klein. 

– Och delvis bygger de mänskliga rättigheterna på religiösa värden och 
traditioner. 

Åsa Wikforss invänder dock att man måste vara noggrann med att 
hålla isär det juridiska och det moraliska. Å ena sidan finns det faktiska, 



176

fastslagna juridiska dokument, å den andra kan man ju, menar hon, tro 
på de mänskliga rättigheterna som en sann moral. Den är i så fall möjlig 
att slå fast genom filosofisk argumentation. Wikforss menar att män-
niskor de facto har lika värde – det är alltså inte något som mänskligheten 
vid något tillfälle kommit överens om, utan det är ett faktum, som vi fått 
kunskap om genom upplysning.

– Man kan som filosof argumentera för det, och det har filosofer gjort, 
och genom den argumentationen kan vi se hur moralen har vidgats, och 
de som definierats som människor med lika värde har blivit en allt större 
grupp. Först var det vita män, sedan vita kvinnor, sedan inte bara vita. 
Man har genom att utveckla sig blivit bättre på att tänka och kommit 
fram till att alla människor är lika värda, säger Wikforss.

Här är Åsa Wikforss återigen på kollisionskurs med Helle Klein och 
Mohammad Fazlhashemi, som ser också mänskliga rättigheter som en 
del av ett religiöst arv. Wikforss huvudpoäng är att anslutningen till idén 
om generella mänskliga rättigheter kan ske från icke-religiösa utgångs-
punkter. Idén är inte beroende av religionen. Men, menar Klein och 
Fazlhashemi, idéerna bygger bland annat på religiösa tankestråk. FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna grundar sig, som Fazlhashemi 
framhåller, på både filosofiska och religiösa tänkesätt. Religion och filo-
sofi går enligt honom inte alltid att skilja åt, om man försöker bena ut 
historien bakom de mänskliga rättigheterna. Huvudpoängen är dock att 
religionen har spelat en viktig roll för skapandet av idén om människors 
lika värde. Klein instämmer i det. Genom historien har religion, juridik 
och samhällets utveckling varit inflätade i varandra. 

Behovet av religion och tro

Nästa fråga från Arne Jarrick handlar om själva behovet av religion. Han 
undrar vilka mänskliga behov religionen tillfredsställer. Mohammad 
 Fazlhashemi ser en rad olika funktioner för tron, beroende på vilket 
 sammanhang den finns i. Han hänvisar till två bidrag i årsboken, David 
Thurfjells studie om Iran och Susanne Olssons text om salafister i  Sverige. 
Texterna illustrerar två olika funktioner hos religionen. 

I Iran blev religionen ett medium varigenom folket kunde rikta kritik 
mot en enväldig och auktoritär makt. 

– Religionen byggde motstånd och på så sätt fyllde religionen ett 
 viktigt behov i tiden. Men samma religion och samma budskap som 
 användes mot makten blev senare själv auktoritär och fick folk att vända 
sig från den officiella religionen och mot en egen, mer privat tro. Folk 
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tog dock inte avstånd från religionen i sig, utan bara från den officiella 
religionen och religionens företrädare. Privat förblev många religiösa. 

Religionen kan alltså bidra till en kamp mot ett despotiskt styre. 
 Exemplen på motsatsen – religionen som symbolen för det despotiska 
– är förstås lika vanlig. 

En annan av religionens många funktioner är kopplad till identiteten. 
Mohammad Fazlhashemi ser ett bra exempel på det i Susanne Olssons 
studie om salafister. Religionen används som en förevändning för att dra 
sig inåt.

– Religionen blir för den här gruppen av utsatta människor framför 
allt en identitet som används för att segregera sig själv från samhället. 
Det är en grupp som är utsatt: de möter fördomar, stigmatisering, rasism 
och islamofobi hela tiden. För de svenska salafister som Olsson skriver 
om blir religionen en identitet, ett sätt att spotta på majoritetssamhället 
som de upplever ser ner på dem. 

