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Abstract 

The secularization theses has over the last decade been a central issue within the sociology of 

religion. The two classic theses has been criticized for being one-sided and only focus on the 

change from traditional to modern society. The intention of this study is to evaluate this critique 

and to discuss what is defendable in the early secularization thesis in our contemporary 

world.This essay’s primary purpose is to compare the secularization theses Weber’s The 

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Durkheim’s The Elementary Forms of 

Religious Life.  I use two analytical models, posing three levels and three categories of 

secularization, in order to make the comparison explicit. The levels are societal, organization 

and individual. The categories are descriptive, normative and analytic. 

As  result I have found that there are perspectives of the classical theses of Weber and Durkheim 

that is defendable in the contemporary world. The critique is valid in some aspects, but not in 

every. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Inom religionssociologin har vi under det senaste århundradet sett uppgången och, vad många 

skulle kalla, fallet för begreppet sekularisering. Under tidiga 1900-talet menades det att 

samhället, till följd av modernisering, skulle separera stat och kyrka och att antalet troende i 

världen skulle minska för att sedan försvinna helt. Den traditionella religion skulle komma att 

bli något som vi endast skulle kunna ta del av på museum och ett fenomen som tillhör en 

förmodern tid. Sekularisering ansågs vara en av de mest vedertagna följderna av modernisering, 

tillsammans med rationalisering, byråkratisering och urbanisering. De tidiga sociologerna Max 

Weber1 och Émile Durkheim2 utformade båda två centrala sekulariseringsteorier. Dessa förde 

ett resonemang om hur samhället skulle komma att se ut i framtiden, där religion och 

sekularisering blev grundbulten för teorierna då religionens framtid i det nya samhället sågs 

som den största skillnaden mellan förmodernt och modernt samhälle. Något som Weber och 

Durkheim inte förutspådde var att deras teorier hundra år senare skulle få en hel del kritik från 

nya sekulariseringsteorier där det hävdas att religionen aldrig har varit så levande som den är 

nu. Det vill säga den moderna tid som Weber och Durkheim menade skulle vara religionslös 

eller åtminstone att den traditionella religionen skulle vara försvunnen.                                                                         

Det råder idag knappast någon enighet i frågan om sekularisering och en del religionssociologer 

argumenterar till och med för att ge upp sekulariseringsteori helt.3. Alternativet tycks vara att 

det uppstår en ”superteori”  som svarar på hela den globala religiositeten. Vad denna superteori 

skulle bestå av har jag svårt att förstå och att ge upp sekulariseringsteori helt skulle vara att 

kasta bort kunskap som hjälper oss att förstå det moderna samhället och hur religion kan tolkas. 

Med denna studie ämnar jag granska och jämföra de två klassiska sekulariseringsteorierna av 

Weber och Durkheim för att sedan möta den kritik som riktats mot dem. Jag vill kasta nytt ljus 

på dessa teorier som sekularisering grundar sig på och visa att det inte är en tröttsam debatt som 

bör avslutas, utan snarare en högst aktuell sådan.  

I denna studie kommer teorierna granskas utifrån ett verk av respektive sociolog. Fokus blir att 

undersöka de anspråk som återfinns i dessa teorier. Med anspråk åsyftas den filosofiska term 

                                                           
1 Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Unwin University Books[1905] 

(1965). 
2 Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life. New York: The Free Press [1912] (1995). 
3 Riesebrodt, Martin & Konieczny, Mary Ellen. “Sociology of Religion” i Hinnells, John (red.). The Routledge 

Companion to the Study of Religion (2nd Ed.) New York: Routledge (2010). s.160. 
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använd av bland andra Habermas. Han menar att man har olika giltighetsanspråk om man till 

exempel beskriver, värderar eller kategoriserar en företeelse.4 I denna studie kommer anspråken 

i teorierna utifrån vilken kategori de utgår från att undersökas. De kommer också granskas 

utifrån vilken nivå teorierna ämnar behandla som t ex individ, organisation eller samhälle.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en kvalitativ, komparativ litteraturanalys av Max Webers 

och Émile Durkheims sekulariseringsteorier, samt att diskutera teoriernas giltighet idag. 

 Vilka av och hur återfinns anspråkskategorierna deskriptiv, normativ och analytisk i 

Weber och Durkheims respektive sekulariseringsteorier? 

 Vilka nivåer av sekularisering, dvs. samhälle, organisation och individ, kan urskiljas i 

teorierna? 

 Vad i teorierna kan försvaras som giltigt idag? 

1.4 Begrepp 

Inom sekulariseringsteori återfinns fem centrala begrepp som teorierna är avhängiga: 

sekularisering, religion, modernisering, rationalisering och differentiering. Dessa begrepp är 

inte entydiga och ofta är anledningen till att de diskuteras att de har olika definitioner utifrån 

hur de väljs att tolkas och användas. Detta är något som sekulariseringsteorier i hög utsträckning 

ämnar att fastställa, med syfte att förklara religion i det moderna samhället. Begreppen 

uppkommer både i Webers och Durkheims resonemang, men även i den kritik som riktats mot 

de klassiska sekulariseringsteorierna. Att definiera och fastställa betydelsen av dessa begrepp 

är inte värdefullt i denna studie då den avser att granska olika sekulariseringsteorier, vilket 

medför att den är avhängig de olika definitionerna och den mångfald begreppen står för. 

Däremot är det av stor vikt att belysa dessa och föra en kortare diskussion kring vad de har haft 

för definition i olika sammanhang och hur de använts i samband med sekulariseringsdebatten. 

Det första begreppet är av naturliga skäl sekularisering. Sekularisering är ett mångsidigt 

begrepp som kan ha en hel del innebörder. Att religionen har spelat ut sin roll på något sätt kan 

många sekulariseringsteoretiker skriva under på, men på vilket sätt är forskare oense om. Som 

avsnittet om kritiken mot de klassiska sekulariseringsteorierna kommer visa har debatten 

svängt. Från en övertygelse om religionens försvinnande eller förändring till de reviderade 

sekulariseringsteorierna som ifrågasätter denna övertygelse och nyanserar debatten. Trots 

                                                           
4 Reese-Schäfer, Walter. Habermas – en introduction. Göteborg: Daidalos AB (1995), s.29. 
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denna mångsidighet i begreppet menas det på senare tid att det omtvistade inte är begreppets 

betydelse, utan ifall det sker en sekularisering eller ej.5 De flesta sekulariseringsteoretiker tycks 

vara ense om att det rör sig om en religiös förändring på samhälls-, organisations- och 

individnivå. En fördjupning av denna definition är att det handlar om att religionen har förlorat 

social signifikans i samhället och spelar en annan roll än den gjorde i det förmoderna samhället.6 

I både analysen av Webers och Durkheims teorier kommer dessa skillnader att visa sig, men 

kanske framförallt i kritiken som riktats mot teorierna, där nya definitioner uppkommer och 

mångtydigheten kommer tydliggöras med de anspråk som återfinns i kategorierna och nivåerna 

från teoriperspektivet. Denna studie kommer att fokusera på vilka anspråk som återfinns i 

teorierna. Med anspråk menas i detta fall vad teorierna ämnar förklara, beskriva eller om de har 

en förväntning på framtiden (se analysmodell 1). Anspråk åsyftar även på vilken nivå 

sekularisering kan ske: dessa nivåer består av samhälls-, individ- och organisationsnivå (se 

analysmodell 2).  

Att använda samtliga sekulariseringsteorier tillsammans skulle bidra till att begreppet blir 

svåranvändbart och att den enda gemensamma nämnaren skulle vara att religionen förändras. 

Oliver Tschannen menar att det finns ett problem i att sekulariseringsteorierna är spretiga och 

att sekulariseringsteorier endast består av ”lösa idéer” och inte har någon reell substans.7 Även 

om det finns många teorier så är tanken om en gemensam nämnare en grov förenkling. Det 

finns två synsätt i undersökningen om hur sekulariseringsteorierna ska granskas vetenskapligt. 

Den första är den teoretiska nivån där skillnaderna mellan teorierna visar sig och det viktiga är 

att kartlägga dessa skillnader. Den andra är en paradigmnivå som pekar på de delade koncept 

som teorierna har gemensamt. Inom sekulariseringsteori handlar detta om koncept som rör hur 

nutidens religionssituation tolkas.8 Det är alltså av stor vikt att granska sekulariseringsteorier 

utifrån det som de har gemensamt, men att samtidigt förhålla sig till de olikheter som återfinns 

inom begreppets ramar. 

Det andra begreppet är religion. En konkret religionsdefinition bör finnas då sekularisering 

diskuteras. Dock tenderar de olika sekulariseringsteorierna ha olika definitioner av religion. Det 

finns två huvudindelningar av religionsdefinitioner. Den första är den substantiella, vilket 

                                                           
5 Aldridge, Alan. Religion in the Contemporary World – a Sociological Introduction (3rd ed.) Oxford: Polity 

(2013).  s.49. 
6 Aldridge, s.49. 
7 Tschannen, Oliver. “The Secularization Paradigm: A Systematization”  i Journal for the Scientific Study of 

Religion, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991), pp. 395-415. Wiley. s.395. 
8 Tschannen, s.396. 
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innebär ett fokus på vad religion är. Det viktiga är vad religionen är uppbyggd av. Med andra 

ord handlar det om religionens transcendenta, övernaturliga tro och den religiösa doktrinen.den 

tro som religionen syftar till och doktrin inom den. Den andra definitionen är den funktionella. 

I denna är det viktiga vad religionen gör. Det handlar helt enkelt om vad religionen har för 

betydelse i människors liv och vad den bidrar till för handling.9 Exempelvis är riter och vilken 

funktion religionen har i livet här och nu. Att förena dessa två definitioner är möjligt och ett 

exempel på en sådan är Durkheims religionsdefinition, där religionens funktion för samfundet 

nämns men även tron på något transcendent eller heligt.10  

Det är viktigt att ha båda dessa huvuddefinitioner i åtanke då sekularisering diskuteras eftersom 

de påverkar sekulariseringsteoriernas validitet. Med en helt igenom funktionell 

religionsdefinition skulle det vara möjligt att se huliganism som en nutida religion på grund av 

att en del funktioner som huliganism har liknar de som återfinns religion. Dessa funktioner är 

exempelvis den kollektiva gemenskapen och hyllandet av ett fotbollslag likt tillbedjandet av 

gudar. Däremot går det inte att hävda att huliganism är en religion utifrån den substantiella 

religionsdefinitionen, då den inte anknyter till något transcendent eller en doktrin. Genom att 

granska dagens religion med hjälp av dessa två kategorier blir det lättare att urskilja en 

förändring i hur det moderna samhället förhåller sig till religion, till skillnad från förmodern 

tid. Är den mer funktionell nu än förut eller kanske mer substantiell? Det är av denna anledning 

dagens religionssociologer tenderar att klarlägga vad de menar med religion innan de lägger 

fram sin teori, men också för att det är svårt att hävda religionens försvinnande eller återkomst 

utan att veta vad som menas med religion. 

En religionsdefinition kan även vara inklusiv eller exklusiv. Med inklusiv religionsdefinition 

menas att kriterierna för vad som räknas som religionen är få och i stor utsträckning generella 

vilket resulterar i att det är lättare att räknas till en religiös grupp eller att bli kallad religiös. 

Denna breda definition leder till att även uttalade ateister definieras som religiösa, eftersom de 

uppfyller de krav som ställs på en inklusiv religionsdefinition.11 Exempel på en inklusiv 

religionsdefinition är: ”Religion is  a system of beliefs and practices by means of which a group 

of people struggles with the ultimate problems of human life”.12 Denna definition är inte 

specifik, alltså är den inklusiv. 

                                                           
9 Yandell, Keith E. Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction. London & New York: Routledge 

(1998), s.16. 
10 Durkheim, s.44. 
11 Aldridge, s.27. 
12 Aldridge, s.26. 
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 Den exklusiva religionsdefinitionen är motsatsen till inklusiv, det vill säga att det är svårare att 

bli klassad som religion.13 Denna tenderar att användas i större utsträckning än den inklusiva.14 

En exklusiv religionsdefinition är mer specifik än en inklusiv. Den har större krav på vad som 

ska uppfyllas för att få klassas som en religion.15 Ett exempel på en exklusiv religionsdefinition 

är den av Roland Robertson, som lyder: 

Religious culture is that set of beliefs and symbols (and values deriving directly therefrom) 

pertaining to a distinction between an empirical and super-empirical, transcendent reality; the 

affairs of the empirical being subordinated in significance to the non-empirical… [Religious 

action is] action shaped by an acknowledgement of the empirical/super-empirical distinction.16 

Den exklusiva har fler krav på vad som ska få klassas som en religion och det resulterar i att 

det blir färre som räknas som religioner. De två kategorierna inom religionsdefinitioner ämnar 

alltså att förklara vilka kriterier en religion ska ha för att klassas som religion, ena är vid och 

andra är smal.17 

Om definitionen av religion är inklusiv påverkar det tolkningen av sekularisering eftersom det 

blir fler religioner att förhålla sig till i dagens samhälle och det resulterar i en svårighet att hävda 

att sekularisering sker då religioner uppenbarligen existerar. Anammas en exklusiv 

religionsdefinition skulle det gå att hävda motsatsen. Detta är ett exempel på vikten av att 

använda sig av en konkret och välargumenterad religionsdefinition för att kunna motivera en 

eventuell sekularisering. 

