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Abstract 
This essay intends to examine the atheists Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, 

Christopher Hitchens and Michel Onfray's arguments against religion, based on the themes of 

religion, atheism and the perception.of their present worldview. In addition, the research aims to 

find out whether  it is suitable to talk about a new atheism. And, if so, whether such newatheism 

correspond with the definition represented by the Christian critics. The essay intends to contribute 

to a very limited research on the so-called new atheism without applying pro-religious arguments.

Previous research and theory highlight the problem of defining the terms atheism, religion and 

secularism a concern that is reflected by the five critics troughout their arguments. What really 

united the critics were the idea about religion taking  too much place in society, and the opinion that 

atheistic morality is at least as good as religious morality. In addition, the authors agree that religion 

is not needed to maintain good morale, on the contrary, religion affect the morale negatively.  They 

also assumed that religion restricts people and and that moderate religion more or less leads to, or is 

responsible for, fundamentalism. Also, the value of truth and contempt against relativism brought 

the authors together, although they were sometimes justified by very different arguments. Crucially, 

however, are the differences in their definitions of religion, both concerning their focus on 

substantive and functional definitions, the relationship between absolute, relative-, and private 

religion and their political focus. To regard these authors'  arguments as a new atheism is thus hard 

to justify.

The results conclude that both the Christian critics and the five critics of religion generalize their 

opponents view of atheism or religion, and also fail to define themselves in order to be able to unite 

as a group against the other.
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Inledning

"To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation 
is possible." – Thomas Aquinas 

"You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's 
based on a deep-seated need to believe.” – Carl Sagan

Ateism är inget nytt fenomen, inte heller den problematiska debatten mellan ateister och de 

religiösa. Ändå talas det på 2000-talet om en ny form av religionskritiker, en nyateism. Nya böcker 

som kritiserar religion som fenomen når bästsäljarlistor världen över samtidigt som flera stora namn 

kommit att skapas inom ateismen, däribland dagens mest kända ateist, Richard Dawkins. Men 

forskningen om den så kallade nya ateismen är trots allt mycket begränsad, framförallt i jämförelse 

med den enorma mängd forskning som idag bedrivs om religion. Detta innebär inte i sin tur att de 

stora ateistiska bästsäljarna får gå ouppmärksammat förbi. De har istället kritiserats mycket hårt och 

flitigt, främst från mer skönlitterärt inriktade präster eller från teologiska forskare med en tydlig 

religiös utgångspunkt eller agenda. Deras forskning syftar till att blottlägga de felaktigheter som de 

uppfattar existera hos de nya ateisterna, ofta med slutsatsen att religionen därmed har rätt.

Den forskning som ämnat vara mer neutral i sin forskning om de stora nya ateisterna är inte bara 

mycket begränsad, den kommer allt som oftast fram till den föga förvånande slutsatsen att de två 

sidorna, de religiösa mot ateisterna, är oense. De förstår inte varandra eftersom den ena sidan är för 

religion, medan den andra är emot. Om de bara kunde acceptera varandra och komma överens 

skulle problemet vara löst.1 En sådan slutsats är dock något banal, likt argumentet att om vi slutade 

kriga skulle vi få fred. Varför förstår de inte varandra? 

Antingen vågar således forskningen inte dra någon slutsats, eller så är forskningen vinklad på så sätt 

att syftet är att motbevisa nyateismens argument och bevisa religionens slagkraft. Denna uppsats 

utgår ej från att bevisa att religion som fenomen är gott eller att krossa religionskritikerna, denna 

uppsats ämnar gräva djupare i vilka problem som kan finnas både i tanken om en nyateism och i 

religionskritikernas  uppfattningar. Uppsatsen ämnar utföra en kritisk granskning av de så kallade 

nya ateisterna utan pro-religiösa argument som lösning. 

1 Björk, B & Lundström O 2009: 46
      Ahlström, M 2007: 26-27

http://www.goodreads.com/author/show/14432.St_Thomas_Aquinas


Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga religionskritikerna Daniel Dennett, Richard Dawkins, Sam 

Harris, Christopher Hitchens och Michel Onfrays världs- och nutidsuppfattning utifrån deras syn på 

religion och ateism, samt att undersöka huruvida dessa religionskritiker kan betraktas tillhöra 

kategorin nyateism. 

• Hur ser de fem religionskritikernas världs- och nutidsåskådning, utifrån begreppen ateism 

och religion, ut? Vilka skillnader och likheter uttrycker de? 

• Kan dessa fem religionskritiker sägas representera en gemensam ny ateism? Korresponderar 

i så fall denna nya ateism med de kristna kritikernas definitioner?