Men vad är det då som gör religioner så lämpliga att fylla med både 
motståndshandlingar och identitetsbyggande? frågar Arne Jarrick. Tja, 
Mohammad Fazlhashemi tror inte att det är religionen i sig det handlar 
om. Snarare är det redan religiösa människor som finner vad de söker i 
religionen – människor som rör sig i en religiös kontext där det är lätt att 
plocka upp de element av religionen som de för tillfället har bruk av. Helt 
sekulariserade grupper skulle inte fånga upp de här funktionerna av 
 religionen på samma sätt, tror Fazlhashemi. Helle Klein instämmer: 
 religionen inspirerar de redan religiösa till handling.

Också Åsa Wikforss framhåller religionens starka identitetsskapande 
funktion. Men hon framhåller samtidigt att detta inte är specifikt för 
religionen. Också popband kan höjas till skyarna och älskas förbehållslöst 
och bidra till ens egen identitet. Det som skiljer religioner från popband 
är enligt Wikforss att religionerna är mycket mer genomgripande. 
 Religionernas företrädare har till skillnad från de flesta popartister åsik-
ter om hur man bör leva, och levererar en rad olika förhållningsorder 
kring livet i sig. Ju mer genomgripande religionen är, desto starkare 
 kommer dess identitetsskapande faktor att bli, menar Wikforss. Här har 
religioner och politiska rörelser en del gemensamt.

– I synnerhet om man kan få känslan av att det finns ett syfte med det 
man gör, så kan ismernas identitetsanspråk bli starka och få en enorm 
genomslagskraft. Och just på den fronten är religionen unik, säger Wik-
forss.

Här finns förstås också en starkt auktoritär möjlighet inbyggd, påpekar 
Arne Jarrick. Den som vill kan vända sig helt till sin gud och därmed 
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också bort från människorna. Gud blir det enda man följer, oavsett 
 jordiska varelsers argument och invändningar. Den mycket auktoritära 
funktionen som religionen kan ha ser Helle Klein som ett slags lydnads-
funktion, som finns just bland fundamentalister och auktoritära rikt-
ningar inom såväl religioner som ideologier. 

– Tyvärr är det i dag framför allt de rörelserna som går framåt både 
inom politiken och inom religionen. Vad gäller kristendomen är det ju 
inte Svenska kyrkan som är på frammarsch utan de högerevangelikala 
falangerna som växer sig starka. Runt om i Europa går högerextrema 
rörelser hand i hand med konservativa katolska och ortodoxa biskopar, 
som predikar en djupt fascistisk syn på såväl samhälle som familj. 

Kanske kan man mot denna bakgrund säga att auktoritära samhällen 
göder en auktoritär religiositet, och omvänt att demokratiska samhällen 
får en mer demokratisk religionsutövning, undrar Arne Jarrick. Men det 
är varken Klein eller Fazlhashemi övertygade om. Fazlhashemi har flera 
exempel på motsatsen, som de nämnda salafisterna, som ju är mycket 
auktoritära och till och med betraktar de flesta muslimer som avfällingar, 
samtidigt som just denna grupp verkar i Sverige, som ju inte är ett särskilt 
auktoritärt samhälle. Här är deras verksamhet ett svar på vad de upp fattar 
som det alltför liberala samhället runt dem. På samma sätt visar utveck-
lingen i Iran efter 1979 hur det mycket auktoritära styret ifrågasattes med 
hänvisning till religionen. 

Det går alltså inte att säga att ett auktoritärt samhälle föder en aukto-
ritär religion. Snarare är det fråga om korsbefruktning, framhåller Klein, 
där åsikter och inställningar studsar mot och påverkar varandra. 

– Kyrkan har i dag lagt sig vinn om att tolka tron i vår tid och för vår 
tid. Samtidigt får man inte glömma att kyrkan rent historiskt ofta varit 
en maktkyrka som för det allra mesta ställt sig på överhetens sida mot de 
progressiva. Men det har hela tiden funnits andra religiösa bredvid, som 
i högre grad protesterat mot makten och solidariserat sig med folket och 
dess rörelser. Så tror jag att det är i alla religioner. 

Kanske kan man tala om en evig pendelrörelse till och från religionen, 
som igen och igen ifrågasätter och utmanar det förgivettagna. Hur reli-
gionen tar sig uttryck kan då variera. Helle Klein ser ytterligare en roll 
för religionen, åtminstone om man ser till våra västerländska samhällen. 
Hon menar att vi i dag i mångt och mycket är utlämnade till oss själva. 

