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Den stora förändringen 



 

 

 

 

 

 

     George Scott (1804–1874) 





 

 

 

 

 

           Fredrik Olaus Nilsson (1809–1881)  



 
Kristendom och politik under 1900-

talet – Sekulariseringen 



• Från luthersk protestantisk kristendom till 
kristen mångfald 

  

• Från bekännelsetexter till personligt 
ställningstagande 

 

• Från offentlig religion till privatreligiositet 

 

• Religionen får allt mindre betydelse 

 

 



• Blev väckelserörelsen en orsak till 
sekulariseringen? 

 

• Religionsfrihet innebär att kunna välja vilken 
religion som helst men den innebär också att 
kunna välja bort religionen 

 



Religionerna i världen   
(The Global Religious Landscape, Pew Institute 2010) 

Kristendomen     2,3 miljarder 

Islam       1,6 miljarder 

Hinduismen     1 miljard 

Buddhismen    500 miljoner 

Judendom     14 miljoner 

Olika former av folkreligion  400 miljoner 

Icke-definierad religion   1,1 miljarder 



Är religionen en viktig del av ditt dagliga liv? 
(Gallupundersökning 2009)  

Egypten   100 % 
Bangladesh   99 % 
Sri Lanka   98 % 
Indonesien   98 % 
Kongo    98 %  
Sierra Leone   98 % 
Malawi   98 % 
Senegal   98 %   
Djibouti   98 %  
Marocko   98 % 
Förenade Arabemir.  98 % 



Vitryssland   27 %  
Mongoliet   27 % 
Frankrike   25 %  
Japan    25 %  
Hong Kong   22 % 
Azerbajdzjan   21 %  
Tjeckien   21 % 
Norge    20 % 
Danmark   18 % 
Sverige   17 % 
Estland   14 % 

 
USA är ett undantag i västvärlden. Där svarade 66 % av de 
tillfrågade att religionen spelar stor roll i deras liv. 
 

 
 



Västvärlden och Sverige idag 

• Finns det en religiositet utanför kyrkan? 

• Människor är allt mindre religiöst aktiva men 
förblir ändå troende. Det har uppstått ”en tro 
utan tillhörighet.”  

 



Den icke-formella religionen 

 
”Jag tror på Gud. Jag är inte någon religiös fanatiker. Jag 
kommer inte ens ihåg när jag var i kyrkan senast. Min tro 
har varit en stor hjälp för mig. Man kan kalla den för 
sheilaism. Bara min  egen lilla röst … det är bara att försöka 
älska sig själv och vara snäll mot sig själv. Du vet, liksom, 
ta hand om varandra. Jag tror att Han vill att vi tar hand 
om varandra” (Sheila Larson, USA) 

 

”Med den här typen av individuell trosutövning kan det 
finnas ca 220 miljoner amerikanska religioner” (Robert 
Bellah) 

 

 



 
Är individualiseringen förklaringen till att 

människan inte attraheras av de traditionella 
religionerna? 

 

 

”FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (1948) och 
Europarådet konvention för mänskliga rättigheter 
(1950) är vår tids bibel. Men det är en bibel utan svar 
på livets existentiella frågor” (Anne Sofie Roald) 

 



Är vi verkligen så individualistiska som det 
verkar? 

Den franske filosofen Michel Meffesoli menar att 
individualiseringen inte är så utbredd som vi kan tro. 
Allt beror på vad vi menar. Vissa kollektiv har 
övergetts men nya har uppstått. Människor möts idag 
ofta kring ett gemensamt intresse. Han kallar detta för 
neostammar. 

 

Förklaringen: Människan är en relationsvarelse 



Utmaningarna 

Att bygga relationer  

Att förkunna ett tydligt budskap 

Att förena känsla med förnuft 

Att förkunna nåd och sanning 



Islam i Europa 