Vikten av att definiera religion har jag försökt tydliggöra här ovan. Men det kan även finnas 

även fördelar med att utelämna en religionsdefinition. En religionssociolog som menar att en 

definition inte nödvändigtvis behövde ligga till grund då sambandet mellan religion, samhälle 

och modernitet diskuteras är Weber.  Han menar att definitionen av religion är irrelevant då han 

inte önskar att förkasta eller förespråka religion som fenomen, utan menar att syftet helt enkelt 

är att analysera religionen utifrån socialt beteende.18 Detta har dock fått kritik, framförallt 

eftersom att en definition av religion har lyst igenom hans arbete, men också för att det blir 

svårt att veta exakt vad han menar med religion om han inte tydliggör det i början av sin 

analys.19 Samtidigt går det att ifrågasätta ifall en utebliven religionsdefinition ger en 

                                                           
13 Aldridge, s.26. 
14 Aldridge, s.26. 
15 Aldridge, s.28. 
16 Aldridge, s.28. 
17 Aldridge, s.26. 
18 Aldridge, s.22. 
19 Aldridge, s.22. 
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värderingsfri bild av religion. Det kan tänkas att en person med en förutfattad åsikt lägger en 

sådan på sin analys och att detta färgar utfallet av diskussionen. I denna studie kommer detta 

normativa förhållningssätt diskuteras då teorierna redovisas, eftersom att det utgör en del i en 

analysmodell. 

Modernisering, rationalisering och differentiering är tre begrepp som används i de sammanhang 

där sekularisering diskuteras. De syftar framförallt på förändring på samhällsnivå utifrån 

övergången från ett traditionellt samhälle till ett modernt. Modernisering syftar på övergången 

mellan ett traditionellt samhälle och ett modernt. Weber menade bland annat att 

moderniseringen leder till en rationalisering och byråkratisering som i sin tur medför en 

avmystifiering. Innebörden av denna avmystifiering är att samhället kommer att ta avstånd från 

det mystiska och från religion och låta byråkrati och rationalitet styra, inte kyrkan.20 Vid 

modernisering sker också en social differentiering, vilket innebär att de politiska institutionerna 

tar över de uppgifter som tidigare vilade på kyrkan.21 Byråkratisering, rationalisering och social 

differentiering är med andra ord nära ihopkopplade. 

1.5 Teoriperspektiv och analysverktyg 

Sekulariseringsteorier, både de klassiska och de mer sentida, har haft olika anspråk. De har 

förklarat sekularisering utifrån olika nivåer och haft olika förklaringar av vad sekularisering 

betyder och hur begreppet ska användas. Därför kommer jag använda mig av två 

analysmodeller som verktyg för att undersöka de anspråk Weber och Durkheim hade med sina 

sekulariseringsteorier. Den första modellen består av tre förklaringskategorier som finns för 

sekularisering och dessa är deskriptiv, normativ och analytisk. Den andra modellen utgörs av 

de tre nivåerna som används vid diskussion av sekularisering. Dessa består av samhälle, 

organisation och individ.22 Det är möjligt, och nästintill oundvikligt i den första 

analysmodellen, att teorierna anknyter till flera av dessa nivåer och betydelser. Modellerna 

förklaras mer ingående här nedan.  

1.5.1 Analysmodell 1: Deskriptiv, normativ och analytisk 

Sekularisering är ett komplext begrepp eftersom att det kan ha ett flertal olika innebörder och 

betydelser, samt eftersom teorierna inom sekulariseringsteori använder begreppet på olika sätt 

eftersom de har olika anspråk med teorierna. Denna analysmodell är utformad utifrån tre olika 

betydelser hos sekulariseringsteorier med hjälp av David Carlsson och Peder Thaléns bok Det 

                                                           
20 Aldridge, s.41. 
21 Dobbeleaere, Karel. Secularization – An Analysis at Three Levels. Bryssel: P.I.E. Peter Lang (2004). s.16. 
22 Dobbeleaere, s.17. 
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postsekulära klassrummet.23 Carlsson och Thalén delar in begreppet postsekulär i sju 

kategorier.24 Dessa sju kan föras samman i tre större kategorier vilka är deskriptiv, normativ 

och analytisk. Detta för att underlätta undersökningen och för att jag bedömer att dessa tre fyller 

samma funktion som de sju som Carlsson och Thalén förespråkar. Därför utgörs denna 

analysmodell av dessa tre kategorier. 

Den första betydelsen är den deskriptiva. Denna syftar på de anspråk inom 

sekulariseringsteorier som ämnar att förklara och beskriva ett historiskt fenomen och redogöra 

för en förändring från ett religiöst samhälle till ett sekulärt. Dels handlar det om en 

samhällsförändring, men även en förändring i medvetandet hos individer.25 Denna kategori 

erkänner också nya ideologier som ersätter religionens plats.26 

Den andra betydelsen är den normativa vilken ämnar att påvisa hur religion och samhälle bör 

utformas och uttrycker en önskad samhällsutveckling.27 Inom denna kategori analyseras hur 

sociologerna ser på religion och vad de tillskriver det religiösa fenomenet för betydelse för 

människan. Denna kategori ämnar att tydliggöra de normativa anspråken som finns i teorierna, 

med andra ord handlar det inte om ett beskrivande av utvecklingen utan en sekulariseringsteori 

om hur det framtida religiösa samhället bör se ut. 

Den tredje är den analytiska kategorin. I denna placeras anspråken som utgår från att använda 

sekularisering som ett analysbegrepp inom akademin och som en metod till att tolka framtiden. 

Med andra ord syftar denna kategori till att användas som verktyg i teorier om vad som kommer 

att ske med religion och det religiösa i världen. Denna kategori skiljer sig från den deskriptiva 

som endast ämnar att redogöra för förändringen inom religion. Den skiljer sig även från den 

normativa som ämnar att redogöra för en förväntning på framtiden. Den analytiska används 

som en förklaringsmodell för hur saker och ting inom religionen, i samhället eller hos individen 

leder till en förändring, samt består ofta av en hypotes hur utfallet kommer att bli.28 

1.5.2 Analysmodell 2: Samhälle, organisation och individ 

Den andra analysmodellen åsyftar att dela in sekulariseringsteorierna efter vilken nivå i 

samhället som teorin menar påverkas av eller genomgår sekularisering. Dessa är samhälls-, 

organisations- och individnivå. Denna analysmodell ämnar att urskilja var sekulariseringen sker 

                                                           
23 Carlsson, David & Thalén, Peder (red). Det postsekulära klassrummet. Uppsala: Swedish Science Press. 
24 Carlsson & Thalén, s.8 ff. 
25 Carlsson & Thalén, s.8. 
26 Carlsson & Thalén, s.9. 
27 Carlsson & Thalén, s.10. 
28 Carlsson & Thalén, s.11. 
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och vad som syftas till i teorierna. Det är inte självklart att alla sekulariseringsteorier ämnar att 

beröra samtliga nivåer och detta är något som styrs av vald definition av sekularisering. Att 

sortera sekulariseringsteorier efter nivåer blir en viktig del i att förstå vad dessa syftar på. Det 

har menats att det lätt endast blir en aspekt som berörs i teorier och att det därför krävs en 

specificering av vilken nivå som åsyftas.29 

Den samhälleliga nivån innebär dels en social differentiering inom de samhälleliga 

institutionerna, där de religiösa skiljs från det politiska och således får specialisera sig på endast 

det religiösa.30 Det menas i ett flertal sekulariseringsteorier att när sekularisering sker i den 

samhälleliga nivån tenderar de religiösa institutionerna att förlora en social kontroll som de en 

gång ägde.31 

Förändring inom organisationer innebär att sekulariseringen antigen sker genom organisationer 

eller att organisationerna i sig rationaliseras till följd av sociala förändringarna som 

modernisering medför eller av andra orsaker.32 Den första förklaringen innebär att det är 

förändring inom läran eller inom organisationens uppbyggnad som leder till sekularisering. Den 

andra förklaringen lägger vikt vid den förändring som sker inom organisationen vid en 

sekularisering på antingen samhälls- eller den individuella nivån. Detta är ett tydligt exempel 

på hur dessa nivåer kan sammankopplas. 

Den religiösa förändringen på individnivå inom sekulariseringsbegreppet innebär en minskad 

religiositet hos individer.33 Med detta menas alltså en beteendeförändring och minskande 

deltagande i religiösa aktiveter. Skillnaden mellan organisations- och individnivån är att den 

tidigare syftar på förändring inom samfunden, medan den senare har fokus på individen och 

religiositeten.34 Inom denna nivå ryms också det förändrade religiösa klimatet hos individer, till 

följd av en sekularisering på exempelvis samhällsnivå. Grace Davie menar att det nuförtiden är 

vanligt att människor tror utan att tillhöra en kyrka eller ett samfund och att religion har blivit 

högst personligt.35 Detta medför en diskussion huruvida vi kan lita på den statistik som kommer 

från de religiösa samfunden. Det är inte säkert att de medlemsantal som uppskattas av de 

religiösa organisationerna stämmer överens med antal troende.36 På samma sätt går det att 

                                                           
29 Dobbelaere, s.17. 
30 Dobbelaere, s.16. 
31 Dobbelaere, s.29. 
32 Dobbelaere, s.35. 
33 Dobbelaere, s.25. 
34 Dobbelaere, s.25. 
35 Aldridge, s.183. 
36 Dobbelaere, s.184. 
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ifrågasätta ifall medlemmar från nämnda organisationer går att räkna som troende, eftersom 

religiös tro inte alltid är samma som tillhörighet. 

1.6 Material, reliabilitet och avgränsning 

Sekulariseringsteorin inom sociologi en vedertagen idé i forskningen angående det moderna 

samhället. Under sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet präglades sociologin av samhällets 

övergång från ett traditionalistiskt till ett modernt.37 Religionen fick en specifik plats i teorierna 

kring moderniseringen tillsammans med teorier kring industrialisering, rationalisering, 

byråkratisering och urbanisering.38 Därför råder inga tveksamheter om att de 

sekulariseringsteorier som skrevs och diskuterades under det tidiga 1900-talet återfinns i ett 

flertal verk av sociologerna som var verksamma kring sekelskiftet. Detta är i högsta grad sant 

för Webers och Durkheims teorier. Denna studie kommer att baseras på ett verk av respektive 

sociolog där teorin framgår med tydlighet. Det valda materialet består av Webers Die 

Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904) och Durkheims Les Formes 

Elementaires de la Vie Religieuse (1912). I denna studie användsengelska översättningar av de 

båda verken och de kommer därför hädanefter att omnämnas både med defullständiga, engelska 

namnen och i vissa fall endast som Protestant Ethic och Forms. 

Eftersom syftet är att göra en kvalitativ studie kommer endast ett verk av respektive sociolog 

att undersökas. Detta medför möjligheten att granska dessa två verk närgående och samtidigt 

att de resultat som framkommer i denna studie endast kan svara på de teorier som framkommer 

i dessa specifika verk, ej i Weber och Durkheims tidigare eller senare skrifter. I och med den 

mångfald av litteratur som finns angående sekularisering, religion och samhälle av både Weber 

och Durkheim blir det av största vikt att välja de verk som kan redogöra för teorierna på ett 

övergripande sätt. Materialet kommer att granskas utifrån de verktyg som redogjordes för under 

teoriperspektivet, vilket innebär att det är teoriernas anspråk som kommer att analyseras. Vidare 

kommer inte andra aspekter än sekularisering och religion att kartläggas eller diskuteras. Detta 

ifall de inte påverkar sekulariseringsteorierna.  

I båda verken är utgångspunkten inte sekularisering.. Weber fokuserar på hur protestantismen 

är roten till kapitalism och avmystifieringen av världen, vilken medför sekularisering. 

Durkheim ämnar att visa på religionens funktion i människors liv som grunden för den sociala 

                                                           
37 Tschannen, s.1103. 
38 Hadden, Jefferey. “Toward Desacralizing Secularization Theory” i Social Forces, Vol. 65, No. 3 (Mar., 1987), 

pp. 587-611. Oxford University Press, s. 588. 
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gemenskapen genom att beskriva en primitiv form av religion, i studien använder han sig av 

totemism i Australien. Genom dessa undersökningar redovisas Webers och Durkheims 

sekulariseringsteorier och  hur religionen förändras eller kommer att förändras enligt dem. 

Weber utifrån hur en religiös organisation förändrat det religiösa och Durkheim utifrån hur 

religionen påverkas av samhället. Därför menar jag att dessa verk svarar på frågeställningarna 

till denna studie. 

1.7 Metod, genomförande och metodkritik  

Litteraturstudier kräver ett grundligt förarbete och behandling av materialet. Tolkningen utgör 

av naturliga skäl en central del av detta arbete och därför kommer jag i denna studie att använda 

mig av hermeneutisk metod för tolkning av båda sekulariseringsteorierna. Denna metod är 

lämplig vid studier av litteratur eftersom det inom den hermeneutiska metoden finns konkreta 

riktlinjer att följa vid arbetet. Hermeneutik består även av en filosofisk gren vilken diskuterar 

tänkbara problem som kan uppkomma vid tolkning.39 De problem jag syftar på är framförallt 

hur fördomar vägs in i tolkningen och hur vi kan bli blinda för dessa då vi läser och tolkar en 

text. Här nedan följer en problematisering kring hermeneutiken som metod vilket bidrar till en 

tydligare bild av den valda metoden i denna studie och detta görs i metodkritiken. Först 

redovisas metoden och genomförandet av studien. 