– Vi är kunder i det nyliberala samhället, utan sammanhang och med 
en extrem fokusering på jaget och självet. Jag tror att religionen där kan 
vara ett svar, ett sätt att finna mening. Tyvärr är det ju i samma vatten 
som en rad högerextrema rörelser fiskar då de försöker locka folk med en 
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annan mening och ett annat vi. Men kyrkan är viktig här och agerar i 
någon mening som en motrörelse mot en alltför sträng marknadsliberal 
era och hård individualisering, och det syns inte minst i Stockholm där 
många kyrkor i dag är fullsatta under högmässan. 

Här närmar sig samtalet ett existentiellt behov av religionen. Arne 
Jarrick frågar om inte människor alltid har oroat sig över livets ändlighet 
och sin egen dödlighet, och därför sökt tröst i religiösa föreställningar 
om en möjlig fortsättning av livet bortom döden. Han drar sig till minnes 
hur han som barn drabbades av insikten om sin egen dödlighet och i 
sjuårsåldern plötsligt blev häftigt religiös. 

– Jag hade inte hört talas om Gud när jag började skolan, men det fick 
mig att fundera. Jag skapade faktiskt en egen sekt med endast mig själv 
som medlem, Genius kallade jag mig. Jag gav visserligen religionen på 
båten efter ett tag men fortsatte att oroas över döden. Min tröst var ve-
tenskapen, som jag trodde skulle hitta en lösning innan jag blev gammal 
och så småningom ordna evigt liv.

Åsa Wikforss håller med: religiositetens viktigaste funktion är just att 
religionen svarar mot ett existentiellt behov. Mohammad Fazlhashemi 
och Helle Klein har en liknande syn. Religionen – i synnerhet den insti-
tutionaliserade – erbjuder riter vid en rad existentiella händelser: födel-
sen, döden, giftermålet och så vidare. Det är ingen slump att det fortfa-
rande finns sjukhus- och fängelsepräster (liksom dito imamer och rab-
biner) som hjälper och stöder vid existentiella kriser. Helle Klein påmin-
ner även om vikten av riter. Hur viktiga ceremonier är som markörer 
avspeglas också av att många som väljer bort kyrkans och religionens 
riter i stället utformar egna ceremonier kring viktiga livshändelser, cere-
monier som kan framstå som nog så religiösa. 

– Riterna är en viktig del av religionerna. Det rituellas funktion är att 
ordna tillvaron, säger Helle Klein. 

Ny forskning stöder detta resonemang. Det finns till exempel studier 
om placebo som visar att en stark tro på den åtgärd sjukvården rekom-
menderar har effekt – den som tror sig bli opererad men inte blir det, kan 
i vissa fall självläka om hen tror sig ha blivit opererad. Forskaren bakom 
den studien tror att det är ceremonierna kring en operation som spelar 
stor roll för att patienterna ska tillfriskna: den vita rocken, nedsövningen, 
sjukhusmiljön. Här finns paralleller till religiösa riter. Men också till 
forskning som visar att Gud hör bön – så länge man själv är troende. Det 
har i sin tur fått en del evolutionsforskare att spekulera i om religionen 
faktiskt har varit en evolutionär fördel. Åsa Wikforss är inte övertygad 
om det resonemanget, även om hon ser logiken i det. Samtidigt, påpekar 
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hon, finns det ju all anledning att tro att religionen har lugnat mångas 
oro inför de existentiella hoten och på så sätt bringat välmående till sam-
hällen. 

– Men att säga att det varit en evolutionär fördel är kanske lite starkt. 
Däremot tror jag att det är riktigt att det var när vi fick den kognitiva 
kapaciteten att vi kan tänka på det som inte är här, sådant som inte exi-
sterar och så vidare – det var då vi började oroa oss för vår existens, och 
vad som skulle hända när vi inte längre var här. Då började människorna 
också postulera väsen som inte kan synas.

Sekularisering, eller?

