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Sammandrag  
Religionens synlighet i en global värld och krav på politiskt inflytande är föremål för debatt och 
forskning. Ett av forskningsfälten är revideringen av sekulariseringsteorin som öppnat för en 
avprivatisering av religionen i det civila samhället, där den kan utgöra en motkraft mot totalitära 
rörelser, kritik av kapitalismen avigsidor som konsumism och en fördjupad diskussion om 
existentiella frågor. I Sverige är Joel Halldorf - liberal krönikör, akademisk forskare och kristen – 
en förespråkare för postsekultärt förhållningssätt till den religiösa diversifieringen med grund i 
migrationen. Undersökningen inriktas på hur Halldorf utifrån sina olika roller argumenterar för 
religionen ökade inflytande i samhället. En grund för Halldorfs argumentation är en funktionell 
religionsdefinition som låter Halldorf betona religionernas förmåga att till gemenskap och 
organisation i föreningar. Halldorfs tankar har mött motstånd från delar av den liberala pressen 
varför detta motstånd kommer att korreleras mot Halldorfs olika roller i den här uppsatsen. 

Nyckelbegrepp: postsekularitet, sekularism, liberal, religion 

Abstract  
The visibility of religion in a global world and demands for political influence are subject to debate 
and research. One of the fields of research is the revision of the theory of secularism which has 
opened to the de-privatization of religion in civil society, where it can constitute a counterforce 
against totalitarian movements, criticism of capitalism downsides to consumerism and an in-depth 
discussion of existential issues. In Sweden, Joel Halldorf - Liberal columnist, academic scientist and 
Christian - is an advocate of post-secularistic approach to religious diversification based on 
migration. The survey focuses on how Halldorf based on his different roles argue for religion 
increased influence in society. A basis for Halldorf's argumentation is a functional definition of 
religion that allows Halldorf to emphasize the ability of religions to fellowship and organization in 
associations. Halldorf's thoughts have met resistance from parts of the liberal press why this 
resistance will be correlated to Halldorf's different roles. 

Key concepts: Post secularity, secularism, Liberal, religion 
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Inledning   

Den liberala samhällsmodellen har segrat 
I Fukuyamas artikel The end of history från 1989 är perspektivet att den liberala samhällsmodellen 
med representativt styre, fria marknader och konsumeristisk kultur hade segrat och definitivt 
avvärjt hoten från 1920- och 1930-talets undantagsstater. Efter Sovjetimperiets fall och frigörelsen 
i Östeuropa ansågs den sista fienden, kommunismen, och utmanaren till liberalismen, nedkämpad 
sedan fascism och nazism besegrats i andra världskriget. Det tycktes inte finnas några andra 
alternativ kvar, särskilt som Kina vid den aktuella tidpunkten genomfört reformer som bedömdes 
medföra en mer liberal ordning. Att etniska och religiösa spänningar fortfarande skulle kunna 
förekomma och utgöra hemvist för illiberala tendenser i mindre stater var, enligt Fukuyama, inte 
av väsentlig betydelse, för ”it matters very little what strange thoughts occur to people in Albania 
or Burkinina Faso”.1  

Emellertid skulle världsordningen anta andra former än Fukuyamas förutsägelse. Långsiktiga 
trender och kedjor av händelser skulle, med Sovjets krig i Afghanistan som katalysator, leda till en 
världsomspännande terrorism med religiösa förtecken.2 Krig i Mellanöstern, krig i det forna 
Jugoslavien, ett auktoritärt Ryssland, ett alltmer monolitiskt Kina, ett mer isolationistiskt USA, 
nationalismens och religionens pånyttfödelse, flyktingströmmar och en global ekonomi med tydliga 
vinnare och förlorare, ledde till att förutsägelsen om Västs liberala hegemoni inte slog in.  

Återgång till nation, etnicitet och religion 
År 1996 publicerade Samuel Huntington The clash of civilization and the remaking of world order. 
Huntington hävdar att de ideologiska motsättningarna som präglat det kalla kriget ersatts av 
kulturella motsättningar med starka inslag av religion. Visionen om den gränslösa liberala eran 
förvandlades till en återgång till nation, etnicitet och religion.3 Samtidigt pågår en fördjupad 
sekulariseringsprocess i framförallt i den västliga delen av den gamla världen.4 

I denna förändrade och globala värld söker Sverige förhålla sig till religionens ökade synlighet och 
politisk anspråk i samhället, till stor del föranledd av hög immigration från länder vars invånare 
ofta har med sig en stark religiös identitet. På så sätt är Sverige ett land bland andra länder i världen. 
Däremot är Sverige ett särpräglat land vad gäller sekularitet, rationalitet och individualism. Välkänd 
är World Survey´s kulturkarta, där Sverige intar den högsta skärningspunkten av ”secular-rational 
values” och ”self-expression values”.5  

När människor från länder, där religionen är en starkt kulturbärare och organiseringsprincip för 
samhället, skall integreras i ett starkt sekulariserad land, utmanas en redan etablerad uppgörelse 
mellan religionen och den sekulära staten. Integrationen sker enligt normen om strikt jämlikhet 
mellan religionerna.6  Med tanke på religionernas stora förmåga att strukturera såväl samhällen som 

                                                 
1 Fukuyama, Francis: Postpones the end of history https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/francis-
fukuyama-postpones-the-end-of-history  hämtad 20190423 
2 Mahere, Shiraz (2016): Salafi-Jihadism The story of an idea. Penguin Books UK. Sid 42ff 
3 Huntington, Samuel P (1996): The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon and Schuster Paperback, 
New York. Sid 20ff 
4 Tro inte att religionen minskar: https://fof.se/tidning/2016/7/artikel/tro-inte-att-religionen-minskar hämtad 
20190518 
5 Kulturkartan: https://www.iffs.se/world-values-survey/ hämtad 20190518 
6 Joppke, Christian (2015): Den sekulära staten under belägring, Religion och politik i Europa och USA. Bokförlaget Daidalos 
AB, Göteborg. Sid 8 

https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/francis-fukuyama-postpones-the-end-of-history
https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/francis-fukuyama-postpones-the-end-of-history
https://fof.se/tidning/2016/7/artikel/tro-inte-att-religionen-minskar
https://www.iffs.se/world-values-survey/
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hela civilisationer och då endast en i taget, kan jämlikhetsnormen framstå som ett unik uttryck för 
den liberala statens principer om sekularism och neutralitet.7 I Sverige har Joel Halldorf i olika 
medier diskuterat religionens ökade synlighet och politiska anspråk utifrån begreppet 
postsekularitet och pläderar för att jämlikhetsnormen skall tänjas till religionens fördel. 

Bakgrund  

Sekularitet eller postsekularitet 

Kommer religionen att dö ut? 
Upplysningens ”våta dröm” om religionens försvinnande utropades av Nietzsche, när han menade 
att ”GUD är död… och vi har dödat honom.”  Jean Paul Sartre uttryckte sig mer burdust, när han 
hävdade att ”Gud finns inte, den skitstöveln”. Tanken fick stöd av den samhällsvetenskapliga 
forskningen på 1960-talet av bl.a. Peter Berger som i slutet av årtiondet ansåg, att med tiden skulle 
endast smärre religiösa grupper finnas kvar.8 I slutet av 1990-talet tog Berger tillbaka sin teori som 
han ansåg felaktig, eftersom ”världen idag…är lika rasande religiös som den någonsin varit och på 
vissa platser mer än någonsin”.9 I Bergers bok The Sacred Canopy från 1967 framställs 
sekulariseringen och dess konsekvenser inte i fullt så dramatiska och absoluta ordalag.10 

Boktiteln The Sacred Canopy syftar på att religionen omslutit hela samhället och givit en yttersta 
mening åt alla. För Berger handlar sekulariseringen om den protestantiska kristendomens reträtt 
från sitt religiösa monopol till upplåtandet av ett pluralistiskt tillstånd. Innebörden är att religionen 
omvandlats till ett val på en marknad mellan olika religioner och dessas olika inriktningar.11 
Sekulariseringen på institutionell nivå innebär att kulturella och samhälleliga sektorer inte längre 
domineras av religiösa institutioner och religiösa symboler. Berger för sedan fram tesen om en 
sekularisering av medvetandet på individnivå. Denna antas medföra att allt fler människor i det 
moderna Väst lever sina liv utan stöd av religiösa tolkningar.12  

Utifrån en substantiell definition av begreppet religion måste, menar Berger, det pluralistiska 
tillståndet oundvikligen leda till ett trovärdighetsproblem. För hur kan man välja mellan olika 
religioner som var och en för sig hävdar, att just deras upprättade förbindelse med det övernaturliga 
medför innehavet av den ”absoluta sanningen”?13 

Från ett funktionalistiskt definition orsakar marknadsdiversifieringen inga problem. Den utgör 
snarare lösningen, eftersom Gud och allt konfessionellt innehåll uteslutits och distinktionen heligt-
världsligt kan tillämpas på alla associationer i samhället.14 Enligt rational-choice-skolan förklarar 
marknadslösningen religionens framgång i USA till skillnad från Europa som fortfarande är mer 
monopolistiskt.15 Denna uppdelning är inte helt korrekt, vilket beror på att man talar om 

                                                 
7 Ibid Sid. 9 
8 En oväntad återkomst, Sändaren: 20180807 https://www.sandaren.se/debatt/en-ovantad-aterkomst hämtad 
20190518 
9 Citat från Religion tur och retur. RJ:s årsbok 2017/2018. (2017): Red. Björkman, Jenny & Jarrick, Arne. Makadam 
Förlag. Göteborg. Sid.10 
10 Ibid Sid. 52 
11 Ibid 
12 Ibid Sid. 66f 
13 Ibid Sid. 53 
14 Pals, Daniel L (2006): Nine Theories of Religion. Kapitel 3, Sid. 104f 
15 Christian Joppke (2015): Sid. 53.  

https://www.sandaren.se/debatt/en-ovantad-aterkomst


6 

sekularisering på olika nivåer. Rational-choice-skolan riktar in sig på individnivå, medan 
sekulariseringsteoretikerna mer ser till differentieringen på makronivå.16 

Andra forskare har framfört en annan förklaring till religionens framgång i USA. De betonar att 
det inte handlar om möjligheten till religiös mångfald och val utan om amerikanens dåliga 
existentiella säkerhet, som bl.a. tar sig uttryck i låg social grundtrygghet genom det allmänna. 
Därigenom uppstår det stora behovet av att kunna få denna trygghet tillgodosedd någon 
annanstans, nämligen hos de religiösa samfunden17, vars inkomster är skattebefriade och som 
sammantaget förfogar över stora ekonomiska tillgångar.18 

Vad som emellertid framstår som oomtvistat är Bergers huvudtes, att religionen från att, 
åtminstone i Väst ha varit allt, har reducerats till att bli ett val bland andra livsåskådningar i ett 
pluralistiskt samhälle.19 

En inflytelserik tolkning av sekulariseringsprocessen  
En inflytelserik kritiker av sekulariseringsteorin med betoning på privat och offentlig religion är 
religionssociologen José Casanova. I boken Public religions in the Modern World delas sekulariseringen 
upp i tre olika processer, vilka, enligt Casanova, måste studeras oberoende av varandra.20 

I sekulariseringsprocessen identifierar Casanova en strukturell nivå med differentiering på så sätt, 
att institutionerna i samhället åtskiljs i olika sfärer med renodlade uppgifter. Religionen blir då inte 
längre en allmän aktör och får därmed ett allt mindre inflytande över samhällets övriga sfärer. 
Vidare sker en nedgång i tron på religiösa dogmer och religiöst deltagen på individuell nivå. Det 
sker också en privatisering som medför religionens tillbakagång från den offentliga arenan och det 
civila samhället. Casanovas nya förståelse av sekulariseringsprocessen framhäver att varken en 
marginalisering av religionen eller ett utslocknande av religiös tro är nödvändiga följder av den 
institutionella differentieringen som utgör sekulariseringens hårda kärna.21 

Denna begränsande definition av sekularisering har ifrågasatts på logisk grund. Det är 
differentieringen som tar ifrån religionen dess total hegemoni i samhället och förvandlar religionen 
till ett val för individen. Som ett individuellt val blir religionen en privat angelägenhet. Om individen 
inte kan välja, har det inte skett någon differentiering. Privatiseringen av religionen hör logisk 
samman med differentieringen, eftersom differentieringen är en tillräcklig betingelse för det 
individuella valet. Detta gäller oavsett hur analysen av det privata kontra det offentliga görs. Denna 
förändring från religionens total hegemoni till den enskilda individens val kan inte beskrivas som 
annat än en tillbakagång.22 

Denna förändringsprocess innebar att religionen från att ha varit allt blev till ett val – det började 
med att fursten23 valde för sina undersåtar – gjorde det möjligt för individen att själv träffa valet 
utan påföljd. Religionens tillbakagång är i och för sig inte nödvändig, eftersom individerna själva 
kan välja att förbli vid sin religiösa läst. Erfarenheten har dock visat att så inte alltid blev fallet. 

16 Ibid Sid. 66 
17 Norris, Pippa & Ingelhart, Ronald Sacred and Secular. Cambridge University Press 2011 Sid. 280ff. 
18 Churchtaxes: https://churchesandtaxes.procon.org/ hämtad 20191012 
19 Christian Joppke 2015): Sid. 67 
20 Axner Marta (2013) Sid. 33 
21 Ibid samt bokrecension av Mark Chaves: This content downloaded from 130.243.57.230 on Sun, 19 May 2019 
21:00:21 UTC 
22 Se Christian Joppke (2015): Sid 68 & Axner Marta (2013) Sid. 34, 39ff 
23 Fredrik II av Preussen Myntade uttrycket: ”I mitt rike får var och en bli salig på sin fason”: 
https://popularhistoria.se/civilisationer/regenter/fredrik-den-store hämtad 20190520 

https://churchesandtaxes.procon.org/
https://popularhistoria.se/civilisationer/regenter/fredrik-den-store
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Detta medför att varje anspråk på religionens deltagande i offentligheten med nödvändighet måste 
utgå från religionen som ett privat val och en privat angelägenhet.24 

Religionens politiska anspråk  
Casanova hävdar att det finns utrymme för vad han kallar en ”avprivatisering” av religionen. Den 
skulle föreligga om religiösa grupper inte bara skyddar den egna friheten utan också värnar andra 
grundläggande fri- och rättigheter.  Det kan röra sig om motstånd mot en totalitär stat, kritik av 
politiska ledare utifrån etiska och moraliska grunder, kritik av politikens och kapitalismens 
avigsidor, exempelvis vapen och fattigdom. Det kan också röra sig om att skydda traditionella 
livsåskådningar från staten samt öka öppenheten för en diskussion om normer och kollektiv 
självreflektion. På detta sätt skulle religionen kunna stödja den liberala politiska ordningen. Men 
det är bara i det civila samhället som religionens deltagande är förenligt med den liberala 
demokratin, inte på statens jurisdiktionsområde eller som politiskt parti.25  

Casanova har kritiserats för att hans empiriska material till största delen innefattar kristendomen i 
Europa och att fyra av fem fall utgörs av katolicism, varför de inte anses utgör ett tillräckligt stöd. 
Kritikerna hävdar att teserna kräver mer forskning utanför den kristna kontexten.26 

Vad kräver den sekulära liberala staten för att förbli sekulär 
och liberal?  
I Sverige, som till för 20 år sedan hade statskyrka och nu har en lagstiftad svensk folkkyrka, som 
ändå är skild från staten, har religionen inte någon inverkan på den politiska processen eller på 
medborgarskapet.27 I Islamiska republiken Iran utövar religionen ett avgörande inflytande på 
politiken via författning och religiösa ledare, och det går inte att vara fullvärdig iransk medborgare 
utan att bekänna sig till den islamska tron.28  

I en demokrati är medborgarskapet den direkta länken mellan staten och medborgarna utan 
förmedlande mellanled. Det kräver att medborgaridentiteten går före alla andra identiteter. Vidare 
måste den offentliga debatten som delas av alla ha en gemensam referenspunkt genom ett språk 
över religionsgränserna. Det gäller medborgare med eller utan trostillhörighet. Om dessa två villkor 
skall vara uppfyllda är sekularismen inte valfri.29 Innebär detta att vissa medborgare pådyvlas en 
filosofisk världsåskådning som de inte delar? Ges den agnostiska, ateistiska eller indifferenta 
metafysiker en fördel framför en religiös metafysik? Vad betyder det i så fall för samhällets stabilitet 
och sammanhållning. Hur mycket sekulär liberalism ”tål” skiljaktiga allomfattande filosofiska, 
religiösa och moraliska doktriner? Hur mycket allomfattande skiljaktiga världsåskådningar ”tål” den 
sekulära liberala staten? En filosof som ställt frågan om vilken grundstruktur ett samhälle måste ha 
för att kunna accepteras av alla sina medborgare är filosofen John Rawls (1921–2002). 

                                                 
24 Christian Joppke 2015): Sid. 68f 
25 Axner Marta (2013) Sid. 34 
26 Stuhlsatz Daniel, (1995) University of Virginia Charlottesville, Virginia, Book Review “Public Religions in the 
Modern World”, av Jose Casanova. Journal for the Scientific Study of Religion., Vol. 34 Issue 3, p394. 2p. 
27 Folkkyrkan: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/andrade-relationer-mellan-
staten-och-svenska_GJ0380 hämtad 20190518 
28 Christian Joppke (2015) Sid. 13 
29 Ibid Sid. 70 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~hlh%7C%7Cjdb~~hlhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20for%20the%20Scientific%20Study%20of%20Religion%22%7C%7Csl~~jh','');
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/andrade-relationer-mellan-staten-och-svenska_GJ0380
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/andrade-relationer-mellan-staten-och-svenska_GJ0380
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En universell teori om rättvisa  

Under en slöja av okunnighet 
Universella och generella normativa teorier om hur samhället bör se ut kritiseras inte sällan för att 
vara alltför väsensskilda från den partikulära verkligheten.30 När det gäller frågan om staten och 
styrandet överhuvudtaget kan dessa två ytterligheter ses som uttryck för vad som är önskvärt och 
vad som är genomförbart. 31 Under 1900-talet ägnade sig få åt önskvärdhetsfrågan tills filosofen 
John Rawls 1971 publicerade sin bok A Theory of Justice. Rawls behandlar vilka principer och ideal 
ett samhälle måste inrättas efter om det i princip ska kunna anses som rättvist och fungerande av 
alla människor.32 Ingen tänkare eller debattör om politisk teori och filosofi kommer förbi Rawls A 
Theory of Justice. Rawls har själv försvarat, reviderat och utvidgad sin teori under årens gång. Hans 
föreläsningar och skrifter som professor i filosofi vid Harvard University har förnyat politisk 
filosofi och teori.33 Litteraturen om Rawls arbeten, alltifrån kommentarer, uttolkningar och kritik, 
är enorm, t.ex. ordnades 1989 ett Ethic-symposium om Rawls som tar upp den kommunitaristiska 
kritiken.34 

I A Theory of Justice knyter Rawls an till teorier om samhällsfördraget av Hobbes, Locke, Rousseau 
och Kant. För Kant utgör inte samhällsfördragsteorin en legitimering av den offentliga makten. 
Den ger istället kriterier för att avgöra om och när makten utövas rättvist. I denna följd formulerar 
Rawls en ursprungssituation i vilken deltagarna, som alla tillhör ett samhälle, skall formulera och 
enas om rättviseprinciper för samhällets grundstruktur och för hur samhällets institutioner ska 
fördela rättigheter och skyldigheter samt vinsterna av det sociala samarbetet.35 Uppgiften är att 
deltagarna skall komma överens om principer som ska övervinna konflikten mellan olika 
rättviseuppfattningar. För att erhålla en opartisk granskning av olika rättviseprinciper förs 
diskussionen utifrån vad Rawls kallar ”en slöja av okunnighet”. Innebörden av detta i 
ursprungssituationen är att deltagarna, visserligen rationella egoister, okunniga om sin egen 
samhällsposition, sitt kön, sina intelligensförmågor m.m. Rawls menar sig därmed ha säkerställt att 
varken naturens nycker eller de sociala omständigheternas tillfälligheter ger någon person fördelar 
eller nackdelar vid valet av principer.”36 Vilka principer för ett rättvist samhälle skull då väljas som 
skulle kunna vinna allmän acceptans? Då Rawls menar att ursprungssituationen är den mest 
korrekta för att avgöra om makten kommer att utövas rättvist och att överenskommelserna som 
där ingås är de mest skäliga, kallar han sin teori för ”A teory of jusitce as fairness”.37  

Från utgångssituationen härleder Rawls två rättviseprinciper. ”I. Varje person har samma 
oförytterliga rätt till det mest omfattande system av grundläggande fri- och rättigheter som är 
förenligt med samma system för alla. II. Sociala och ekonomiska ojämlikheter skall vara sådana att 
de (a) är knutna till befattningar och positioner som är öppna för alla på skäligt jämlika villkor och 
(b) blir till störst fördel för de minst gynnade samhällsmedlemmarna.”38 

                                                 
30 Nycander, Svante (2009): Liberalismens idéhistoria, SNS-förlag, Sid. 325 
31 Kukathas, Chandran & Pettit, Philip (1990): John Rawls En introduktion. Svensk övers. Gustaf Gimdal, 1992 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Sid. 11f 
32 Ibid Sid. 13ff 
33 Ibid Sid. 139 
34 Ibid Sid. 133 
35 Rawls, John (1971) A Theory of Justice Översatt till svenska av Annika Persson 1996.Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
AB, Sid. 32  
36 Ibid Sid. 33  
37 Ibid Sid. 34  
38 Ibid Sid. 76f, 291f 
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Den kontextuella bakgrunden till Rawls härledda rättviseprinciper är den konflikt som råder i USA 
mellan olika sätt att förstå frihets- och jämlikhetsidealen. Ett alltför ojämlikt samhälle kommer inte 
vara tillräckligt accepterat av allmänheten. Ett sådant samhälle kommer inte heller att vara 
tillräckligt stabilt, då det, enligt Rawls, inte finns någon norm som ger stabilitet och social 
samverkan.39  

En överlappande konsensus  

Rawls teori om rättvisa i A Theory of Justice ligger öppen för kritik om verklighetsfrämmande 
universalism och abstrakt teoretiserande.40 Det andra mest kända arbetet av Rawls är hans bok 
Political liberalism från1993.41 Den kan betraktas som slutpunkten på en ”resa” från de önskvärda 
principerna till de genomförbara principerna om hur ett samhälle skall ordnas och styras.42  

Rawls har kommit att särskilt framhäva behovet av stabilitet och social samverkan i ett pluralistiskt 
samhälle som innehåller ett stort antal uppfattningar om livets mening, värde och ändamål. 
Uppfattningar inte sällan motstridiga, oförenliga t.o.m. helt ojämförbara.43 Rawls kommer då fram 
till att samhällets institutioner inte kan vila på en enhetlig metafysik om religiösa, filosofiska eller 
moraliska doktriner. En sådan skulle endast kunna upprätthållas med ett stort mått av tvångsmakt 
över avvikande minoriteter.44 

Rawls menar vidare att ett samhälles grundläggande institutioner inte kan ha uppgiften att vara ett 
försvarsverk ägnat åt att hålla stridande intressen i schack, ett slag Modus Vivendi. Den sociala 
sammanhållningen måste vara djup och tåla förändringar. En övervägande majoritet av 
medborgarna måste frivilligt och utan hinder kunna stödja det demokratiska systemet.45 Ur en 
allmän norm som alla kan acceptera uppstår, enligt Rawls, stabilitet och social sammanhållning. 
Detta åstadkoms genom en ”överlappande konsensus” i frågor som rör politisk rättvisa.46  

Rawls gör därför en distinktion mellan allomfattande religiösa, filosofiska eller moraliska doktriner, 
vilka vilar på en enhetlig metafysik, medan rättvisa som skälighet är en politisk uppfattning om 
rättvisa. Den politiska uppfattningen kännetecknas framförallt av att den inte kräver ett 
accepterande av en viss filosofisk, religiös eller moralisk doktrin. Den kan istället betraktas som 
latent i den politiska kulturen i ett demokratiskt samhälle.47  

De politiska idéerna gäller en speciell sfär i samhället medan de allomfattande doktrinerna inte har 
en sådan begräsning. Till de politiska uppfattningarna hör föreställningar om vad som är så 
värdefullt i det sociala livet att det regleras och skyddas av staten. Ett sådant politiskt värde har 
yttrandefriheten. Politiska idéer rymmer även normer och ideal som att medborgarna vid politiska 
val till beslutande församlingar som parlament skall föreställa sig själva som lagstiftare.48 

                                                 
39 Kukathas, Chandran & Pettit, Philip (1990) Sid.156f, 163, 167 
40 Nycander, Svante (2009): Liberalismens idéhistoria, SNS-förlag, Sid. 325  
41 Rawls, John (1993): Political Liberalism: expanded edition, Lecture IV The Idea of an Overlapping Consensus, Columbia 
University Press books, USA 
42 Kukathas, Chandran & Pettit, Philip (1990) Sid.154f  
43 Rawls, John (1993) Sid. 133ff 
44 Rawls, John (1989): The domain of the political and overlapping consensus, New Yorker University Law Review, Vol. 64, 
Sid. 234f 
45 Rawls, John (1993) Sid. 137, 147. Se även Rawls John (1987): The Idea of an Overlapping Consensus, Oxford Journal of 
Legal Studies, Vol 7, Sid 1 
46 Rawls, John (1993) Sid. 137 
47 Ibid Sid 144f, 154ff Se också: Kukathas, Chandra & Pettit, Philip (1990) Sid. 155f 
48 Drydyk, Jay (2015): Two Concepts of Overlapping Consensus, Human rights: India and the West, published to Oxford 
Scholarship Online 2015 hämtad 20191203, Sid.  
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Eftersom principerna för ett samhälles styre och organisation är utarbetade i ursprungssituationen 
där ”okunnighetens slöjar” råder, föreligger det redan från början ett konsensus om de politiska 
idéerna. I ett pluralistiskt samhälle kommer det att finnas medborgare vars uppfattningar 
sammanfaller med rättvisa som skälighet och medborgare som har andra doktriner från vilka de 
kan acceptera rättvisa som skälighet. Det är alltså efter konsensus som själva ”överlappningen” 
sker, då både stöd och ytterligare konfirmering ges till de politiska idéerna från de rimliga 
allomfattande doktrinerna. De grupper som hävdar orimliga doktriner får, enligt Rawls, inte växa 
sig så starka att de kan undergräva de rättvisa institutionerna.49. Rawls anvisar två sätt att motverka 
orimliga gruppers undergrävande inflytande och han har liknat dem vid ”krig och något ont” och 
att de skall motverkas som sådana. 50 Det är dels att institutionerna skall fungera så bra, att även de 
kan ge sitt samtycke till rättvisa som skälighet, dels att nya generationer får en uppfostran som gör 
dem till samarbetsvilliga medborgare och att de omfattar förutsättningarna för detta samarbete i 
samhället.51 

Rawls förslag till att fostra samhällsmedborgarna att godta rättvisa som skälighet kan naturligtvis 
innebär att restriktioner måste vidtas mot t.ex. religiösa sekter som vill vara fria från moderniteten 
och uppfostra sin barn därefter. Det kan betyda att några gruppers läror inte utvecklas utan kanske 
t o m kommer att försvagas och trängas ut.52 Rawls anser att detta är ”ofrånkomliga konsekvenser 
för förnuftiga restriktioner av barns uppfostran” som måste accepteras.53  

Chandra Kukathas och Philip Pettit hävdar i sin instruktionsbok om Rawls att den politiska 
liberalismen fokuserar på genomförbarhetsfrågan på bekostnad av önskvärdhetsfrågan – en 
förskjutning som de inte uppskattar. De anser också att betoningen på samhällets hållbarhet, som 
leder till tankarna om en överlappande konsensus, innebär en kvalitativ förändring av Rawls 
politiska teori.54 De framhåller att det naturligtvis kan diskuteras om en överlappande konsensus är 
tillräcklig eller ens nödvändig för den stabilitet och sammanhållning som Rawls eftersträvar.55 Här 
skall några frågor som Rawls senare inriktning väcker formuleras.  