1.7.1 Metod och genomförande 

Hermeneutiken som metod har en del riktlinjer som kan efterföljas vid tolkning av texter. I 

denna studie använder jag de riktlinjer som varit relevanta för tolkningen av materialet. 

Förarbetet till studien har bestått av att läsa materialet noga och upprepande gånger. Att läsa 

materialet mer än en gång tillhör grunderna för hermeneutiken och kallas för den hermeneutiska 

cirkeln.40 Denna cirkel kan användas på två olika sätt och har olika utgångslägen. Det första är 

att läsa materialet i förhållande till texten själv för att få klarhet i hur texten tolkas på sina egna 

villkor. Detta genom att läsa texten först i dess helhet och sedan läsa delar av den. Det andra 

användningsområdet för den hermeneutiska cirkeln är att läsa materialet i förhållande till 

läsaren för att kartlägga de fördomar som läsaren haft av tidigare erfarenheter och kunskap.41 

Dessa två användningsområden av hermeneutiken symboliserar två olika förhållningssätt till 

material. Den första grundar sig påatt det viktiga är att avskilja allting från texten och att frigöra 

                                                           
39 Green, Garett. ”Hermeneutics” i Hinnells, John (red). The routledge Companion to the Study of Religion (2nd 

ed.) New York: Routledge (2010), s.392. 
40 Saelid Gilhus, Ingvild. “Hermeneutics” i Stausberg, Michael & Engler, Steven (red). The Routledge Handbook 

of Research Methods in the Study of Religion. Abingdon: Routledge. (2011), s.276. 
41 Saelid Gilhus, s.276. 
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den både från författaren och läsaren. Som en reaktion på detta uppkom det andra 

förhållningssättet där det menas att en text inte kan stå fri från läsaren och dennes fördomar. 

För att tolka en text så korrekt som möjligt krävs alltså att läsaren har förståelse av sina tidigare 

kunskaper, dessa kallas inom hermeneutiken för ”fördomar”. Vid läsningen av materialet till 

denna studie kombinerades de två läsmetoderna. Detta eftersom syftet med studien är att 

kartlägga vilka anspråk teorierna har och detta görs bäst med hjälp av min egen förförståelse, 

men det krävs också att förstå olika delar på deras egna premisser. 

Vid läsningen av materialet användes frågeställningarna till studien eftersom det är de delar av 

texten som redogör för dessa som är det väsentliga för denna studie. Inom hermeneutiken 

uppmanas man att ställa frågor till texten för att kunna få nya svar och nya perspektiv på texten 

som inte tidigare har urskilts.42 Vidare identifierade jag de viktiga delarna ur texten som svarar 

på dessa frågeställningar och läste de delarna igen, i linje med den hermeneutiska cirkeln 

gällande delar och helhet. Ett användbart redskap från hermeneutiken för denna studie var 

kontextualisering. Hermeneutiken utgår från att alla texter befinner sig i flera kontexter, 

exempelvis religiös, politisk och social.43 Eftersom materialet till denna studie är historiska 

källor blir det extra viktigt att reflektera över vilken tid de är skrivna i och i vilka tänkbara 

syften. Som läsare är det värt att fundera på ifall de begrepp som används i texten har samma 

betydelse idag som de hade då texten skrevs. Exempel på detta är rationalisering i Webers 

resonemang och primitiv religion i Durkheims.  

1.7.2 Metodkritik 

Hermeneutik består inte endast av en konkret metod utan har även en filosofisk gren angående 

människors tolkning generellt.46 Vid användning av hermeneutik bör det funderas på vad 

tolkningen resulterar i beroende på vilket perspektiv vi använder oss av. Frågan ifall en text 

någonsin kan vara autonom är av största vikt att diskutera. Enligt de två hermeneutiska cirklarna 

går det att förhålla sig på två sätt till texterna. Den första utgår från texten och den andra från 

läsarens fördomar kring texten. Eftersom dessa två cirklar har olika fokus, leder dessa olika 

förhållningssätt till olika resultat av texten. Mitt förhållningssätt till materialet kommer att vara 

att låta dessa texter vara autonoma eftersom det viktiga i studien är att kartlägga materialet. 

Samtidigt måste hermeneutiken ifrågasättas utifrån att den kan tyckas vara subjektiv och att 

våra fördomar skulle styra resultatet. Detta är en förenkling av vad som menas med 

hermeneutik. Det är viktigt att förstå att med fördomar menas förförståelse och tidigare kunskap 

                                                           
42 Saelid Gilhus, s.278. 
43 Saelid Gilhus, s.276. 
46 Green, s.392. 
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om ämnet och begrepp som finns i texten. För att kunna förstå sin egen tolkning måste vi 

observera vår tidigare förståelse. Denna process pågår under hela arbetet med texten och för 

varje ny tolkning av den ska de tidigare fördomarna tas med i beräkningen.  

När hermeneutiken används vid läsning av sekulariseringsteorier är det viktigt att tänka på att 

författarna har en egen tolkning av vad sekularisering och alla de övriga, centrala begrepp 

innebär. I och med att det är ett mångsidigt begrepp och har använts i olika syften och 

sammanhang är det av stor vikt att urskilja och kunna förhålla sig till olika tolkningar, med 

hjälp av hermeneutiken.  

1.8 Kritik mot de klassiska sekulariseringsteorierna 

Under årens lopp har de klassiska sekulariseringsteorierna fått både medhåll och kritik från 

religionssociologer. Teorierna har diskuterats, reviderats och i vissa fall till och med förkastats. 

Den kritik som har riktats mot Weber och Durkheims sekulariseringsteorier är mångsidig och 

vid. Precis som begreppsdiskussionen av sekularisering visade är sekularisering ett komplext 

begrepp som medför att även kritiken mot begreppet blir det. Det är kanske ingen slump att ett 

svårdefinierat begrepp som sekularisering har kommit i hetluften. Att det råder delade meningar 

om vad sekularisering innebär eller om det ens existerar ett sådant fenomen är det med andra 

ord ingen tvekan om.  

Detta avsnitt kommer att behandla en del av den centrala kritiken mot Weber och Durkheims 

teorier. Syftet är att kartlägga vad kritiken riktas mot utifrån de kategorier som redogjordes för 

i teoriperspektivet. För att göra det tydligt har kritiken tematiserats och detta inom kategorierna 

deskriptiv, normativ och analytisk kritik. De tre nivåerna samhällelig, organisatorisk och 

individ kommer att vävas in i dessa tre kategorier för att göra texten flytande. Bra att nämna är 

att viss kritik har riktats just mot att dessa nivåer och betydelser, samtliga eller enskilda, inte 

alltid ryms i begreppet. Vidare till detta senare. 

Kritiken som kartläggs och analyseras i detta avsnitt är delvis direkt riktad mot Weber och 

Durkheims teorier, men även generellt mot sekularisering som fenomen och analytiskt begrepp. 

Att använda den sistnämnda kritiken medför en bredd i analysen och är av största vikt att nämna 

i detta sammanhang då Weber och Durkheim ofta får representera den generella 

sekulariseringsteorin. De författare som ligger bakom kritiken är kända namn inom 

religionssociologin och kritiken återfinns i självständiga sekulariseringsteorier. Exempel på 

sociologer som kommer att omnämnas i kapitlet är Peter Berger, Thomas Luckman, Talcott 

Parsons och Robert Bellah som alla vill revidera sekulariseringsteori och har bidragit till nya 
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idéer inom denna. En del av dessa teorier menar att religionen kommer försvinna, andra att 

religionen kommer få en ny och förändrad plats i samhället och hos individen.  

Detta avsnitt kommer vara i analytisk och diskuterande form då det är så dessa kritiker har 

menat att sekulariseringen ska behandlas. Analysen kommer understödjas av analysmodellerna 

för denna studie. Genomgående hos de sociologer som diskuterat sekularisering verkar det 

finnas en vilja till att höra olika perspektiv och att det råder viss försiktighet med att ge 

framtidsvisioner. En av dessa kritiker, David Martin, menade att: 

[W]e need to recognize how our knowledge embodies a particular historical, cultural and even 

personal location. We are able to see precisely because we have a standpoint. That means that the 

sociologist does not present a package of certified knowledge, but begins a conversation.47     

Eftersom de olika sekulariseringsteorierna anammar olika definitioner av sekularisering och 

religion samt har olika anspråk, menas det att det är av största vikt att föra en diskussion 

religionssociologer emellan. Detta är ett förhållningssätt som är viktigt att förstå vid läsandet 

av detta avsnitt. Sekulariseringsteori utgår från konversationen och kan inte bli helt entydig. 

Här följer kritiken utifrån kategorierna.                                                                                                                        

1.8.1 Kritik inom den deskriptiva kategorin 

De senare sekulariseringsteorierna från framförallt 1960-talet och framåt har kritiserat de 

deskriptiva anspråken hos den klassiska teorierna angående idén om att moderniseringen av 

samhället följs av en fullständig sekularisering. De klassiska teorierna av Weber och Durkheim 

har tolkats som en beskrivning av skillnaden mellan det per-moderna samhället och det 

moderna. Kritiken pekar på att religionen inte försvunnit helt. Inom denna kritik finns det 

förstås olika tolkningar av de klassiska sekulariseringsteorierna och inom kritiken mot 

sekularisering som följd av modernisering finns det olika delar av teorierna som kritiseras. En 

aspekt är att det inte endast är modernisering som skulle ligga till grund för sekularisering.48 

Det uppges vara delvis sant att modernisering leder till en viss grad sekularisering i särskilda 

delar av världen, men att moderniseringen i vissa fall bidragit till ökning av religiositet. Med 

andra ord att religionen faktiskt som följd av modernisering fått större plats runt om i världen.49 

En annan aspekt av kritiken mot kopplingen mellan sekularisering och modernisering är det 

faktum att sociologer har argumenterat för att om en sekularisering skulle ske, skulle det inte 

                                                           
47 Martin, David. On Secularization – Towards a Revised General Theory. Burlington: Ashgate (2005), s.17. 
48 Hadden, s.608. 
49 Berger, Peter (red). The Desecularization of the World – Resurgent Religion and World Politics. Washington: 

The Ethics and Public Policy Center (1999), s.3. 
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bero på moderniseringen utan på andra faktorer.50 Denna argumentation förs av Stark och Finke 

som också menar att religionssociologin måste börja använda sig av andra teorier och ändra sin 

teoretiska bas genom att lämna sekulariseringsteori bakom sig. 

Medan Stark och Finke ifrågasätter att moderniseringen skulle bidra till religionens 

försvinnande, menar Douglas att det finns brister i hur moderniseringsprocessen har analyserats 

och att det är där vi måste lägga vårt fokus. Hon menar att moderniseringen”…has not yet been 

analyzed in a way that explains religious decays and revival.”51 Detta tolkar jag som att det 

finns ett behov av att förklara hur moderniseringen har påverkat uppkomsten av nya religiösa 

grupper samt uppvaknande av de tidigare religionerna, då det upplevs som att 

sekulariseringsteori endast visar relationen mellan moderniseringen och sekularisering. 

En annan forskare som ifrågasätter det fokus som har riktats på moderniseringen i 

sekulariseringsdebatten är José Casanova. Han pekar på att sekularisering bör rikta sin 

uppmärksamhet på förändringen inom kyrkan och olika samfund, samt menar att det finns 

skillnader mellan dessa som gör att inblandningen i politiken skiljer sig mellan olika religiösa 

grenar och religioner.52 Något gemensamt dessa kritiker emellan är att de inte tycks kunna 

förklara hur religionen fortfarande finns kvar i det moderna samhället och att det är därför 

sekularisering måste ifrågasättas.  

Kritik har även riktats mot att teorierna har ett västerländskt fokus och att de endast beskriver 

ett västerländskt och kristet fenomen. Denna kritik kompletteras med kritik att sekularisering 

bör vara en teori som kan appliceras globalt. Finke och Stark hör till de forskare som kritiserat 

sekulariseringsteorin för att den saknar global giltighet. Kritiken pekar på bristen i att teorierna 

har ett globalt anspråk, men att de inte kan användas på det sättet då sekularisering inte är ett 

fenomen som tycks kunna appliceras globalt.53 Peter Berger konstaterar att de klassiska 

sekulariseringsteorierna är giltiga i västvärlden.54 Däremot ifrågasätter han, liksom Stark och 

Finke, de anspråk som handlar om global giltighet. Detta gör han genom att diskutera den starka 

anslutningen till islam och den evangeliska kyrkan.55 Detta kan ses som ett av de främsta 

                                                           
50 Stark, Rodney & Finke, Roger. Acts of Faith – Explaining the Human Side of Religion. Los Angeles & Berkeley: 

University of California Press (2000), s.78. 
51 Douglas, Mary. “The Effects of Modernization on Religious Change” i Daedalus, Vol. 111, No. 1, Religion 

(Winter, 1982), pp. 1-19. The MIT Press, s.5.  
52 Casanova, José. “Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective” i The Hedgehog Review, 

Spring & Summer 2006, s.15. 
53 Stark & Finke, s.61. 
54 Berger, s.9. 
55 Berger, s.7. 
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argumenten mot sekulariseringsbegreppets giltighet och används av fler än Berger.56 Daniel 

Bell menar exempelvis, i linje med Weber, att avmystifieringen är ett västerländskt fenomen. 