Så närmar sig samtalet återigen frågan om religionens rörelse. Arne 
 Jarrick tycker sig se en rörelse från religionen, där mänskligheten blir allt 
mindre religiös. Men panelen är inte lika säker. Helle Klein tycker det är 
en felaktigt ställd fråga. Hon vill inte tala om religionen utan menar att 
man vid den här typen av påstående måste kvalificera vad det är som 
avses. Är det institutionerna och den roll som kyrkan eller andra religi-
ösa organisationer har spelat? Eller är det den individuella, privata tron? 
Hon ser snarare en ny sorts andlighet och en ökad synlighet för religionen 
i dag. 

– Jag skulle inte säga att vi ser en rörelse från religionerna i betydelsen 
tron. Som troende skulle jag till och med säga att sekulariseringen är 
något bra eftersom den gett människor myndighet och självbestämman-
de. Sekulariseringen – om det är det vi pratar om – har alltså inte tagit 
tron från människorna, utan gett folk makten att formulera sin egen tro.

För Helle Klein är alltså sekulariseringen ett sätt att stärka det hon 
kallar det kritiska tänkandet. Sekulariseringen kan därmed öka utan att 
människors tro minskar. Klein menar också att sekulära stater är att 
 föredra – staten ska vila på sekulär grund och inte föreskriva vilken tro 
folket ska ha. Det innebär, enligt Klein, att man i en sekulär stat i demo-
kratisk anda bestämmer vilka lagar som ska gälla. Lagarna är inte givna 
av Gud. I samhället får däremot religiösa grupper och rörelser gärna 
 frodas. 

Också Mohammad Fazlhashemi framhåller att det är viktigt att klar-
göra vad det är vi menar när vi diskuterar sekularisering – det vill säga 
en rörelse från religionen. 

– En definition av sekulariseringen är ju utvecklingen mot att inte tro 
på någon gud, utan att förlita sig på vetenskap och så vidare. Men tittar 
man på muslimska länder blir den definitionen lite underlig. Där finns, 
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som bland andra David Thurfjell visar, många av de attribut vi förknippar 
med sekularisering, men tron är fortfarande en viktig del av samhällena. 
En bättre definition av det sekulära skulle i så fall vara själva särskiljandet 
av religionen och religionens makt från staten. Om det står i centrum för 
en diskussion om sekulariseringen i världen går det att se en sekularise-
ring också inom den muslimska världen, det vill säga en rörelse mot att 
de religiösa organisationerna inte ska kunna lägga in veto eller utöva 
makt över staten och politiken. I den meningen finns det i den muslimska 
världen av i dag en stark tilltro till sekulariseringen. Men för den skull 
har människorna i de här länderna inte lagt bort sin tro, oavsett om de 
är muslimska eller kristna.

Också Åsa Wikforss tänker framför allt på den sekulära staten när hon 
hör begreppet sekularisering. 

– Jag bryr mig inte om vad folk tror, men jag vill inte att religiösa 
trosövertygelser ska påverka lagarna. Detta av den enkla anledningen att 
de övertygelserna är grundade i något som jag inte kan dela med de reli-
giösa. Lagarna måste grundas på sådant som vi kan resonera om och dela. 
Det är viktigt för mig, säger hon.

Men det hindrar inte att samhället kan vara religiöst. Samhället kan 
vara starkt präglat av religioner och mycket religiöst, samtidigt som 
 staten är helt och hållet sekulär – så som i USA, påpekar Åsa Wikforss. 

Mohammad Fazlhashemi framhåller också att en sådan noggrannhet 
med begreppen krävs för att man ska förstå utvecklingen och varför 
 religionen och förhållandet till staten ser ut på olika sätt under olika tider.

– När börjar man tala om politisk islam, eller islamistiska rörelser? Jo, 
det är faktiskt först under 1920-talet. Vad är det då som har hänt? Det är 
det sista kalifatet som har fallit samman. Det leder till att man prövar en 
rad nya system – först konstitutionalism, sedan arabisk nationalism och 
slutligen socialism – men inte någon av dessa ismer råder bot på de miss-
förhållanden som alla ser. Då plockas religionen upp och blir för en del 
svaret på vad som bör göras och hur problemen i det samtida samhället 
ska lösas. Men det är samtidigt viktigt att säga att detta inte betyder att 
det var fråga om en religionens återkomst vad det gäller tron. Tron och 
religiositeten fanns där hela tiden. Det som kom åter var religionen som 
en politisk rörelse, det vill säga att religionen skulle påverka hur sam hället 
styrdes.