Material och metod

Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys, där uppgiften således blir att forma kategorier som 

belyser de olika teman som religionskritikerna tar upp och hur deras åsikter uttrycks. Eftersom 

uppsatsen omöjligt kan täcka alla kategorier och alla sakfrågor som religionskritikerna kan tänkas 

diskutera, kommer kategorierna formas utefter syftet att ta reda på nutidsuppfattning via begreppen 

ateism och religion samt de kristna kritikernas definition av nyateismen. Det centrala i den studien 

är att redogöra för vilka olika uppfattningar/åsikter som uttrycks av de olika religionskritikerna för 

att vidga kunskapen om religionskritiska föreställningar och på så sätt öka förståelsen för 

variationer som förekommer.2 Likheterna och skillnaderna ger en möjlighet att utveckla debatten 

om religionskritik och ny ateism. Genom att fokusera på vilka skillnader som förekommer 

problematiseras tanken om en ny ateism.3

För att ta reda på vilken kritik som riktas gentemot de nya ateisterna har kristna kritiker först fått 

föra sin talan. Dessa presenteras i en inledande del framför resultatet och har fått definiera vad som 

enligt motståndarna uppfattas vara centralt inom den nya ateismen. Efter noggrann genomläsning av 

religionskritikernas verk har sedan argument rörande definitionen av ateism, religion och 

nutidsuppfattning kunnat urskiljas. Religionskritikernas åsikter och argument presenteras sedan 

utefter dessa teman, under följande rubriceringar: Vad är en ateist? Ateismens ursprung – En  

förtryckt historia?, Vi ateister står för...- En djungel av definitioner, Världsuppfattningar –  

Sekularisering och privatreligiositet, Varthän vi strävar, Ett ateistiskt försvar - Kommunistiska och  

nazistiska demoner, De moraliska skillnaderna? - Ett moraliskt beslut, Vad är religion? -  

2  Larsson, S 1986: 24, 31
3  Larsson, S 1986: 31-32



Religionskritikernas definition, Religionens ursprung – Organiserad religion?, Religionens historia  

– En uppfinning med ett syfte?, Moderat religion = Fundamentalistisk religion, Galenskap och  

barnsliga fantasier, Vetenskapens kraft,  samt Det religiösa hotet, Islam – En större fara? Dessa 

teman kunde tas fram utifrån tidigare presenterade teman men svarar också på den definition, och 

kritik, som de kristna motståndarna lade fram. Efter avsnitten följer diagram och sammanfattande 

kommentarer över vad som framkommit i argumentationen. 

I och med kategoriseringar utefter redan valda teman kommer en del argument rörande mer 

specifika sakfrågor att hamna utanför undersökningens syfte. Detta betyder inte att dessa argument 

är mindre centrala eller viktiga för religionskritikerna.  En heltäckande bild av allt 

religionskritikerna yttrar inom exakt alla ämnesområden skulle kräva dubbla utrymmet och falla 

utanför kategorierna. Som alltid kan det dessutom uppstå problem med att innesluta eller utesluta 

åsikter i kategorier, då de sällan är identiska i sin utformning.

Religionskritikerna 

Studien behandlar fem litterära verk, skrivna av Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, 

Richard Dawkins samt Michel Onfray.  Dessa författare skriver inom olika kontexter, i huvudsak 

USA, England och Frankrike. Givetvis är inte dessa personer ensamma om att skriva litterära verk 

och engagera sig inom ateismen, problematik med urval kommer således att kunna lyftas fram. Men 

ett urval måste alltjämt göras och de nämnda författarna kan påstås vara de största namnen inom 

ämnet i skrivande stund. Till urvalet hör också att både filosofer och biologer blir representerade. 

När ateisterna blivit utvalda följer nästa problem, nämligen vilka verk som skall få svara som 

studieobjekt inför undersökningen. Det kan givetvis hävdas att författarnas samtliga verk borde 

användas, för att verkligen kunna klargöra vad de egentligen kritiserar. (Förutsatt att personerna inte 

drastiskt bytt åsikt mellan verken varpå gamla verk borde uteslutas.) På grund av både plats och 

tidsbrist är detta dock en omöjlighet för denna uppsats, därtill är det troligt att arbetet skulle bli 

mycket svåröverskådat om exakt alla sagda argument skulle inkluderas. Med detta sagt har urvalet 

baserats på att det mest framstående verket skall få representera varje talare. I de fall flera böcker 

skulle komma att passa in på beskrivningen har det senare verket valts ut, med undantag då de 

senare verket varit specificerat på enbart en religion eller varit en utveckling av ett specifikt 

ämnesområde. Detta för att försöka hitta en heltäckande bild av vad ateisterna anser om religion 

överlag. 