Hur skall staten gå till väga för att avgöra om och när en orimlig doktringrupp undergräver 
samhällsinstitutionerna? Hur skall den stoppas innan en förändring av maktfördelningen sker? 
Riskerar inte alla sådana åtgärder att komma försent eller att vara alltför repressiva? Är det inte så, 
att den utbildningsinsats, som Rawls tänker sig för några grupper i det pluralistiska samhället, utgör 
kraftigt ingrepp i samvetsfriheten som är svår att skilja från ett obligatoriskt påtvingande av en 
enhetlig filosofisk doktrin? Varför skulle de grupper vars värden riskerar att försvinna gå med på 
det? För dessa grupper är den liberala sekulära liberala staten inte ett val.  

Religiösa argument i den offentliga debatten 

Idén om ett överlappande konsensus får också betydelse för de religiösa argumentens roll i den 
offentliga debatten. Politiska beslut är legitima, enligt Rawls, i den mån de är grundade på rimliga 
överenskommelser medborgarna emellan. Om en sådan inte föreligger kommer besluten att bli 
tvingande för åtminstone någon grupp.56 Rawls hävdar att det i den offentliga debatten föreligger 
en moralisk skyldighet för medborgarna att förse varandra med argument för sina politiska 

                                                 
49 Rawls, John (1989) Sid. 249  
50 Rawls, John (1993) Sid. 64 
51 Ibid Sid. 199 Se även Gursozlu, Fuat (2014): Political Liberalism and the Fate of Unreasonable People, Touro Law 
Review, Vol 30, Nr 1 
52 Rawls, John (1989) Sid. 781 
53 Rawls, John (1993): Sid. 200 
54 Kukathas, Chandra & Pettit, Philip (1990) Sid. 163f 
55 Ibid Sid. 171 
56 Rawls, John (1993) Sid. 137 
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ståndpunkter. Dessa argument skall ha sin grund i värderingar accepterade av alla rimliga och 
rationella medborgare och vara en del av en överlappande konsensus.57 Rawls menar att argument 
från såväl allomfattande religiösa som icke-religiösa doktriner kan framföras om de kan förses 
med allmänna skäl för att stödja principer och policys som de allomfattande doktriner påstås 
stödja, dvs att skäl ges som inte enbart består av allomfattande doktriner.58 Rawls menar att 
allomfattande doktriner är öppna för tolkning, och att om det finns starka skäl att stödja en stats 
struktur kan en följd bli ett sökande efter bekräftelse från den egna allomfattande doktrinen.59 
Det betyder att doktrinerna på sikt kommer att konvergera med varandra och med de politiska 
idéerna.60 

Innebörden av Rawls proviso tycks då vara att argumenten från allomfattande doktriner görs 
överflödiga. Men Rawls förbehåll, är inte fullt så restriktivt gällande religiösa argument som ovan 
kan antyda. I den fortlöpande förnyelsen och anpassningen av sin teori har Rawls menat att 
förbehållet inte begränsar allomfattande doktriner att spela en roll i det civila samhället. Förbehållet 
gäller främst” konstitutionella väsentligheter” och ”frågor om grundläggande rättvisa” och berör 
därför i första hand den officiella diskussionen hos lagstiftare, domare, högre befattningshavare 
och regeringstjänstemän.61 Dock hävdar Rawls att varje enskild medborgare på valdagen i 
röstningssituationen måste föreställa sig själv som lagstiftare.62 

Jürgen Habermas´ postsekulära samhälle 

Ett postsekultärt perspektiv  

När det gäller frågan om religionens roll i offentligheten argumenterar Habermas utifrån en 
postsekulär utgångsgångspunkt. Det innebär att religionens inflytande kommer att bestå under 
överskådlig tid såväl hos enskilda individer som inom kultur och politik.63 Om en fredlig 
samexistens mellan religiösa och sekulär medborgare skall kunna nås i detta tillstånd i en liberal 
demokratisk stat, krävs, enligt Habermas, en kompletterande lärprocess. Denna går ut på att de 
religiösa medborgarna sammanjämkar sina trossatser med respekt för andras religionsfrihet samt 
erkänner den vetenskaplig kunskapens giltighet och den konstitutionella statens liberala karaktär. 64 
De sekulära medborgarna måste å sin sida acceptera att religionen inte enbart är en kvarleva från 
en förmodern tid utan att den religiösa diskursen också kan ha ett relevant innehåll som kan 
översättas och introduceras i den politiska diskursen. Religiösa bidrag till politiska frågor måste 
accepteras som seriösa av de sekulära medborgarna och de måste i det avseendet också betrakta 
sina religiösa motparter som jämlikar. Habermas betonar att det postsekulära samhället är ett 
samhälle som är ”epistemiskt justerat”.65 Det betyder att det trovärdighetstunderskott, som de 
religiösa medborgarna har i de sekulära medborgarnas ögon, anpassas så, att meningsskiljaktigheter 
dem emellan skall förstås som ”en rimligt förväntad oenighet”.66 Därmed framhåller Habermas den 
kunskapsteoretiska sidan av pluralismens problematik i stället för den politiskt normativa.  

                                                 
57 Ibid 217 Se även Rawls, John (1997): The idea of public reason revisited, The University of Chicago Law Review, Vol. 64, 
No. 3, Sid 768f 
58 Ibid Sid. 776 
59 Rawls John (1987): The Idea of an Overlapping Consensus’, Oxford Journal of Legal Studies Vol 7, Sid 19  
60 Drydyk, Jay (2015) Sid.8 
61 Rawls, John (1993) Sid 214  
62 Ibid Sid. 240f 
63 Habermas, (2008):Notes on a post-secular society, [http://www.signandsight.com/features/1714.html] 
64 Habermas, Jürgen (2006): Religion in the public sphere. Translated av Jeremy Gaines. First published in English as 
chapter 5 of Between Naturalism and Religion, Cambridge: Polity Press. Sid. 4, 16 
65 Ibid Sid. 15f 
66 Ibid  

http://www.signandsight.com/features/1714.html
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Ett översättningsförbehåll för religiösa argument i offentlig debatt 

När det gäller frågan om vilken ställning religiösa argument kan ha i den offentliga debatten 
postulerar Habermas sitt proviso som ett institutionellt översättningsförbehåll. Det innebär att 
religiösa skäl i den informella debatten måste översättas till sekulära skäl innan de kan introduceras 
i den offentliga debatten.67 Skälet till detta är att politiska beslut i en sekulär stat måste grundas på 
en rimlig överenskommelse mellan alla medborgare och att besluten endast är legitima om de kan 
underbyggas av objektiva skäl som är allmänt tillgängliga för alla medborgare. De särskiljande 
dragen hos religiösa skäl utesluter en sådan rimlig överenskommelse. Detta har sin grund i att en 
sekulär stat, där stat och kyrka skilts från varandra, måste formulera sina lagar, domstolsbeslut, 
kungörelser etc. på ett språk som är lika tillgängligt för alla medborgare.” 68  

Om religiösa argument inte genast kan översättas kan de ändå introduceras i den offentliga 
debatten, då det också åligger den sekulära motparten att hjälpa till med en sådan översättning. Den 
sekulära staten bör frigöra de religiösa ”rösterna”, eftersom det finns något att lära från de religiösa 
bidragen. Enligt Habermas kan den sekulära motparten känna igen ett normativt sanningsinnehåll 
i ett religiöst uttryck som en dold intuition hos sig själv. Detta medför att religiösa argument kan 
föra vidare ett möjligt sanningsinnehåll, som kan översättas till ett allmängiltigt språk.69   

Habermas positiva syn på religionen har sin grund i att han ser religionen som resurs som kan skapa 
”mening och identitet”. Religionen besitter också en särskild förmåga att ”formulera moraliska 
intuitioner”. Det vore, enligt Habermas, dumt av den liberala staten att frånhända sig en sådan 
resurs. 70  

En avgörande skillnad mellan Rawls och Habermas 
Trots likheterna mellan Rawls och Habermas finns det också väsentligliga skillnader. Som framgått 
av ovan är Habermas höga värdering av den innehållsliga potentialen hos religiösa argument en 
viktig komponent i hans postsekulära synsätt. När religiösa argument översätts till ett sekulärt språk 
för att de skall bli tillgängliga för alla i den offentliga debatten kan, enligt Habermas, det religiösa 
innehållet föras vidare som ett epistemologiskt berikande i den gemensamma läroprocessen. På så 
sätt kan de skäl som ligger till grund för beslutsfattandet påverkas av religiösa uppfattningar. Detta 
är inte fallet för Rawls. Det religiösa innehållet påverkar inte de offentliga skälen, eftersom dessa är 
en samling politiska föreställningar och värderingar som är fristående från allomfattande religiösa, 
filosofiska eller moraliska doktriner i ett pluralistiskt samhälle. Om så vore fallet, skulle den politiska 
konceptionen styras i bakgrunden av allomfattande doktriner.71 Detta skulle strida mot Rawls 
utformning av ett ”överlappande konsensus”. Därför kan en sådan hänvisning inte accepteras, 
enligt Rawls.72  

En annan tolkning av en överlappande konsensus  
Den kanadensiske filosofen Charles Taylor, som räknas som en av kommunitarismens företrädare 
har gett begreppet ”överlappande konsensus” en annan tolkningen än Rawls som innebär en del 

                                                 
67 Ibid  
68 Ibid Sid. 5 
69 Ibid Sid. 10f 
70 Ibid Sid. 10 
71 Rawls, John (1997): The idea of public reason revisited, The University of Chicago Law Review, Vol. 64, No. 3, 
Sid. 777 
72 Loobuyck, Paric & Rummens, Stefan (2011), Religious Arguments in the Public Sphere: Comparing Habermas with Rawls. 
University of Antwerpen/Ghent University & Radboud University Nijmegen, Sid 247 
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/1035a2/91dbfa49.pdf Hämtad 20190820 

https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/1035a2/91dbfa49.pdf
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avgörande skillnader.  Taylor anser själv att hans förslag har stora likheter med Rawls 
”överlappande konsensus” beskriven i Rawls Political Liberalism.73 Taylor pekar ut några 
svårigheter för uppnåendet av en enighet om mänskliga rättigheter, t.ex. Västs betoning på 
individualism, människans natur, samhälle och vad som är det gemensamma goda.74 Framträdande 
är dels den västerländska betoningen på jämlikhet som en form av frånvaro av diskriminering, dels 
att Väst inte betraktar olika samhällsordningar som ingående i en meningsfull kosmisk ordning. 
Ojämlikheterna, t.ex. vad gäller könsroller, betraktas därför till största delen som socialt 
konstruerade utan grund i någon tingens naturliga ordning. De kan därför inte på något sätt vara 
meningsfulla. Detta får till följd att andra kulturers könsroller ses som diskriminerande. 75 

Taylors lösningen på pluralismens dilemma med många doktriner utgår från den befintliga 
pluralismen.  I en process underifrån skall olika doktriner inse sina värden och över tid kunna 
konvergera för att till sist erkänna inte bara värdefulla politiska idéer utan även de mänskliga 
rättigheterna. Det betyder att samhällets styre och organisation kommer att befinna sig i ett 
föränderligt tillstånd. Slutsatserna är aldrig fullständiga och de måste därför hela tiden 
omförhandlas. Taylor menar att den omedelbara enigheten består av praktiska överenskommelser. 
Ett hinder för djupare överenskommelser menar Taylor är Västs oförmåga att inte se sig själv som 
en kultur ibland många andra. En sammanstrålning av olika doktriner kommer inte att ske genom 
att några skall ge upp sina traditioner utan snarare genom en omtagning av olika gruppers andliga 
arv som kan enas om samma mål om än på olika vägar. 76   

Skillnaden mellan Rawls och Taylor 
Rawls och Taylor har två olika strategier för att lösa pluralismens dilemma, dvs om politiska idéer 
och normativa rättigheter måste rättfärdigas av alla och envar av samma skäl. Men det är inte möjligt 
att alla och envar kommer att ha samma skäl om de följer sina egna värderingar och moraliska 
tankesystem.77 

Rawls arbetar utifrån den amerikanska traditionen med en medvetet skapad stat. USA har världens 
näst äldsta gällande skrivna konstitution från 1787. Den planerades och tänktes ut uppifrån och 
ratificerades sedan av delstaterna. Från Rawls ursprungssituation präglad av ”okunnighetens slöja” 
fastställs permanenta principer för samhällets styre och organisation. Det råder, som ovan angivits, 
ett konsensus redan från början som de allomfattande doktrinerna ger sitt stöd till. Rawls förordar 
en uttänkt, permanent och uppifrån genomförd process. Taylor gör tvärtom. Han utgår från 
rådande pluralism som underifrån skall konvergera sina uppfattningar varvid samhällets styre och 
organisation är föränderlig. Detta innebär att Rawls når konsensus, på så sätt att en slutledning 
följer från premisser som alla delar, medan det för Taylor rör det sig om en slutledning som följer 
från premisser som alla inte delar.78 

Rawls tillvägagångssätt kan tyckas uteslutande för vissa grupper och den blir därmed svag. Men det 
är inte tydligt hur Taylors metod befrämjar en överenskommelse över huvud taget, eftersom frågan 
tycks meningsfull att ställa varför olika värden och moraliska synsätt kan förväntas konvergera? 

                                                 
73 Uttrycket “Overlapping Consensus” användes av Rawls 1971 och av Taylor 1999. Halldorfs angivelse att Taylor 
“myntat” uttrycket stämmer alltså inte. Halldorf Sid 176. Drydyk, Jay (2015) Sid. 5  
74 Taylor Charles (1999): Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights in J. Bauer and D. Bell (eds), The East 
Asian Challenge for Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press. The Central and Eastern European Online 
Library, Https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=784519, Sid. 76f 
75 Taylor Charles (1999) Sid. 89 
76 Ibid. Sid 92  
77 Drydyk, Jay (2015) Sid. 5 
78 Ibid Sid, 7f 
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Taylor hävdar att ett överlappande konsensus inte kan förbli permanent och att den måste bekräftas 
över tid.79 Som tidigare angivits tycks Rawls ha försäkrat sig mot detta, dels genom att statens 
institutioner skall verka på ett sådant sätt att medborgarna uppskattar och känner förtroende för 
dem, dels genom att medborgarnas utbildning skall göra dem positivt inställda till och villiga att 
samarbeta inom systemet.  

Kommunitaristernas kritik av liberalismen och av Rawls 
Ett annat slag av kritik mot Rawls kommer från kommunitaristerna som hävdar att liberalismen 
och Rawls gör fel,80 när de frågar efter generella eller universella principer för hur ett samhälle skall 
organiseras och styras. De problem som dessa universella principer skall vara en lösning på är 
egentligen orealistiska problem från ett utifrånperspektiv – något som filosofer gärna ägnar sig åt. 
81 Istället är det så, att problem uppstår inom en politisk organisation. Lösningarna på dessa finns 
att söka inom sammanslutningens egna metoder och traditioner, där det viktiga är att ta hänsyn till 
vad som är meningen och syftet med den specifika sammanslutningen ifråga. Stabiliteten i samhället 
åstadkoms genom att sammanslutningens metoder och traditioner följs. De frågor som då är viktiga 
att ställa är: vilka är vi, vilken situation befinner vi oss i och vad är vårt gemensamma goda? 82 
Frågan om vad som är gott för samhället måste ställas, eftersom medborgarna delvis definieras av 
de syften och de ändamål hos de gemenskaper som de ingår i. Att konstruera moralprinciper som 
går emot en sammanslutnings sedvanor, lojaliteter och skyldigheter är inte möjligt. 83 Därför är det 
viktigare att arbeta med hur gemenskaper skall kunna vidmakthållas än med individernas anspråk.84  

Som en antites mot Rawls rättvisa som skälighet för samhället ställer kommunitaristerna att ett 
samhälle är rättvist om livet huvudsakligen levs efter medlemmarnas gemensamma insikter. 85 
MacIntyre liknar nutidens moraliska diskussion vid ett scenario där naturvetenskapen brutit 
samman och glömts bort för att sedan rekonstrueras från ytterst bristfälliga källor.86 Det var ett 
misstag att under 1600- och 1700-talen skilja på begrepp som det moraliska, det teologiska, det 
estetiska och det legala.87 Därför råder det oordning i den moraliska debatten och det är inte möjligt 
att på rationell väg säkerställa moraliska överenskommelser.88 Upplysningens projekt att försöka 
rättfärdiga moraliska övertygelser är ett misslyckande, eftersom det saknas en medvetenhet om och 
förståelse för att vad som är rättvist finns inneslutet i särskilda gemenskaper. Vad som krävs för att 
övervintra denna period av oordnings är just gemenskaper där det civila, intellektuella och 
moraliska livet bevaras. Det är endast inom sådana gemenskaper som ett intellektuellt och moraliskt 
liv kan upprätthållas under den liberala epoken.89  

Utifrån detta synsätt finns det varken ett enhetligt eller riktigt svar på hur alla samhällen skall styras 
och organiseras. I stället finns det lika många riktiga svar som det finns samhällen.90 Därför finns 
det heller ingen extern opartisk moralisk norm som kan användas för att bedöma innehållet i en 
sammanslutnings normer och sedvänjor, såvida det inte görs från ett inifrånperspektiv.91 Detta 

                                                 
79 Ibid Sid. 14 
80 Kukathas, Chandra & Pettit, Philip (1990) Sid. 128 
81 Ibid  
82 Ibid Sid. 131 
83 Ibid Sid. 131 
84 Ibid Sid. 132 
85 Ibid Sid. 130 
86 MacIntyre, Alasdair (1981): After Virtue, Liverpool, Sid. 1ff 
87 Ibid Sid 38 
88 Ibid Sid. 6 
89 Ibid Sid. 244f 
90 Kukathas, Chandra & Pettit, Philip (1990) Sid. 128f 
91 Ibid. Sid. 133 
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belyses genom en omvänd bild av Platons grottliknelse. Filosofen som skådat solen har helt enkelt 
inget att göra i grottan. Att söka efter universella rättviseprinciper är onödigt, dels för att de enligt 
vissa kommunitarister inte finns, dels för att försöken inte bidrar med något. En kritik från ett 
utifrånperspektiv skulle då innebära en uppmaning till ett åsidosättande av ett redan rättvist 
samhälle, vilket i sig skulle var orättvist.92 

Värderingar och moraliska normer som uttrycks är endast giltiga inom och beroende av en viss 
traditions perspektiv för en viss grupp eller samhälle vid en viss tidpunkt. Något oberoende 
perspektiv från vilket opartiska eller objektiva normer skulle kunna uttryckas finns inte.93 

Liberalismens felslut bottnar i det ogrundade antagande att människan skulle vara, autonom och 
rationell, dvs oberoende av samhället oavsett vilka olika omständigheter människor lever under. 
Enligt Alasdair MacIntyre är det istället så, att omständigheterna knyter olika roller till individen. 
Varje människa är någons son eller dotter, någons make eller maka, medborgare i någon stad och 
nation, tillhör någon yrkesgrupp m.m. Detta innebär att individen också övertar dessa rollbärares 
skulder, skyldigheter och förväntningar. På så sätt formas individens moraliska utgångspunkt och 
särdrag. Vad som är gott och rätt bestäms av den sociala identitens utmärkande egenskaper som 
aldrig kan utplånas. Det som är gott för individen A är också gott för individen B som bärare av 
samma social identitet som A. Individen i nuet kan därför inte friskriva sig från ansvaret för vad 
tidigare innehaver har gjort i dessa av den sociala identiteten formade roller. Att tro att det går att 
fly - att individen gör fria val och därigenom bestämmer vem hon vill vara - genom att ansluta sig 
till någon universell grundsats - är en illusion, som får ”smärtsamma konsekvenser.” 94 Det handlar 
om att upptäcka vem man redan är. Jaget tar inte mot sina målsättningar genom val utan genom 
upptäckt och reflektion över sig själv och erkänna de redan givna målsättningarna som konstituerar 
jaget som sina egna95. En muslimsk hemmafru med en heterosexuell relation med en polygam man 
kan reflektera över vad dessa roller innebär men. Frågan om vad som är värdefullt i livet kan enbart 
handla om det bästa sättet att tolka innebörden av dessa roller. Att ställa frågan om dessa rollers 
värde och bestämma sig för att hon inte vill vara i dessa roller är en omöjlighet.96  

Denna kritik skiljer sig alltså väsentligen från meningsutbytet mellan Rawls och Habermas. Den 
ligger närmare Taylor som hävdar att Väst måste inse att det egna perspektivet endast är ett bland 
många. MacIntyre erbjuder inte någon överlappande-konsensusmodell överhuvudtaget. Det stora 
misstag består i att ens försöka överväga generella principer för samhällets styre och organisation. 
Det moraliska språket är i oordning, identiteten är historiskt kausalt bestämd, individuella val är 
omöjliga åtminstone på så sätt att dessa leder till katastrof, vilket tiden från och med upplysningen 
är ett exempel på. Endast konstruktionen av lokala gemenskapers sociala praktik kan rädda det 
civila, intellektuella och moraliska livet liksom medeltida gemenskaper räddade det antika arvet efter 
romarrikets kollaps.97 

Casanova, Rawls, Habermas, Taylor och MacIntyre – en 
jämförelse 
Att religionens synlighet i det pluralistisk samhället skall begränsas framgår av tänkare som 
Casanova, Rawls och Habermas. Casanova ser en avprivatiseringen av religionen som både möjlig 

                                                 
92 Ibid Sid. 130f 
93 MacIntyre, Alasdair (1981) Sid. 65ff 
94 Ibid Sid 204f. 
95 Kymlicka, Will (1990): Contemporary political philosophy, Svensk övers. Sören Häggquist 1994, Doxa 2014, Sid. 216 
96 Ibid Sid. 218 
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och önskvärd, då religionen kan kritisera en ohämmad kapitalism och utgöra en positiv kraft för 
demokratins försvar inom det civila samhällets ram. Habermas betonar religionens positiva bidrag 
till samhällsutvecklingen och önskar sig ett kunskapsmässigt närmande mellan de religiösa och de 
sekulära ståndpunkterna. Habermas hävdar att religionen på flera sätt kan bidra till den offentliga 
debatten och det politiska beslutsfattandet. Varför människor som privat har en stark religiös eller 
ideologisk identitet skulle vara liberaler i dessa överläggningar blir inte riktigt klarlagt.98 

Rawls hållning är betydligt stramare mot religionens inverkan på såväl den offentliga på debatten 
som det offentliga beslutsfattandet. Rawls proviso gör egentligen religionen överflödig, eftersom 
alla religiösa argentum måste kunna översättas till sekulära. Nackdelen med Rawls konstruktion är 
att medborgarskapet blir tämligen svagt. Taylor hävdar att en konvergens mellan allomfattande 
doktriner är möjlig även om kontrahenterna inte alltid delar alla gemensamma utgångspunkter. 
Svagheten här tycks ligga i att enandet skall ske inifrån de olika doktrinernas principer för att 
upprätthålla det liberala sekulära samhället. 