På samma sätt kan man se den strikt sekulära staten i USA som en följd 
av den historiska utvecklingen. Den sekulära staten utmejslades av de 
många men olika religiösa människor som flytt över Atlanten till följd 
av religiöst förtryck. Den sekulära staten var svaret på den religiösa 
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 förföljelsen. Samhället kunde dock fortsätta att vara mycket religiöst 
präglat.

– Det är därför så oroande att USA i dag tycks öppna upp för religiösa 
grupper och på olika sätt tycks ge dem mer makt, säger Åsa Wikforss.

Religionen har enligt flera forskare – också i denna volym – blivit mer 
synlig. Det behöver emellertid inte betyda att det är fler som blivit reli-
giösa. Det kan som Helle Klein påpekar även ha att göra med att religion 
återigen blivit politisk. Hon pekar på debatten om slöjan som med  jämna 
mellanrum uppkommer. Just när samtalet äger rum har en svensk delega-
tion med statsministern i spetsen åkt till Iran, men debatten hemma 
handlar mest om de kvinnliga svenska ministrarnas sjalar, som de i 
 enlighet med den iranska lagen tagit på sig. Slöjdebatter uppkommer 
emellertid med jämna mellanrum; slöjan har blivit en symbolfråga. Men 
är debatten om huvudduken en trosfråga eller kanske snarare en politisk 
debatt? undrar Helle Klein. 

– Det handlar om tolerans och synen på vårt mångkulturella samhälle, 
lika väl som om religion och tro. Efter attackerna mot World Trade 
 Center 2001 har idén om ett civilisationernas krig etsat sig fast hos oss. 
Inte sällan framställs det som ett krig mellan religioner där kristna och det 
västerländska ses som en helhet, och det är en väldigt farlig uppfattning. 

Rörelsen till och från religionen handlar emellertid inte bara om 
 uppdelningen av stat och kyrka utan också om faktisk tro. Arne Jarrick 
påpekar att skandinaver och centraleuropéer i undersökningar som 
World Values Survey klassas som världens mest sekulära – här i Sverige 
tror folk i lägre grad än i andra delar av världen på ett hinsides väsen. Det 
måste väl tolkas som uttryck för sekularisering om färre svenskar i dag 
tror på Gud, frågar Arne Jarrick. Jo visst är det så, men, påpekar Moham-
mad Fazlhashemi, det är svenskarna och centraleuropéerna som utgör 
undantaget i den internationella utvecklingen. Dessutom kan själva 
 resultatet ifrågasättas, menar Helle Klein och påpekar att fortfarande är 
hela 6 miljoner svenskar medlemmar i Svenska kyrkan – sin brist på tro 
till trots. Tron är således undflyende, och panelen är till slut inte ens 
överens om huruvida sekulariseringen – i betydelsen minskad tro – ökar 
eller minskar.

Tro eller vetande

Arne Jarrick leder slutligen in samtalet på frågan om relationen mellan 
religiös tro och världsligt vetande. Genom historien löper en motsättning 
mellan en vetenskaplig och en religiös världsbild. Jarrick påpekar att 
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 vetenskapen allteftersom har kringskurit de religiösa förklaringarna och 
efter hand gjort dem obsoleta. Är konflikten mellan religion och veten-
skap därmed begravd? undrar han.

Enligt Åsa Wikforss, ateisten i sammanhanget, finns spänningen kvar, 
i alla fall om man som hon menar att religionen bygger på en rad försant-
hållanden. Det kan handla om hur världen skapats, existensen av imma-
teriella själar och så vidare. Sådana påståenden kommer, som Wikforss 
ser det, förr eller senare att krocka med en vetenskaplig världsbild. 

– Men om man snarare uppfattar religionen som en känsla av menings-
fullhet eller ett antal värden så finns det förstås ingen konflikt, eftersom 
vetenskapen och i synnerhet naturvetenskapen inte besvarar värdefrågor, 
lägger hon till. 