De fem författarna kan påstås tillhöra en stark, positiv ateism, där sannolikheten för Gud eller 

gudars existens ifrågasätts eller förkastas. Nedan följer en presentation av de utvalda författarna 

samt deras verk:

Richard Dawkins - Illusionen om Gud (2006)4

Richard Dawkins (1941) är en brittisk evolutionsbiolog och etolog samt professor på Oxford 

University. Han betraktas ofta som världens mest kända ateist men är också mycket väl etablerad 

inom forskningsvärlden. Dawkins är upphovsman till forskningsområdet memetik och teorin om 

memer; en kulturell motsvarigheten till genen inom evolutionsteorin.  Hans evolutionsforskning kan 

mycket förenklat förklaras ha grund i tanken om genen som den centrala utgångspunkten för 

evolution, inte mänskliga individer eller grupper. Människan blir bara en kropp som genen utnyttjar 

för att överleva och kunna replikera sig genom naturligt urval. Boken The Selfish Gene (1976) är en 

av hans mest kända böcker inom ämnet. Han är även känd för sin aktiva kritik av kreationism och 

intelligent design argumentationer som han bland annat behandlar i en annan mycket välkänd bok, 

The Blind Watchmaker (1986) Han är därutöver vice ordförande i ”The British Humanist 

Association.” samt drivande i projektet ”The Brights Movement”(Se mer nedan)  Illusionen om 

Gud fokuserar på de monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.

Daniel Dennett - Breaking the spell: Religion as a Natural Phenomenom  (2006)

Daniel Dennett (1942) är en framstående amerikansk professor inom filosofi och 

kognitionsvetenskap samt  föreståndare för centret för kognitiva studier vid Tufts University. Han 

har också skrivit det kända verket Darwin´s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life  

(1995) Även Dennett är anhängare av The Brights Movement samt styrelsemedlem i ”Secular 

Coalition for America”. 

The Brights movement: The Brights syftar på de ”upplysta” och bildades 2003. Rörelsen är en fri 

rörelse som bygger på naturalistisk grund, med syftet att öka förståelsen inför en världsbild utan 

andlighet och religiositet. Rörelsen ämnar nå erkännande och ökade rättigheter för ateister, 

humanister, skeptiker samt religiösa som inte tror på en bokstavlig övernaturlig Gud. De önskar 

förmedla förståelse och påverka politiska diskussionen i samhället med fördel för 

naturvetenskapen.5 

Christopher Hitchens -God is Not Great: How religion poisons everything (2007)

Christopher Hitchens (1949-2011) var en brittisk-amerikansk författare och journalist som började 

4  Originaltitel: The God Delusion.. I denna uppsats har den svenska översättningen används
5 The brights 2013:  www.the-brights.net 

http://www.the-brights.net/


sin karriär som korrespondent för tidningen International Socialism. Han har givit ut 12 böcker och 

skrivit för flertalet tidningar såsom Vanity Fair,  The Atlantic och The Times Literary Supplement. 

Han är känd för sina mycket kontroversiella och kritiska skrifter om bland annat Moder Teresa, 

Lady Diana och Benedictus XVI. Hitchens avled i cancer 15 december 2011. God is not Great 

fokuserar på de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.

Sam Harris – The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004) 

Sam Harris (1967) är en amerikansk neurolog och filosof, samt medgrundare och chef för ”Project 

Reason;” en stiftelse som ämnar sprida vetenskaplig fakta och sekulära värderingar till samhället. 

Harris forskning kretsar mycket förenklat kring huruvida hjärnans respons inför uttalanden 

förändras om utgångspunkten inför uttalandet uppfattas som sant eller falskt. Han är en flitig 

föreläsare och debattör. The End of Faith är hans debutbok. Boken fokuserar på islam, kristendom 

och judendom men omtalar även vad Harris benämner som spiritualism. Trots att storsäljande 

Letter to a Christian nation (2006) utkom senare valdes denna bort i urvalet, då den främst är ett 

försvar på kritiken som framkom mot The End of Faith men också då den fokuserar på 

kristendomen allena. 