Ändpunkterna finns hos Rawls som gör allomfattande doktriner överflödiga, vilket i slutändan 
leder till att pluralismen upphör, och MacIntyre som förklarar hela upplysningsepoken och 
liberalismen såsom varande ett enda stort misstag, eftersom den bygger på den orimliga 
förutsättningen att det går att välja bort sin historiskt och socialt givna identitet som utgör den 
moraliska utgångpunkten för individens plats i hennes gemenskap. 

Social pragmatism  
Medan idéerna om överlappande konsensus, översättningsförbehåll och inifrånperspektivets 
överhöghet kan tyckas teoretiska pågår, på grund av migrationen till Europa, anpassningar mellan 
den liberala sekulära staten och allomfattande religiösa uppfattningar i flera länder. I sitt arbete Can 
Islam be French? kallar John Bowen det franska rättsväsendets jämkningar i förhållande till islamska 
lagar och sedvänjor för ett ”socialt pragmatiskt resonemang”. 99 Beroende på politisk regim har 
inställningen i Frankrike till vad som är eller inte är förenligt med fransk ”ordre public”, dvs 
tillämpningen av utländsk rättsordning i franska domarstolar, skiftat.100 En viss försvagning av 
”ordre public”, har skett. Det gäller bl.a. ingångna och upplösta muslimska äktenskap samt 
polygami. Man har här skilt mellan händelser och institutioner i och utanför Frankrikes samt på 
nationaliteten på de inblandade personerna. Om en ömsesidig skilsmässa föreligger enligt islamsk 
sharia har fransk domstol accepterat skilsmässan. Ett av skälen är att det gynnar kvinnans position. 
Hon är då inte förhindrad att gifta om sig. Om parterna i ett polygamt äktenskap är av icke-fransk 
börd, erhåller t.ex. den andra hustrun och hennes barn samma sociala rättigheter som den första 
hustrun. Om däremot en fransk kvinna är den första hustrun erkänns inte den andra. Samma gäller 
för skilsmässa enligt talaq.101  

Från visst muslimskt håll tillämpas ett liknande sätt att resonera utifrån mål i sharia – magasid al-
sharia - ofta kombinerad med en annan klassisk doktrin maslaha – välfärd eller allmänintresse. 
Dessa doktriner har av en minoritet inom islam betraktats som oberoende källor till laggivning. 102 
De har kommit att bli viktiga för den samtida debatten om muslimers ställning som minoritet i 
icke-muslimska länder och för viljan att acceptera liberala sekulära principer och institutioner som 
det civila äktenskapet. Dock anser prominenta företrädare inom islam att straff av kriminella 

                                                 
98 Joppke, Christian (2015) Sid. 71 
99 Bowen, John (2010): Can Islam be French? Princeton: Princton Univeristy Press. Sid. 154  
100 Sid. 174f 
101 Ibid Sid. 176 
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(hudud), polygami och lån mot ränta endast kan förekomma inom dâr al- islâm.103 Det pragmatiska 
utrymmet som uppnås i Europa, i dâr al- harb, är rotad i och rättfärdigat inom ett brett islamsk 
ramverk och definieras inte som europeiskt eller modernt, utan som islamskt.104  

Den process som pågår i denna sociala praktik liknar till viss del Taylors tolkning av en 
överlappande konsensus. Den är framförallt driven underifrån och franska statens förhållningssätt 
till tillämpningen av utländsk rättsordning i franska domarstolar skiftar. Resultatet tycks inte leda 
till någon konvergering från islamsk sida till ett erkännandet av den sekulära liberala statens 
principer än mindre mänskliga rättigheter enligt FN:s stadga.105 Fientligheten mot sekularism är 
stark hos den islamska eliten och tilltron till de liberala institutionerna är mycket låg.106 Det tycks 
inte som om medborgarskapet blir tillräckligt stabilt, då relationen mellan individen och staten 
förmedlas av religionen liksom stånden i det europeiska medeltida samhället stod mellan individen 
och samhället. 

Det verkar inte heller som om den gemensamma läroprocess Habermas förespråkar kommer till 
stånd mellan kontrahenterna i Frankrike. De franska domstolarna tycks ha utgångspunkten att 
kvinnan skall gynnas enligt västerländsk uppfattning om jämställdhet vid applicerandet av utländsk 
lag. Från muslimskt håll inkorporeras ingenting som befinner sig utanför det islamska ramverket.107 
Viljan att konvergera i enlighet med Taylors propåer verkar vara försumbar. I Frankrike tycks det 
som om den nationsbaserade statens politiska ordning står emot den islamska traditionsbaserade 
”rationaliteten”. 

Vad betyder olika religionsdefinitioner för debatten om det 
postsekulära samhället? 
Vilken religionsdefinition som används i debatten om det förmoderna, sekulära och postsekulära 
samhället spelar en avgörande roll. Utifrån en funktionalistisk definition upplöses sekulariseringens 
problematik liksom religionens deltagande i offentligheten. De religiösa församlingarna blir som 
vilka föreningar som helst, eftersom Gud och allt konfessionellt abstraheras. Egentligen skulle 
religionsfriheten kunna avskaffas och religionen sorteras in under associationsrätten. Det verkar 
som om något väsentligt förbises med funktionsdefinitionens överinkludering. En väsentlig 
skillnad mellan en funktionalistisk och en substantiell religionsdefinition är att angreppen mot 
religionens absoluta krav på sanning undviks, vilket, åtminstone sedan upplysningen, blir fallet med 
en substantiell definition. 108 

Den substantiella religionsdefinitionen inbegriper någon form av övernaturlig kraft som de olika 
religionerna påstår sig ha upprättat en förbindelse med och lyckats övertyga andra om dess giltighet. 
För den enskilda religionen utgör denna förbindelse den absoluta sanningen. Detta hävdande 
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förklarar till stor del varför debatten ändå pågår, nämligen farhågan att det stillestånd som freden 
1648 109 åstadkom i religionskrigens Europa kan, om än inte rubbas så ändå, skakas om.110  

En postsekulär röst gestaltad i olika roller  
Joel Halldorf har med ett tämligen stort medialt utrymme knutit an till den internationella 
forskningen och debatten utomlands. Han presenteras som teolog både till professionen, som 
lektor i historisk teologi på Teologiska högskolan i Stockholm, och till bekännelsen, som ”pingstvän 
med katolsk twist”.111 Halldorf har sitt huvudsakliga mediala utrymmet som debattör i liberala 
Expressen Kultur, ledarskribent på tidningen Dagen och som författare till boken GUD: 
återkomsten.112 Boken som kom ut 2018 har tryckts i tre upplagor.  

Varken Casanovas eller Habermas positiva syn på religionen har något att göra med religionens 
sanningshalt. De ser religionen som nyttig, då den kan motverka ogillade och oönskade 
samtidstendenser. Halldorf skiljer sig därvidlag då hans argumentation också inbegriper trons 
dimension. Boken GUD: återkomsten begränsar sig inte enbart till det kristna perspektiv utan 
innefattar de tre abrahamitiska religionerna med särskild betoning på ett gemensamt 
människovärde. Halldorf kan därför sägas inta en religiös roll som avgränsas av monoteismen.   

Syfte och relevans  
Syftet med föreliggande arbete att undersöka Halldorfs argumentation för att Sverige är ett 
postsekultärt samhälle som hotas av nationalistisk högerpopulism och behöver ta hjälp av de 
abrahamitiska religionerna för att bekämpa denna högerpopulism samt hur argumentationen 
påverkas av Halldorfs olika roller. Avsikten med detta upplägg är att belysa hur den strikta sekulära 
jämlikhetsnormen kan påverkas av ett ökat religiöst inflytande i samhället.   

Frågeställningar 
Min frågeställning fokuserar på: 

 Hur argumenterar Halldorf för att Sverige är postsekultärt och behöver ta hjälp av de 
abrahamitiska religionerna för att bekämpa högerpopulismen utifrån sina olika roller? 

Teoretiska utgångspunkter och avgränsningar 

Religionsbegreppet 
En undersökning som handlar om religiöst och sekulärt språk behöver förhålla sig till 
religionsbegreppet. Problemet är att en för trång definition kan ge resultatet att det inte 
förekommer något ”religiöst” innehåll alls i offentligheten, medan en för vid definition kan gör allt 
innehåll ”religiöst”. Marta Axner diskuterar en praktisk utväg för att undvika en definition av 
begreppet genom att göra en åtskillnaden mellan religiösa aktörer och religiöst innehåll. De 
representerar två olika dimensioner av religiöst deltagande i offentligheten. Det centrala är om 

                                                 
109 Kanske kan slaget vid Kahlenberg 1683 tilläggas som följde på Osmanska rikets belägring av Wien, då den 
Omanska framryckningen i Europa hejdades. Slaget vid Kahlenberg/Wien: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Wien hämta 20190518 
110 Staten som ett tillfälligt stelnat krig: https://www.svd.se/staten-som-ett-tillfalligt-stelnat-krig hämtad 20190518  
111 Pingstvän med katolsk twist https://www.sandaren.se/nyhet/offentlig-teolog-med-katolsk-twist Hämtad 20190422 
112 Halldorf, Joel (2018): GUD: återkomsten. Författaren och Libris förlag, tredje tryckning, Danmark. 
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aktörerna äger legitimitet att delta i den offentliga diskussionen eller inte. 113 Det som gör Halldorf 
intressant är att han sina olika roller förenar dessa båda dimensioner. Halldorf äger legitimitet att 
yttra sig både som en religiös aktör och som forskare och som liberal debattör. Men frågan kvarstår 
att avgöra om en aktör kommunicerar ett sekulärt eller religiöst innehåll. Axner skiljer mellan direkt 
och indirekt religiöst innehåll. Det förra avser hänvisningar till en transcendent verklighet, medan 
det senare avser texter, begrepp eller organisationer som baseras på något transcendent. Axner 
betraktar denna definition som en ”praktisk operationalisering” som möjliggör analysens syfte.114 
Detta kommer också att vara utgångspunkten för denna undersökning.  

Källor och metod  

Primärkällor 
Det primära materialet är tillkommet under 2018 och utgörs av Halldorfs bok GUD: återkomsten. 

Metod  

Klassisk argumentationsanalys 

Kognitiv likvärdighet 
Jag har som metod valt den klassiska argumentationsanalysen med pro et contra uppställningar 
som den bl.a. presenteras i Empirisk semantik av Arne Naess.115 Ett huvudskäl är att Halldorf i sin 
argumentationen använder empiriska sakpåståenden som refererar till en av oss oberoende 
yttervärld som vi kan ha kunskap om. Halldorf använder sig också av icke-empiriska 
värdepåståenden och normativa påståenden. Dess olika påståendekategorier svarar mot två typer 
av sanningsteorier, dels korrespondensteorin, dels koherensteorin. Då metoden skiljer mellan 
argument av dessa två typer av påståenden vad gäller logisk styrka, hållbarhet och relevans framhävs 
tydligt skillnaderna i Halldorfs argument. Metoden kan också kopplas till en klassisk modell för 
kunskap, där övertygelse utan bevis, dvs tro, inte klassificeras som legitim kunskap. Dessa 
distinktioner är väsentliga då Halldorf med hänvisning till religionsfriheten hävdar ett gudomligt 
sanningsbegrepp116 och individens rätt att utifrån sin egen sanningen hålla fast vid sin en egen 
övertygelsen utan bevis.117  

Även om Halldorfs framställning, som angivits ovan, inte är strikt argumenterande presenterar och 
driver han ändå en tydlig tes med stöd av samhällsvetenskaplig facklitteratur. För att pröva 
argumentens relevans behöver jag komma åt det västenliga tankeinnehåll som Halldorf lägger fram 
för sitt postsekulära förhållningssätt/kompetens. Det blir därför nödvändigt att till viss del 
precisera och specificera tes och argument som de framträder eller underförstås i Halldorfs text. 118 
Jag kommer att förfara på samma sätt med responsen från de liberala debattörerna för att utröna 
om och hur de korrelerar med Halldorfs olika roller. 

                                                 
113 Axner Marta (2013): Public Religions in Swedish Media: A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-
2011. Sid 51f  
114 Ibid Sid 63 
115 Naess, Arne (1981): Empirisk semantik. Svensk översättning Jan Berg. Universitetesforlaget.Olso. Printed Uppsala, 
Sid. 80ff 
116 Halldorf Sid. 168 
117 Ibid Sid. 140 
118 Bråkenhielm Knutsson Lotta (2016): Religion - evolutionens missfoster eller kärleksbarn, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Uppsala 2016, Sid. 20, 84 ff. 
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Detta tolkningsarbete avser att skapa kognitiv likvärdighet mellan preciseringar och specificeringar 
på så sätt att dessa inte kan förkastas samtidigt som boktexten kan godkännas.119 

Förhållandet mellan tes och argument 

De viktiga begreppen i en argumentation är tes och argument. En tes är ett påstående som skall 
bevisas eller vederläggas av andra påståenden. Dessa påståenden kallas argument som måste 
uppfylla tre egenskaper, nämligen logisk styrka, hållbarhet och relevans.  

Tesen måst vara skild från argumenten och fungerar inte som ett argument för eller emot ett annat 
påstående.120 Men relationen mellan tes och argument behöver inte vara fastlåst. En tes kan vara 
ett argument mot en mer övergripande tes, som sin i sin tur kan vara argument mot en än mer 
övergripande tes etc. Man talar då om argument av första, andra, tredje graden etc.121  

Tesen i en argumentation kan vara antingen deskriptiv eller normativ. Skillnaden är att den 
deskriptiva tesen utsäger något om verkligheten, medan en normativ tes framhåller verkningarna 
av ett värde eller konsekvenserna av ett handlingssätt.  

Deskriptiva teser  
En deskriptiv tes utgörs av ett empiriskt påstående som åtminstone i princip kan kontrolleras 
gentemot verkligheten. Empiriska påståenden är partikulära, dvs uttalar sig om enskilda ting, t.ex. 
Sokrates är dödlig, eller generella, dvs uttalar sig om klasser av ting, t.ex. alla människor är dödliga. 
En deskriptiv tes stöds av empiriska påståenden. 

Normativa teser 
En normativ tes utgörs av icke-empiriska påståenden och kan inte avgöras empiriskt, dvs 
kontrolleras gentemot verkligheten. Icke-empiriska påståenden kan vara analytiska, värderande eller 
metafysiska. Analytiska påståendens sanning är oberoende av verklighetens beskaffenhet. Dess 
sanning beror enbart på den språkliga betydelsen, t.ex. alla ungkarlar är ogifta män. Värderande 
påståendens sanning är beroende av om de gillas eller ogillas. Allt man kan visa empiriskt är vad 
folk tycker är värdefullt, t.ex. eftersträvade värden eller handlingars konsekvenser, inte vad som de 
facto är det. Metafysiska påståenden är påståenden som ligger utanför eller bortom vetenskapen. De 
är varken empiriska påståenden eller värdepåståenden De uttalar sig om grundläggande drag om 
varat, t.ex. att det finns en av oss oberoende verklighet som vi kan ha kunskap om, att det finns ett 
högre väsen, att historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp.  

Deskriptiv argumentation 

En deskriptiv tes säger att någonting i verkligheten förhåller sig på ett bestämt sätt. Man säger att 
ett påståenden svar mot eller korresponderar mot verkligheten. I en utarbetad deskriptiv 
argumentation följer tesen logiskt från argumenten. Eftersom tesen är en slutsats av premisserna 
kan den inte själv vara premiss.  

Logisk styrka  

Den process som leder fram till slutsatsen kallas slutledning vilken kan vara deduktiv eller induktiv, 
dvs man sluter sig från det generella till det partikulära eller från det partikulära till det generella. 

                                                 
119 Naess Arne (1981) Sid. 10 

120 Bergström Göran & Boréus Kristina: Textens mening och makt, kapitel 3 Argumentationsanalys, Studentlitteratur 
Lund 2012, Sid. 95 

121 Naess Arne (1981) Sid. 88 
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Ett exempel på en deduktiv slutledning är följande: Premiss 1) Alla människor är dödliga. Premiss 
2) Sokrates är en människa. Slutsats: Sokrates är dödlig.122  Den logiska styrkan är en egenskap som 
tillkommer slutledningar, dvs den har att göra med förhållandet mellan premisserna och slutsatsen. 
Slutsatsen är ett påstående är som sant eller sannolik. Falska premisser ger en falsk slutsats även 
om slutledningen är logiskt giltig.  

En induktiv slutledning går från det enskilda till det generella. Den utgår från enskilda observationer 
som tycks utgöra ett mönster eller peka på samband. Om inget talar emot kan en generell slutsats 
dras. Ett exempel är att om vi bara har observerat vita svanar, drar vi slutsatsen, att alla svanar är 
vita, dvs svanar som inte observerats antas också vara vita. En induktiv slutledning är emellertid 
inte säker, eftersom en enda framtida observation, t.ex. av en svart svan, kan kullkasta 
slutledningen.123 Induktionsslut i historievetenskapen kan ha formen av orsak-verkanskedjor för att 
förklara en händelse, då man inte har eller kan peka ut en ensam orsak som är tillräcklig. Inom 
rättsväsendet talar man om indiciemål. För att få en fällande dom bygger man upp en kedja av 
indirekta spår, en indiciekedja, till den brottsliga gärningen, eftersom inget direkt bevis kan hänföras 
till brottet.124 

Den logiska styrkan vid deduktion är antingen mycket hög eller mycket låg beroende på om 
slutledningen är giltig eller ogiltig. Vid induktion beror den logiska styrkan på det mönster eller 
samband som observationerna ger underlag för. Då induktionsslut inte är lika säkra som deduktiva 
bedöms den logiska styrkan inte kunna vara mycket hög.  

Hållbarhet 

Ett argument är ett empiriskt påstående. Argument som är baserade på kontrollerade fakta har högt 
sanningsvärde och sägs vara hållbara. Sanning och sannolikhet är egenskaper som tillkommer 
påståenden.  

Relevans 

Med ett arguments relevans menas hur stor dess potentiella beviskraft är. 125 När relevansen prövas 
för att utröna hur starkt argumentet talar för eller emot tesen, tar man hänsyn till om argumentets 
hållbarhet, dvs dess sanningsvärde och dess logiska styrka, dvs deduktivt eller induktivt. Hög logisk 
styrka är ju gagnlös om argumenten är ohållbara liksom hög hållbarhet är gagnlös om det inte finns 
något samband mellan argumentet och tesen. 

För den deskriptiva tesen blir relevansen större ju säkrare det är att sanningen hos argumentet 
medför att tesen är sann.126 Ett argument kan vara mer eller mindre relevant för en tes. Därför kan 
relevansen variera från mycket låg till mycket hög och grader däremellan. 127 Jag har valt en fyrgradig 
skala för att undvika ett mellanvärde. Skalan blir då mycket låg, låg, hög, mycket hög.128 Samma 
skala används också för logisk styrka och hållbarhet.  

                                                 
122 Notera att premissen att människor är dödliga bygger på ett induktionsslut, då det har observerats att människor 

dör och inga tycks överleva de andra. 
123 The black swan theory: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory hämtad 20181114 I Europa ansåg man 
under 1500-talet att det endast fanns vita svanar då ingen motstridande observation påträffats. 1697 gjordes en 
observation av en svart svan av en holländsk upptäcktsresande i Australien, varför generaliseringen kullkastades 

124 Indiciekedja: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8941710 hämtad 20181105 
125 Naess Arne (1981) Sid. 91 
126 Ibid 
127 Bråkenhielm Knutsson Lotta (2016 Sid. 20, 84 ff.  
128 Esaiasson Peter et al.: Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 3:3. Nordstedts 
juridik, Stockholm 2010, Sid. 277 

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8941710
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Normativ argumentation 

En normativ tes hävdar att vissa värden eller handlingar är att föredra. Eftersom de är icke-
empiriska går de inte att kontrollera mot verkligheten. Argumenten för eller emot en normativ tes 
utgörs ofta av icke-empiriska påståenden, vilket får till följd att logisk styrka och hållbarhet 
definieras annorlunda.  

Logisk styrka 

Den logiska styrkan hos argumenten definieras istället utifrån hur koherenta argumenten är. Med 
koherens menas att argumenten måste tillhöra ett system av påståenden som hänger samman så 
mycket som möjligt och att påståendena inte får motsäga varandra. Exempelvis måste det kristna 
systemet av påståenden om människans frälsning vara koherent och motsägelsefritt. Att både hävda 
själens odödlighet och utslocknande skulle vara motsägelsefullt. Att införa påståenden om 
själavandring skulle inte hänga samman med påståenden om individen som står till svars för sina 
handlingar på domens dag och slutgiltigt och evigt placeras i antingen helvetet eller i himlen. 

Hållbarhet 

Hållbarheten hos argumenten handlar inte om sanning i den meningen att påståendena motsvaras 
av vissa sakförhållanden i verkligheten. Hållbarhetsfrågan ställs istället om hur troligt det är att ett 
handlingssätt eller värde enligt tesen medför argumentet. I en komplex normativ argumentation 
gäller, att frågan huruvida ett handlingssätt enligt tesen medför argumentet inte enbart ställs utifrån 
huvudtesen. Det kan vara så, att relationen kan vara starkare mellan ett huvudargument för tesen 
och det enskilda argumentet ifråga. 

Relevans  

Ju större värde ett argument har eller ju bättre det är att argumentet förverkligas desto större 
relevans har argument för tesen. Detta gäller om argumentet utsäger något om verkningarna eller 
konsekvenserna av att godta tesen eller uppföra sig som tesen föreskriver.  

De normativa argumenten kommer att bedömas efter samma skala som de deskriptiva.  

Argumentationer i verkligheten 

Få debattörer följer reglerna och distinktionerna ovan för en stringent argumentation. Framförallt 
skiljs inte på vilket stöd som anförs för deskriptiva eller normativa teser. De kan båda få såväl 
empiriskt stöd som icke-empiriskt stöd. Ett problem uppstår när man drar slutsatser om hur man 
bör handla utifrån hur något beskaffat. Ett exempel kan klargöra: Premiss 1) Det finns människor 
som svälter i världen. Premiss 2) Vi kan hjälpa dem genom att skänka pengar till välgörenhet. 
Slutsats: Vi bör skänka pengar till välgörenhet. Men slutsatsen är inte giltig eftersom den är en 
moraliskt påstående. Det går inte att sluta sig från att något är till att man bör göra något. 

Om en tredje premiss, tillförs blir det annorlunda: Premiss 1) Det finns människor som svälter i 
världen Premiss 2) Vi kan hjälpa dem genom att skänka pengar till välgörenhet. Premiss 3) När 
man kan hjälpa svältande människor så bör man göra det. Slutsats: Vi bör skänka pengar till 
välgörenhet. Då blir slutsatsen giltigt. Premiss 3 är en moralisk premiss och då kan slutsatsen vara 
ett moraliskt påstående. Men om vi inte accepterar premiss 3 är slutsatsen inte giltig. Vi kan inte 
heller göra premiss 3 till en giltig slutsats utan andra värdepremisser.   