Helle Klein upprepar att en definition som låter religionen motsvaras 
av ett antal försanthållanden är fundamentalistisk, eller åtminstone 
 påminner om den som fundamentalister har när de definierar religion. 
För den som snarare ser religionen som en helhet, finns det ingen konflikt 
mellan religionen och vetenskapen. 

– Det finns absolut ingen motsättning mellan vetenskap och tro för 
mig. Det är snarare fråga om två olika språk, säger Helle Klein.

På många sätt påminner den muslimska världen om den kristna, 
vad gäller förhållandet mellan tro och vetenskap. Enligt Mohammad 
 Fazlhashemi kan man urskilja tre förhållningssätt mellan islam och 
 vetenskap. Ett konkurrensförhållande där religionen och vetenskapen 
utesluter varandra, och det alltså föreligger en varaktig konflikt mellan 
dem. En andra modell som förekommit genom historien är ett slags 
 separationsförhållande, där religion och vetenskap är oberoende av var-
andra, men spelar i olika fält och beskriver två olika världar. Slutligen har 
religionen och vetenskapen ibland också levt i harmoni, där båda sam-
tidigt anses bidra till insikter. Den modellen var tidigt dominerande, men 
har kommit tillbaka. 

– För att legitimera det senaste synsättet har man till exempel hänvisat 
till urkunder där det står att Gud finns i naturen och därför kan forskare 
genom att studera naturen också blottlägga Gud och Guds verk genom 
att studera myror, kossor eller åska. Den komplexa tillvaron som vi ser 
måste ha haft en konstruktör, tänker förespråkarna sig. 

Det senare påminner mycket om den kristna kreationismen. Fazlhas-
hemi understryker att det i dagens muslimska värld sällan råder konflikt 
mellan naturvetenskap och tro. Tvärtom frodas naturvetenskapen på 
många håll i Mellanöstern. Problem finns snarare mellan humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskare å ena sidan och religionen å den  andra. 
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– Framför allt gäller detta de tankemodeller som humaniora och sam-
hällsvetenskaperna använder sig av. Humanvetenskapen kan ifrågasätta 
allt. Här har det skurit sig, eftersom många humanistiska forskare ser 
ifrågasättandet som en förutsättning för sitt jobb, och det har i vissa fall 
lett till konflikt. 

Det finns flera exempel på detta. Själv nämner Fazlhashemi den egyp-
tiske teologen Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010), som gjorde nytolk-
ningar av islams urkunder med hjälp av lingvistiska och strukturalistiska 
metoder. Han kom till slutsatsen att språken som vi känner dem är på-
verkade av människor, också språket i Koranen. Det innebär i sin tur att 
Koranens ord ska tolkas utifrån ett historisk-kontextuellt perspektiv. 

– Abu Zayd skilde mellan ordens, begreppens och reglernas ”betydel-
se”, som är knutna till den ursprungliga historiska kontexten, 600-talets 
arabiska halvö, och deras ”signifikativa innebörd”. Den senare framkom-
mer genom en tolkning av ”betydelsen” och den är knuten till uttolkarens 
sociala, kulturella, språkliga och historiska referensramar, förklarar 
 Fazlhashemi.

Detta kan leda till att de religiösa överger den historiska betydelsen 
och i stället skapar harmoni mellan tolkningen av urkunder och de 
 referensramar och strukturer som omger oss i dagens värld. Abu Zayd 
förklarades dock vara kättersk, han brännmärktes och trakasserades.

– Den typen av forskning har hamnat i konflikt med religionens före-
trädare i dag, och just den här forskaren har blivit ifrågasatt på religiösa 
grunder. Forskaren själv förblev dock djupt troende.

För Åsa Wikforss finns det också en motsättning mellan vetenskapen 
och tron. Det kan hon inte släppa.

– Ta bara alla de här nyateisterna, som Richard Dawkins. De säger att 
om vetenskapen hävdar si, och religionen så, då måste man välja.