Med detta menar han att det är ett fenomen som troligtvis inte kommer överföras på andra 

kulturer. Medan väst blir sekulariserat kommer religiositeten att öka i andra delar av världen.57 

Berger menar att världen är lika religiös som förut, vilket skulle bevisa att sekulariseringsteorin 

faller.58 Däremot menar Martin att sekularisering inte bör ses som en global process, utan som 

ett avkristnande.59  

Hadden menar att sociologer inte använder sig av fakta utan att sekulariseringen tenderar att få 

stå oemotsagd på grund av att den inte tolkas i sin historiska kontext. Det han menar är att 

sekularisering som fenomen passar moderniseringsteori, men inte dagens samhälle.60 Bell 

instämmer i kritiken att sekularisering inte kommer att ske fullt ut och menar att detpå det tidiga 

1900-talet fanns en förväntning om att det skulle förändras och att det är den förväntningen som 

utgjorde grunden för teorierna förreligionens försvinnande.61 Han vill vidare bearbeta 

definitionen av sekularisering för att få den att passa till dagens samhälle. Den viktiga 

förändringen han vill se är uppmärksamma att den religiösa tron inte har minskat, fastän 

religionens inflytande i samhälle har det.62 

En annan religionssociolog som menar att sekulariseringsteori endast tar hänsyn av den 

västerländska kontexten är Casanova. Han lyfter dels det amerikanska perspektivet och menar 

att den religiösa kulturen och dess utveckling i USA inte är i linje med Europas.63 Vidare menar 

han också att sekulariseringsteori måste vidga sina vyer ytterligare, bortom Europa och USA 

mot ett globalt perspektiv. Detta skulle enligt honom resultera i en mer slagkraftig teori.64 

Resonemanget förs djupare och det menas att religionen hade en viktig funktion för nyanlända 

européer i USA som bidrar till stort medlemsantal i olika religiösa samfund, vilket antyder att 

Casanova använder en funktionell religionsdefinition. Detta skulle alltså vara en av 

anledningarna till den höga religiositeten i USA.65 Han menar att i en global värld behövs nya 

                                                           
56 Hadden, s.603. 
57 Bell, Daniel. “The Return of the Sacred: The Argument about the Future of Religion” i Bulletin of the 

American Academy of Arts and Sciences, Vol. 31, No. 6 (Mar., 1978), pp. 29-55. American Academy of Arts & 
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58 Berger, s.2. 
59 Martin, s.3. 
60 Hadden, s.607. 
61 Bell, s.29. 
62 Bell, s.31. 
63 Casanova, s.9. 
64 Casanova, s.9. 
65 Casanova, s.16. 
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teorier som passar och detta eftersom information traderas snabbare och valen för individen blir 

fler.66 

Inom denna kategori återfinns även kritik som riktats mot att sekularisering endast tenderar att 

ske på den samhälleliga nivån och inom politiken, med fokus på social differentiering.67 Det 

tycks finnas ett samförstånd hos religionssociologer att det har skett en sekularisering i 

samhället i åtminstone Västeuropa och att detta märks i den sociala differentieringen. Däremot 

menar kritiker att finns det ett behov av att använda den på de övriga två nivåer, organisatorisk 

och individ, för att teorin skulle vara valid. Martin menar exempelvis att de klassiska 

sekulariseringsteorierna har rätt i sitt anspråk om differentieringen av de politiska och 

byråkratiska institutionerna i samhället, vilket innebär att de religiösa institutionerna 

specialiserat sig på endast det religiösa medan det uppkommit sekulära institutioner för övriga 

ändamål.68 I detta sammanhang pekar han på hur det finns två olika skolor inom 

sekulariseringsteori angående religiositeten i västvärlden. Den ena menar att det är Europa som 

är ett undantag, medan den andra menar att det är USA som är undantaget. Den tidigare syftar 

på att Europa är ett undantag som blivit sekulariserat, den senare menar istället att USA är 

undantaget som fortfarande har hög religiositet.69 

En del av den deskriptiva kritiken har framkommit som ett ifrågasättande av att stötta teorier 

som uppkommit i en speciell historisk kontext. Martin menar att: 

Emile Durkheim and Max Weber founded their reflections on what they saw as the crisis of 

Religious consciousness. So strong was the presumption that few bothered to articulate the theory 

in terms of concrete historical analyses and careful examination of statistical data.70 

Jeffrey Hadden håller med om kritiken att det faktum att teorierna uppkommit i en historisk 

kontext påverkat anspråken. Han menar att de tidiga sociologerna har svårt att tänka sig ett 

samhälle utan religion och att deras teorier syftar på att religionen i den traditionella form som 

fanns under 1800-talet skulle komma att försvinna i takt med att det nya samhället utformas.71 

Detta är en förenklad analys menar Hadden. Han omnämner för övrigt endast den europeiska 

kontexten då han diskuterar detta. 
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1.8.2 Kritik inom den normativa kategorin 

Utifrån den kritik som behandlats i detta kapitel framstod kritiken av normativ karaktär som 

relativt liten i kontrast till de två övriga kategorierna. Intressant är att kritiken som faller i denna 

kategori inte endast kritiserar att de klassiska sekulariseringsteorierna är normativa, utan även 

utvecklar egna teorier som är normativa. 

Den främsta kritiken inom denna kategori är riktad mot att de klassiska sekulariseringsteorierna 

menar att religion är något primitivt och negativt. Kritiken vänder sig mot att religionens 

försvinnande skulle ses som en utveckling.72 Det menas istället att religiösa människor tenderar 

att ha bättre mental hälsa än icke-troende. Douglas vänder sig mot argumentet att all religion 

skulle vara positiv för den mänskliga hälsan. Den typen av antagande inte kan överföras på all 

religion då det, enligt henne, uppenbarligen finns religion som är direkt destruktiv.73 

Huruvida Weber och Durkheim förespråkar religion som något positivt eller negativt för 

människor är inte glasklart i deras teorier. Det förhållningssätt som de tidiga sociologerna har 

präglas av den historiska kontext de befann sig i. Denna tid var en övergångstid från det 

förmoderna till det moderna samhället och eftersom religionen haft en betydande roll i det äldre 

samhället sågs också religionens försvinnande som självklar. Den kritik som riktats mot 

Durkheim och Webers religionsyn kan möjligtvis vara befogad, däremot går det att ifrågasätta 

ifall deras egen syn utgör grundstommen i deras teorier. Stark och Finke menar att Durkheims 

agenda var att bevisa hur irrationell den traditionella religionen är och att användandet av 

primitiv religion i undersökningen stärker denna tes.74 Det har även riktats kritik mot att varken 

Weber eller Durkheim är religiös och att religion därför redan innan analysen ses som något 

irrationellt.75 Kritiken kommer dels från Berger men även från Douglas som håller fast i att 

synen på religion som religionssociologerna har påverkar hur de tolkar utvecklingen.76 

1.8.3 Kritik inom den analytiska kategorin 

Inom den analytiska kategorin faller den kritik som riktats mot Weber och Durkheims 

undersökningar men även kring hur sekulariseringsbegreppet kan användas analytiskt inom 

religionsvetenskapen. Weber får kritik för sin tolkning av att det nya samhället ska präglas av 

en framtidssträvan och det menas att de nya religiösa rörelserna som uppstått i vår samtid inte 
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fokuserar på framtiden utan snarare på det traditionella och dåtiden.77 Detta hänger ihop med 

kritiken mot det faktum att det har bildats många nya religiösa rörelser som kan tolkas som 

bevis mot sekulariseringsteori. De nya religiösa grupperna har uppkommit framförallt sedan 

1960-talet.78 En som lyfter uppkomsten av nya religiösa rörelser som ett tecken på att 

sekularisering, i alla fall sekularisering i den grad som Durkheim och Weber beskrev, inte 

kommer att ske är Bellah. Casanova instämmer med Bellah och menar att religionssociologer 

borde sluta fokusera på avtagandet av religion och granska uppkomsten av nya religiösa rörelser 

istället.79  

Inom denna kategori av kritik återfinns Rodney Starks och William Bainbridges teori om 

marknadsreligion vilken pekar på att religionen konkurrerar med andra religiösa institutioner, 

men även med sekulära. De religiösa institutionerna kan erbjuda magi, vilket de sekulära inte 

kan.80 De menar också att kulter och sekter kommer att uppkomma där den traditionella 

religionen är som svagast, för att möta efterfrågan på magi.81 Denna kritik ifrågasätter alltså 

religionens försvinnande och försöker förklara hur sekter uppstår. En sak som jag urskiljer som 

viktig i denna teori är det faktum att religionen är individens eget val och att det bidrar till ett 

ökat omfång av organisationer. Anknytningen till det politiska tycks vara frånvarande. 

Det finns fler exempel där individperspektivet i sekulariseringsteori är omdiskuterat inom de 

nya sekulariseringsteorierna. Douglas och Bell hänvisar till att religionen har gått från att vara 

något kollektivt till något för den enskilda individen.82 Bell riktar kritik mot Durkheims 

resonemang som går ut på att religion är det kollektiva som håller samman samhället.83 Vidare 

ställer Luckman sig frågande till antagandet att religion och kyrkan skulle vara samma sak och 

menar att den individuella religiositeten har uppkommit i en historisk kontext som bygger på 

kyrkan, men att denna inte är beroende av organisation.84 Han menar att det kommer att uppstå 

en ny form av religion som kommer att förändra förhållandet mellan individ och social ordning. 

Detta kommer att skapa ett helt nytt heligt kosmos.85 
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En del religionssociologer menar att religionens ökning i dagens värld endast är en reaktion 

mot dess kraftiga nedgång under det tidiga 1900-talet och att religionen kommer att försvinna 

i framtiden, i enlighet med både Weber och Durkheim. Detta resonemang har fått möta 

motstånd av bland andra Peter Berger som menar att det inte är en reaktion utan att religionen 

är här för att stanna.86 Denna debatt behöver bemötas historievetenskapligt och hur man väljer 

att analysera historien beror mycket på vilken historiesyn som anammas. Det är med andra ord 

möjligt att se historiens gång på olika sätt. Historien skulle kunna vara linjär och i ständig 

utveckling eller också skulle det gå att betrakta historien som stillastående och oföränderlig. 

Religionens utbredning i dagens samhälle behöver inte vara något som kommer att bestå, men 

kan vara det. 

Talcott Parsons menar att Webers sekulariseringsteori består av en alltför ensidig analys av 

utvecklingen av det moderna samhället och att problemet ligger i Webers val av material. 

Kritiken består i att Weber selektivt valt bort visst material.87 Däremot har Weber fått stöd från 

annat håll för att ha en djup grund för sitt resonemang. Jeffrey Hadden för denna argumentation 

och menar att Weber gjorde en ordentlig  forskning av världsreligionerna som kan ge oss 

verktyg för dagens samhälle.88 I Protestant Ethic poängterar Weber vilken avgränsning som 

ligger till grund för hans studie, men i inledningen väljer han att göra en jämförande analys med 

andra världsdelar. Den kritik som Parsons framför uppmärksammar det Weber redan redogjort 

för, det vill säga behovet av ytterligare forskning på religionens utbredning i andra världsdelar 

än Europa.89 

Angående förhållandet mellan religion och vetenskap finns det olika teorier om hur dessa 

hänger ihop. Douglas poängterar att auktoriteten har övergått från religion till vetenskap, men 

att de är två skilda företeelser och att det vore felaktigt att tolka vetenskap som dagens religion.90 

Hon menar att byråkrati inte har negativ effekt på religiös tro, det vill säga att religion kommer 

att finnas kvar. 

Det har även riktats kritik mot det faktum att vetenskap, utifrån Durkheims sekulariseringsteori, 

skulle kunna likställas med religion. Talcott Parsons diskuterar Durkheims förhållningssätt 

mellan religion och vetenskap på följande vis: 
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If the reality underlying religion is an empirical reality, why should religious ideas take symbolic 

form in a way in which scientific ideas do not? Why could that reality not be represented directly 

by the theory of sociological science?91 

Det är intressant hur Parsons pekar på något väldigt centralt i Durkheims teori, nämligen hans 

religionsdefinition. Att Durkheim använder sig av en funktionell definition är det ingen tvekan 

om. Däremot är det, som vi kommer att ta del av senare, inte endast en funktionell. Vidare är 

det tydligt att vetenskapen ofta förväntas axla det ansvar som religion tidigare haft, men att både 

Douglas och Durkheim avvisar detta. Durkheims resonemang kring kopplingen mellan religion 

och vetenskap är en viktig del i Forms. Han drar dock slutsatsen att vetenskap inte kommer 

kunna ersätta religionen eftersom de inte är av samma karaktär, däremot hävdar han att 

vetenskapen härstammar från religion.92 

Durkheim har även kritiserats för att hans religionsdefinition är för universell. Thomas 

Luckman poängterar: 

If we take up the suggestion submitted by Durkheim – or, at least, implied in his work – and define 

religion by its universal social function that question ceases to make sense. In order to be useful 

for the sociological theory of religion the suggestion must be specified.93 

Det efterfrågas en tydlighet i Durkheims religionsdefinition och denna kritik medför en kritik 

mot hela Durkheims teori eftersom den är avhängig religionsdefinitionen.  