I debatter kan icke-empiriska påståenden som mer eller mindre stämmer överens med empiriska 
data få stöd från empiriska påståenden. Låt säga att vi formulerar en normativ tes som hävdar att 
vi bör befrämja människors välbefinnande. Den tesen kan erhålla stöd från forskningsresultat om 
människokroppen. Genom vetenskapen vet vi att människokroppen gillar belöning och ogillar 
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smärta. Varför skulle vi då inte verka för en moral som befrämjar vårt välbefinnande?129 Det går 
även rationellt att utvärdera de skäl som stödjer icke-empiriska påståenden.130 

Analys av Halldorfs argumentation  

Vad är religion? 
Enligt Halldorf betydde begreppet religion ”dygden fromhet” fram till medeltiden131. I nutid 
förordar Halldorf en funktionell religionsdefinition. Av denna följer, enligt Halldorf, att det är 
viktigt att studera ”hur religioner levs i praktiken” och förstå att religionerna inte har några specifika 
gemensam egenskaper som gäller endast dem. Generella påståenden bör därför uttalas med stor 
varsamhet. Den enda egentliga kännetecknet hos skilda religioner är att de uppfattas som 
särpräglade av det sekulära Väst. Från 1700-talet har religionsbegreppet använts som kategori för 
att utesluta vissa idéer från politiskt inflytande och Halldorf hävdar, inte utan polemik, att detta är 
ett uttryck för en ”fåtölj-förståelse” av religionen. När Halldorf betonar religionernas positiva effekt 
i samhället handlare det om gemenskap och föreningsliv.132 Frågor om religionens innehåll överlåts 
helst till religionerna själva.133 

Det sekulära liberala samhällets huvudproblem 

Individualistiska och oberoende individer raserar grunden 
för gemenskap 
Halldorf ifrågasätter inte liberalismen som politiskt ramverk utan liberalismen som kultur och 
moralisk vägvisare. Kritiken riktar sig mot betoningen på individualism och det egna jagets 
självförverkligande, något som är särskilt påtagligt i samtiden. Detta kommer till uttryck i 
västerlandets populära drama om individen som bryter upp från småstadslivet för att fri och 
oberoende forma sin egen framtid.134 Oberoende individer innebär emellertid att banden mellan 
människor blir svagare. Om andra människor bara är en del av individens självförverkligande 
kommer de i andra hand. Följden blir att ”förpliktelser, åtaganden och skyldigheter” mot andra 
människor inte går att bevara. Därför finner Halldorf ingen etisk kompass för de mellanmänskliga 
relationerna hos liberalismen.135 

I själva verket är strävan efter oberoende en ogudaktig handling, eftersom den leder människan 
bort från Gud och får människan att själv försöka bli Gud. Halldorf beklagar att det inte längre 
finns ett ord som beskriver människans förhållande till Gud, när hon är en olydig varelse, nämligen 
ordet ”synd”. Oberoendet är ”en frestelse” för människan som egentligen söker efter gemenskap 
med varandra och med Gud. Därför behöver människan de gudomliga budorden och gemenskaper 
som fostrare till det goda livet. Gemenskapen kommer ytterst från Gud som är en gemenskap i sig 
själv. Gud inte är ju inte ensam utan en i tre. Då människan är skapad till Guds avbild finns en 
naturlig längtan till gemenskap. Denna gemenskap inkräktar på vårt oberoende, men ett liv utan 

                                                 
129 Harris, Sam (2011): Moralens landskap. Svensk översättning av Elin Isberg. Fri Tanke Förlag. Sid. 7ff 
130 Bråkenhielm Knutsson Lotta:(2016) Sid. 84ff  
131 Halldorf, Joel (2018) Sid. 122 
132 Ibid. Sid. 42ff Halldorf förbiser här att den funktionella religionsdefinitionen också härstammar från denna 
”fåtöljtradition”. 
133 Ibid Sid. 58 
134 Ibid Sid. 114 
135 Ibid 115f 
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gemenskap med medmänniskor och Gud är inte ett fullgott liv. Enligt Halldorf är oberoende inte 
frihet. Den ”sanna” friheten består i att ”leva i enlighet med det som är gott och sant.”136 

Nationalstaten duger inte som medborgarnas hem 
Halldorf avvisar nationalstaten som kollektiv funktion, då han anser att den är både för smal och 
för bred för förverkligandet av människans naturliga längtan efter gemenskap. Statens behov av att 
definiera sitt folk medför att nationalstaterna avskiljer sig från varandra med gränser och Halldorf 
menar att de ”stänger människor ute och ställer folk mot folk.” Den homogena nationalstaten 
riskerar dessutom att behandla minoriteter som andra klassens medborgare. Nationalstaten är 
samtidigt för bred för att kunna vara ett hem, där medmänniskorna ”vet vilka vi är”. Enligt Halldorf 
behöver en människa vara något mer än en `medborgare´ i en stor stat.137 Halldorf lyfter därför 
istället fram den förmoderna staten med dess religiöst kollektiva funktion, vars uppgift, enligt 
Halldorf, var att ”skydda alla medborgare innanför dess gränser”.138 Gemenskaper kan inte komma 
uppifrån som nationalstatens gränsdragning mellan olika folk utan de måste formas nerifrån. 
Halldorf framhåller att detta är något som att religiösa traditioner behärskar väl.139  

Människorna är uppryckta från sina traditionella 
sammanhang 
Halldorf ställer frågan ”Hur hamnade vi här?” och hävdar att orsaken finns att söka i moderniteten. 
Industrialisering och kapitalism har ryckt upp människor från deras traditionella sammanhang, inte 
minst religiösa sådana. Denna utveckling tog sin början under 1700-talet och välkomnades av 
upplysningsmännen, men Halldorf hävdar att moderniteten innebar ett kulturellt trauma som 
fortfarande pågår.140 Individualismen som garanteras av staten är otillräcklig och det beror, enligt 
Halldorf, på en felaktig människosyn, som bortser från att människan är en gemenskapsvarelse och 
inte autonom individ. I dagens samhälle är alla åtagande villkorade, vilket medför att   
gemenskaperna löses upp. Resultatet blir ett både ”politiskt och existentiellt tomrum.” Individerna 
blir då ”lätta byten för profittörstande företag och populistiska politiker.”141 De som vänder sig till 
högerpopulismen gör det i brist på vision och gemenskap, men de väljer fel, eftersom populismen 
förespråkar ett återupprättande av nationalstaten.142 Lösningen ligger i stället i civilsamhällets 
gemenskaper som familj, föreningar och församlingar.143 Idag behövs religionen återigen som kraft 
för att stärka gemenskapen och förpliktelserna i de mellanmänskligare relationerna. Den utgör ett 
alternativ till själlös individualism och konsumism och är ett verktyg för att bekämpa populismen. 
Med religion åsyftar Halldorf inte enbart kristendomen utan även judendomen och islam.144  

Halldorf ligger närmare kommunitaristerna än 
Habermas  
Det är tydligt att det finns överensstämmelser mellan Halldorf, MacIntyre, Taylor och 
kommunitaristerna.  Moderniteten har ryckt upp människan från hennes traditionsbundna tillvaro, 
där religiösa gemenskaper utgjorde ett förmedlande mellanled mellan medborgarna och staten. 

                                                 
136 Ibid Sid. 117f 
137 Ibid Sid. 101 
138 Ibid Sid. 129 
139 Ibid Sid. 101 
140 Ibid Sid.79 
141 Ibid Sid. 102 
142 Ibid Sid. 100 
143 Ibid Sid. 84 
144 Ibid Sid 106 
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Liberalismen som har sin grund i upplysningen kritiseras hårt för sin avsaknad av etisk vägledning. 
Likaså framhålls individualismens svåra konsekvenser.  Den traumatiska längtan efter gemenskaper 
leder till det felaktiga valet av högerpopulismen som i förlängningen innebär att minoriteter 
förtrycks. Nationalstaten kan aldrig erbjuda någon lösning på människan längtan efter 
gemenskap.145 Detta beror på att den påtryckt människorna uppifrån men framförallt på en felaktig 
människosyn som sätter individen framför gemenskapen. Det moderna självförverkligandet som 
tär på de mellanmänskliga förpliktelserna. Det mänskliga livet levs bäst i förmoderna, till stor del 
på religionen grundade, traditioner.   

Halldorfs betoning på att gemenskaper byggs nerifrån och inte uppifrån ligger också nära Taylors 
bottom-up-process, vilket är motsatsen till Rawls en top-down-process.  

Habermas kritik mot kapitalismens avigsidor, betoningen på individualism och syn på religionen, 
särskilt betydelsen av den judiskt-kristna idétraditionens, som en resurs för samhällets utveckling 
återges med gillande av Halldorf.146 Samstämmighet råder också om att religionen under 
överskådlig framtid kommer att påverka kultur och politik.147 Halldorf delar tillsammans med 
Casanova och Habermas en generellt positiv attityd till religionens positiva bidrag till försvar av de 
fri- och rättigheter som hotas av populismen, dess kritik av kapitalismens avigsidor och för 
öppningen av en diskussion om existentiella frågor.148 Med ett lånat uttryck från Habermas hävdar 
Halldorf att samhället måste använda sig av religionen för att inte ”spåra ur”.149   

Det tycks som om Halldorf har mer gemensamt med kommunitarister som Alasdair MacIntyre och 
Charles Taylor än med Habermas och Casanova. Dock verkar de dela samma kulturpessimism om 
samtiden, men även det här tycks det som om Halldorf och kommunitaristerna delar en större 
samsyn i den allomfattande kritiken av såväl upplysningen som liberalismen.  

Vad gäller Rawls är nog den enda beröringspunkten med Halldorf konstaterandet av den 
deskriptiva pluralismen.  

Halldorfs huvudtes  
Mot bakgrund av ovanstående kan Halldorfs huvudtes kan formuleras på följande sätt:  

Det svenska civilsamhället bör med hjälp av etiska traditioner från de abrahamitiska 
religionerna bekämpa den nationalistiska populismen inom ramen för den politiska 
liberalismen.  

Argumentationsanalysen struktur 
Argumentationen för Halldorfs huvudtes kommer att strukturers på följande sätt. För att bereda 
väg för sin huvudtes bemöter Halldorfs först tre tänkbara invändningar som skull göra hans tes 
omöjlig. Ett första motargument som bemöts är att sekulariseringen fortsätter inte bara i utan även 
utanför Europa. Ett andra motargument som bemöts är att religion, och i dagsläget särskilt islam, 
orsakar våld. Ett tredje motargument som bemöts är att de abrahamitiska religionerna inte har 
något att erbjuda ett modernt samhälle. Om dessa invändningar är relevanta är ju religionen inte 
någon partner att förlita sig på.  

                                                 
145 Ibid Sid. 101 
146 Ibid Sid. 69 
147 Ibid Sid. 67f 
148 Ibid Sid 69f, 84, 116, 126 
149 Ibid Sid 69 
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Därefter argumenterar Halldorf för ett erkännande av ett postsekultärt perspektiv och hur 
offentligheten därmed bör utformas. Sedan argumenterar Halldorf för att de abrahamitiska 
religionerna kan ålägga medborgarna sådana begränsningar att staten inte behöver bli repressiv för 
att försvara sina fri-och rättigheter. Till sist hävdar Halldorf att de sekulära medborgarna måste visa 
postsekulär kompetens genom att avstå en del av sina fri- och rättigheter för det gemensamma 
goda i ett mångkulturellt samhälle. De olika argumenten sorteras in under varsitt huvudområde. 

För att framställningen av argumentationsanalysen inte skall bli alltför enformig med en detaljerad 
uppräkning av underargument till huvudargumenten anges oftast i löpande text de premisser från 
vilka huvudargumentet är en slutledning.  

Tre contraargument och fyra proargument  

Religion och modernitet  

Är samband mellan modernitet och sekularisering generellt? 
Halldorf gör gällande att det råder en utbredd ”religionsanalfabetism” i Sverige som försvårar 
svenskars möten med religionen både utomlands och i den egna nationen. Det är en kulturell 
utarmning som också skapar svårigheter för förståelsen av den egen kulturen.150 Halldorf betonar 
att sekulariseringsteorins förutsägelse, att det moderna samhället skulle göra religionen överflödig, 
utgjort en väsentlig orsak till detta tillstånd. Media har, enligt Halldorf, varit en aktör som underblåst 
religionskritiken och därigenom gynnat sekulariseringstanken. 151  

Sekulariseringsteorin hade stort inflytande under 1960-talet fram till mitten 1990-talet, då några av 
dess förespråkare drog slutsatsen att de hade haft fel, eftersom förutsägelserna inte tycktes stämma 
med verkligheten. Den gällde för Europa men inte för världen i sin helhet. Ett synligt bevis på detta 
ansågs det stora antalet religiösa byggnader i städerna vara, eftersom religionen först skulle dö ut 
där, enligt en förutsägelse av professor Harvey Cox.152 En annan förespråkare av teorin som 
ändrade sig och också ansåg sig ha haft fel om sekulariseringen var framlidne professorn i sociologi 
Peter L. Berger, som konstaterade att ”världen tycks vara mer religiös än någonsin”.153 Halldorf 
hävdar att det fanns bevis som talade emot sekulariseringsteorin förutsägelser redan under 1970-
talet. Då kunde det kunde nämligen konstateras att länder moderniserats utan att ha sekulariserats. 
USA hade med sin starka religiositet utgjort det stora undantaget som man emellertid inte brytt sig 
om. 154 Halldorf framhåller också det religiösa återuppvaknandet i Östeuropa efter kommunismens 
fall som ett ”tecken” på religionens återkomst. Prognosen för religionens dominans i framtiden är 
också god, enligt Halldorf. 155 Halldors argument mot ett samband mellan modernisering och 
sekularisering (C1) kan formuleras som följer: 

C1C1 Sambandet mellan modernitet och sekularisering, dvs att modernisering obönhörligt 
leder till sekularisering, är ogiltigt. 

P1C1C1 Religionen är mer livaktig i världen än på länge i stället för att ha dött ut. 

P2C1C1 USA är ett moderniserat land som är mycket religiöst.  

                                                 
150 Halldorf, Joel (2018) Sid. 16f 
151 Ibid Sid. 16 
152 Ibid Sid. 22f 
153 Ibid 
154 Ibid  
155 Ibid Sid. 25 
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P3C1C1 I Östeuropa har religionen genomgått en revitalisering.  

P4C1C1 Länder i som Indien, Brasilien och Sydkorea har moderniserats utan att bli 
sekulära.  

P5C1C1Om trettio år kommer religiositeten i världen att ha stigit från 84 till 87 
procent.  

Logisk styrka 

Detta är ett empiriskt argument med empiriska underargument. Det logiska sambandet mellan 
huvudargument och underargument och är att P1 är ett induktionsslut från P1P1-P5P1. När det 
gäller samhällsprocesser är det svårt att peka ut avgörande faktorer. En process består av flera 
faktorer som tillsammans åstadkommer en kausal förändring. Dessa faktorer bildar en kedja i ett 
induktionsslut. Från flera observerade data drar Halldorf slutsatsen att det inte föreligger något 
generellt samband mellan modernisering och sekularisering. Frågan är om data är så väl valda att 
slutledningen kan bedömas som logiskt giltig?  

Religiös nivå eller trend 

Istället för att uppmärksamma nivåer av religiositet såsom X procent av jorden befolkning är 
religiös, riktar David Voas och Mark Chaves in sig på långsiktiga trender i sitt arbete Is The United 
States a Counterexample to the Seulariation Thesis. 156 De kan då föra ett mer fullödigt resonemang kring 
de förändringsmekanismer hos moderniteten som underminerar religiösa trosföreställningar och 
utövandet av religiösa praktiker.157 De definierar modernisering som blandningen av 
industrialisering, demokratisering, urbanisering, rationalisering, kulturell diversifiering, utvidgad 
utbildning och ökat välstånd.  Sekularisering definieras på individuell nivå som nedgång i 
traditionella trossystemen och praktiker hos individer.158 Sekulariseringens mekanismer, hävdar 
Voas, är komplexa. I en föreläsning vid TEDx talks anger han översiktligt några sådana.159 Det rör 
sig om att välstånd skapar valmöjligheter och minskar viljan att underkasta sig traditionella 
auktoriteter. Sekulära och vetenskapliga världsbilder ersätter religiösa. Kommunikation och 
geografisk rörlighet medför att människor möter olika kulturer och trosföreställningar. Den tröst 
som religionen kan erbjuda såsom en högre rättvisa, ett evigt liv och möjligheten att få träffa nära 
och kära tycks också minska genom den fysiska och materiella säkerhet som följer i 
moderniseringens spår.160 FN:s Human Develolpment Index (HDI) ger en fingervisning om 
sambandet mellan modernisering och religion. Där religionen är stark är moderniseringen låg och 
omvänt.161 

Generationsersättning driver sekulariseringsprocessen 

 I moderniseringsprocessen kommer sekulariseringen sent och tidpunkten för starten och 
hastigheten är specifik för varje land, inbegripet USA.162 Drivkraften i moderniseringsprocessen 
som svarar för nedgången av religiositeten är generationsmässiga skillnader, s.k. kohortersättning. 

                                                 
156 Voas, David & Chaves, Mark (2016): Is The United States a Counterexample to the Secularization Thesis, AJS Vol 121 
Number 5, Sid. 1517, 1548 
157 Ibid Sid 1522 
158 Ibid  
159 Voas, David (2015): Why there is no way back for religion in The West, Föreläsning TEDxTalks, 
https://youtu.be/YtAR_OGzlcg 
160 Ibid Bedömningen av den invandringsdrivna religiositeten i Väst är att den inte räcker till för en förändring. Voas 
påpekar dock att när det gäller människan är inget givet. 
161 Human Development Index (HDI) by country 2109: http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-
country/ hämtad 20191112 
162 Ibid 

https://youtu.be/YtAR_OGzlcg
http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/
http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/
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Den verkar så, att religiositeten i nästkommande generation är mindre än i den föregående. Detta 
är ett mönster som gäller för USA, andra engelskspråkiga länder som Storbritannien, Nya Zealand, 
Australien och Kanada samt Europa.163 Det innebär att religiositet är en fråga om kultur, eftersom 
värden, normer och praktiker endast kan bevaras om de överförs från en generation till en annan. 
Om så inte sker tynar de bort.164 Halldorf påpekar själv att det i Väst pågår en fördjupad 
sekularisering som inbegriper såväl organisation och ideologi som mentalitet. Det är inte så, 
konstaterar Halldorf, att det är ”de så kallade etniska svenskarna som börjar fira gudstjänst.” 165  

Är sekulariseringen oåterkallelig?  

De flesta som inte har uppfostrats i en religiös tradition har oftast svårt att tillägna sig en sådan. 
För att belysa innebörden av detta kan jämförelsen göras med att någon från väst skulle byta sin 
kända religion mot någon annan, t.ex. hinduismen – att tillägna sig polyteism, riter som att bränna 
döda kroppar i Gangesfloden eller ägna sista delen av sitt liv att dyrka en enda gud för att undgå 
själavandringens kretslopp, skulle förmodligen vara mycket svårt om än inte för alla så för de allra 
flesta.166  

Har 1960-talets sekulariseringsteori återupprättats? 

Voas och Chaves är försiktiga i sina slutsatser. De är inte beredda att återinsätta den gamla idén att 
moderniseringen kommer att medföra en sekularisering så småningom, även om de trovärdigt har 
visat att USA inte har ett kvalitativt annorlunda religiöst mönster än Europa. De anser vidare att 
det är för tidigt att hävda att sekulariseringstesen inte skulle kunna gälla utanför Europa.167 

Bedömning av den logiska styrkan 

Mot bakgrund av ovan går det generellt att invända mot stödargumenten P1C1C1-P4C1C1 på så 
sätt, att även om religiositeten kan ha höga nivåer och religiösa aktörer är mer synliga verkar 
sekulariseringsprocessen på lång sikt. Genom generationsersättningen blir religionen mindre 
betydelsefull för varje ny generation som ersätter den gamla. Starten kan variera och takten är ofta 
långsam. Processen är specifik för varje enskilt land, men drivkraften, generationsersättningen, är 
densamma.  

För P1C1C1 och P2C1C1 får den logiska styrkan bedömas som låg, då de inte är ett stöd för ett 
ogiltigförklarandet av ett generellt samband mellan modernisering och sekularisering.  

Vad gäller de forna kommunistländerna (P3C1C1) har man tagit till sig gamla identiteter när 
diktaturerna föll. Identiteter som också varit aktiva i kampen mot diktaturen. Polen är här det 
kanske främsta exemplet, där katolska kyrkan spelat roll i kampen mot kommunismen samtidigt 
som kyrkan även historiskt sett varit länkad till den polska nationen.168 Man skulle kunna hävda att 
en sekulariseringsgrad påtvingades öststaterna av kommunismen som de moderniseringsmässigt 

                                                 
163 Voas, David & Chaves, Mark (2016): Sid. 1520, 1525 För en metoddiskussion om kohortstudier se Sid.1527ff 
164 Voas, David (2015):  
165 Halldorf, Joel (2018): GUD: återkomsten. Författaren och Libris förlag, tredje tryckning, Danmark, Sid.30f Se not 
50. För Europas del har som invändning mot sekulariseringsparadigmet anförts att de som varken är religiösa eller 
sekulära skulle utgöra en ny slags religion eller ett mellansteg för andligt sökande. Men data visar att gruppen endast 
utgör ett steg på vägen från religiös till sekulär hegemoni. Detta mönster bekräftas av de länder som kommit längst 
på specialiseringsbanan: Frankrike, Norge, Sverige, Ungern och Tjeckien. Voas, David (2009): The Rise and Fall of 
Fuzzy Fidelity in Europe, European Sociological Review, Vol 25 Nr 2, Sid. 164ff 
166  Ibid Min förvåning som rektor i svensk gymnasieskola över elevernas benhårda avvisande av allt religiöst i 
samband med minnesstunder för elever som själva avslutat sina liv får här en förklaring. 
167 Voas, David & Chaves, Mark (2016) Sid. 1551 
168 Chu Lna T (2016): Unfinished business: the catholic church, communism and democratization, Diplomacy and World Affairs, 
Occidental College, Los Angeles, USA, Sid. 632 
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inte var mogna för. Detta har nu justerats till en passande jämvikt mellan nivåerna för 
modernisering och religion. 169 Förmodligen, även om det inte är den enda orsaksfaktor, kan 
resonemanget appliceras på shia islams maktövertagande i Iran och på den ”arabiska våren”. När 
folket fick rösta lade de sin röst på ”islamisterna”. 170 Alltså ger inte heller P3P1 ger stöd för att 
sambandet/sekularisering skulle var ogiltigt. Den logiska styrkan bedöms som låg- 

Länderna Brasilien och Indien samt kontinent Afrika är folkrika (P4P1), vilka brukar vara mer 
religiösa än mindre folkrika länder.171 Det finns också sekulariseringsmönster, t.ex. i både Brasilien 
och Sydkorea. Det är också sannolikt så, att skillnaden mellan land och stad är stor vad gäller de 
socioekonomiska förhållandena i folkrika och landmässigt stora länder som med stor sannolikhet 
också gäller för religiositeten. 

P4P1 hävdar att religionen om trettio år kommer att ha ökat procentuellt i förhållande till i dag. 
Men sambandet här är att folkökningen kommer att ske i de länder där moderniseringsgraden redan 
är låg.172 Att en återgång till traditionell religiositet i Väst inte tycks vara förestående torde vara en 
rimlig slutsats. Inte heller P4 C1C1 ger stöd för C1C1. Den logiska styrkan bedöms som låg. 

P5 C1C1 ger heller inte stöd åt C1C1, då den höga nivån gäller folkrika länder med förhållandevis 
låg moderniseringsgrad. Den logiska styrkan bedöms som låg. 

Anförda observerade data uttryckta i P1C1C1-P5 1C1 ger inte stöd för C1C1. Den logiska styrkan 
för slutsatsen att helt ogiltigförklara ett generellt samband mellan modernitet och sekularisering 
måste bedömas som låg. 

Hållbarhet  

Hållbarheten för P1C1C1 är mycket hög, då ingen torde invända mot påståendet att religionen är 
livaktigare i dag än på länge.  

P2C1C1 är det argument om den amerikanska religiositeten som har framhållits av 
sekulariseringskritiker och skeptiker som ett avgörande motexempel mot ett generellt samband 
mellan modernisering och sekularisering. Även om tendenserna till en nedåtgående religiositet 
uppmärksammats har de inte ansetts vara betydande. Sekulariseringsanhängarna har på olika sätt 
försökt förringa exemplets makt, dock utan att studera utvecklingstrenden.173 Detta är i och för sig 
inte märkligt, då det först är under senare år som det finns ett tillräckligt allomfattande material för 
kohortstudier.174  

Att mäta generationsersättningen  

Voas och Chaves har operationaliserat religiositeten genom att mäta religionstillhörighet 
(medlemskap i en församling), kyrkobesök (närvaro vid gudstjänst) och tro på Gud. 2014 var 
religionstillhörigheten 71% för dem som var födda efter 1975, medan födda före 1935 hade en 
tillhörighet på 94%. Avståndet mellan födelsekohorterna före 1945 är mycket små. Det stora skiftet 
kommer med babyboomen, och nedgången fortsätter i senare generationer med en förstärkning 

                                                 
169 Voas, David (2015) 
170 Esposito John, l m.fl. (2016): Islam and democracy after the Arab spring, University Oxford USA, Sid. 26ff och 202ff  
171 Human Development Index (HDI) by country 2109: http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-
country/ hämtad 20191112 
172 Ibid 
173 Voas, David & Chaves, Mark (2016) Sid. 1518ff 
174 Voas, David & Chaves, Mark (2018): Even Intense Religiosity Is Declining in the United States, Sociological Science 5, 
Sid. 695 Det är först 45 år efter det att General Social Survey inrättades som materialet är tillräckligt omfattande 

http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/
http://worldpopulationreview.com/countries/hdi-by-country/
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sedan 1990, då speciellt de yngre har utträtt från församlingarna.175 Den sammantagna utveckling 
är att den religiösa tillhörigheten har undergrävts under senaste fyra decennierna.176 Som kan 
förväntas följer närvaron vid gudstjänst mönstret för det ökade utträdet från 
kyrkoförsamlingarna.177 Vad gäller tron på Gud har förändringen varit långsam. Andelen av de 
otvetydigt troende har fallit och det är först med de mest senaste generationerna som det uppstår 
ett gap i förhållande till de tidigare. 2014 var det endast 45% av de unga vuxna i åldern 18–30 år 
som inte tvivlade på Guds existens. Den nivå kan jämföras med 68% för människor i åldern 65 år 
och äldre. 178 De som föddes i början av 1900-talet ersätts av efterföljande generationer med en 
svagare religiös övertygelse. I ökande grad kommer amerikanerna inte att växa upp i hushåll med 
religiöst aktiva föräldrar och de kommer i lägre grad att bli religiöst socialiserade som barn. Den 
generationsbaserade nedgången tenderar att bli självförtärande, vilket naturligtvis får viktiga 
konsekvenser för framtiden.179 

Empiriskt har Voas och Chaves kunnat fastställa att religiositeten i USA har gått ned om än från 
en hög nivå. De religiösa engagemanget har minskat från den ena generationen till den andra i de 
länder som USA har mest gemensamt med. Det är generationsolikheterna som är den huvudsakliga 
drivkraften både för USA och de jämförbara länderna. Nedgången i USA är inte snabb och den 
religiösa nivån är fortfarande jämförelsevis hög. Men är USA inte längre undantaget som kan 
anföras mot sambandet mellan modernisering och sekularisering.180 

Det är Voas och Chaves teoretiska ansats att fokusera på trender istället för religiösa nivåer som 
gjort det möjligt att upptäcka nedgången i USA och att även den är driven av samma huvudfaktor 
som i andra moderniserade länder.181 

Strider inte den starka intensiteten hos de riktigt religiösa mot 
sekulariseringstesen? 