Det tycker även Åsa Wikforss att man bör göra. Men det håller inte 
Mohammad Fazlhashemi med om. Det handlar för honom om hur man 
förhåller sig till sin tro. Återigen landar alltså panelens oenighet i hur de 
ser på religion och hur den ska definieras. Åsa Wikforss kan inte förlika 
sig med tanken på religion som endast värden; därmed uppstår en evig 
konflikt mellan religion och vetenskap. Helle Klein och Mohammad 
 Fazlhashemi ser å sin sida inte religionen som ett antal dogmer; deras 
definitioner är vagare, men det blir å andra sidan okomplicerat att vara 
troende i förhållande till vetenskapen. Mohammad Fazlhashemi lyfter 
fram en rad exempel på att detta är ett sätt att se på religion och vetenskap 
som funnits närvarande i västerländsk historia åtminstone sedan upp-
lysningen, och Helle Klein återkommer till att konflikten mellan religion 
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och vetenskap i dag är en icke-fråga för exempelvis Svenska kyrkan och 
inom svensk kristenhet. 

– Allt detta är egentligen maktfrågor, för det är bara bland fundamen-
talister inom alla religiösa riktningar som detta är viktigt. 

För Åsa Wikforss, som ju i grunden definierar religionen som ett antal 
försanthållanden, blir dock kristendomens erkännande av vetenskapen 
ett tecken på att de troende ursprungligen hade fel. Kristendomen har 
enligt henne vikt ner sig i en rad frågor: jorden är inte skapad på sex 
 dagar, Adam och Eva var inte de första människorna och så vidare. För 
Helle Klein handlar emellertid Bibelns ord om hur jorden skapades på 
sex dagar inte om en sanning. Skapelseberättelsen är snarare ett uttryck 
för vördnad inför livet i sig, inför skapelsen. Bibeln ska enligt Klein inte 
tolkas bokstavligt utan ses som ett av flera språk. Wikforss blir dock inte 
övertygad om det; enligt henne leder religiösa påståenden alltid förr eller 
senare till en konflikt med vetenskapen, och om de religiösa aldrig står 
upp för sina försanthållanden, menar hon, då har religionen mist sin 
kärna. Vad finns då kvar att tro på, vad blir kvar av religionen, frågar hon 
sig, och understryker att just detta är grundläggande i hennes förståelse 
av religion. 

– Ju mer vetenskapen kan förklara, desto färre saker finns det som vi 
behöver postulera onaturliga krafter för att förklara i naturen, säger Åsa 
Wikforss.

– Men för mig är sådant som fantasi, intuition, känslan av sådant som 
man inte kan ta på, det religiösa förhållningssättet, säger Helle Klein. 
Poängen med religionen är inte försanthållanden i vetenskaplig mening, 
utan att utifrån sin tro kunna dra fram en etik. Det är religionens roll – 
och då krockar det inte så länge man inte går in på varandras områden.

Så slutar samtalet. Det finns ingen enighet. Inte ens kring vad religion 
är eller hur den ska förstås, eller om den krockar med vetenskapliga teser. 
Möjligen kan panelen enas om vilka behov religionen kan fylla. Religio-
nen ger gemenskap, kan stödja och bygga upp en identitet och svarar mot 
det uråldriga existentiella behovet av att få fortsätta finnas till också 
bortom jordelivet. Det behovet föds ur insikten om att vår tid är begrän-
sad – en unikt mänsklig insikt.
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teoretisk filosofi och forskar inom språk- och medvetandefilosofi.
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främjar, inspirerar och deltar

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till 
ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i 
Sverige. Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en do-
nation från Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fastställdes. Ju-
bileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet av världens älds-
ta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till Alfred 
Nobels minne och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med bildandet 
av en stiftelse önskade riksdag och riksbank gagna ett angeläget nationellt 
ändamål: vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. 

I 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2016 uppgick de beviljade 
forskningsanslagen till cirka 440 miljoner kronor. Hela 38 projektanslag, 
3 program och 7 projekt som syftar till att stödja forskningens infrastruk-
tur beviljades. Utöver detta gjordes en rad riktade insatser, så som RJ 
Sabbatical, Pro Futura, den internationella satsningen Europe and Global 
Challenges, samt en ny satsning på Kommunikationsprojekt. Därtill gav 
fonden möjlighet åt hundratals forskare att genomföra konferenser och 
seminarier och bilda nätverk för att knyta kontakter och testa nya forsk-
ningsidéer. 

RJ utger sedan 2008 en årsbok. Årsboken för 2017/2018 uppmärksam-
mar forskning om religion utifrån en rad olika aspekter. 