Webers sekulariseringsteori har fått kritik för att den har en ekonomisk prägel. Detta 

resonemang poängterar att Weber hade rätt i sin teori i Protestant Ethic att det går att resonera 

kring religionens påverkan på den tidiga kapitalismen, men inte den senare och moderna 

kapitalismen.94 Det menas att den religiösa traditionen ändras och att det därför inte går att göra 

en långsiktig teori byggd på en religions etik.  

1.9 Disposition 

Syftet med denna studie är att göra en komparativ litteraturstudie av Max Webers Die 

Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904) och Émile Durkheims Les Formes 

Elementaires de la Vie Religieuse (1912) i syfte att granska deras sekulariseringsteorier utifrån 

de anspråk teorierna har. I Begrepp diskuteras begreppen sekularisering, religion, 

modernisering, rationalisering och differentiering. Syftet med detta avsnitt är att tydliggöra vad 
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dessa begrepp har för definitioner och hur de använts i sekulariseringsteorier. Teoriperspektiv 

och analysverktyg redogör för de två analysmodeller som används som hjälpmedel för studien. 

De två modellerna består av två olika sätt att kategorisera sekulariseringsteoriernas anspråk. 

Den första består av tre kategorier: deskriptiv, normativ och analytisk. Deskriptiv syftar på det 

beskrivande anspråk som återfinns i teorierna, framförallt handlar detta beskrivande om 

förändringen från ett pre-modernt samhälle till ett modernt. Normativ kartlägger de anspråk 

som uttrycker en önskan eller förväntan om religionens framtid. Analytiska kategorin sorterar 

de anspråk om hur sekulariseringsbegreppet ska användas för att förklara samhällsutvecklingen. 

Den andra modellen är samhälle, organisation och individ. Denna kategoriserar teorierna enligt 

vilken nivå de menar att sekularisering sker på. Sedan redovisas Material, reliabilitet och 

avgränsning. Det valda materialet består av Webers The Protestant Ethics and the Spirit of 

Capitalism [1904] och Durkheims The Elementary Forms of Religious Life [1912]. Valet 

motiveras av det faktum att detta är centrala verk av dessa sociologer, samt att deras 

sekulariseringsteori berörs i flertalet verk av respektive författare. Det fastställs även att det 

ligger i avgränsningen att endast det som rör sekulariseringsteorin kommer att behandlas utifrån 

verken. Metod, genomförande och metodkritik består av en beskrivning hur den valda metoden, 

hermeneutik, används vid genomförandet av studien. Hermeneutiken valdes på grund av att det 

är en konkret metod för hur tolkning av materialet görs på bästa sätt. Vidare diskuterar 

hermeneutiken också hur förförståelse för, i detta fall, sekulariseringsteori används i tolkningen 

av materialet. Avsnittet avslutas med metodkritik där det diskuteras huruvida det går att nå en 

sann tolkning och vikten av förståelse för den kontext som materialet uppstod i. I avsnittet Kritik 

mot de klassiska sekulariseringsteorierna redogörs den centrala kritik som riktats mot de 

klassiska sekulariseringsteorierna, bland annat Weber och Durkheims, och den kritik som 

riktats mot sekulariseringsteorins ursprungliga anspråk på samhällets förändring från ett 

religiöst till ett icke-religiöst sådant. Kritiken tematiseras utifrån de tre kategorierna från den 

första analysmodellen. Nivåerna från den andra analysmodellen vävs in i de tre kategorierna: 

deskriptiv, normativ och analytisk. 

Kapitel två Anspråk i Weber och Durkheims sekulariseringsteorier utgör resultatet av studien 

där de anspråk som återfinns i Webers Protestant Ethic och Durkheims Forms redovisas med 

hjälp av samtliga sex nivåer och kategorier från de två analysmodellerna. Kapitlet inleds med 

en kort presentation av respektive verk. Protestant Ethic utgör Webers resonemang kring hur 

den protestantiska asketismens grenar påverkat framväxten av den västerländska kapitalismen. 

Forms redogör för Durkheims undersökning av Australiens totemstammar i syftet att kartlägga 
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vad fundamental religion är. Av den anledningen väljer Durkheim att definiera begreppet 

religion i början av studien. Weber och Durkheims sekulariseringsteorier berör samtliga tre 

nivåer inom den andra analysmodellen. De deskriptiva anspråken som återfinns hos Weber och 

Durkheim handlar främst om hur de menar att religionen kommer förändras i det moderna 

samhället. Denna studie visar att det inom den normativa kategorin återfinns en önskan eller en 

förväntning att religion är något som kommer upphöra med det moderna samhällets inträde. 

I diskussionen vävs kritiken mot de klassiska sekulariseringsteorierna ihop med de anspråk som 

analyserats i kapitel två. Moderniseringens påverkan på sekularisering, urvalet av material och 

hur den historiska kontexten har präglat de klassiska teorierna diskuteras bland annat. Även de 

normativa anspråken och huruvida religion kan menas vara något positivt diskuteras. Och 

slutligen diskuteras även de analytiska anspråken rörande Weber och Durkheims 

undersökningar och hur mer sentida religionssociologer väljer att använda begreppet. 
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2. Anspråk i Weber och Durkheims sekulariseringsteorier 
Max Webers Protestant Ethic och Émile Durkheims Forms skrevs i en tid då det tycktes vara 

en självklarhet att religion, i alla fall så som religion såg ut då, var ett fenomen som skulle 

komma att försvinna.95 Det var det tidiga 1900-talet och det industriella och moderna samhället 

växte sig allt större.  

Trots att de har olika förklaringar och synsätt på religionen i den moderna världen utformar de 

båda en tydlig sekulariseringsteori. Två teorier där framtiden kommer att se annorlunda ut för 

religionen, antingen som bortblåst eller i en ny, modern skepnad.  Protestant Ethic och Forms 

undersöks i detta kapitel för att få grepp om de anspråk som återfinns i Weber och Durkheims 

sekulariseringsteorier. Analysen där de sex kategorierna kommer att utgöra kärnan kommer att 

föras löpande. Den kritik som riktats mot dessa sekulariseringsteorier kommer inte att 

behandlas vidare i detta avsnitt utan kommer att diskuteras i slutdiskussionen. För att få en 

övergripande bild av de två verken redovisas dessa kort innan analysen. 

2.1 Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 

Weber ämnar att förklara en samhällsförändring i Protestant Ethic. Hans utgångspunkt är hur 

det kapitalistiska ekonomiska systemet präglar det moderna samhället och hans syfte med 

studien är att undersöka hur protestantismen, mer specifikt det han kallar den asketiska 

protestantismen, har bidragit till denna utveckling. För Weber är det viktiga inte att definiera 

vad religion är, utan endast att se hur den har påverkat samhället. Centralt för teorin är begreppet 

”kall” som syftar på de asketiska delarna av protestantismen vilka hänvisar till ett kall från Gud 

att verka i samhället här och nu. Webers resonemang i Protestant Ethic leder fram till slutsatsen 

att det är detta fenomen som lett fram till avmystifieringen av samhället och bäddat för det 

ekonomiska systemet kapitalism.96 Eftersom de religiösa idéerna förespråkar fokus på 

människans uppgifter på jorden och att det inte finns några präster som kan hjälpa individerna 

att nå frälsning längre, avmystifieras världen.97 

När Weber talar om kapitalismen benämner han grunden för fenomenet som kapitalismens 

anda, ett svårdefinierat begrepp. Det närmaste Weber kommer en definition är dock att 

kapitalism utgår från en plikt för individen och att den därför kan tolkas som att det finns en 

specifik etik inom den, vilket skulle vara kapitalismens anda.98 Han menar att kapitalismen har 
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feltolkats och att dess grund kommer från den protestantiska etiken, vilket medför att de krafter 

som ligger bakom detta ekonomiska system inte är girighet utan faktiskt en dogmatisk etik.99  

Weber väljer att avgränsa sig till att endast behandla protestantismens förhållande till 

utvecklingen av kapitalismen och har inga anspråk på att analysera samtliga kulturer i 

världen.100 Det ska dock sägas att Weber inleder Protestant Ethic med följande mening: 

A product of modern European civilization, studying any problem of universal history, is bound 

to ask himself to what combination of circumstances the fact should be attributed that in Western 

civilization, and in Western civilization only, cultural phenomena have appeared which (as we 

like to think) lie in a line of development having universal significance and value.101 

Det faktum att det är ett västerländskt fenomen som studeras gör att Weber inte generaliserar 

det. Mer om detta senare. 

2.2 Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse 

I Forms vill Durkheim förklara karaktären hos religion och det mest fundamentala i den. Han 

ämnar att undersöka varför den uppkommit och hur den fungerar. Till skillnad från Weber 

redogör Durkheim för en tydlig religionsdefinition i början av boken. Denna definition lyder: 

A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things 

set apart and forbidden – beliefs and practices which unite into one single moral community called 

a Church, all those who adhere to them.102 

I samband med religionsdefinitionen slår Durkheim fast att religion är en kollektiv företeelse, 

eftersom att religion inte går att skilja från kyrka eller någon form av gemenskap.103 Han menar 

också att religion uttrycker ”the real”.104 Religion och samhället utgörs av samma symboler och 

slutsatsen blir att dessa två egentligen är samma sak.105 Hans resonemang bygger på det profana, 

verkligheten, och det heliga, idealet. Kort formulerat innebär detta att Durkheim ser idealet som 

en parallell verklighet som återuppstår genom kulten inom religionen.106  
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För att komma till roten med vad de fundamentala elementen i religion är studerar Durkheim 

australiska totemstammar. Detta beskriver han som en typ av den mest primitiva religion som 

under början av 1900-talet fanns kvar i världen.107  

2.3 Samhälle, organisation och individ 

En sekulariseringsteori behöver inte omfatta alla de tre nivåerna samhälle, organisation och 

individ. Generellt är det dock svårt att undvika att använda sig av samtliga nivåer då 

sekularisering ska diskuteras. Detta gäller även för Weber och Durkheim. Det intressanta att 

undersöka är snarare hur de använder sig av de tre nivåerna och vilken vikt som läggs vid 

respektive. Vi börjar med att granska samhällsnivån som utgör en stor del i dessa teorier. 

Sekularisering på samhällsnivå handlar om den politiska arenan och det offentliga livet. För 

både Weber och Durkheim var denna nivå ett utgångsläge, då motivet för de båda framförallt 

var att undersöka en samhällsförändring.  

I inledningen till Protestant Ethic, problematiserar Weber sin avgränsning till studien och på så 

sätt även sina anspråk inom vilken kultur och samhälle han ämnar att redogöra för. Weber 

ämnar att analysera den protestantiska etiken och dess påverkan på kapitalismen som ett 

västerländskt fenomen. Det råder ingen tvekan om att Weber avser en samhällsförändring då 

han diskuterar religionens försvinnande ur ett västerländskt perspektiv. Exempelvis pekar han 

på byråkratisering och rationalisering inom staten och dess institutioner. Det menas att:  

[…] the development of the spirit of capitalism is best understood as part of the development of 

rationalism as a whole, and could be deduced from the fundamental position of rationalism on the 

basic problems of life.108 

Durkheim menar, precis som Weber, att det skett en differentiering av samhällets institutioner, 

det vill säga att institutionerna har fått nya uppgifter och att det som kyrkan ansvarade för nu 

tilldelats andra institutioner som är specialiserade. Eftersom samhället växer och blir mer 

heterogent breddas den kollektiva horisonten. Detta bidrar till att de klassiska institutionerna 

inte tillgodose efterfrågan i det nya samhället, vilket medför differentiering.109 Durkheim 

förklarar att religion är en idealiserad bild av samhället och detta innebär att i takt med 

samhällsförändring kommer även religionen att förändras.  
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Den organisatoriska nivån är tvådelad. Dels innefattar den förändringen som sker inom samfund 

och dels syftar den på den förändring som samfunden medför det religiösa klimatet i samhället. 

Webers sekulariseringsteori är inom denna kategori fokuserad på hur samfunden förändrat 

religionen i samhället. Det är huvudbudskapet. Weber betraktar det faktum att protestantismen 

bidragit till ett ändrat fokus för de troende, från att vara så kallade other-wordly till att vara this-

wordly, som huvudorsaken till att världen avmystifierats. Med detta menas att den asketiska 

protestantismen rättfärdigar en strävan efter framgång i denna värld och stor vikt hamnar på 

framgång här i denna värld, med andra ord this-worldy.110 Dock ska det tilläggas att Weber inte 

menar att endast protestantismen är roten till kapitalismens uppkomst utan pekar även på andra 

faktorer.111 

Till skillnad från Weber menar Durkheim att förhållandet för religionen inom 

organisationsnivån kan förklaras av samhällsförändring. Men innan vi undersöker den saken 

närmare är det viktigt att tydliggöra kyrkans roll i religion utifrån Durkheims 

religionsdefinition. Inom definitionen är kyrkans roll ytterst central och Durkheim avslutar sin 

diskussion kring religionsdefinitionen med:  

In showing that the idea of religion is inseparable from the idea of a Church, it conveys the notion 

that religion must be an eminently collective thing.112 

I beskrivningen av den fundamentala religionen tillskriver Durkheim den religiösa 

organisationen och kollektivet som en viktig och nödvändig beståndsdel. Detta speglar också 

vad han lägger i begreppet sekularisering. Durkheim är, som vi kommer att märka vidare i 

analysen, tydlig med att religionen kommer att finnas kvar även i framtiden, dock i en förändrad 

form.113 Detta medför att sekularisering inom den organisatoriska nivån innebär en förändring 

för kyrkan utifrån den samhällsförändring som sker i Durkheims teori. 