Några amerikanska forskare har hävdat att intensiteten i den amerikanska religiositeten är bestående 
på ett som inte stämmer överens med sekulariseringstesen. Den nedgång som Voas och Chaves 
påvisat skulle endast gälla den moderata religiositeten.182 När de fem faktorerna som 
operationaliserar intensiv religiositet (starkt religiös tillhörighet, närvaro vid gudstjänst flera gånger 
i veckan, biblisk bokstavstrogenhet, be flera gånger om dagen, tillhörighet till en evangelisk religiös 
grupp) studeras som långsiktiga trender med generationsmässiga skillnader, s.k. kohortersättning, 
framträder en nedgång på tre av de fem faktorerna. 183 Nedgången är låg, men ändå statistiskt 
säkerställd. De två faktorerna som visad minst förändring (tillhörighet till evangelisk församling 
och bön fler gånger per dag dag) visade dock en nedgång under de senaste decennierna.184 Att den 
intensivt religiösa befolkning minskar långsammare är vad som kan förväntas. 185 När religiositeten 
operationaliseras ytterligare med frågor som - Gud existerar, Gud krävs för ett meningsfullt liv, 
Syndare måste straffas, Bibeln innehåller Guds ord, Försök att leva ett religiöst liv - framstå den 
generationsbaserade nedgången än tydligare.186 

                                                 
175 Voas, David & Chaves, Mark (2016) Sid. 1541 
176 Ibid Sid. 1543 
177 Ibid Sid. 1544 
178 Ibid Sid. 1545 
179 Ibid Sid. 1546 
180 Ibid Sid. 1548 
181 Ibid 
182 Voas, David & Chaves, Mark (2018) Sid. 694 
183 Ibid Sid. 695 
184 Ibid Sid. 699 
185 Ibid Sid. 707 
186 Ibid Sid. 704ff 
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Vad gäller P2C1C1 är hållbarheten mycket hög när det gäller om nivå, men sett till att 
utvecklingstrenden som är sakta nedåtgående måste hållbarheten som helhet för P2C1C1 bedömas 
som låg. 

Vad gäller P3C1C1 om revitaliseringen av religionen i Östeuropa är situationen komplex. Från en 
påtvingad sekularisering parad med partidiktatur har t.ex. Ryssland övergått till auktoritärt 
presidentstyre som behåller makten bl.a. med hjälp av grekisk-ortodoxa kyrkan. Det ryska folket 
hade 2012 till 73% en positiv syn på kyrkans agerande. 187 Ett intressant och dagsfärskt exempel på 
att sekulära värden håller på att bryta sig in Östeuropa är Georgien. Det svenska Oscarsbidraget, 
And then we danced, om kärleken mellan två män har mött stort motstånd i Georgien. Ortodoxa 
kyrkan har mycket stort inflytande och svartklädda ortodoxa unga män har försökt hindra 
filmvisningen. Men köerna är, protesterna till trots, långa till biograferna. Sakta börjar välutbildade 
georgier att acceptera homosexualitet.188  

I länder som Tjeckien och Ungern är sekulariseringen hög, medan Polen och Ryssland utgör 
motexempel. Det är för tidigt att uttala sig om hur trenderna kommer att utvecklas. Argumentets 
hållbarhet bedöms som hög. 

Vad gäller P4C1C1, som handlar om de länder som Halldorf specifikt pekar ut som motexempel 
på sambandet modernisering och sekularisering, är hållbarheten problematisk. Brasilien är det ett 
land med stor religiös diversifiering och stark dragning åt synkretism. Katolska kyrkan utgör 
majoritetsreligionen. Under 2000-talet har en snabb sekularisering kommit till stånd, vilket 
förmodligen är en effekt av landets snabba ekonomisk tillväxt från 1990-talet. Tecken på detta är, 
enligt American Magazine (publicerad The Jesuit of the United States), att katolikerna i Brasilien 
tror att Guds kärlek är som en moders kärlek och att den mänskliga naturen är mer god än ond, 
vilket gäller för världen i stort. Det finns en accepterande attityd gentemot sex och att bo ihop före 
äktenskapet, liksom tolerans för homosexualitet och abort.189 Pingstkyrkan och den evangeliska 
kyrkan har också expanderat, sedan restriktioner för protestantismen upphävdes under 1900-talet. 
Katolska kyrkans dominerande ställning har därmed försvagats från ca 90 procent till 65%.190  

I Sydkorea har det skett en uppgång för kristendomen och buddhismen efter landets delning. 
Under 2018 förekom stora protester för religionsfrihet och mot våldsamma tvångskonverteringar 
till kristendomen. En majoritet av befolkningen har ingen religiös anslutning alls och landet har 
världens femte största ateistiska befolkning.191  

I Indien ökar religiositeten trots en god ekonomisk utveckling. Men det har också varit mycket 
ojämn utveckling mellan sociala grupper, mellan land och stad. Ett skäl till att religionen ökar är att 
konkurrensen mellan olika religioner förstärks. En annan är att religionen kopplas samman med 
nationalism. Dessa två kan samverka och skapa identitet. Den religiösa tillhörigheten kan då 
fungera mer som kulturmarkör än genuin tro.  Den senaste tidens utvecklingen tyder på en stark 

                                                 
187 Signum 2012 nr 8. Sticker, Gerd: Bifall och protester – den rysk-ortodoxa kyrkan under Putin 
http://www.signum.se/archive/read.php?id=4526 hämtad 21091113 
188 Svenska Dagbladet, Vår vän sa till oss – ”ni måste bränna sängen” Margit Richert (2019-11-12) 
https://www.svd.se/var-van-sa-till-oss-ni-maste-branna-sangen 
189 American Magazine: https://www.americamagazine.org/issue/447/article/catholics-and-protestants-brazil 
190 Ibid 
191 Religion i Sydkorea: WIN-Gallup International GLOBAL INDEX OF RELIGIOSITY AND ATHEISM – 2012: 
https://web.archive.org/web/20121016062403/http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-
press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf hämtad 20190601 

http://www.signum.se/archive/read.php?id=4526
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https://web.archive.org/web/20121016062403/http:/redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf


32 
 

legering mellan polyteistisk hinduism och nationalism i ”konkurrens” med framförallt med 
monoteistisk islam.192 

Det torde framgå av ovan att de faktiska förhållandena i Halldorfs exempelländer på modernisering 
utan sekularisering inte är sannolika. Länderna befinner sig i en fortlöpande process som inte kan 
beskrivas på det sätt som Halldorf gör. Situationen i Brasilien påminner om en 
sekulariseringsprocess med ekonomiskt uppsving, minskadat stöd för majoritetsreligionen i form 
av annan religiositet och sekularisering, dels i form av minskad religiositet, dels sekulära uttryck om 
människan och världen samt acceptans för frihet vad gäller sexuella- och mellanmänskliga 
relationer.  

Sydkorea har sett ett uppsving för protestantismen och buddhismen. Men mer än hälften av 
befolkningen saknar religionstillhörighet och ställningstagandet för ateismen är kraftigt utbrett. 
Mot bakgrund av Sydkoreas kraftiga ekonomiska expansion de senaste trettio åren framstår det 
religiösa uppsvinget som måttligt.  

Mot bakgrund av ovan framstår det som osannolikt att dessa länder inte har sekulariserats till viss 
del när de moderniserats. P4C1C1 får bedömas ha låg hållbarhet  

För P5P1 är hållbarheten hög, då sannolikheten att prognosen slår in är hög. 

Bedömning av hållbarheten  

Sammantaget får hållbarheten för P1 bedömas som låg. Ett skäl till detta är att den låga hållbarheten 
hos P2C1C1 och P4C1C1 vilka handlar om trender, medan argument med mycket eller hög 
hållbarhet – P1C1C1, P3C1C1 och P5C1C1– handlar om nivåer. Som framhållits ovan är det 
förändringen av trenderna som är väsentlig.  

Relevans 

Underargumentens relevans för C1C1 

Relevansen för C1C1hos underargumenten P1C1C1 och P5C1C1 bedöms som låg, eftersom det 
rör sig om länder där moderniseringsprocessen inte kommit så långt.  Detsamma gäller för P3C1C1 
samt den specifika historiska situationen i Östeuropa. För P2C1C1 och P4C1C1 är både den logiska 
styrkan och hållbarheten låg varför relevansen blir låg. 

C1C1:s relevans för argumentet att modernisering leder till sekularisering 

C1C1 gör gällande att det inte finns något generellt samband mellan modernisering och 
sekularisering. Om det skulle vara fallet att moderniseringen inte leder sekularisering utanför 
Västvärlden, där USA utgör ett kraftigt motexempel, och att den övriga världen är och kommer att 
förbli religiös, verkar det rimligare att ge religionen möjlighet till större plats i samhället. Det skulle 
göra det möjligt att argumentera för Halldorfs huvudtes. Men, som visats ovan, är påståendet att 
sekularisering inte kan förekomma utanför Västvärlden inte övertygande. Den logiska styrkan för 
samtliga argument är låg. Vad gäller hållbarheten har den också bedömts som låg. Detta beroende 
på att religiös trend betraktats som viktigare än religiös nivå. Den generationsersättning som Voas 
och Chaves synliggjort tyder på ett positivt samband mellan modernisering och sekularisering. 
Utifrån vad forskning idag säger om sambandet modernisering/sekularisering, måste C1C1:s 
relevans bedömas som låg. 

                                                 
192 Svenska Dagbladet, Storseger för hindunationalister i valet,:(2019-05-23) https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/49994/ 
hämtad 24052019 
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Religion och våld 

Orsakar islam våld? 
Halldorf ägnar ett par kapitel om sambandet mellan religion och våld samt specifikt om islam 
orsakar våld.193 Religion och våld är en komplicerad fråga. Halldorf anför en del kvantitativa data 
om antalet konflikter och krig med religiös bakgrund och tar upp en vanlig tankegång att ateismen 
med ”sina” ideologier som nazism och kommunism också orsakat våld.194 

Vad gäller frågan om islam och våld med anledning av den jihadistiska terrorn i islams namn är det 
naturligtvis besvärande för Halldorfs huvudtes om denna skulle kunna rättfärdigas av islamska 
källor. Halldorf hävdar att det inte går att förneka betydelsen av jihadisterna religiösa övertygelser. 
Huruvida dessa övertygelser stämmer överens med ”den muslimska traditionen” är dock en fråga 
som bör besvaras av ”religiösa ledare och muslimska teologer, snarare än forskare och politiska 
tyckare.”195 Den muslimska traditionen tilldelas därmed ett tolkningsföreträde och frågeställningen 
bör alltså bedömas av den muslimska traditionen i enlighet med de kriterier för etisk rationalitet 
som den själv har angivit. Halldorf menar också att ett terrordåd som begåtts i Guds namn är ”ett 
teologiskt statement” och måste också bedömas ”teologiskt.” Halldorf har emellertid svaret klart 
för sig, nämligen att det måste bli ett fördömande.196  

Halldorf argumenterar alltså mot det empiriska påståendet att jihadistisk terror skulle kunna vara 
förenlig med islams tradition och att islam därmed orsakar våld. Om detta argument (C2) är 
trovärdigt blir det svårt argumentera för Halldorfs huvudtes, nämligen att det svenska civilsamhället 
bör med hjälp av etiska traditioner från de abrahamitiska religionerna bekämpa den nationalistiska 
populismen inom ramen för den politiska liberalismen.  

Halldorfs motargument kan då formuleras så här: 

C1C2 Frågan om jihadistisk terror är förenlig eller oförenlig med islams tradition bör enbart 
besvaras av muslimska ledare och teologer, dvs enligt de av muslimerna själva angivna 
kriterier för etisk rationalitet. 

Logisk styrka 

Detta är en normativt argument. Det säger något om hur man bör handla. Det är egentligen dubbelt 
normativt. Halldorf inte bara anger att det är den muslimska traditionen som skall avgöra huruvida 
jihadistisk terror är förenlig med islams tradition utan han anger också vad den bör komma fram 
till. Halldorf hamnar här i perspektivberoendets relativism. Dels kan endast ett teologiskt påstående 
bedömas teologiskt (det är ju inte självklart att det blir ett fördömande), dels kan endast muslimska 
lärde uttala sig om frågor som rör islams teologi. Detta får till följd att det som ”religiösa ledare 
och muslimska teologer” påstår i teologiska frågor har lite bäring för t.ex. ett liberalt perspektiv, 
liksom omvänt. Emellertid tillämpar Halldorf inte själv perspektivberoendet, då han samtidigt gör 
bedömningen att terrorn måste fördömas teologiskt av den muslimska traditionen samt att det från 
”ett vetenskapligt perspektiv” går att bedöma att ”det varken är religion i generell mening eller ens 
islam i allmänhet som motiverar terrorn.197 Vad gäller Halldorfs fördömande drabbas det av samma 
irrelevans för andra perspektiv om det görs inifrån den muslimska traditionen. Om fördömandet 
görs från en annan teologiskt perspektiv är det ändå irrelevant för andra perspektiv, inklusive det 

                                                 
193 Halldorf, Joel (2018) Sid.50ff 
194 Halldorf Sid. 63 
195 Halldorf Sid. 58 
196 Halldorf Sid. 58 Halldorf diskuterar sedan saken från ett vetenskapligt perspektiv med hjälp av 
religionsvetenskaplig forskning, dvs det som muslimska lärde och teologer skulle syssla med och ingen annan. 
197Ibid Sid. 59 
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muslimska. När Halldorf använder sig av vetenskapen betyder det att han överskrider 
perspektivberoendets position och gör sin bedömning utifrån en opartisk position. 

Det föreligger alltså en kontradiktorisk motsägelse mellan Halldorfs påståenden. Satserna alla 
bedömningar om islams förenlighet med terror är perspektivberoende och några bedömningar av islams förenlighet 
med terror är inte perspektivberoende kan inte båda vara sanna. Om den ena är sann är de andra falsk 
och omvänt. 

Argumentets logisk styrka måste bedömas som låg på grund av denna kontradiktoriska motsägelse.  

Hållbarhet 

Som angavs under metodavsnittet gäller i en komplex normativ argumentation att frågan om ett 
handlingssätt enligt tesen medför argumentet inte enbart ställs utifrån huvudtesen utan relationen 
kan också vara starkare mellan ett huvudargument för tesen och det enskilda argumentet ifråga. 
Här är det fråga huvudargumentet (P5) för den heterogena offentligheten, där det inte existerar 
något oberoende perspektiv och alla grupper skall erkännas för egen särart. Det tycks klart att ett 
handlingssätt enligt det huvudargumentet (P5) skulle medföra C1C1. Hållbarheten blir därför hög. 

Relevans  

Vad gäller argumentets relevans ställs frågan om det är önskvärt att argumentet genomförs. 
Perspektivberoendet försvårar kraftigt dialog och rationell argumentation i doktrinära frågor. Det 
medför också absurda konsekvenser. Om det lämnades åt nazisterna själva att enligt deras egen 
etiska rationalitet få bedöma om förintelsen var förenlig med den nazistiska ideologin eller inte 
skulle de svara ja och det vore inte möjligt att ifrågasätta detta deras inifrånperspektiv. Det torde 
därför inte vara önskvärt med en bedömning enbart från ett inifrånperspektiv, varför relevansen 
bedöms som låg för ett bemötande av påståendet att jihadistisk terror skulle kunna vara förenlig 
med islams tradition och att islam därmed orsakar våld. 

Den tomma liberalismen  

Människovärdet 

Som en del av kritiken mot liberalismen som kultur gör Halldorf gällande att den sekulära 
liberalismen inte kan ge en grund för människovärdet. Grunden måste vara immateriell. Annars 
reduceras människans ställning i världsordningen. Om de abrahamitiska religionerna inte heller kan 
ge en sådan grund är det ett argument (C3) som gör det svårt att argumentera för Halldorfs 
huvudtes. Halldorf menar dock att kristendomen kan ge en sådan grund. Det är nämligen så, att 
kristendomens stora kulturella bidrag består i att människovärdet förankras i idén om att människan 
är skapad till Guds avbild. Det är en idé som också delas av ”de stora monoteistiska religionerna”.198 
Halldorfs argument kan formuleras enligt följande: 

C1C3 I de abrahamitiska religionerna erhåller människan sitt människovärde genom att 
vara skapad till Guds avbild 

Logisk styrka  

Denna argument får räknas till klassen metafysiska satser som inte låter sig bevisas även om ett går 
att argumentera rationellt för eller emot dem. Halldorf ger sig inte in på något sådant utan 
konstaterar endast att det är så det är.  Inte sällan motiveras denna typ av påståenden med ett 
cirkelresonemang. A implicerar B och B implicerar A.  Alltså är både A och B sanna. Här skulle 

                                                 
198 Ibid Sid. 75f 



35 
 

det lyda: Att människan besitter egenskapen människovärde implicerar att människan är skapad till 
Guds avbild. Att människan är skapad till Guds avbild implicerar att människan besitter egenskapen 
människovärde. Cirkelresonemang gör att den logiskt styrkan för huvudtesen är mycket låg.  

Hållbarhet 

I både den grekisk-romerska och judiskt-kristna traditionen finns ett människovärdebegrepp som 
inte är klart utarbetat. Men det finns väsentliga beståndsdelar hos den förra som tas över och 
omformas av kristendomen. I den grekisk-romerska tankevärlden framträder försokratikerna, 
Aristoteles och stoikerna. Under medeltiden gav kristna tänkare som William av Ockhams bidrag, 
men en doktrin om mänskliga rättigheter som framhäver individen som i modernt tänkande 
saknas.199  

Föreställningen att människan är det gudomligas avbild finns både i Mellerstaöstern och i de 
mesopotamiska högkulturerna, som uppfattade sina gudar som antropomorfa och att härskarna är 
skapade som gudalika. 200 Att den hebreiska bibeln har hämtat en hel del därifrån är väl klarlagt.201  

Denna föreställning finns också företrädd hos Aristoteles och försokratikerna. Då det gäller 
sammansättningen av den mänskliga strukturen ansåg Aristoteles (384–322 f.Kr.) att människan 
var ett förnuftigt djur som var skilt från andra varelser. Detta kombinerades med försokratikernas 
(600–400 f.Kr.) föreställning om förnuftets gudomliga gnista, som i motsats till kroppen ansåg vara 
odödlig.202 

Enligt stoikerna har människan genom sitt förnuft del i det universella förnuftet som styr kosmos, 
historien och den enskilde individens öde. Därigenom har hela mänskligheten ett gemensamt väsen 
som utgör grunden för allas likvärdighet. Den grekisk-romerska traditionen ansåg att det finns ett 
samband mellan likvärdigheten och mänskliga rättigheter. Eftersom människorna är likvärdiga, dvs 
har samma värde, har de också samma rättigheter. När dessa tankar slagit rot ställdes krav på likhet 
inför lagen för bl.a. kvinnor, omyndiga, barn och slavar. En stoisk sinnad kejsare som Marcus 
Aurelius tog bort förmyndarskapet för änkor som hade flera barn och förbjöd gladiatorspel. Kejsar 
Nero, som hade den stoiske filosofen Seneca som lärare, instiftade lagar till slavarnas försvar mot 
omänsklig och godtycklig behandling. En slav kunde på 300-talet gå till domstol mot sin herre.203  

Detta verkar jämförbart med tanken att människan har del av Guds väsen och därigenom får sin 
värdighet. Jämförelsen är rimligt då den hebreiska bibeln har influerats av grekiskt och romersk 
tänkande. Judéen styrdes av greker från Alexander den stores erövring 332 f.Kr till 167 f.Kr. Efter 
det hasmoneiska kungadömet från 140–37 f.Kr. 204 som följde på Mackabéerupproret, blev Judéen 
en romersk provins år 6 e.Kr.  

Bedömning av hållbarheten 

Hållbarheten blir låg, eftersom de abrahamitiska religionerna inte kan göra anspråk på exklusivitet 
i föreställningen att förankra människovärde i det gudalika eller i en ordnande princip för kosmos. 

                                                 
199 Mänskliga rättigheter: https://science.jrank.org/pages/7759/Human-Rights.html hämtad 20190510 
200 Curtis, Edward Mason (1984): Man as image of God in Genesis in the light of ancient near eastern parallels ProQuest 
Dissertations Publishing, University of Pennsylvania, Abstract 
https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI8422896/ hämtad 20190601 
201 Albrektson, Bertil & Ringgren, Helmer (1979). En bok om Gamla Testamentet, Liber förlag, Lund 198. Sid 146 
202. Statens medicinsk-etiska råd: Det svårfångade människovärdet http://www.smer.se/etiska-vagmarken/nr-4-det-
svarfangade-manniskovardet/ hämtad 20190511 
203 Ibid 
204 Förmodligen det enda historiskt existerande judiska kungadömet 
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Hållbarheten blir låg eftersom det empiriskt går att visa att idén om en gudalik människa inte är 
unik för de abrahamitiska religionerna.  

Relevans 

Aristoteles är utgår från att människan är ett ”förnuftigt djur” och att denna förnuftighet baseras 
på delaktighet med kosmos. Thomas av Aquino, som sökte förena kristet och grekiskt-romerskt 
tänkande, ansåg att människan genom skapelsen hade utrustats med just ett förnuft. Vår egen 
samtid baserar människovärdet på våra kognitiva förmågor grundade i en evolutionär process, men 
även det kräver en värdepremiss. Frågan är också om det går att dra en sådan kognitiv gräns för 
människan enbart.205  

Även om Guds existensen skulle vara ett faktum, skulle tilldelandet av ett människovärde på grund 
av likhet ändå inte följa logiskt, eftersom de skulle kräva en värdepremiss, dvs, om varelser hos en 
art liknar Gud bör den tillskrivas ett särskilt artvärdevärde.  

Onekligen har människovärdets förankring i den gudomliga avbilden ett högt värde för Halldorfs 
tes. Ju större värde argumentet har desto större värde för tesen. Men ett metafysiskt argument vars 
acceptans vilar på ett cirkelbevis som hävdar att en gudomlig uppenbarelse är sann för att Gud 
uppenbarat den och då även hållbarheten är låg vilket grundar sig på att de abrahamitiska 
religionerna inte kan hävda något exklusivt anspråk på människovärdet, eftersom det går att belägga 
idén tidigare än de abrahamitiska religionerna, bedöms relevansen för huvudtesen som låg.  

Men för Halldorf handlar det nog egentligen mindre om den historiska utvecklingen av grunden 
för människovärdet utan mer om det religiösa inifrånperspektivet, där sanningen är någonting 
uppenbarat av Gud. Det handlar då om människans relation till Gud och människovärdet knyts till 
Guds väsen som antas vara kärlek, vilket fogas till den kristna frälsningsläran med Jesus som 
återupprättaren av människovärdet”.206 Tron, dvs övertygelse utan bevis, blir här ett argument, 
varvid den vetenskapliga diskursen övergivets.  

Det politiska problemet med den religiösa pluralismen  

Det postsekulära perspektivet  

Enligt Halldorf är Sverige på väg att ”bli postsekultärt”, vilket innebär att sekulariteten är ”ett 
perspektiv bland andra” och inte ”den neutrala, objektiva utgångspunkten”. 207 Trots att 
sekulariseringen befinner sig i något slags majoritetsposition hävdar Halldorf att den inte längre är 
norm.208 Det postsekulära tillståndet som är på väg drivs av migrationen. Det rör sig främst om 
katolska och ortodoxa kristna samt muslimer.209 För det är inte så, att sekulära svenskar 
konverterar och börjar gå kyrkan.210 För dem gäller istället en fördjupad sekularisering.211 Mötet 
mellan dessa båda samhällsgrupper ”bäddar för konflikt”, enligt Halldorf.212 Som exempel anger 
Halldorf debatterna om friskolor med religiös inriktning, böneutrop och förbud mot slöja på 
minderåriga. Lösningen på denna problematik finner Halldorf till viss del i Habermas 
postsekulära perspektiv, som inbegriper dels religionens permanenta närvaro, dels att denna 

                                                 
205 Bergström, Lars (2004): Döden, livet och verkligheten. Bokförlaget Thales. Sid 111ff 
206 Statens medicinsk-etiska råd: Det svårfångade människovärdet  
207 Halldorf Sid. 33 
208 Ibid Sid. 32 
209 Ibid Sid. 28f 
210 Ibid Sid. 30f 
211 Ibid Sid. 28ff 
212 Ibid Sid. 31 
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närvaro kan innebära något positivt för samhället i stort, bl.a. kan de sekulära medborgarna lära 
sig något av de religiösa. De bör betraktas jämlika.213  

För Halldorf är det postsekulära perspektivet till viss del, liksom för Habermas,214 en fråga om 
insikt. Det gäller för sekulära medborgare och politiker att förstå att religionen kommer att vara 
bestående under överskådlig tid samt att medge att det egna sekulära perspektivet ”inte är en 
universell norm utan ett perspektiv bland flera.”215  

Halldorfs huvudargument med underargument kan då formuleras enligt följande: 

P1 Sekulära medborgare och politiker bör erkänna det postsekulära perspektivets 
giltighet i Sverige216 

P1P1 Antalet individer med diversifierad religiös identitet, andra värden och beteenden ökar 
genom migrationen, främst katoliker och ortodoxa kristna samt och muslimer, men även 
frikyrkor, som pingstvänner 217 

P2P1 Religionen märks i det offentliga kultur- och samhällslivet218 

P3P1 Det råder konflikt mellan sekulära och religiösa perspektiv219 

P4P1 Det sekulära perspektivet är inte längre den odiskutabla normen220 

Logisk styrka  

Detta är ett normativt argument med tre empiriska underargument P1P1-P3P1. P1 erbjuder en 
lösning på den religiösa pluralistiska problematiken. Då det är en slutsats från ett är till ett bör 
fordras en värdepremiss. En sådan underliggande kan formuleras som att i ett demokratisk 
samhälle är respekt för motpartens uppfattning och dialog en god metod för problemlösning. 
Den logiska bedöms som hög. 