Michael Onfray - Handbok för ateister: En ateologisk betraktelse  (2006)6

Michael Onfray (1959) är en fransk filosof som har författat över 50 olika litterära verk. Han är 

också grundare och föreståndare för folkuniversitetet Université Populaire i Caen. Hans filosofi 

vilar på tanken att filosofi kräver egen psykoanalys och arbetar även med att föra fram historia som 

han menar gått förlorad under en religiös styrning av historieframställningen; filosofins mothistoria. 

Handbok för ateister berör de monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam och har 

sålt i över 200 000 exemplar.7 

Problematisering

Beslutet att använda ett litterärt verk från vardera författare bidrar till att en del åsikter hos 

författarna kan gå om miste, då de ej tas upp i det utvalda verket.  Därmed måste uppsatsen 

reservera sig för att slutsatserna skulle kunna komma att se annorlunda ut om religionskritikerna 

uttrycker något centralt annorlunda eller nämner något som i utvalda verk kommit att utelämnas. Då 

en författare i uppsatsen förklaras uttrycka något innebär detta således att han i det utvalda verket 

uttrycker, eller utelämnar, denna uppfattning eller argumentation. Lika givet som att denna uppsats 

omöjligt kan behandla alla verk och alla de fem religionskritikers åsikter, lika givet är det att 

6  Originaltitel: Traité dàthéologie. Physique de la métaphysique. I denna uppsats har den svenska översättningen 
används

7  Onfray, M  2006



författarna inte kan diskutera alla frågor och alla problem i samtliga av sina litterära verk. Detta bör 

rimligtvis också vara något att hålla i minnet när de kristna kritikerna sammanfattar och kritiserar 

religionskritikernas argument. Det är möjligt att de har utgått från andra verk. Om de kristna 

kritikerna påstår att nyateisterna tar upp ett argument eller en sakfråga som inte förekommer i 

uppsatsens utvalda verk,  måste inte detta innebära att denna kritik inte gäller om ett annat verk 

skulle granskas. 

I två av verken har inte originalutgåvan, på originalspråk, använts. Detta kan givetvis kritiseras, 

eftersom det alltid finns risk för översättningsfel och förändringar av argumenten. Dessutom kan 

vissa anglicismer brukas av författarna, vars översättningar kan leda till problematik. I de fall 

problematiska ord behövt översättas i resultatet har originalspråkets ord lyfts fram i parentes. 

Tidigare forskning och teori

Religion- ett vida omdiskuterat begrepp

För att kunna säga något om ateism, gudsförnekelse och religionskritik måste begreppet religion 

utforskas. I följande avsnitt diskuteras främst den problematik som är direkt relevant för 

religionskritiken och dess argument. 

Funktionella och substantiella definitioner

Att definiera vad som menas med religion är problematiskt. Anita Diehl, PhD i Lund, och Lars 

Andersson, lektor i historia, jämför det med svårigheten i att beskriva nationella särdrag. Ofta 

skiljer man mellan substantiella- och funktionella definitioner. Substantiella definitioner betonar 

substansen eller innehållet i religion, såsom heliga texter, institutioner, Gud, lärosatser osv.8 

Sociologiprofessorn Phil Zuckermans religionsdefinition är ett tydligt exempel på en substantiell 

definition där ett övernaturligt innehåll är avgörande.  ”A religion lacking supernatural assumption 

is not a religion at all.”9 , Funktionella definitioner fokuserar istället på vad religioner gör för 

människan, dess funktion.10 Diehl och Andersson utvecklar tanken om en funktionell religion och 

förklarar att den kan fylla olika former av behov; religionspsykologiska eller sociala funktioner, öka 

logiskt tänkande och underlätta i sökandet efter mening. Religionen kan också verka integrerande. 

8 Diehl A, Andersson L 1991: 4 ff 
9 Zuckerman, P 2008: 154
10 Hammer O, Sörensen J 2010: 12-13



Flera av dessa behov kan vara aktuella samtidigt.11 Religionsdefinitionerna kan också variera 

beroende på hur personen som definierar religion själv förhåller sig till ämnet. En definition kan 

belysa att ”religioner ger människor en känsla av mening, religioner organiserar folks tankar och 

handlingar kring något som de uppfattar som större än de själva...” men också att religion ”...leds av 

särskilda individer som anses vara förmer än de vanliga medlemmarna i samhället?”12

Olav Hammer, fil. dr. i religionshistoria, och Jesper Sörensen, professor i sociologi, påpekar att en 

vanlig metod, då vi stöter på fenomen eller företeelser där vi är oeniga huruvida de bör klassas som 

religion eller ej, är att jämföra dem med tidigare allmänt erkända och välkända religioner.13 Genom 

att utgå från ett eller flera konkreta exempel kan andra företeelser också fungera som religioner. 