Den religiösa förändringen för individen återspeglas i Webers resonemang kring religion, moral 

och kapitalism. I och med kapitalismens övertagande och religionens försvinnande skulle 

moralen inte försämras, utan den skulle överleva och förbli vad den varit i det traditionella 

samhället. Motivationen till god moral skulle komma att bli att kunna ge barn och barnbarn ett 

värdefullt liv, men han menar även att den starkaste motivationen till god moral ligger i att 

handlingen i sig är god.114 Weber menar att övergången från ett religiöst samhälle till ett 
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kapitalistiskt inte skulle bidra till moraliskt förfall för individen och att människor skulle bli 

giriga och egoistiska. Tvärtom menar han att idealtypen för denna samhällsekonomi: ”…gets 

nothing out of his wealth for himself, except the irrational sense of having done his job well.”115 

Denna religiösa idé om “kallet” överförs helt enkelt från religionen till kapitalismens anda. Det 

lever med andra ord kvar en religiös idé som präglar individerna i det nya samhället. Däremot 

nämns inte huruvida individerna förblir religiösa eller ej, endast att världen blir avmystifierad 

vilket skulle kunna tolkas som att religion även försvinner för individerna.116 

Durkheim menar att religion är något som sker kollektivt, men att det kommer att utvecklas en 

individuell aspekt av religion inom den kollektiva:  

Far from being the seed of the collective cult, the cult that the individual organizes for himself, 

and within his inner self, is in a sense the collective cult adapted to the needs of the individual.117 

Det menas att individuell religion kommer från den kollektiva religionen, eftersom den 

kollektiva utgör den elementära formen av religion.118 Det är i den kollektiva erfarenheten som 

individen tillåts växa och i slutändan kommer den individuella aspekten i den kollektiva 

religionen utgöra den viktigaste delen av den framtida religionen.119 

2.4 Deskriptiva anspråk 

Den sekularisering som Weber redogör för innebär religionens försvinnande på grund av idén 

om kallet i den asketiska protestantismen. Weber beskriver en övergång från ett religiöst, 

förmodernt samhället med andlighet till ett samhälle uppbyggd på rationalitet och där 

kapitalismens anda tagit över religionens roll. Här väljer Weber att närma sig en 

religionsdefinition då han poängterar att kapitalismens anda inte har någon ”religious basis”.120 

Den saknar kriterier för att kunna kallas för religion. Religion har fungerat som ett verktyg för 

att konsolidera kapitalismen, men att så fort kapitalismen slagit rot behöver den inte längre 

religion som stöd utan kan verka fritt.121 I och med den förändrade synen på världen genom den 

protestantiska asketicismen kan den rationella ekonomin anammas.122 Tidigare har religionen 

utgjort ett hinder för denna ekonomiska utveckling. Förändringen i protestantismens 

förhållande till världen kallar Weber för this-wordly, vilket innebär att religionen började lägga 
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större fokus på livet i den här världen till skillnad mot other-wordly som syftar till en annan, 

transcendent värld.123 

Durkheim gör en grundlig beskrivning av religionens förändring så till vida att han väljer att 

beskriva det elementära religiösa i samtliga religioner genom att undersöka de australiska 

totemstammarna. Detta utgör en skillnad mellan de två teorierna. Durkheim gör anspråk på att 

förklara religion, medan Weber vill beskriva den förändring som skett inom protestantismen. I 

denna skillnad ligger också det faktum att Durkheim använder sig av en specifik 

religionsdefinition genom hela Forms, medan Weber väljer att inte göra en tydlig redogörelse 

för vad han menar med religion. Som vi kommer att se under anspråken för det analytiska är 

religionsdefinitionen ett av de viktigaste verktygen för Durkheim. Hans anspråk är att redogöra 

för hur och vilken typ av religion som kommer att finnas i det moderna samhället.124 Durkheim 

menar att det är svårt att veta hur den framtida religionen kommer se ut, då religionen kommer 

förändras i samband med att samhället förändras. Det råder heller ingen tvekan om att 

religionen kommer tappa fäste, eftersom detta är en utveckling som skett genom historien.125 

2.5 Normativa anspråk 

De normativa anspråken i de båda teorierna är inte fullt så tydliga som i de övriga kategorierna. 

Vid granskning av de båda teorierna går det dock att utläsa hur de förhåller sig till religion och 

vad de tycker är önskvärt för framtiden. 

Webers normativa anspråk framkommer då han diskuterar individens moral inom religion och 

sedan inom kapitalism. Han menar att religionen bidrar med en speciell moral där människor 

uppmanas till och motiveras att vara goda moraliska medborgare genom religionen. Han menar 

att moralen inte kommer att dö i samband med religionens försvinnande, utan att den snarare 

kommer att motiveras utifrån människans vilja att göra bra ifrån sig i denna värld.126 Här 

tillskriver han alltså inte religionen en ovärderlig plats i samhället för moralen. Vidare menar 

han också att då världen har avmystifierats kommer den inte längre vara i behov av religionen. 

Religionen har helt enkelt tappat sin signifikanta plats.127 Trots att Weber väljer att inte 

definiera religion i syfte att undvika att värdera den, upplever jag ändå hans resonemang som 

normativt i den aspekten att han menar att det moderna samhället skulle klara sig utan religion 
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och att byråkratisering och rationalisering är mer lämpligt för det moderna samhället än det 

förmoderna samhällets traditionella institutioner. 

Vad gäller Durkheims normativa anspråk handlar de inte om ifall religion bör finnas eller ej, 

utan snarare vilken typ av religion som är att föredra. I sin slutsats diskuterar Durkheim den 

religion som han utifrån sin undersökning antar att framtiden kommer att präglas av. Analysen 

visar hur samhället utvecklats och gått från primitivt till modernt, där han menar att det är tydligt 

att det skett en nedgång för religion genom historien och att dess funktioner har övertagits av 

vetenskap i intellektuella och kognitiva aspekter.128 Durkheim menar att samhället alltid 

kommer att behöva det fundamentala som religionen erbjuder eftersom det samlar de kollektiva 

erfarenheterna, men att uttrycket för dessa kollektiva erfarenheter kommer att förändras 

eftersom: 

The great things of the past that excited our fathers no longer arouse the same zeal among us, 

either because they have passed so completely into common custom that we lose awareness of 

them or because they no longer suit our aspirations.129 

Förhållningssättet är alltså att det skett en utveckling och att det är något som Durkheim 

bedömer vara naturligt. Det faktum att han betraktar de australiska stammarna som primitiva 

ger en uppfattning om hur Durkheim värderar olika religioner högt och lågt. Exempelvis 

motiverar han valet av undersökningsmaterial, dvs. de australiska totemstammarna, med att 

omnämna dem som ”lägre” samhällen.130 

Båda teorierna kretsar kring moderniseringen och hur det moderna samhället kommer att 

fungera med avseende på religion. De båda betraktar moderniseringen som en förändrande 

faktor för religionens utbredning. Genom analysen av de båda kan slutsatser dras att de båda är 

positiva till det moderna samhället och därmed också hur religionen kommer förändras i 

samband med det. 

2.6 Analytiska anspråk 

Durkheim drar generella slutsatser utifrån hans forskning och redogör för de elementära i 

religion utifrån resultaten.. Han framhåller att de australiska stammarna utgör en primitiv form 

av religion och att all religion i grunden består av samma innehåll.131 Därför går det att dra 
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universella slutsatser av resultatet.132 Durkheim blir genom sin vilja att basera den generella 

bilden av vad elementär religion är på en form av religion positivistisk. Det vill säga att han 

menar att det är möjligt att bevisa vad som är sant utifrån en undersökning.133 Durkheim hävdar 

redan på första sidan av Forms att sociologi är en positiv vetenskap vars syfte är: ”to explain a 

present reality that is near to us and thus capable of affecting our ideals and actions.”134 

Durkheim menar att hans undersökning stämmer eftersom han har bevisat vad australiensk 

stamreligion är och på så sätt vad det fundamentala i religion är. 

Till skillnad från Durkheim drar inte Weber universella slutsatser kring huruvida religion är ett 

enhetligt fenomen. Weber väljer istället att fokusera på hur de asketiska grenarna inom 

protestantismen har påverkat religionens funktion och överlevnad i det moderna samhället, 

samt hur dessa har drivit fram den moderna kapitalismen. Han kopplar samman 

rationaliseringen med kallelse-begreppet och menar att ursprunget till detta är ”the spirit of 

Christian asceticism”.135 Intressant är hur Weber dock nämner att det inte endast är 

kapitalismens anda som föddes ur denna rationaliseringsprocess, utan även all modern 

kultur.136 Detta resonemang blir något tvetydigt, och inte alls så avvaktande till att dra 

universella slutsatser. Weber vill beivra protestantismens påverkan på framväxten av kapitalism 

och om han stannade vid det skulle hans anspråk vara lättöverskådliga. Men med uttalandet att 

det även är den moderna kulturen som föds från rationaliseringen utifrån begreppet kallelse, 

kan sekulariseringsteorin ifrågasättas utifrån grundval av att det uppkommit modern kultur i 

länder som inte är protestantiska. Denna typ av analytisk användning av Webers 

sekulariseringsteori stödjer sig alltså på idéerna inom protestantismen men gör anspråk på något 

slags universell lag för hur det moderna samhället växer fram ur protestantismen. Det kan även 

tänkas att det är själva principen som Weber vill närma sig en universell slutsats kring. 

Weber problematiserar begreppet rationalisering. En viktig slutsats som drivs genom hela 

Protestant Ethic är det faktum att rationalisering mött motstånd då människor har haft en 

religion som fokuserat på other-wordly . Har däremot andligheten varit lägre och religionen har 

varit this-worldly tenderar rationaliseringsprocessen att möta mindre motstånd.137 Enligt Weber 

kommer deligaste motståndet mot kapitalism från traditionalism.138 
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En väsentlig skillnad mellan Durkheim och Weber är det faktum att de definierar liknande 

orsaker till sekularisering. Medan Durkheim använder sig av en tydlig religionsdefinition och 

menar att religion har en sanning i sig, bryr sig Weber inte ens om att definiera religion. Det 

intressanta för Weber är att undersöka hur protestantismen har förändrat, inte bara religionen, 

utan även hela det västerländska samhället och hur den moderna kulturen där kapitalismen står 

i centrum är ett arv från det protestantiska begreppet kall.139 Med kall menar han, enkelt sagt, 

hur den asketiska protestantismen började värdera världsligt arbete högt och att det i sin tur 

bidrog till att världen avmystifierades.140 Begreppet fick stöd i moralen inom protestantismen 

och kallet ansågs vara moraliskt rättfärdigt.141 Från att katolicismen värderat det stillsamma 

livet till protestantismens fokus på att utföra arbete i detta liv. 

I Forms menar Durkheim att det är samhället som är orsaken till religionen och att religion är 

en kollektiv företeelse. Han beskriver detta på följande vis: ”If religion gave birth to all that is 

essential in society, that is so because the idea of society is the soul of religion.”142 Analysen 

han gör av de australiska stammarna kan, enligt Durkheim, ge oss viktig information om vad 

religiös tanke är generellt.143 Durkheim avvaktar med att säga hur framtidens religion kommer 

att se ut, något som han redan i de tidiga kapitlen av boken rör vid.144 Det menas att det fanns 

en förväntning att religionen skulle komma att präglas av individualism. Detta svarar Durkheim 

på i sin slutsats. Han slår fast att religionen inte kommer att försvinna, utan transformeras i det 

moderna samhället.145 

Durkheim erkänner en konflikt mellan religion och vetenskap, men att vetenskapen inte 

kommer att konkurrera ut religion, eftersom religion är verklig och därför inte kan ersättas. 