Hållbarhet 
P1P1-P4P1 är empiriska påståenden. Vad gäller P1P1 blandar Halldorf absoluta tal och procenttal 
när han anger hur många medlemmar de olika trosinriktningarna har, t.ex. 400 000 musliner, 
150 000 katoliker eller att antalet pingstförsamlingar har fördubblats under en tioårsperiod. 221 Men 
trots denna ojämnhet i den kvantitativa presentationen framstår ändå helhetsbilden som 
övertygande. Hållbarheten för P1P1 är hög.  

Hållbarheten P2P1 också hög. Halldorf framför flera exempel. Religiösa frågeställningar 
förekommer som teman i film och på teatrar m.m. Kändisar ”kommer ut som religiösa”. Bevakning 
av religiösa frågor och religiösa debatter på kultur-och ledarsidor i pressen är permanent. 222  

                                                 
213 Ibid Sid. 67 
214 Habermas, Jürgen (2006). Sid. 15 
215 Halldorf, Joel (2018) Sid. 33 
216 Ibid Sid. 30f, 67      
217 Ibid Sid 28f 
218 Ibid Sid. 31f 
219 Ibid 
220 Ibid Sid. 67 
221 Ibid Sid. 28f 
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Vad gäller P3P1 är hållbarheten hög. Halldorf pekar ut ett flertal konfliktområden som friskolor 
med trosinriktning och böneutrop, där debatten är intensiv.223 

Hållbarheten för P4P1 får också bedömas som hög i diversifierade samhällsdebatten. 

Relevans  

Då P1 framstår en slutsats ur premisserna och underargumenten är hållbara, dock att det ingår en 
värdepremiss, blir relevansen hög. 

Den sekulära demokratiska statens dilemma  
Kan den liberala staten försvara sig själv utan att bli repressiv? 

Kulturpessimism 

Halldorf ger uttryck för något som kan betecknas som kulturpessimism. Liberalismen är ensidigt 
inriktad på den individuella friheten. Visioner som skapade gemenskap, t.ex. den solidariska och 
gemensamma välfärdsstaten, finns inte längre kvar. Politiken handlar endast om växande 
budgetposter år från år. Kvar finns bara konsumismen som inte förmår hålla samman samhället. I 
detta samhälle i förfall finns människan som innerst inne längtar efter gemenskap, tillhörighet och 
riktning. Mot denna önskan om gemenskap svarar i Väst, enligt Halldorf, den nationalistiska 
populismen, som hotar den demokratiska staten.224 

Att det liberala samhället, liksom på 1930-talet, fullständigt skall ”spåra ur” i och med den växande 
nationalistiska högerpopulismen är något som allvarligt oroar Halldorf. En konsekvens av dess 
framväxt är, enligt Halldorf, att de extrema åsikterna blir alltmer offentliga, och att en prövning 
pågår hur långt gräsarna kan tänjas. I ett framtida scenario kommer ”stöveltrampet” att höras igen. 
Halldorf ställer den retoriska frågan om vi kan försvara oss då? Anledningen finner Halldorf i 
individualismen sätts före gemenskaper som i sin tur utgår från den felaktiga människosynen att 
människan är en oberoende individ i stället för en social varelse som trivs bäst i gemenskaper med 
goda moraliska ideal.225   

Dilemmat 

Halldorf ser ett samband mellan den hotande högerpopulismen och den tyska domaren Ernst-
Wolfgang Böckenfördes formulering av den sekulära demokratiska rättsstatens dilemma. Till 
skillnad från absolutismen, som kräver lydnad av sina medborgare, kräver den demokratiska staten 
istället demokratisk övertygelse. Böckenförde hävdar att ett demokratiskt samhälle för sin fortsatta 
existens måste avkräva medborgarna en viss moralisk standard och en viss homogenitet hos 
samhället i stort. Men detta kan inte åstadkommas genom legalt tvång från statens sida, eftersom 
den då skulle förlora sin liberala karaktär. Å ena sidan skulle konfessionella religionskrig hota om 
medborgarna inte håller en vis standard. Å andra sidan skulle staten, om den garanterar denna 
standard, kunna återuppta de totalitetsanspråk som den en gång lämnat. I slutänden kan det leda 
nya till konfessionella religionskrig. Detta innebär att den liberala staten har problem med att 
försvara sig själv. Därför ansåg Böckenförde att den sekulära demokratiska staten vilar på 
förutsättningar som den inte själv kan leva upp till. 226  

                                                 
223 Ibid 
224 Ibid Sid 104–105 
225 Ibid Sid 107ff 
226 Michaels, Ralfs: Böckenförde Theorem and Burqa Ban. German Law Journal 20180501. Published online 20180501. 
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Lösning på dilemmat 

Böckenfördes lösning på dilemmat består i ett tredje alternativ som utesluter både tvång från staten 
och tvång från en suverän härskare. Medborgarna ska frivilligt ålägga sig en viss begränsning av 
sina friheter. För detta behöver medborgarna ”ett förenande etos, en gemenskap med dem som 
bor samhället.227 Böckenförde menade att den religiösa tron kunde svara för detta. 228 Även 
Habermas har framfört denna ståndpunkt men har en uttalat instrumentell syn på religionen.229   

Halldorf hänvisar till både Böckenförde och Habermas. Halldorf använder sig flera gånger av 
uttryck som ”liberalismen kan inte ensam bära sig”, ”den tomma liberalismen”, ” var skall moralen 
komma ifrån”, ”var finns källorna till den moraliska standarden”, ”liberalismen är ett ramverk som 
måste fyllas”.230 Att Halldorf gör Böckenfördes lösning av dilemmat att försvara den liberala staten 
till sin med särskild betoning på religiös gemenskap är väl förståeligt, eftersom Halldorf är starkt 
kritisk till liberalismen som kultur.231  

Specifikt hänvisar Halldorf till en historisk situation då ”liberalism och demokrati” har ”krokat arm 
med rörelser och traditioner som bidragit med både engagemang och etik.” Halldorf syftar då på 
folkrörelsernas betydelse för Sveriges modernisering.232 Förutom att frikyrkorna var ”den svenska 
demokratins avantgarde” 233 var de också genom sina egna organisationer en skola för demokratisk 
fostran.234 Det är som sådana de religiösa samfunden utgör en betydelsefull del av civilsamhället 
och är en tillgång för upprätthållandet av demokratin. Den religiösa mångfalden är inga hinder utan 
tvärtom en tillgång som bör stödjas.235 Den religiösa mångfalden i Sverige har historiskt sett givit 
ett avgörande bidrag till demokratins utveckling 236 Vidare kan ett starkt religiöst civilsamhälle 
underlätta integrationen 237 En ytterligare tillgång är att den religiösa identiteten kan ha en 
mobiliserande funktion.238 Halldorfs argument kan då formuleras som följer:  

P2 Om den religiösa mångfaldens gemenskap och sammanhållande etos fostrat 
medborgarna till goda demokrater och medverkat till demokratins förverkligande utan 
tvångsmakt, så kan den göra det en gång till.  

Logisk styrka 

Detta är ett empirisk argument. Den logiska styrkan hos P2 grundar sig på ett analogislut, dvs att 
två företeelser som är lika i vissa avseenden är också lika varandra i andra avseenden. Ju fler 
relevanta likheter och ju färre relevanta olikheter som finns desto större är styrkan hos analogislutet. 
Vid det omvända är den logiska styrkan låg. Den ena företeelsen är här historisk och gäller 
demokratins genombrott i Sverige. Den andra företeelsen är nutida och gäller försvaret av 
demokratin mot högerpopulismen.  

                                                 
227 Intervju med Böckenförde av Joachim Frank i  Frankfurter Rundschau,, Freihet ist ansteckend, 010-11-04 genom  
the Wayback Machine., https://web.archive.org/web/20101104053317/http://www.fr-online.de/kultur/debatte/-
freiheit-ist-ansteckend-/-/1473340/4795176/-/index.html# hämtad 2019060120190601il  
228 Ibid 
229 Svenska Dagbladet,Habermas tror på religionen än på Gud. Jonsson, Ulf. 2009-06-06-18 
https://www.svd.se/habermas-tror-mer-pa-religion-an-pa-gud 
230 Halldorf, Joel (2018): GUD: återkomsten. Författaren och Libris förlag, tredje tryckning, Danmark, Sid. 69 
231 Ibid Sid. 69 
232 Ibid Sid. 70 
233 Ibid Sid. 88 
234 Ibid Sid 89 
235 Ibid Sid. 91f 
236 Ibid Sid. 179 
237 Ibid Sid 29, 178 
238 Ibid Sid. 38 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://web.archive.org/web/20101104053317/http:/www.fr-online.de/kultur/debatte/-freiheit-ist-ansteckend-/-/1473340/4795176/-/index.html
https://web.archive.org/web/20101104053317/http:/www.fr-online.de/kultur/debatte/-freiheit-ist-ansteckend-/-/1473340/4795176/-/index.html
https://web.archive.org/web/20101106043919/http:/www.kalaydo.de/iad/auto?CMP=PAC-FRS&Bundesland=Hessen
https://www.svd.se/habermas-tror-mer-pa-religion-an-pa-gud
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Likheterna består av dåtidens kamp för religionsfrihet, rösträtt och demokrati - Nu hotas 
demokratin av den nationella högerpopulismen, enligt Halldorf, som hävdar att ännu en gång måste 
liberalismen ta hjälp av religionen. alltså mot  

I det dåtida auktoritära samhället utgjordes motståndaren av en statsbärande kungamakt, en kristen 
statskyrka och ojämlik representation med ett tvåkammarsystem som bl.a. hade graderad rösträtt 
enbart för män. Detta skall jämföras med nutidens individualism, demokrati och differentierade 
kyrka-stat uppgörelse. Frikyrkorna var då en växande rörelse, medan den idag är stagnerande. 
Befolkningen var homogen till etniciteten och de flesta tillhörde statskyrkan men en religiös 
diversifiering hade uppstått genom de kristna frikyrkorna.  I dag är befolkningen mindre homogen 
och är diversifierad med en majoritet av icke-konfessionella och en minoritet av immigrerade 
trosbekännare.239 Staten är skild från kyrkan, demokratin fullständig och kungamakten reducerad 
till ceremoniel institution och symbol. Någon integration av utländska medborgare var det knappast 
tal om. Religionens mobiliserande effekt torde vara tämligen låg idag. 

Det är inte heller så, att en utbredd religiositet i ett land utgör motstånd mot antidemokratiska 
krafter. Under t.ex. mellankrigstiden omfattade en majoritet av en befolkningen i länder som 
Tyskland och Italien en religion, men det hindrade demokratins förvandling till diktatur.  

Halldorfs analogi tillhör alltså det svagare slaget, dvs antalet relevanta likheter är få medan antalet 
relevanta olikheter är stort. Analogislutet kan inte bedömas som en giltig slutledning. Den logiska 
styrkan blir låg. 

Hållbarhet  

Halldorfs uppgifter om frikyrkorörelsens och de övriga folkrörelsernas betydelse för den 
demokratiska utvecklingen i Sverige väl belagda.240 Gunnar Hallingbergs Läsarna betonar väckelsen 
folkliga förankring till skillnad mot ”upplysningen” som var en rörelse för eliten. Denna väckelses 
folkliga förankring som demokratiska kraft gällde även utanför Europa.241 Vad gäller hållbarheten 
för folkrörelsernas positiva betydelse för den demokratiska utvecklingen i dagens Sverige för P4 
får den betraktas som låg, då den hänför sig till det förflutna utan motsvarighet i nutid. 

Gällande källorna om religionens betydelse för integrationen som Halldorf hänvisar till utgörs de i 
mycket hög grad av individer med kristen bakgrund och särskilt protestantisk sådan.242 Den 30 juni 
2016 tillsattes en utredning med uppgift att granska statens stöd till olika trossamfund.243 
Utredningen lades fram i mars 2018. Uppdraget var bland annat att införa ett demokratikriterium 
för bidragsgivningen.244 Att en sådan utredning tillsatts för att skapa tydliga regler för 
bidragsbeviljandet är inte orimlig med tanke på de nya församlingar och trossamfund som följer i 
migrationens spår. Det är inte heller orimligt att anta att debatten om bidrag till en del islamska 
föreningar varit bidragande.245  

Vad gäller hållbarheten för den religiösa mångfalden positiva betydelse i dagsläget för P2 måste den 
betraktas som låg. 

                                                 
239 Ibid Sid. 30f 
240 Ibid not 107 och 134 
241 Ibid Sid. 90f 
242 Ibid Sid. 178f 
243 www.regeringen.se. Dir. 2016:62 
244 SOU 2018:18 Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst samhälle https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201818/ 
245 Se t.ex. Timbro, SFM sprider våldsbejakande islamism för skattpengar, Sofie Löwenmark 2017-03-15  
https://timbro.se/smedjan/reportage/sfm-sprider-valdsbejakande-islamism-skattepengar/ 
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Relevans 

Då den logiska är låg och hållbarheten hos de faktauppgifter som skall underbygga argumentet 
också är låga blir relevansen av P2 för huvudtesen lågt.   

Behövs det en eller fler källor som erbjuder gemenskap och 
ett sammanhållande etos?  

Finns det en opartisk position? 
Böckenförde har senare klargjort att källorna till ett sammanhållande etos kunde komma från, 
religion, upplysning, humanism men inte nödvändigtvis från någon religion.246 En frågeställning är 
om det finns någon fara i fall en källa blir dominerande, när religionen skall röra sig från det privata 
till det offentliga. Den skulle i så fall kunna erövra en maktfullkomlig position och hota den liberala 
staten. För att undvika en sådan fara hävdar Halldorf, att det inte kan vara fråga om en tradition. 
Istället måste ”många traditioner och rörelser” inta det offentliga rummet.247  

Idén om en heterogen offentlighet 

Idén om en heterogen offentlighet återfinns som ett befrämjansvärt ideal i den amerikanska 
statsvetaren Iris Marion Youngs bok Justice and politics of difference. 248 Young diskuterar där olikheter 
mellan samhällsgrupper och hur dessa skall kunna utjämnas. I sin bok tar Young ett stort grepp på 
hur social rättvisa kan befrämjas genom bl.a. grupprepresentation. Young ställer sig kritisk till den 
distributiva rättvisan, där rättvisa fördelas av en opartisk och neutral stat. Enligt Young är 
föreställning om opartiskhet en chimär. Den upprätthåller istället den dominerande gruppens 
perspektiv. 249 Enligt Young är alla moraliska normer perspektivberoende och de är därför endast 
giltiga inom en viss tradition för en viss grupp i visst samhälle vid en viss tidpunkt. Föreställningen 
om en opartiskt ståndpunkt, är enligt Young, ”a view from nowhere.” Detta beror på att det inte 
går att inta en ståndpunkt som är helt abstraherad från alla bindande partikulära sammanhang och 
förpliktelser.250  

Young hävdar att det förekommer ett strukturellt förtryck av minoritetsgrupper i samhället som 
hindrar individens självutveckling och självbestämmande. Förtrycket är systematiskt och utövas via 
institutionella processer som hejdar en del människor från att ta tal av bl.a. utbildning och att 
utveckla sina specifika färdigheter.251 En sådan institutionell process är en homogen offentlighet. 
Genom denna upprätthålls den dominerande gruppens perspektiv under idéen om opartiskhet. 
Följden blir att andra grupper måste anpassa sig till detta perspektiv. 

Ett sätt att motverka detta förtryck består i att befrämja ”the ideal of a heterogenous public, in 
which persons stand forth with their differences acknowledged and respected, though perhaps not 
completely understood, by others.”252 Dessa grupper ska därför inte behöva anpassa sig utan istället 

                                                 
246 Intervju med Böckenförde av Joachim Frank i Frankfurter Rundschau, Freihet ist ansteckend,  
247 Halldorf, Joel (2018) Sid. 106 
248 Young Iris Marion (1990), second edition (2011): Justice and the politics of difference, Princeton University press, New 
Jersey, Sid.119 
249 Ibid Sid. 112ff 
250 Ibid Sid. 103 
251 Ibid Sid. 37 
252 Ibid Sid. 119 
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erkännas för sin särart.253 Det kan till och med vara så, att minoritetsgruppen är bärare av större 
värden än majoriteten.254 Rättvisa åstadkoms, enligt Young, genom social jämlikhet mellan grupper. 

Halldorf ger ingen referens till Young men hans skrivningar påminner om detta synsätt när han 
hävdar, att sekulära medborgare måste erkänna att deras egen övertygelse inte är universell norm 
utan är ”ett perspektiv bland flera”. Minoriteter behöver alltså inte anpassa sig.  Det är dags för 
”den svenska majoriteten” att få sitt perspektiv ifrågasatt av minoriteterna” samt att sekulariteten 
inte är den ”neutrala, objektiva utgångspunkten utan ett perspektiv bland andra”.255 Någon 
opartiskhet tycks inte föresväva Halldorf, som också anför att gemenskaper i minoritet kan besitta 
överlägsna värden då de ”kan föra samhället framåt” på ett sätt som majoritetskulturen inte kan.256  

Tesen om den tomma liberalismen 

Youngs avvisandet av opartiskhet ligger nära MacIntyre som hävdar att vår sociala identitet är 
bestämmande för vad som är och gott för oss. Genom denna ärver vi en uppsättning roller som 
någons son/dotter, etc. och dessa roller medför bl.a. skyldigheter och förväntningar. I en ofta 
citerad skrivning uttrycker MacIntyre att ”vad som är gott för mig måste vara det goda för en som 
bär upp dessa roller. Genom den socialt bestämda identiteten tar vi även över ansvar för relationer 
av förtryck och privilegier från tidtagare bärare av dessa identiteter.257 

Halldorf återkommer fler gånger till sin kritik av liberalismen som han delar med 
kommunitaristerna. Några fraser i kapitlet som bär rubriken ”Den tomma liberalismen” utgör 
nyckeln till att förstå vad Halldorf ytterst syftar till. Enligt Halldorf är den bärande idén hos 
liberalismen ”idén om den individuella friheten”. Men när liberalismen segrat och avskaffat det 
auktoritära samhället faller den ”sönder i miljontals individuella projekt”. Därigenom uppstår en 
tomhet i människornas liv. Denna tomhet gör traumat, som uppstod när människorna rycktes 
upp från sina traditioner från och med upplysningen, akut. Liberalismen klarar inte av att bära 
upp den offentliga kulturen. Offentligheten måste därför, enlig Halldorf, fyllas med många 
rörelser och traditioner. Skälet är att människan inte är oberoende utan är i behov av gemenskap, 
tillhörighet och riktning. Dessa gemenskaper kan i ett pluralistiskt samhälle bara byggas upp 
underifrån. 

Här finns en nära anknytning till kommunitaristerna Alasdair MacIntyre och Charles Taylor 
angående tesen om liberalismens tomhet. Dess bärande kärna är att det är valfriheten och inte 
vad man väljer som är det viktiga för liberalism. Innebörden består i att ett projekt inte väljs för 
att det i sig är värt att väljas. Istället är det valet i sig som utgör värdet. Ytterst berör detta 
kommunitaristernas syn på jaget, som gör gällande att den liberala synen på jaget är tom. Denna 
tomhet uppstår då liberalismen påstår att jaget opartiskt kan betrakta sin livssituation och själv 
fälla ett omdöme om vad som är värdefullt i det egna livet, och att detta kan ske under olika delar 
av livet. Jaget kan då ifrågasätta de sociala roller som ingår i den ärvda identiteten, dvs de 
skyldigheter förväntningar etc. som följer med tidigare bärare av dessa identiteter. Innebörden är 
att jaget föregår, är primärt, i förhållande de socialt givna rollerna och de relationer det ingår i.258 
Detta vore enligt Taylor en katastrof. En sådan fullständig frihet skulle leda till ett ”tomrum där 

                                                 
253 Ibid Sid. 164 
254 Ibid Sid. 166 
255 Halldorf, Joel (2018) Sid. 33, 67, 134,  
256 Ibid Sid. 110 
257 MacIntyre, Alasdair (1981) Sid. 220 
258 Kymlicka, Will (1990): Sid. 210 
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ingen handling vore värd att utföra” och ingenting kan heller anses ha något värde.259 I stället för 
att sätta upp egna projekt, måste vi acceptera den situation vi befinner oss i och de mål som den 
innefattar. Det handlar om att reflektera över den egna situation och få en fördjupad förståelse av 
vad den innebär för individen istället för att tro att man kan träffa ett oberoende val.260  

Liberalismens valfrihet och krav på självbestämmande leder, enligt MacIntyre, till att alla 
gemensamma värden förkastas. I stället för att ge individen en riktning och en handlingshorisont 
framstår de gemensamma värdena som godtyckliga hinder och begräsningar av individens vilja. 
Således leder, fortsätter MacIntyre, liberalismens frihetssträvan till att de gemensamma värdena 
måste avvisas.261 Utan värden står alltså liberalismen tom och nihilismen väntar runt hörnet. 
Tomrummet kan då fyllas, vilket Halldorf befarar, med auktoritära högerpopulistiska rörelser.262 
Därför behöver offentligheten fyllas med många ”rörelser och gemenskaper” som kan ge 
samhörighet, tillhörighet och riktning åt individen i stället för ett självbestämmande som saknar 
bestämd kurs. 

Två konvergerande riktningar  

Två strömningar leder alltså till Halldorfs tanke om en heterogen offentlighet. Det är dels Youngs 
tankar om att ett strukturellt förtryck av minoritetsgrupper kan brytas genom en heterogen 
offentlighet där alla grupper erkänns ett lika värde. Dels är det kommunitaristernas avvisande av 
den liberala valfriheten pga. dess nihilistiska konsekvenser som lämnar utrymme åt en vilja efter 
makt. 

Argumentet kan då formuleras enligt följande: 

P3 Offentligheten i den liberala staten bör vara heterogen istället för homogen 

Logisk styrka  
Detta är ett normativt argument, eftersom det uttrycker att verkligheten borde se ut på ett visst 
sätt. Det logiska kravet på ett normativa argument är att det skall vara konsistent, motsägelsefritt, 
då motsägelser bryter sönder koherensen.  

Kritik och kontradiktorisk motsägelse 

Youngs idé om den heterogena offentligheten har mött kritik från olika utgångspunkter:  

 definitionen av grupper är alltför oprecis263 

 omfattningen av orättvisor är så stor att knappast någon inte är drabbad 264 

 det mycket troliga faktumet att de ”förtycka grupperna” sinsemellan skulle kunna ha 
svårartade meningsmotsättningar negligeras265 

                                                 
259 Taylor Charles (1999): Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights in J. Bauer and D. Bell (eds), The East 
Asian Challenge for Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press. The Central and Eastern European 
Online Library, Https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=784519, Sid. 157 
260 Kymlicka, Will (1990): Sid. 210 
261 MacIntyre, Alasdair (1981) Kap. 9, Sid. 104ff. Se även Kymlicka, Will (1990), Sid. 211 
262 Halldorf, Joel (2018) Sid.  
263 Dumm, Thomas, L:  The American Political Science Review, Vol. 86, No. 2 (Jun. 1992), pp. 520-521 
264 Murphy, Andrew: The Journal of Politics, Review of Justice and the Politics of Difference by Iris M Young, Vol. 
54, No. 3 (Aug. 1992), pp. 911-914, Sid. 911ff 
265 Ibid Murphy Andrew (1992) 
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 att det från det empiriska konstaterandet av skillnader mellan grupper, hur de än definieras, 
inte går att dra en normativ slutsats om förryck.266  

Både Young och MacIntyre hamnar i en kontradiktorisk motsägelse, när de å ena sidan beskriver 
vad som är bestämmande för moraliska normer och när de å andra sidan uttalar normativt kritik i 
sin samhällsanalys.  

Enligt Young är det inte möjligt att för någon att omfatta en ståndpunkt som inte är helt skild från 
alla partikulär sammanhang och förpliktelser. Det innebär att förtryckta grupper har tydligt 
avgränsade kulturer, erfarenheter och perspektiv. Samtidigt menar Young att desförtryckta 
gruppers perspektiv i vissa fall kan vara överlägsna majoritetssamhällets kultur och perspektiv. Det 
verkar som om Young i sin normativa kritik av majoritetssamhället intar en position som 
överskrider såväl de förtryckta som de förtryckande gruppernas perspektiv. Hur kan hon annars 
urskilja, beskriva och värdera samhällsgrupperna och peka ut några som förtryckande och några 
som förtryckta och påstå att minoritetsgrupper vara överlägsna majoritetsgruppen? Det hade inte 
varit möjligt utan en utanförstående position som tillåter jämförelse mellan grupperna och 
värdering av vissa gruppers perspektiv som överlägsna. Kort sagt en opartisk bedömning.  

MacIntyre hävdar att den sociala identiteten bestämmer innehållet i moraliska normer. Individen 
ärver ju tidigare identiteters skyldigheter, ansvar och förpliktelser. Den etiska individualismen 
avvisas och en tysk född efter 1945 kan inte frikännas från sitt ansvar för nazisterna illdåd.  
Samtidigt fäller MacIntyre i sin normativt kritik mot liberalismen omdömet att det inte finns några 
universella mänskliga rättigheter som är oberoende av en kontext. Om MacIntyre uttalar sig inom 
den liberala traditionen borde han bejaka den pga. sin sociala identitet i denna tradition. Om han 
uttalar sig utanför den liberala traditionen har det ingen relevans för liberalerna som har en annan 
identitet. Allt enligt den sociala identitens bestämmande av moraliska normer. Även MacIntyre 
ställer sig på en position som inte tillhör någon av de grupper han uttalar sig om.  