Religionen fyller även en funktion som vetenskapen inte kan överta.146 Däremot finns det ingen 

tvekan hos Durkheim om att med vetenskapens framgång, följer den traditionella religionens 

tillbakagång.147 För att förklara Durkheims syn på religionens funktion används följande citat: 

The believer who has communed with his god is not simply a man who sees new truths that the 

unbeliever knows not; he is a man who is stronger. Within himself, he feels more strength to 
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endure the trials of existence or to overcome them. He is as though lifted above the human 

miseries, because he is lifted above his human condition.148 

Detta är något väsentligt i Durkheims syn på religion och religiositet. Han erkänner religionen 

som sann och fundamentalt mänsklig, något som gör människan starkare. Det är dock tydligt 

att Durkheim tar avstånd från dem primitiva och traditionella religionen. Eftersom han ser 

religionen som samhället och samhället som religionen blir den naturliga följden av 

samhällsförändring att religionen också förändras. De riter och ceremonier som funnits i det 

förmoderna samhället kommer att försvinna och ändra till att passa det nya samhället och 

människorna som lever i det.149 Durkheim menar att religion utgörs av det profana respektive 

det heliga. Det heliga står för samhällets idealbild av hur samhället skulle kunna se ut, men även 

det som kollektivet i samhället strävar efter. Denna idealbild måste ständigt förnyas genom riter 

och ceremonier där kollektivet deltar. Detta är något som kommer att finnas kvar i det framtida 

samhället enligt Durkheim och det exempel som han använder sig av är de ceremonier som 

uppkom efter franska revolutionen, som enligt honom hade funktionen att påminna om de ideal 

som revolutionen förespråkade.150 

Durkheim framhäver att religion och vetenskap inte är utbytbara företeelser. Istället härstammar 

det vetenskapliga tankesättet från religionen. För även om religionen kan betraktas som det 

mest primitiva i det sociala livet utgör den grogrunden för det vetenskapliga tänkandet. 

Vetenskap är precis som religion, något som människan kan välja att tro på eller inte. Durkheim 

menar att vetenskap är opinion och att det är mänskligt att förlita sig på den kollektiva 

erfarenheten och det är det som styr vad vi människor tror på.151 Anledningen till att vetenskap 

inte kan klassas som religion utifrån Durkheims religionsdefinition är det faktum att 

vetenskapen inte kan ha samma funktion som religion. Det menas att religionens funktion: 

 is not to make us think, enrich our knowledge, or add representations of a different sort and source 

to those we owe to science. Its true function is to make us act and to help us live.152 

Eftersom Durkheim hävdar att religion är sanning och något som människor alltid kommer vara 

beroende av för att kunna samla de kollektiva erfarenheterna, är det förståeligt att vetenskap 

inte kan ersätta religionen. Denna förklaring finner jag som en funktionell sådan eftersom det 

är religionens funktion som jämförs med vetenskap. Dock betraktas det substantiella i 
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definitionen som avgörande för att vetenskap inte kan överta religionens plats, just det heliga 

som ska hjälpa människor att leva. 

Vad ger Weber och Durkheim för svar på hur framtidens relation till religion kommer att se ut? 

Durkheim är övertygad om att religionen kommer att finnas kvar men i modifierad form. Detta 

sker som en naturlig följd av samhällets förändring. Det har skett förut genom historien och 

kommer att hända igen. Weber uttrycker sig som att det är oklart hur framtidens religion 

kommer att se ut och menar att de gamla idéerna från det förmoderna samhället kan uppkomma 

igen.153 Genomgående i Protestant Ethic är Webers avståndstagande till att slå fast för vad som 

kommer att ske i framtiden. Detta kan jämföras med Durkheims anspråk på universalism. 

Däremot går det att tyda hur Weber menar att framtiden kommer se ut genom att läsa det 

avslutande kapitlet av Protestant Ethic. Han menar att analysen som förts genom boken ska 

visa på vilken riktning som utvecklingen tagit.154 Däremot tycks det vara tydligt för Weber att 

väst har tagit en specifik väg in i modernismen och det kapitalistiska samhället. Trots att Weber 

garderar sig med att mena att framtiden är svår att förutsäga, tycks det ändå tydligt för mig att 

den särskilda väg som den västerländska kapitalismen tagit och den avmystifiering som den 

medfört menas är här för att ska stanna. Weber menar att kapitalismen inte behöver asketisk 

protestantism längre.155 

Durkheim ämnar att redogöra för det fundamentalt religiösa och visa vilka element som 

kommer att bestå samtidigt som samhället utvecklas. Weber å andra sidan vill visa hur 

religionen, i detta fall asketisk protestantism, förändrar religionen i samhället. Därför blir också 

deras framtidsvisioner olika.  

 

  

                                                           
153 Weber, s.182. 
154 Weber, s.183. 
155 Weber, s.181. 



34 

 

3. Diskussion och avslutande slutsatser 
Sekulariseringsdebatten har varit ett omdiskuterat område inom religionssociologin under hela 

1900-talet och fram till idag. Än har debatten inte kommit till någon enhetlig slutsats kring 

religionens framtid. Många samtida religionssociologer menar dock att  religionen inte kommer 

att upphöra. De kritiker som behandlades i inledningskapitlet ställer inte upp på Webers och 

Durkheims idé om att moderniseringen skulle medföra sekularisering på både individ- och 

samhällsnivå. Denna studies syfte är att granska vad i dessa två klassiska sekulariseringsteorier 

kan vara giltigt idag med hjälp av den centrala kritiken mot dessa. I denna diskussion kommer 

jag att diskutera denna kritik mot bakgrunden av de två klassiska sekulariseringsteorier av 

Weber och Durkheim som analyserades i kapitel två. Diskussionen kommer att följa samma 

tematiseringar som i resten av studien, dvs. deskriptiva, normativa och analytiska, samt 

nivåerna samhälle, organisation och individ invävda i de tre kategorierna. 

3.1 Modernisering och en sekularisering av samhället 

Kritiken mot de klassiska sekulariseringsteorierna inom de deskriptiva anspråken handlar 

framförallt om att idén om hur modernisering följs av en sekularisering är felaktig. Denna kritik 

riktas mot att teorierna uppkom i en särskild historisk kontext. Tiden för sekelskiftet mellan 

1800- och 1900-talet var en omvändande tid för det västerländska samhället som enligt 

kritikerna medför en ensidig bild av hur det moderna samhället skulle komma att 

utvecklasförmodern. Jag vill mena att detta resonemang i sin tur vilar på en förenklad bild av 

de två teorierna som undersökts för denna studie. Webers resonemang bygger på den förändring 

som protestantismen medför det västerländska samhället och framförallt på samhälls- och 

organisationsnivå. Den antydning Weber gör gällande ett universellt anspråk, där 

rationalisering och differentiering leder till minskat inflytande av religionen på ett politiskt och 

samhälleligt plan kan göras giltigt i åtminstone västvärlden, men är alltså ej giltigt universellt. 

Samtidigt som de senare religionssociologerna kritiserar Durkheim för att dra universella 

slutsatser om att religionen kommer att förändras i takt med att samhället förändras, menar vissa 

andra som exempelvis Davie och Casanova att religionen i det moderna samhället har 

förändrats. Det är oklart hur Durkheim menade att religionen skulle komma att förändras i det 

framtida samhället. De slutsatser han drar är att den skulle komma att passa bättre i ett samhälle 

som präglas av social differentiering och som är starkare individualistiskt än det traditionella.  

Därför är det möjligt att hävda att Durkheims framtidsvision om det moderna samhället 

fortfarande är giltigt.  
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Däremot erkänns sekularisering på samhällsnivå vara ett faktum i västvärlden av bland andra 

Berger. Sekularisering på de övriga nivåerna får inte ta lika stor plats i de klassiska 

sekulariseringsteorierna. Det starkaste argumentet mot en sekularisering tycks vara Bergers 

argument att religionen växer, framförallt utanför Västeuropa. Den stora frågan blir alltså 

återigen huruvida de klassiska sekulariseringsteorierna skulle kunna göras universella. Enligt 

forskare som Berger är det av största vikt att göra teorin universell för att legitimera 

användandet av sekulariseringsteori. Han efterfrågar alltså en revidering av 

sekulariseringsteori. Jag håller med Berger att en revidering skulle gynna teorin, däremot finns 

det ingen anledning att förkasta dessa två klassiska sekulariseringsteorier. Detta eftersom de 

utifrån sin kontext och med hjälp av två olika medel, den asketiska protestantismen och 

totemstammar i Australien, har studerat två viktiga företeelser inom religion. Dels hur 

religionen i sig själv har förändrat religion och religiositeten och dels hur samhället bidragit till 

denna förändring. Dessa undersökningar, eller främst Weber, kan kanske verka för specifika 

och det är det Berger kritiserar, däremot finns ett värde av att ta till sig av denna kunskap för 

att förstå hur förändring inom religion sker via idéer. Kritiken som riktats mot att 

sekulariseringsdebatten tenderar att fokusera på samhällsnivån med andra ord  förklaras med 

Webers anspråk att förklara en samhällsförändring genom idén om kallet inom protestantismen. 

Han ämnar att undersöka denna samhällsförändring och inte det religiösa hos individer. Det går 

inte att förklara religionens uppsving under 1900-talet med hjälp av Webers teori. Durkheim är 

mer grundlig på samtliga nivåer och även på individnivå, där hans teori kan ge svar på att 

religionen återuppstår Viktigt att komma ihåg är dock Webers slutsats att det är svårt att veta 

hur den framtida religionen ser ut. Med denna brasklapp undkommer Weber problematiken 

med religionens återuppståndelse i vår samtid. 

Att Weber och Durkheim befann sig i en speciell historisk kontext är det ingen tvekan om. Hur 

denna kontext påverkat deras sekulariseringsteorier ur ett giltighetsperspektiv är däremot inte 

lika klart. Det är viktigt att vara medveten om den kontext som teorierna uppkommit i. Med 

facit i hand kan vi konstatera att sekularisering av västvärldens politiska institutioner har skett 

och att, precis som några religionssociologer menade i kritiken, religion har blivit mer 

individuellt betingat. Dessa anspråk från Weber och Durkheim har visat sig rimliga hundra år 

efter att de skrev sina teorier. Det vore dumt att fokusera på det faktum att de uppstod i en 

historiskt sett föränderlig tid, där tradition möter det moderna. Vidare kan Bergers argument att 

den religion som blommat upp på nytt under 1900-talet diskuteras. Han menar att det inte 

handlar om en reaktion utan att religionen är här för att stanna. Lika lite som det går att döma 
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Weber och Durkheim utifrån den historiska kontext de befann sig i går det att döma Berger för 

detsamma. Att resonera kring hur religionen kommer att se ut i framtiden är högst relevant för 

en religionssociolog som är intresserad av sekularisering, dock går det inte att säga med 

säkerhet hur denna framtid kommer att se ut.  

3.2 Den ”förmånliga” religionen 

I de två klassiska sekulariseringsteorierna som granskats för denna studie kan det utläsas vad 

Weber och Durkheim skulle mena var den ”förmånligaste” religionen. Enligt Durkheim är all 

religion sann, men han gör anspråk på att förklara vilken religion som är att föredra. I skiftet 

från det traditionella samhället till det moderna kommer religionen att förändras eftersom 

samhället gör det. Som poängterades i analysen av Durkheims teori går det att anta att Durkheim 

ser denna förändring som förmånlig. Den traditionella religionen framstår som något sämre än 

den som kommer att ersätta den, eftersom samhället utvecklas och blir bättre. Kritiken mot detta 

menar att den religion som finns kvar i samhället i denna samtid är av samma sort som den som 

fanns i det traditionella samhället och att Durkheim gör fel i att tolka den som irrationell. De 

använder sig av ett instrumentellt argument och menar att det är positivt att vara religiös då det 

har visat sig att religiösa människor statistiskt sett tenderar att leva hälsosamt. Detta argument 

tycker jag är bristfälligt då de syftar till något statistiskt där korrelation och kausalitet kan 

diskuteras. Det vill säga ifall det verkligen kan menas att följden av religiositet är god hälsa 

eller om det är människor av god hälsa som tilltalas av religion. Vidare kan diskuteras vilken 

typ av religion som har mäts i dessa undersökningar och om det går att hävda att samtliga 

religioner bidrar till god hälsa eller endast vissa. Med det sagt vill jag förhålla mig 

avståndstagande till Durkheims resonemang kring utvecklingen av religion och tillskrivandet 

av bättre och sämre sådana. 

Webers syn på religionens försvinnande i Protestant Ethic kan tolkas som positiv och att 

religionen tappar sin signifikans och sin funktion i samhället i och med rationalisering och 

differentiering av de politiska institutionerna. Han menar även att religionens betydelse för 

individen går förlorad då den mänskliga moralen upptas i kapitalismens anda. Webers 

sekulariseringsteori ger inget tydligt svar på huruvida religionen skulle bidra till god hälsa eller 

ej. Det Weber tydliggör är att religionen inte kommer att fylla samma politiska funktion i det 

moderna samhället som kommer att vara uppbyggt av rationalitet och byråkrati, samt att den 

individuella moralen kommer att finnas kvar genom kapitalismens anda. Detta skulle antyda 

på en funktionell religionsdefinition. I och med att Weber inte fastställer vad han lägger i 

begreppet religion, är det oklart ifall han tar hänsyn till det substantiella. Det vi vet är att Weber 
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betraktar idén och dogmatiken inom protestantismen stor roll i utvecklandet av den moderna 

kapitalismen, vilket i sin tur kan tyda på att han tillskriver det substantiella viss del i vad som 

bör innefattas i en religion. Kallet överförs från protestantismen till kapitalismen och behovet 

av religion kommer inte att finnas, eftersom både det funktionella och det substantiella nu finns 

i kapitalismen. Det kan tänkas att Weber är positiv till hur samhället utvecklats men att 

avmystifieringen i sig inte är positiv till avtagandet av religionen. Han menar att människan inte 

kommer vara beroende av religionen, men det framkommer inte riktigt ifall detta är positivt 

eller negativt. 

3.3 Universella anspråk eller ett protestantiskt fenomen? 

I jämförelsen mellan Weber och Durkheim visade det sig att en väsentlig skillnad mellan deras 

teorier är valet av metod för deras undersökningar, vilket resulterar i skillnader i deras anspråk. 

Durkheim å ena sidan ämnar att beskriva religion som fenomen och har således universella 

anspråk. Weber å andra sidan grundar sin undersökning på protestantismens asketiska grenar 

och har inte samma universella anspråk. Det går dock att ifrågasätta ifall Webers anspråk endast 

går att kartläggas utifrån vad han självs beskriver som undersökningens syfte eller ifall teorin 

har andra anspråk som går att urskilja mellan raderna. Det blir tydligt att det inte är fullt så 

enkelt då citatet ur Protestant Ethic granskas där Weber försöker närma sig en generell 

förklaring till hur modernisering påverkar religion. 

Frågan huruvida Weber och Durkheims sekulariseringsteorier kan göras universella då det 

visats sig att religionen finns kvar i stora delar av världen och även i dess traditionella form är 

högst relevant att ställa sig. De klassiska sekulariseringsteorierna gav inget svar på detta och 

förutspådde inte denna utveckling. Däremot skulle jag inte mena att det är rimligt att förkasta 

de klassiska sekulariseringsteorierna av denna anledning, just eftersom de kan göras giltiga på 

samhällsnivån och som beskrivandet av utvecklingen inom denna nivå från förmodernt till 

modernt samhälle. Det förespråkades i kritiken att en att nya teorier bör ersätta den gamla 

sekulariseringsteorin och att dessa teorier bör vara anpassade för en global värld. 

Sekulariseringsteori kan ha olika funktioner, däribland att förklara den samtida religionen. Att 

behålla konceptet sekulariseringsteori skulle främja debatten kring religionens olika funktioner 

i samhället, eftersom att det uppenbarligen inte ser ut likadant överallt. Istället för att förkasta 

begreppet sekularisering kan det användas som ett begrepp som visar denna bredd, istället för 

att omvandla begreppet till något som skulle vara allmängiltigt i hela världen. Det blir svårt att 

utforma en enhetlig global teori. 
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Däremot är det intressant hur Weber ändå försöker dra universella anspråk angående att 

rationaliteten kan tänkas komma från den protestantiska asketismen. Denna tvetydighet i 

resonemanget gör att anspråken blir något svåra att dra slutsatser kring. 

Kritiken mot att Durkheims religionsdefinition skulle vara för universell lade fokus på att en 

för inklusiv religionsdefinition försvårar analysen för Durkheim. Definitionen är både 

funktionell och substantiell. Som analysen av Forms visade betraktar Durkheim den kollektiva 

aspekten av religionen som central. Det är tydligt att denna religionsdefinition ligger till grund 

för sekulariseringsteorin och styr resonemanget. I Durkheims sekulariseringsteori kommer den 

religiösa förändringen från kollektivet. Att hävda att religionsdefinitionen är för vid och 

universell är något märkligt då Durkheim gör anspråk på att förklara vad den elementära 

religionen är. Utifrån Durkheims egen undersökning är det denna religionsdefinition han 

kommer fram till och det är denna han bygger sin argumentation på. Det är dock inte förvånande 

att just Durkheims religionsdefinition är omdiskuterad, eftersom att definiera religion är en av 

de stora uppgifterna inom religionssociologi och en viktig del i forskningen. 

Kritiken angående kollektivet och vikten av kyrkan eller samfundet för religionen riktas 

framförallt mot Durkheim. Denna kritik pekar på en ny form av religion som uppstått i det 

moderna samhället och medan Durkheim menar att den nya religionen kommer att vara mer 

individ-baserad är han tydlig med att kyrkan kommer att fortsätta vara en stark del av religion, 

eftersom det är viktigt att ha organisationer som samlar de kollektiva erfarenheterna. Denna 

kritik både träffar och missar Durkheims resonemang. Durkheim var noga med att individen 

skulle få större plats inom religionen, däremot håller han fast vid den kollektiva aspekten. Enligt 

Durkheims religionsdefinition är det inte religion ifall det inte finns en organisation inom den. 

Argumentet att Weber skulle föra en ensidig analys kan diskuteras utifrån de anspråk som 

Weber har med sin sekulariseringsteori. Weber fastställer sina avgränsningar och vad han 

ämnar med sin teori. Giltigheten för teorin idag nedvärderas inte av att han väljer att utgå från 

hur protestantismen påverkat utvecklandet av den moderna kapitalismen och vidare en 

sekularisering i västvärlden.  

Jag skulle vilja hävda att kritiken mot Weber som selektiv i sitt material är lika bristfällig som 

kritiken mot att Durkheim skulle mena att religion och vetenskap är samma sak. Precis som 

Douglas menar Durkheim att vetenskapen har blivit auktoritativ i det moderna samhället. 

Individen har börjat söka en viss typ av svar i vetenskapen, samtidigt som vetenskapen inte kan 

fylla samma funktion eller svara på samma frågor som religionen. Med detta menas alltså att 
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religionen alltid kommer att ha en viktig roll i samhället, medan vetenskap är opinion och 

föränderlig. Och det är just det som Durkheim menar är länken mellan religion och vetenskap: 

att de båda är föränderliga och kollektiva företeelser, men det går inte att ersätta religion med 

vetenskap. Religionen kommer att utvecklas. Religionsdefinitionen blir också grunden till att 

Durkheim inte kan mena att vetenskap skulle kunna ta över religionens roll eftersom han tar 

hänsyn både till det funktionella och substantiella i religionsdefinitionen. Detta kan jämföras 

med att Weber menar att kapitalismen inte övertar allt vad religion har inneburit i samhället. 

Den transcendenta aspekten i religionen går förlorad genom religionens försvinnande och 

återfinns inte i kapitalismen. Båda teorierna uppvisar med andra ord två företeelser i modern 

form, vetenskap och kapitalism, som på ett eller annat sätt övertar religionens funktion men att 

det inte sker en ”uppgradering”, utan bara ett skifte som kan liknas med social differentiering. 

Starks och Bainbridges marknadsmodell för förklaring till att religion fortfarande är en del av 

detta samhälle går att koppla ihop med Durkheims teori om att religionen är sann och inte kan 

ersättas. Enligt Stark och Bainbridge kan religionen erbjuda magi, vilket gör den attraktiv. Detta 

i enlighet med Durkheim. Detta går dock inte i linje med Webers teori, som menar att det inte 

kommer att finnas något sådant behov i det moderna samhället.  

Både Weber och Durkheim har försökt förhålla sig till hur religionen kommer att möta det 

sekulära i det moderna samhället och detta måste göras med viss finess. De båda poängterar att 

religion är något speciellt och inte endast funktionellt. Båda anspelar på samhällets behov. 

Medan Weber beskriver hur en idé förändrar samhället, beskriver Durkheim hur kollektivet är 

samhället, att samhället i sin tur är religion och att detta medför att förändras kollektivet, 

förändras religionen. Som denna diskussion visat finns det viss giltighet i dessa teorier än idag, 

däremot behövs det en diskussion kring de teman som kritiken uppmärksammat. Detta för att 

ständigt utveckla sekulariseringsteoridebatten och ge nya perspektiv på dagens och framtidens 

religion.  

Denna studie har avsett att diskutera giltigheten i Weber och Durkheims sekulariseringsteorier 

utifrån de olika anspråk de haft. Vidare forskning inom detta område skulle med fördel kunna 

vara att undersöka de normativa anspråk som återfinns i Weber och Durkheims resonemang 

genom att granska fler av deras verk. Detta för att få inblick i den historiska kontext de befann 

sig i och för att skapa mer förståelse för hur religionen tolkades i början på 1900-talet. 
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Sammanfattning 
Denna studies huvudsakliga syfte har varit att göra en komparativ litteraturstudie av Weber och 

Durkheims sekulariseringsteorier genom att granska Webers The Protestant Ethic and the Spirit 

of Capitalism och Durkheims The Elementary Forms of Religious Life. Studien syftar till att 

kartlägga de anspråk som återfinns i teorierna och att undersöka ifall det finns något som kan 

försvaras som giltigt idag, samt att jämföra detta med central kritik som riktats mot de klassiska 

sekulariseringsteorierna. I undersökningen har det använts två analysmodeller för att redogöra 

för de anspråk som återfinns i teorierna. Analysmodell 1 består av de tre kategorierna deskriptiv, 

normativ och analytisk. De tre nivåerna som sekularisering kan delas in i samhälle, organisation 

och individ. För att kunna tolka materialet och återfinna de anspråk utifrån nivåerna och 

kategorierna användes hermeneutik, vilket är metoden för tolkning.  

Studien vilar även på andra sekulariseringsteorier som riktar kritik antingen direkt mot Weber 

och Durkheims sekulariseringsteorier eller mot sekularisering som samhällsfenomen och 

begrepp. Denna kritik är tematiserad utifrån de tre kategorierna i analysmodell 1. Nivåerna i 

analysmodell 2 vävs in i de tre kategorierna. Den deskriptiva kritiken handlar framförallt om 

anspråken på att modernisering av samhället leder till sekularisering. Den huvudsakliga kritiken 

som återfinns inom det normativa är att Weber och Durkheim utgår från att religion är något 

irrationellt samt att det menats av senare religionssociologer att religion är någonting positivt. 

Kritiken inom den analytiska kategorin utgår från hur Weber och Durkheim har gjort sina 

undersökningar, bland annat hur valet av materialet har påverkat resultatet.  

Resultatet för studien är uppdelat i dels ett avsnitt om Weber och Durkheims anspråk angående 

samhälle, organisation och individ, samt tre avsnitt om de deskriptiva, normativa och analytiska 

anspråken i teorierna. I det första avsnittet fastställs att båda sociologerna har anspråk i samtliga 

av de tre nivåerna, men på olika sätt. På samhällsnivån redogör Weber för en förändring som 

rör det västerländska samhället utifrån asketisk protestantism, medan Durkheim ämnar att 

redogöra för det fundamentala i samtlig religion i världen och att religionen kommer att 

förändras ifall att samhället gör det. På den organisatoriska nivån har Weber framförallt anspråk 

på att sekularisering kommer från förändring inom kristendomen, närmare bestämt den 

asketiska protestantismen. Durkheim menar att en viktig del av religionen är kyrkan och att 

religionens primära syfte är att kunna samla den kollektiva erfarenheten, men att kyrkan 

kommer att förändras i det moderna samhället. På individnivå menar Weber att människor i det 

moderna samhället kommer att tappa behovet av religion då moralen kommer att överleva 



41 

 

genom kapitalismens anda och Durkheim menar att religionen för individen kommer förändras 

tack vare att samhället förändras. 

Både Weber och Durkheim har deskriptiva anspråk att förklara förändringen från ett förmodernt 

till ett modernt samhälle och att redogöra för religionens roll i det senare. Däremot har de olika 

syn på hur religionen kommer att förändras. Weber menar att religionen kommer att bli 

försvagad på grund av framväxten av kapitalism, eftersom denna avmystifierar världen. Roten 

till denna utveckling är den asketiska protestantismen och framförallt idén på kallet från Gud, 

vilket medför ett fokus på de sysslor som ska utföras i denna värld. Durkheim menar å andra 

sidan att religion och samhälle är samma sak där religion utgör det heliga och samhället det 

profana. Religion är samhällets återspegling i form av ett ideal av hur samhället skulle kunna 

vara. Därför menar Durkheim att när samhället förändras, gör religionen också det. De 

normativa anspråken hos Weber och Durkheim går att finna mellan raderna. De uttrycker båda 

en förväntning om att religionen kommer att antingen att försvinna (Weber) eller förändras 

(Durkheim) i det moderna samhället. Weber menar att det inte finns någon roll för religionen 

att spela, medan Durkheim menar att de gamla behoven som våra förfäder hade är utbytta mot 

andra. I den analytiska kategorin ämnar Durkheim att göra en universell bild av religion och 

dess förändring, medan Weber vill visa på utvecklingen inom västvärlden och framförallt inom 

asketiska protestantismen. Durkheim diskuterar även förhållandet mellan vetenskap och 

religion och menar att dessa inte är samma sak och att vetenskap aldrig kommer att kunna ta 

religionens plats. 

De slutsatser som kan dras utifrån studien är bland annat att kritiken mot anspråken gällande 

hur modernisering leder till sekularisering inte tar hänsyn till Weber och Durkheims 

sekulariseringsteorier då de har beskrivit övergången från ett förmodernt till modernt samhälle 

som kan hållas som sant i västvärlden åtminstone.  

En annan slutsats är att de normativa anspråk som återfinns i Durkheims teori anser att den 

traditionella religionen är en föregångare till den moderna, mer utvecklade som skulle komma 

med moderniseringen.  

I diskussionen angående de deskriptiva anspråken kommer jag fram till att Durkheim menade 

att religion och vetenskap inte är samma sak och därför blir kritiken mot detta bristfälligt. Även 

kritiken mot att Weber gjorde en förenklad analys går att argumentera emot då Weber endast 

hade som avsikt att undersöka protestantismen. 
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