Det tycks som om Young och MacIntyre relativiserar perspektiven, när de deskriptivt påstår att 
alla moraliska normer är perspektivberoende och samtidigt framhåller något eller några perspektiv som 
absoluta, när de normativt påstår att några moraliska normer är perspektivoberoende. Båda påståendena 
kan inte an vara sanna. Antingen är den ena sann och den andra falsk eller omvänt. 

Halldorf hamnar i samma position, när han dels gör gällande att inget perspektiv är neutralt och 
objektivt och att det sekulära perspektivet är ett bland andra;267 dels hävdar att minoritetens 
perspektiv ibland kan vara överlägset majoritetens, då det för utvecklingen framåt på ett sätt som 
majoriteten inte kan.268 För att kunna göra detta måste Halldorf inta en position som gör jämförelse 
mellan och värdering av perspektiven möjlig. Det är alltså rimligt att ställa frågan från vilket 
perspektiv Halldorf fäller omdömet att det inte finns någon neutral och objektiv sekulär norm? 
Om Halldorf uttalar sig om liberal tidningskrönikor borde han inte förneka den. Om Halldorf 
uttalar sig som troende kristen har hans ståndpunkt ingen relevans för människor inom den liberala 
traditionen, enligt betydelsen av den sociala identiteten, enlig MacIntyre. Det tycks som om 
Halldorf förhåller sig tämligen otvunget till sina olika roller som kristen, forskare och krönikör i 
liberala Expressen.  

Young har i ett senare arbete, Inclusion and democracy, till vis del fjärmat sig från det renodlade 
inifrånperspektivet. Det finns, menar Young, normativa generella principer som har ”samma 

                                                 
266 Bauhn, Per: Om normativ strukturalism. Filosofisk tidskrift 2004, nr 1 Sid. 9ff 
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mening i alla kontexter.”269 Som anhängare av kritisk teori varnar dock Young för abstrahering och 
generalisering från den egna sociala positionens villkor. I Inclusion and democracy håller sig Young 
nära den ”samtida partikulära sociala kontexten”. I bästa fall kan hennes arbete var inspirerande 
för andra kontexter.270 Det finns emellertid inga tecken på sådana resonemang hos Halldorf.  

Är liberalismen verkligen tom? 

Will Kymlicka hävdar att kommunitaristerna Taylors och MacIntyres tes om liberalismen tomhet 
är orimlig. Det är inte friheten i sig att välja som är värdefull. Det är våra projekt och uppgifter som 
är det värdefullaste i våra liv. Friheten är i däremot nödvändig för att de projekt som vi bedömer 
som värda i sig skall kunna väljas.271 Motivationen för mig att skriva denna uppsats är ju inte att jag 
skall vara fri. Det skulle innebära att jag inte har något att säga eller att jag kan skriva vad som helst. 
Men om själva skrivandet är värdefullt i sig måste jag göra mitt bästa och uppfylla de krav som 
ställs. Friheten att kunna skriva är nödvändig för det jag vill föra fram, nämligen det som är 
värdefullt i sig.272 På så sätt blir friheten inte det främsta värdet som eftersträvas i det goda livet 
utan en central förutsättning för det.273  

Den stora skillnaden mellan liberalismen och kommunitarismen handlar om hur livsprojekt 
förvärvas och om deras värden kan bedömas. Kommunitaristerna tycks mena att en gemenskaps 
gemensamma värden utgör våra handlingshorisonter och ställer upp våra mål, medan liberalismen 
menar att det är vi själva som har auktoriteten att bedöma vilka mål som är eftersträvansvärda och 
att detta är en fortlöpande process under livet. 274Den kommunitaristiska ståndpunkten, menar 
Kymlicka, framstår som något enahanda och stämmer inte överens med hur vi upplever oss 
själva.275  

Dessutom tycks MacIntyres idé om den sociala identiteten vara kraftigt överdriven. Det är inget 
kontroversiellt i påstående att vår uppväxtmiljö påverka oss, men att de skulle determinera vår 
sociala identitet är en orimlig föreställning.276. 

En något mindre tillspetsad tolkning av Halldorf tanke om den heterogena offentligheten är att 
olika perspektiv skall kunna framföras och organiseras enligt liberala rättigheter som yttrande- och 
föreningsfriheten inom den liberala statens ram som bygger på en sekulär neutralitet (opartisk och 
förutsättningslös) och objektivitet (allmängiltig och allmänt tillämplig). Individerna kan själva, 
oaktat vilket perspektiv de än tillhör, värdera vilka livsprojekt de vill engagera sig i. En sådan 
tolkning är förenlig med liberalismens idé om den individuella friheten. 

Bedömning av den logiska styrkan 

På grund av motsägelsefullheten hos resonemangen om perspektivberoende och 
perspektivoberoende samt att en annan rimlig tolkning av liberalismen är möjlig blir koherensen 
svag vad gäller idén om den heterogena offentligheten som en lösning på minoriteters möjlighet 
att komma till tals i det offentliga samtalet. Den logiska styrkan hos argumentet bedöms som 
mycket låg. 
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Hållbarhet 

Vad gäller argumentets hållbarhet ställs frågan hur sannolikt det är att ett förfaringssätt enligt tesen 
medför P3. Sannolikheten får bedömas som hög varför argumentets hållbarhet är hög. 

Relevans  
Vad gäller argumentets relevans ställs frågan om det är önskvärt att argumentet genomförs. 
Halldorfs ståndpunkt är ju att de abrahamitiska religionerna skall utgöra civilsamhällets försvar för 
den liberala demokratin mot en annalkande högerpopulism och meningslös konsumism. Det är 
inte säkert att grupperna själva kommer att kunna balansera varandra som idealet hävdar. Ett 
scenario är inte otänkbart, att någon minoritetsgrupp börjar agera exkluderande eller till och med 
repressivt mot andra minoritetsgrupper eller deras medlemmar eller medlemmar från 
majoritetsgruppen. Dessa skulle kunna ta formen av motsättningar mellan olika religioner och 
motsättningar mellan religioner och sekulariteten. Frågan måste ställas varför skulle de som tillhör 
en religion i det privata vara liberal i offentligheten? Det kan därför kan inte vara önskvärt med en 
heterogen offentlighet som den liberala demokratins försvar. Vidare ger en annan tolkning av 
liberalismen vid handen att den kan vara kulturbärande, varför det religiösa stödet inte behöver 
påkallas. Relevansen bedöms därför som låg. 

Postsekulär kompetens i det pluralistiska Sverige 

Religiösa gemenskapers mål vs liberalismens rätt till individuell 
frihet 

Som framgått av ovan visar Halldorfs kritik mot liberalismen flera väsentliga överensstämmelser 
med kommunitaristernas kritik mot liberalismen och Rawls teori om ett samhälle grundat på 
rättvisa som skälighet.277 Ofta förekommer formuleringar hos Halldorf som: ”Vi är inte autonoma 
individer som förverkligas genom oberoende utan social varelser som söker gemenskap.” Eller: 
”Tron på individens oberoende bottnar i den orealistiska människosynen som genomsyrar så 
mycket av vår kultur och politik. Vidare: ”Människan är inte självständig utan ett social djur som 
gör världen begriplig genom att dela den med andra.” 278  

För liberalismen är jaget primärt i förhållande till sina målsättningar på så sätt att jaget kan 
ifrågasätta även de starkaste idéer om hur ett gott liv skall gestaltas. Den liberala politiken syftar 
därför till att ge individen förutsättningar att kunna göra dessa värderingar och val. För 
kommunitarismens del handlar det om att formulera gemenskapens gemensamma målsättningar 
som konstituerar våra jag och göra oss medvetna om dem. Då kan en politik för det gemensammas 
bästa föras. En sådan gör det möjligt för oss att uppleva något tillsammans som den enskilde 
individen inte kan uppleva ensam.279 Halldorf uttrycker en liknande tankegång, när han hävdar att 
deltagandet i en gemenskap med ”ideal och visioner” leder till att man ger upp ett visst mått av den 
egna friheten genom att anpassa sig till andra. Men det kan också ”förverkliga en större frihet än 
den vi finner ensamma.”280  

Halldorf är kritisk till religionsbegreppet från 1700-talet som en skapelse av upplysningen.281 Fram 
till medeltiden ”betecknade religion dygden fromhet.”282 Det var också upplysningsprojektet som 
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ryckte upp människan från det förmoderna samhällets inrotade traditioner, där man åtminstone 
var något.283 Då det förflutnas samhälle och tid är förbi tar Halldorf fasta på samvetsfriheten och 
dess betydelse religionsfriheten från 1600-talet. Särskilt betonar Halldorf samvetsfrihetens tanke 
om att individen har rätt att själv söka sanningen och vara trogen sina övertygelser. 
Religionsfriheten behövs, eftersom den även försvarar rätten att utföra religiösa riter och praktiker, 
vilket rätten till tanke, förenings- och yttrandefrihet inte riktigt omfattar, enligt Halldorf.284 Det är 
också viktigt att individerna kan behålla såväl sina övertygelser som riter och praktiker genom att 
sluta sig samman i gemenskaper, eftersom ”ensam är aldrig stark” när det gäller övertygelser.285 En 
avgörande aspekt av religionsfriheten för Halldorf är att den medför att samhället skall anstränga 
sig ” lite längre än normalt”, när det gäller att gå religiösa grupper till mötes, så att de skall kunna följa 
sitt samvete och vara trogna sina övertygelser, praktiker och riter.286  

I detta sammanhang knyter Halldorf an till Charles Taylors definition om ett överlappande 
konsensus som ett sätt att nå gemensamma slutsatser om än ”på olika sätt”287, vilket torde vara 
liktydigt med att det inte finns någon gemensam utgångspunkt. Som ett exempel nämner Halldorf 
en allmän acceptans för människovärdet och den rikes solidaritet ”med den fattige”.288Vad detta 
betyder för de individuella rättigheter som tillkommer medborgarna i en sekulär liberal demokrati 
framgår av Halldorfs resonemang om utslaget i EU-domen289 om klädsel på arbetsplatser. EU-
domen gav arbetsgivaren rätt att förbjuda klädsel med synliga politiska, filosofiska eller religiösa 
symboler på sin arbetsplats.290  

Religiös klädsel på arbetsplatsen  

Enligt Halldorf kommer liberalismens moraliska tillkortakommanden fram i domslutets avvägning 
mellan två liberala principer, nämligen arbetsgivarnas rätt att bestämma över sin arbetsplats och 
individernas rätt att inte bli diskriminerade. Halldorfs hävdar att individerna i det liberala samhället 
garanteras rättigheter för att motverka konflikter dem emellan. Men det är inte möjligt att tillgodose 
dessa individuella rättigheter till fullo i ett mångkulturellt samhälle som kräver ett pragmatiskt 
handlande med jämkning och förhandling väglett av idén om det gemensamma goda.291 

Halldorf definierar inte explicit uttrycket ”ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle”, men 
hans användning torde vara i överensstämmelse med den normativa definitionen att den etniska 
och kulturella mångfalden bör godkännas politiskt för det gemensamma godas skull för hela 
samhället. Minoritetsgrupper som invandrare och hushåll bör officiellt erkännas som minoriteter 
och skyddas från diskriminering och assimilerande påtryckningar från majoritetsbefolkningen. 
Sådana krav är i sig diskriminering. Idén om mångkulturalism föreskriver normativt hur 
statsbildningen bör vara politiskt och socialt ordnad.292 Det betyder att en arbetsgivares krav på 
anpassning av klädsel till vad som är vanligt på arbetsplatsen utgör diskriminering i sig.   

I stället för att låta två rättigheter ”tävla med varandra” framhåller Halldorf att det behövs 
pragmatism och förhandling. Det som, enligt Halldorf, saknas i domslutet är ett resonemang utifrån 
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det gemensamma goda för det mångkulturella samhället Sverige.293 Det som saknas är ett 
inifrånperspektiv till skillnad från EU-domens utifrånperspektiv, där en opartisk avvägning görs 
mellan två principer. En avvägning som Halldorf hävdar är godtycklig, eftersom den inte tar hänsyn 
till praktiska omständigheter. Så avvisar Halldorf bärandet av burka på arbetsplatser, eftersom 
kommunikationen med t.ex. små barn försvåras om ansiktet inte visas. Däremot är slöja inget 
praktiskt hinder.294  

Utifrån det gemsamma goda gör Halldorf analysen att det främst är muslimska kvinnor med hijab 
och som står långt från arbetsmarknaden som kommer att utestängas från arbete. Detta får i sin 
tur marginalisering och isolering som följd. Vidare underblåses motsättningen mellan Väst och 
islam till extremisters favör. Med idén om det gemensamma goda som styrmedel för att ”navigera” 
i det mångkulturella Sverige, bör gruppen företagare förstå att de ”är en del av ett större 
sammanhang: vårt gemensamma samhälle”, och därför bör de avstå en del av sina rättigheter.295   

Därmed möjliggör det gemensamma goda för de olika samhällsgrupperna att tillsammans uppleva 
något som är mer värdefullt än vad de kan uppleva som åtskilda och ensamma. EU-domens 
opartiska bedömningen har ersatts med reflektion, fördjupning och medvetandegörande om de 
gemensamma mål som, enligt Halldorf, det svenska mångkulturella och mångreligiösa samhället 
har. Gruppens ställning skulle stärkas på bekostnad av de individuella rättigheterna, men den 
religiösa gruppen och gruppen arbetsgivare blir mer jämlika. Eftersom EU-domstolen inte arbetar 
efter dessa praktiska hänsyn och låter sig vägledas av det gemensamma goda, anser Halldorf att de 
sammanjämkningar som framgår av hans analys borde kunna ske i praktiken utan domstolsutslag. 
Juridiken är en sista utväg att ta till, enligt Halldorf.296 

Samvets-och religionsfriheten blir alltså det stöd som Halldorf tar mot den liberala tomheten, så 
att religiösa grupper från sitt inifrånperspektiv skall kunna leva i dygdig fromhet så långt som det 
är möjligt i dagens samhälle. 

Föräldrars rätt att uppfostra sina barn i en religiös tradition 

När det gäller frågan barns uppfostran och föräldrars rätt att föra vidare en religiöst kultur hänvisar 
Halldorf till ett antal källor av universell karaktär som barnkonventionen, EU:s rättighetsstadga och 
paragrafer i FN:s universella stadga om mänskliga rättigheter. Utifrån dessa drar Halldorf slutsatsen 
att föräldrar har rätt att uppfostra sina barn i en religiös tradition. Att välja en konfessionell skola 
för barnen är en del av rätt. Därför är Jan Björklunds påstående att skolan inte får bli en fortsättning 
på föräldrarnas religiösa uppfostran felaktig.297  

Olika uppfattningarna om barn och religion handlar, enligt Halldorf, egentligen om människosyn. 
De som hävdar, att uppfostran av barn bör lämna utrymme åt individen att i mer mogen ålder välja 
livsåskådning, har missförstått hur en människa blir till. Det är inte genom individens egna fria och 
oberoende val som människan blir inte till. Människan är i stället en kulturvarelse som blir till 
genom sina relationer till omgivningen. Detta formar barnet, menar Halldorf, långt innan det ”kan 
göra några så kallade fria val.”298  

Halldorf ligger här nära MacIntyres uppfattning att individen får sin moraliska särart genom att 
ärva sin familjs, sin stads, sin nations förflutna till vilka också skulder, förväntningar och 
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förpliktelser är knutna. Föreställningen att kunna lämna dem för en universell norm genom ett 
individuellt val är en illusion.299 Halldorfs formulering om ”så kallade fria val” ger belägg för en 
stark överenstämmelse.  

Halldorf hänvisar både de liberala individuella rättigheterna utgör en grund för föräldrars rätt att 
uppfostra sina barn i en religiös tradition, men betonar också starkt kommunitarismens sociala 
identitetsbegrepp.  

Omskärelse  

Vad gäller diskussionen angående omskärelse av små pojkar vidgår Halldorf att det är ett 
oåterkalleligt ingrepp, men relativiserar det genom att hävda att också uppfostran i en kultur 
framkallar ”i någon mening oåterkalleliga spår.” Skillnaden är därför inte så stor.300  

Här ställs ånyo två liberala principer mot varandra. Föräldrarnas rätt att uppfostra barnen i en 
religiös tradition och individens, även barnets rätt, till kroppslig integritet och att själv bestämma 
över sin kropp.301 Det som är avgörande för Halldorf är att ett förbud skulle få stora sociala 
konsekvenser och innebära ”ett förbud mot juridiskt och muslimskt liv i Sverige.”302 Därför kan 
barns individuella rätt att bestämma över sin egen kropp inte tillgodoses full ut. Halldorf hävdar 
att detta har sin grund i en ”sannare syn på människan, en sundare idé om relationen mellan barn, 
stat och förälder”.303  

Återigen tycks det som om kommunitaristernas sociala identitetsbegrepp är avgörande för 
Halldorf. Alla pojkar är ju någons son, tillhörig någon profession, medlem i någon nation etc. Alltså 
gäller att ”vad som är gott för mig måste vara det goda för en som bär upp dessa roller.”304 

I motsats till EU-domstolen dom i fallet med religiös klädsel på arbetsplatsen har lagstiftningen i 
Sverige gjort ett undantag för omskärelse av icke-medicinska skäl.305  

Halldorfs argument kan formleras på följande sätt: 

P4 Om religiösa gemenskaper skall kunna bevaras och vara trogna sina övertygelser, riter 
och praktiker, bör det sekulära samhället ge upp en del av sina liberala individuella 
rättigheter för det gemensamma goda i det mångkulturella Sverige 

Logisk styrka 

Den opartiska positionen en gång till 

För att få rätten att vara trogen den egna övertygelsen utgår Halldorf från två universella mänskliga 
rättigheterna, nämligen samvets- och religionsfriheten. Det innebär att Halldorf ställer sig bakom 
ett perspektiv som intar en neutral position i förhållande olika övertygelser. Det är ett perspektiv 
som också skiljer religionen från politiken, då inget beslut från någon specifik övertygelse skall 
tvingas på andra med andra övertygelser (Förutom just denna övertygelse om neutralitet i 
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förhållande religiösa övertygelser.) Det är ett sekulärt perspektiv som alltså står utanför de religiösa 
övertygelsernas inifrånperspektiv. 

Men i sin kritik av sekulariteten relativiserar Halldorf det sekulära perspektivet, när han hävdar att 
det endast är ett bland andra perspektiv.306 Det får till följd att det bara finns inifrånperspektiv. Om 
så är fallet betyder det att Halldorf gör sig till tolk för ett inifrånperspektiv, som inte har någon 
relevans för de inifrånperspektiv, som hävdar att det inte finns någon rätt att själv söka sanningen 
och vara trogen sin funna övertygelse. Halldorf hamnar då återigen i det kontradiktoriska dilemmat 
- några perspektiv är universella och inga perspektiv är universella.  Om den ena är sann är den andra falsk 
och omvänt.  

Konstitueras jaget av vår sociala identitet? 

Antagandet om den sociala identiteten som determinerande för individens värderingar och moral 
är helt orimlig. Att vi påverkas av våra uppväxt är inget djärvt påståenden. Såsom den framförs av 
Halldorf, att det inte går att göra några s.k. fria val, innehåller den inte desto mindre en 
kontradiktorisk motsägelse. Satserna alla individer håller fast vid sin historiskt sociala identitet och några 
individer håller inte fast vid sin historiskt sociala identitet kan inte båda vara sanna. Om den ena är sann är 
de andra falsk och omvänt. Om kommunitaristerna påstående är sant, återstår det att förklara två 
empiriska fakta, dels varför religiösa gemenskaper ofta är så rädda för att kritik och assimilation ska 
leda till att individer medvetet lämnar sin historiskt sociala identiteten, dels att många faktiskt träffar 
valet att både ändrar sig och kritiserar sin gamla tradition. 

Tanken att individen endast kan reflektera över, fördjupa och medvetandegöra sig själv om sin 
sociala tillhörighet och dess livsmål förefaller tämligen torftigt.307  

Argumentationsknep  

Vad gäller frågan om föräldrars rätt att uppfostra sin barn hänvisar Halldorf till ett flertal universella 
rättigheter till föräldrarnas fördel som artikel 26 i FN:s stadga om mänskliga rättigheter, EU: 
rättighetsstadga Europakonventionen och FN:s barnkonvention, §14.308 De två första styckena i 
barnkonventionens § 14 lyder i sin helhet. De fetstilade partierna är de som Halldorf citerar och 
hänvisar till.309 

 Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. 

 Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande fall, 
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med 
barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.310 

Frågan borde ställas hur förenlig omskärelse av pojkar är ”med barnets fortlöpande utveckling” 
och på vad sätt det utgör ”ledning”?  Inte heller för Halldorf någon diskussion om vad § 14:s första 
stycke, dvs ”barnets rätt till…”, kan betyda i förhållande till föräldrarnas rätt. Halldorf använder 
sig här av argumentationsknepet att underlåta att nämna information som skulle kunna tala emot 
den egna ståndpunkten.311 
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Bedömning av den logiska styrkan 

Den logiska styrkan för att liberala principer skall ge vika för religiösa gemenskapers övertygelser 
måste bedömas som låg, då Halldorf i båda fallen ovan intar två motsägande ståndpunkter och 
använder argumentationsknep för att undvika källor som kan problematisera hans slutsatser. 

Hållbarhet  

När det gäller hållbarheten hos normativa argument ställs frågan hur troligt det är att ett 
handlingssätt eller värde enligt tesen medför argumentet. Om Halldorfs huvudtes genomförs, dvs 
att den liberala staten tar hjälp av de abrahamitiska religioner kommer P6 att förverkligas. 
Argumentet har mycket hög hållbarhet. 

Relevans 

Ju större värde ett argument har eller ju bättre det är att argumentet förverkligas desto större 
relevans har argument för tesen. Detta gäller om argumentet utsäger något om verkningarna eller 
konsekvenserna av att godta tesen eller uppföra sig som tesen föreskriver.  

Överlappande konsensus utan gemensam utgångspunkt 

Halldorfs tanke, att gränsdragningar mellan divergerande uppfattningar skall avgöras av ”praktiken, 
inte teorierna” i det mångkulturella samhället, bär Taylors tanke om en överlappande konsensus, 
som utgår från att ingen gemensam utgångspunkt finns men ändå är en konvergering att förvänta.312 
Risken är att överenskommelserna blir så allmängiltiga att de ger utrymme för vitt skilda tolkningar. 
Ett sådan arbete pågår ständigt inom FN:s ram. Barnkonventionen torde vara ett belysande 
exempel på en sådan kompromiss. De flesta kan nog komma överens om att man bör behandla 
barn utifrån” barnets bästa”. Men tolkning av vad som är ”bäst” för barnet torde skilja sig åt 
väsentligt i t.ex. Iran och Sverige. 

När Halldorf hävdar att ”teorierna” saknar revelvans skall det förstås som ett ställningstagande mot 
liberalismens ansats att tänka ut hur samhället skall organiseras och styras från början. Allmängiltiga 
eller generella problem finns endast hos filosoferna, medan problem i verkligheten är praktiska. 
Det är möjligt, enligt Halldorf, ”att mötas över paradigmgränserna – åtminstone i praktiken.313 
Därmed tycks Halldorf förkasta liberalismens kontraktsmodell och även Rawls ursprungsposition 
med en ”slöja av okunskap”.  

Ett allmänt tillgängligt språk över religionsgränserna  

Halldorf avvisar också tanken på ett gemensamt språk i offentligheten som ställs av både Rawls 
och Habermas. Enligt Halldorf, skulle ett sådant språk vara ”en sekulär variant av 
upplysningstraditionen” med enda syfte att skilja religion och politik åt.314 Det viktigaste för 
Halldorf är att bedömningen vid gränsdragningar kompletteras med ett resonemang om det 
gemensam goda.315 

Bristen på ett gemensamt språk över religionsgränserna framkommer i resonemanget rörande 
omskärelse av pojkar. Halldorf anser konflikten stå mellan problemet att ”barnet fråntas rätten att 
själv få välja” och det ”faktum” ingreppet är ”litet och okomplicerat” samt att det skulle vara 
omöjligt att vara jude eller muslim i Sverige vid ett förbud.316 Men det finns ett medicinskt 
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vetenskapligt språk tillgängligt för alla som bedömer att de medicinska skälen för omskärelse är få, 
att komplikationer och effekter inte är oväsentliga. Ingreppet kan ha effekt t.ex. i hivdrabbade 
områden, dock är det inte helt klarlagt vad som är oberoende eller beroendevariabel bl.a. beroende 
olikheter i standarden för och tillgång till allmänhygien.317 Hänvisningen till det gemensamma goda 
väger för Halldorfs del över åt den religiösa gruppens favör att bevara sina riter.318  

Den normativa mångkulturalismen  

Själva idén att några grupper inte skall behöva ändra på sig utan alltid kunna bevara sina särdrag är 
en anakronism. Samhällsutvecklingen fungerar inte på det sättet. Att trosföreställningar och 
kulturer tunnas ut och försvinner är en del av historiens gång som får accepteras.319 Rawls ställer 
frågan om samhällets stabilitet över tid. Ett av hans svar var är att ett samhälle baserat på rättvisa 
som skälighet måste utbilda sina medborgare till att acceptera den politisk ordningen. Rawls menar 
också att samhällsinstitutionerna skall fungera oklanderligt, vilket torde öka medborgarnas 
acceptans för systemet. Rawls räknade också med att de allomfattande doktrinerna skulle var öppna 
för förändring och till slut konvergera med det politiska systemet. Att framförallt utbildningen av 
kommande generationer skulle innebära ett borttynande av några kulturella gemenskaper är något 
oundgängligt som måste godtas.320  

Den normativa mångkulturalismen krav på skydd från all förändring kan innebära en mängd 
svårigheter för ett liberalt samhälle, där medborgarna är fria och jämlika och åtnjuter lika rättigheter 
och skyldigheter. Kärnan i mångkulturalismen ligger i att jämlikhet mellan grupper premieras istället 
för alla medborgares lika rätt till frihet. Följden av detta kan bli att olika grupper ges olika legala 
rättigheter, undantag ges för regler som gäller för andra medborgare, inskränkningar i friheten att 
kritisera andra kulturer, yttrandefriheten kan begränsas av en generös tolkning av 
religionsfriheten.321  

Minoritetskulturer kommer i kläm 

Även minoritetskulturernas frihet kan komma i kläm om de beviljas undantag. Det kan få till följd 
att religion och tradition i stället sätter gränser för individens frihet inom minoritetskulturen.322 Att 
detta förekommer i Sverige framgår av två artiklar av DN:s journalist Niklas Orrenius.323 Där 
framkommer bl.a. att lett avhopp från den religiösa gemenskapen inte är en reell möjlighet. Ett 
exempel på hur ett kan präntas in från tidig ålder framgår av en kvinnas berättelse att hennes 
föräldrar skållade hennes armar i varm vatten för att hon skulle få en uppfattning om tillvaron i 
helvetet om tron övergavs.324   

                                                 
317 Exempel på tillgänglig forskning: Male circumcision and sexual function in men and women: a survey-based, 
cross-sectional study in Denmark: https://academic.oup.com/ije/article/40/5/1367/658163  
https://www.ottar.se/artiklar/studier-st-rker-argument-mot-omsk-relse-av-pojkar; Ottar Studier stärker argument 
mot omskärelse https://www.ottar.se/artiklar/studier-st-rker-argument-mot-omsk-relse-av-pojkar  För 
enighet/oenighet hos mosaiska trosbekännare: Svenska Dagbladet: Barnet har rätt till kroppslig integritet, Sundström, 
Jesper. 2019-10-05 
318 Halldorf diskuterar kvinnlig könsstympning vilket ingår i föräldrarnas rätt, när de utövar ledning över barnet. 
Halldorf hänvisar till barnkonventionen § 37(a) om att barn inte får utsättas för tortyr och grym behandling. Att 
barnet berövas rätten att själv få bestämma över sin egen kropp berörs inte av Halldorf. 
319 Se avsnittet Överlappande konsensus sid 9f 
320 Ibid  
321 Bauhn, Per & Demirbag-Sten, Dilsa (2010): Till frihetens försvar. En kritik av den normativ multikulturalismen, Nordstedts 
Stockholm, Sid.14 
322 Ibid. Sid. 15 
323 Dagens Nyheter, Hot om död skrämmer ex-muslimer i Sverige 2019-01-31, Religiöst förtryck finns i Karachi - och i Karlstad) 
2019-02-01. Orrenius, Niklas 
324 Ibid Hot om död skrämmer ex-muslimer i Sverige  

https://academic.oup.com/ije/article/40/5/1367/658163
https://www.ottar.se/artiklar/studier-st-rker-argument-mot-omsk-relse-av-pojkar
https://www.ottar.se/artiklar/studier-st-rker-argument-mot-omsk-relse-av-pojkar
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Det föreligger en risk att detta förtryck osynliggörs, när det omgivande samhällets insyn och 
kontroll minskar.325 Risken är också stor för ett okritiskt förhållningssätt till den egna traditionen, 
eftersom denna prövas mot de interna kriterier för den etiska rationalitet som gruppen själv 
uppställer. Det blir också svårt att bedöma olika åskådningar i förhållande till varandra.326 Detta 
kan leda till att kritik av religiösa övertygelser om värden, moral och om hur livet skall levas blir 
omöjlig. Därmed försvåras förändring och moralisk utveckling.327  

Halldorf för inga resonemang om konflikter och förtryck inom religiösa samfund och förbiser då 
att spänningen mellan religionen och sekulariteten kommer att stå i förgrunden. Den part som skall 
ge upp en del av sina rättigheter alltid är det sekulära samhället, eftersom modellen med individuella 
rättigheter ”inte når hela vägen fram i ett mångkulturellt samhälle, där mer av jämkning, pragmatism 
och förhandling krävs.” Vidare hävdar Halldorf att politiken också behöver ”navigera med hjälp 
av idéer om det gemensamma goda.”328  

Inskränkning av yttrandefriheten   

Ett exempel på att grundläggande fri- och rättigheter som yttrandefriheten kan inskränkas är domen 
som utfärdats av ECHR (European Court of Human Rights vars slutgiltiga domslut är vägledande 
för medlemsstaterna).329  Domen gäller en svarande kvinna i Österrike, som betecknat Mohammads 
äktenskap med Aisha som pedofili. Den svarande hävdade att detta var ett problem att Mohammad, 
som är idealet för alla muslimer att efterliknade, hade utfört en sådan handling.  Den svarande var 
engagerad i ett högerparti och hade hållit seminare för medlemmar, men det hade också varit öppna 
för utomstående. Den svarande dömdes i österrikiska domstolar till böter om 480 Euro men 
överklagade sedan till EHCR. Domstolen konstaterade att uttalandena ”sannolikt väcker berättigad 
indignation hos muslimer” och domstolen klassificerad kvinnans uttalanden ”som en kränkande 
attack mot islams profet, som var kapabel att röra upp fördomar och sätta religiös fred i 
riskzonen”.330 EHCR fastställde domen om böter för nedvärdering av islams profet Mohammad 
som ej värdig vördnad.331 

Transformering av den politiska gemenskapen 

Krav på undantag i Sverige har b.la.  framförts av Mosa Sayed. I en doktorsavhandling i juridik vid 
Uppsala universitet pläderar han för att sharialagar skall tillämpas vid arvskifte för muslimer med 
medborgarskap i ett land som tillämpar sharia. I enlighet med lika individuella rättigheter innebär 
detta en diskriminering av kvinnliga arvingar som då kommer att ärva mindre än manliga. Men 
Sayed hävdar att muslimer blir diskriminerade om sharia inte följs. Bauhn/Demirbag-Sten drar 
slutsatsen att om muslimer inte skall känna sig diskriminerade, så måste ärvande döttrar 
diskrimineras.332 

Mohammad Aldebe, dåvarande ordförande i Sveriges Muslimska Förbund, ställde krav på 
särlagstiftning till skydd för svenska muslimers religiösa identitet i ett öppet brev till 
riksdagspartierna 2006. Framförallt gällde kraven om särlagstiftning på familjepolitikens område. 
Kraven är desamma som Mosa Sayeds, nämligen att sharialagar skall tillämpas för muslimer i 
Sverige.333 Om en sådan lagstiftning genomförs skulle Sverige refeodaliseras hävdar 

                                                 
325 Bauhn, Peer (2004) Sid.19 
326 Grenholm, Carl-Henrik (2014): Etisk teori Kritik av moralen, Studentlitteratur, Sid. 211f 
327 Grenholm, Carl-Henrik (2003): Bortom humanismen En studie i kristen etik, Verbum, Sid 158 
328 Halldorf Sid 148 
329 Case of E.S. v. Austria, Application no. 38450/12, Judgment Strasbourg, 2018-10-25 
330 Ibid, Sid. 21 min översättning 
331 Ibid Sid. 2ff min översättning 
332 Bauhn, Per & Demirbag-Sten, Dilsa (2010) Sid. 151f 
333 Ibid Sid. 158 
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Bauhn/Demirbag-Sten., eftersom rättigheter för individen då kommer att bero på 
grupptillhörighet.334 Detta omdefiniera den politiska gemenskapen från en gemenskap av 
individuella medborgare till en gemenskap av kulturgrupper, en gemenskapernas gemenskap.335 

En annan definition av det mångkulturella samhället  

Bauhn/Demirbag-Sten presenterar en annan definition av begreppet mångkulturellt, 
mångkulturalism som inte grundas på idén att medborgerliga rättigheter och skyldigheter skall 
bestäms utifrån kulturell och religiös identitet. En sådan definition bygger på att det mångkulturella 
samhället är ett öppet och fritt samhälle. Alla medborgare kan ta del av olika kulturella värdesystem 
samt välja mellan flera alternativa förebilder för ett gott liv. Samhällsklimatet är tolerant utan krav 
på likriktning och anpasslighet. Ett sådan samhälle förutsätter lagar och regler som garanterar att 
alla medborgare har lika rätt till frihet. Denna rätt inbegriper även rätten att kritisera och lämna 
kulturer och religioner.336 En sådan definition ligger i linje med Carl-Henrik Grenholms ståndpunkt 
att det alltid måste vara mjöligt att kritisera moraliska doktriner så att de svarar mot dagens moderna 
uppfattning.337  

Bedömning av relevansen  

Det tycks svår att förstå hur den normativa mångkulturalismen och Halldorfs tanke om praktiskt 
jämkning utifrån resonemang om det gemensamma goda som leder till avsteg från de individuella 
rättigheterna skulle leda till ett försvar av liberalismen och dess politiska ramverk mot 
högerpopulismen. En samlad bedömning mot bakgrund av ovanstående blir att det inte kan vara 
önskvärt att P6 realiseras. Relevans är låg. 

  

                                                 
334 Ibid Sid.152 
335 Ibid Sid. 165 
336 Ibid Sid. 12 f 
337 Grenholm, Carl-Henric (2003) Sid. 158 
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Resultat 

Utfall av relevansprövningen  

Två tabeller 
Tabellerna nedan redovisar relevansen av huvudargument för Halldorfs huvudtes. Underargument 
har inte tagits med i redovisningen då det skulle ge en missvisande bild av relevansen.  

Tabell A visar en total bild av argumentationsanalysen resultat.  

Tabell B 1–7 visar utfallet av relevansprövningen för de tre contraargumenten samt för vart och 
ett av de fyra proargumenten för Halldorfs huvudtes: Det svenska civilsamhället bör med hjälp av etiska 
traditioner från de abrahamitiska religionerna bekämpa den nationalistiska populismen inom ramen för den 
politiska liberalismen.  
 
Tabell A    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

 1 6  

 

I nedanstående tabeller visas under respektive huvudområde relevansprövning för varje enskilt 
huvudargument. 
 
Utfallet av relevansprövningen för Religionen och modernitet med de empiriska argumentet 
C1C1: Sambandet mellan modernitet och sekularisering, dvs att modernisering obönhörligt leder till sekularisering, 
är ogiltigt, sammanfattas i tabell B1: 
 
Tabell B1    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

  1  

 

Utfallet av relevansprövningen för Religion och våld med det normativa argumentet C1C2: 
Frågan om jihadistisk terror är förenlig eller oförenlig med islams tradition bör enbart besvaras av muslimska ledare 
och teologer, dvs enligt de av muslimerna själva angivna kriterier för etisk rationalitet, sammanfattas i tabell B2: 
 
Tabell B2     

Mycket hög Hög  Låg Mycket låg 

   1  
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Utfallet av relevansprövningen för Den tomma liberalismen med det normativa argumentet 
C1C3: I de abrahamitiska religionerna erhåller människan sitt människovärde genom att vara skapad till Guds 
avbild, sammanfattas i tabell B3: 
 
Tabell B3    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

  1  

 

Utfallet av relevansprövningen för Det politiska problemet med religiös pluralism, med det 
normativa argumentet P1: Sekulära medborgare och politiker bör erkänna det postsekulära perspektivets 
giltighet i Sverige, sammanfattas i tabell B4: 

Tabell B4    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

 1   

 

Utfallet av relevansprövningen för Den sekulära statens dilemma med det empiriska argumentet 
P2: Om den religiösa mångfaldens gemenskap och sammanhållande etos fostrat medborgarna till goda demokrater 
och medverkat till demokratins förverkligande utan tvångsmakt, kan den göra det en gång till, sammanfattas i 
tabell B5: 
 
Tabell B5    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

  1  

 

Utfallet av relevansprövningen för Behövs det fler källor som erbjuder gemenskap och ett 
sammanhållande etos med normativa argumentet P3: Offentligheten i den liberala staten bör vara 
heterogen istället för homogen, sammanfattas i tabell B6: 
 
Tabell B6    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

  1  
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Utfallet av relevansprövningen för Postsekulär kompetens i det pluralistiska Sverige med 
normativa argumentet P4: Om religiösa gemenskaper skall kunna bevaras och vara trogna sina övertygelser, 
riter och praktiker, bör det sekulära samhället ge upp en del av sina liberala individuella rättigheter för det 
gemensamma goda i det mångkulturella Sverige, sammanfattas i tabell B7: 
 
Tabell B7    

Mycket hög Hög Låg Mycket låg 

  1  

 

Kommentarer och slutsatser  

Argumentens fördelning på satstyper och relevans 
Proargumenten fördelar sig enligt satstyp på 1 empirisk, 3 normativa. och 1 metafysisk.  P1 som är 
normativt har hög relevans P2 som är empirisk har låg relevans. P3 och P4 som är normativa har 
låg relevans. Contraargumentet fördelar sig enligt satstyp på 1 empirisk, 1 normativ och 1 
metafysisk. Alla tre augmenten har låg relevans. 

Den låga relevansen för de normativa argumenten förklaras av att motsägelser förstör koherensen. 
Det metafysiska argumentet om människovärde har fått låg relevans då det innehåller ett 
cirkelbevis. Vad gäller det empiriska argumentet om sekulariseringen är forskningen av sent datum 
och det är möjligt att Halldorf inte har haft kännedom därom när han skrev sin bok.  

Tre contraargument  
Som angavs under avsnittet om argumentationsanalysens struktur har argumenten behandlats i en 
medveten ordningsföljd. För att kunna argumentera för sin huvudtes behövde Halldorf visa att 
sekularisering inte följer ur moderniseringen (C1C1), vilket innebär att modernisering är möjligt 
utan sekularisering, att religionen inte innebär våld (C1C2) och att religionen kan bidra med något 
positivt till samhället, en stabil grund för människovärdet (C1C3). Analysen har visat att ett (C1C1) 
är osannolikt, (C1C2) är kontradiktoriskt och (C1C3) är ett cirkelbevis.  

Sambandet modernisering och sekularisering tycks dock inte var avskrivet. Istället verkar det som 
om det var antagandet om den snabba takten som var felaktigt. Vad gäller frågan om religion och 
våld - i dagsläget främst utförd i islams namn - förespråkar Halldorf ett inifrånperspektiv men talade 
samtidig som utanförstående om vad resultatet skulle bli. Att inifrånperspektivet skulle komma 
fram till Halldorfs slutsats verkar inte alldeles givet. Ifråga om människovärdet önskar Halldorf 
tillskriva kristendomen hela förtjänsten, då det istället är fråga om en långsam historisk process, 
precis som sekulariseringen. Halldorfs försök att bemöta tre viktiga argument mot sin huvudtes 
lyckades alltså inte.  

I argumentationen om en heterogen offentlighet förespråkar Halldorf kommunitaristernas tes om 
den tomma liberalismen, dvs att liberalismen inte erbjuder någon grund för etiska 
ställningstaganden. Om så vore fallet, följer logiskt att någon annan grund bör sökas om än inte 
just den Halldorf föreslår. Men det ger ett större utrymme för Halldorfs tes. Emellertid bygger 
tesen om den tomma liberalismen på antagen (främst kommunitaristernas uppfattning om jaget) 
som inte är övertygande nog. Inte heller en nära nog tillräcklig förutsättning för Halldorfs 
argumentation kan infrias.  
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Fyra proargument om religion och nationalism  

Den religiösa pluralismen  
När det gäller förslaget till lösning på den religiösa pluralismens problem med allomfattande och 
ofta motsägande religiösa doktriner, ligger Halldorf tämligen nära Habermas, även om Halldorf i 
det sammanhanget inte diskuterar något förbehåll för religiösa ståndpunkter i samhällsdebatten 
och dessas påverkan på poliska beslut. (P3) Här har argumentet hög relevans. Värdepremissen för 
slutsatsen om respekt och dialog torde ha få kunna ha invändningar emot. 

Ett svagt analogislut  

När Halldorf griper tillbaka på frikyrkorörelsen demokratiska roll för omvandlingen av Sverige till 
en modern demokrati och hävdar att en diversifierad protestantisk kristenhet kan jämföras med 
dagens diversifierade religiösa situation och en sekulär majoritetsbefolkning, skapas ett analogislut 
som är mycket svagt. (P2) Att den av migrationen drivna religiositeten skulle kunna utgöra en 
politisk kraft mot högerpopulismen på samma sätt som frikyrkorörelsen framstår som osannolikt. 
Halldorf har här tagit till sig Böckenfördes propå om religionen som en samhållande kraft för den 
liberala samhällsformationen. Det är troligt att en sydtysk katolsk omgivning ger andra 
förutsättningar.  

Religion eller nationalism 

När frågan om hur olika grupper skall komma till tals och hur gränsdragningar skall göras dem 
emellan i ett mångkulturellt samhälle, visar Halldorf tydlig vartåt han syftar (P3). Halldorf 
identifierar två huvudfunktioner för att organisera ett samhälle som han ställer mot varandra. Dessa 
är religionen och nationalismen. Som religiös förespråkare för monoteismen väljer han religionen. 
Han skulle dock kunna välja en nationalism uppburen av religionen. Men Halldorf avvisar 
nationalismen, då han menar att den ställer folk mot folk, behandlar minoriteter illa och utövar en 
statsindividualism utifrån en felaktig människosyn som betonar individens autonomi och 
oberoende på bekostnad av framförallt religiösa gemenskaper. Det förhåller sig så, att Halldorf är 
kritisk till upplysningen som har ryckt upp människan från hennes traditionsbundna rötter. Han 
avvisar liberalismens individualism och hävdar att delar av den inte kan tillämpas. Liberalismen 
saknar, som Halldorf utrycker det, ”etisk kompass”.338 

När Halldorf diskuterar hur offentligheten skall gestaltas i ett mångkulturellt samhälle förespråkar 
han en heterogen offentlighet som bygger på jämlikhet mellan grupper och inte individer. Halldorf 
ligger här nära tänkare som Iris Young, men hans hemvist står till kommunitarister i allmänhet och 
till Alasdair MacIntyre och Charles Taylor i synnerhet. I sin argumentation intar Halldorf ofta 
motsägelsefulla positioner, vilket kan hänföras till att Halldorf argumenterar utifrån olika roller. 
Han rör sig tämligen bekymmersfritt mellan att å ena sidan att hävda gruppens strikta 
inifrånperspektiv, vare sig det rör sig om Halldorfs egen grupp eller andra gruppers, till att inta en 
utifrånposition från vilken grupper kan jämföras och bedömas. Resultatet av detta blir att Halldorf, 
liksom MacIntyre och Young, ett flertal gånger hamnar i kontradiktoriska motsägelser. 

Determinerad social identitet och överlappande konsensus utan 
gemensam utgångspunkt 
När Halldorf diskuterar möjligheten för religiösa samfund att finna utrymme för sin 
religionsutövning i ett liberalt samhälle blir inflytandet från av MacIntyres och Taylor tydligt (P4). 
Dels ligger Halldorf nära MacIntyres syn på hur människans sociala identitet är determinerad av 

                                                 
338 Halldorf, Joel (2018) Sid. 115f 
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hennes omgivande omständigheter och bestämmande för individens moraliska värden. Varje 
individuellt val utifrån en universell norm är en katastrof. Dels ligger Halldorf nära Taylors 
uppfattning om en överlappande konsensus utan gemensam utgångspunkt. Halldorf försätter sig 
återigen i ett kontradiktoriskt dilemma, då han tar utgångspunkt i sekulära universella fri- och 
rättigheter som samvets- och religionsfriheten samtidigt som han hävdar att det sekulära perspektiv 
är ett bland flera och inte utgör någon norm. Då alla samfund inte bejakar dessa rättigheter torde 
Halldorfs utgångspunkt för dem framstå som ett irrelevant inifrånperspektiv. Ändå skall de 
konvergera till någon punk som skall försvara den liberala demokratin. I stället för att värna det 
liberala politiska ramverket med dess individuella rättigheter tycks Halldorfs ansats leda till att dessa 
ersätts av en sammanslutning av jämlika kulturgrupper. 

Konklusion 
Då Halldorfs båda två sist behandlade normativa argument angående offentlighetens utformning 
och att det sekulära samhället till viss del skall ge upp individuella fri- och rättigheter innehåller 
kontradiktoriska motsättningar, förstörs koherens för argumentationen. Det uppsatta målet, att de 
monoteistiska religionerna, inte utan friktion med den sekulära majoriteten, skall utgöra försvaret 
för demokratin mot en hotande högerpopulism, ter sig inte väl underbyggt.  

SLUTDISKUSSION  

Att välja mellan två alternativ 
Halldorf ställer religionen och dess religiösa gemenskaperna mot den liberala nationalstaten och 
dess garanterande av individuella rättigheter. Om religionen väljs som ordnande funktion för 
samhället istället för nationalismen inskränks individens möjlighet att kunna välja 
högerpopulismen. Den individuella statsindividualismens fri- och rättigheter kommer då att 
begränsas i den överlappande consensusprocessen, som inte medger att dessa kan infrias till fullo. 
Den liberala staten skulle i ett sådant scenario kraftigt trängas tillbaka och uppgiften att upprätthålla 
en strikt neutralitet mellan religionerna överlämnas till religionerna själva. Det verkar vanskligt att 
på lång sikt anförtro åt monoteistiska religioner, som var och en för sig, inte utan totalitära drag, 
gör anspråk på att förvalta den absoluta sanningen, ett sådant uppdrag.  En ytterliga svårighet 
återfinns i den överväldigande sekulära majoritetens beredvillighet att acceptera ett sådant utrymme 
för religionen med en illiberal demokrati som yttersta resultat. Halldorfs enda svar till de sekulära 
medborgarna är att de bör gå i kyrkan för att ”rädda demokratin”.339 Detta verkar vara en 
överdriven instrumentalistisk syn på religionen. Den framstår också som naiv. Snarare ter sig 
Bauhn/Demirbag-Stens framtidsscenario från 2010 som mer realistiskt, nämligen att 
majoritetsbefolkningen själv upplever sin egen kultur som hotad och börjar värna den.  

Religiöst utrymme med förbehåll? 
Detta tvådelade val, religionen eller högerpopulismen, bygger på att Halldor betraktar pluralismen 
som moderniseringsprocessens slutpunkt och definierar det pluralistiska samhället i termer av den 
normativa mångkulturalismen. Men en sådan definition av pluralismen är inte nödvändig. Religiösa 
gemenskaper kan ges ett stort utrymme i civilsamhället. För religiösa arguments betydelse i det 
politiska beslutsfattandet kan det ställas förbehåll, som krav på ett gemensamt språk och den 
vetenskapliga kunskapens primat, enligt Rawls och Habermas. Då minskar risken för att samhället 
blir en sammanslutning av gemenskaper, i stället för en sammanslutning av individuella 
medborgare.  

                                                 
339 Expressen, Rädda den liberala demokratin – gå i kyrkan, 2017-12-29 
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Detta ogillas dock av Halldorf vars motsägelsefulla argumentation reser frågan om han egentligen 
avvisar upplysningens neutralitet och objektivitet. Fler omständigheter talar för att så är fallet. 
Uppskattningen av det förmoderna samhället, kritiken mot upplysningen och liberalismen, 
människosynen om ”hur en människa blir till”, avvisandet av ett gemensamt språk över 
religionsgränserna, förnekandet av möjligheten att teoretisera över samhällets organisation och 
styre, definitionen av religion fram till medeltiden som betecknande dygden fromhet - alla utgör 
talande exempel. Men dåtid är och förblir dåtid som inte kommer igen. Det tycks som om Halldorf 
tar spjärn mot den sekulära moderniteten med hjälp av John Lockes tanke att det är staterna det är 
fel på och inte religionerna.340 Om religionerna bara lämnas i fred klarar de sig själva. Då kan de 
komma till sin rätt som om upplysningen aldrig hade inträffat. Det tycks som om Halldorf när 
samma längtan till religionens svunna storhetstid som högerpopulismen till nationalstatens. 

Om sekulariseringsprocessen fortsätter  
Ett annat problem med dikotomin är att den inte är uteslutande, eftersom Halldorf inte har kunnat 
visa att det inte finns något alternativ, t.ex. Rawls teori om rättvisa som skälighet, då kritiken av 
liberalismen bygger på orimliga antaganden om jagets natur och ett förnekande av en opartisk 
position som tillåter att olika samhällsfenomen kan jämföras med varandra och att det är möjligt 
med allmängiltiga slutsatser.  

Mot bakgrund av Voas och Chaves forskning om sekulariseringsprocessen kan Halldorfs tal om 
religionens återkomst förstås som ett uttryck för en önskan om inflytande för religionen. Halldorf 
tar också hjälp två religioner med stark religiös identitet - judendom och islam. Enligt Voas verkar 
dock sekulariseringsprocessen mala på generation efter generation allteftersom samhällena 
moderniseras. Det betyder att allt fler människor kommer att leva sina liv utan större påverkan av 
religionen. Kanske ger det utrymme för en politiskt diskussion om framförallt ett mer ekonomiskt 
jämlikt samhälle. Där finns möjligheter till kompromisser som inte finns mellan allomfattande 
religiösa doktriner. 

Men, som Voas påpekar, med människan vet man aldrig hur det går.341 Kanske går utvecklingen i 
rawlsiansk riktning eller så väntar en digital mardrömsteokrati à la Margaret Atwood - för att som 
avslutning fånga framtiden i en icke-uteslutande men tillspetsad dikotomi.  

                                                 
340 Nycander, Svante  
341 Voas D. (2015) 
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