Resultatet kan dock variera beroende på vilka religioner vi utgår från.14 Än svårare blir det om vi 

ämnar definiera vad som är typiskt utmärkande för alla religioner.15 Substantiella definitioner blir 

problematiska eftersom ”...de alltid är för snäva för att fånga den mångfald man kan 

observera”.Vissa fenomen kan tänkas påminna  eller kännas som religion utan att passa in i 

definitionen.16 Funktionella definitioner tenderar å andra sidan att blir för breda och kan på så sätt 

inkludera andra företeelser som vi normalt inte väljer att betrakta som religion. Även exempelvis 

marxism eller Hells Angels kan ge mening eller organisera människor.17 Problematiken har lett fram 

till en diskussion om inklusiva vice versa exklusiva religionsdefinitioner. Tanken om en universellt 

förklarbar religiositet som går att applicera runt om i hela världen är något som många idag både 

kritiserat och i vissa fall övergett. Tanken om inklusiva religionsdefinitioner har istället tagit plats i 

religionsforskningen, på gott och ont. Problemet kan dock fortlöpa om människors självförståelse 

inte accepteras som när exempelvis Humanisterna av utomstående klassas som religion, något som 

de själva stark motsäger sig.18 Problematiken berör ett centralt dilemma inom religionsforskningen, 

nämligen vem som har rätt att bestämma vad religion är, eller inte är. Måste den ses och tolkas 

inifrån? Finns det någon form av subjektiv uppfattning som utomstående ej kan tänkas uppfatta? 

Hammer och Sörensen  menar att religionernas världsbilder är mytologiska snarare än historiska 

eller baserade på empiriska belägg. Har teologer företräde för uttolkning av dessa uppfattningar och 

myter framför religionsvetare? Eller bör de fokusera på olika områden inom religion?19 

11 Diehl A, Andersson L 1991: 4-5
12 Hammer O, Sörensen J 2010: 12-13
13 Hammer O, Sörensen J 2010: 12-13
14 Diehl A, Andersson L 1991: 5
15 Diehl A, Andersson L 1991: 4-5
16 Hammer O, Sörensen J 2010: 12-13
17 Hammer O, Sörensen J 2010: 12-13
18 Furseth I, Repstad, P 2003: 28-33, 36-37
19 Hammer O, Sörensen J 2010: 14



Religion som kultur 

Phil Zuckermans slutsatser om skandinavisk kristendom, där majoriteten är med i kyrkan utan att 

”tro” på kristendomen i traditionell mening, leder till att Zuckerman väljer att lägga fram en annan 

möjlig syn på religion som kan kopplat till funktionella definitioner; en kulturell religion.20 Detta 

definierar Zuckerman som ”...ett fenomen, där människor identifierar sig med historiska religiösa 

traditioner och ägnar sig åt skenbart/till synes religiösa sedvänjor, utan att därav 

egentligen/verkligen tro på det övernaturliga innehållet”.21 De religiösa elementen har skalats bort, 

medan traditionen finns kvar. Det kan kännas som en trygghet att behålla medlemskapet i den 

svenska kyrkan, då kyrkan är starkt förenad med den svenska kulturen.22 Inger Furseth, teolog, och 

Pål Repstad, professor i religionssociologi, menar att just övergångsriter fortfarande fungerar som 

en religiös och kulturell tradition där kyrkor och religiösa samfund får större betydelse.23 

Zuckerman exemplifierar med att miljoner människor idag förklarar handlingar som dop, fasta, kors 

runt halsen, firanden osv. med argument i stil med att det är roligt, de gillar musiken, det samlar 

familj och släkt och det får dem att känna sig deltagande i något större. Kort och gott ”det är något 

man bara gör,” av tradition, för att stärka kulturella band och kulturell identitet.24 Skälen till att 

dessa människor deltar är oerhört många, men inget av dem inkluderar tro på religionen, Gud eller 

Jesus som ett av dem. Zuckerman menar att vissa individer som är direkt emot religiösa teologiska 

resonemang och religion överlag ändock deltar i dessa högtider och ritualer.25 

Zuckerman  har utforskat  och upptäckt den kulturella religionen på svenskt och danskt territorium, 

samt hos judar runt om i världen och föreslår ett utökat forskningsmaterial. Zuckerman finner det 

troligt att fler länder, däribland de som ofta rapporteras som högst religiösa som exempelvis Polen, 

kan tänkas  förhålla sig till religion på ett mer kulturellt plan än vad man tidigare har utgått från.26 

Han beskriver skandinavers  religiösa åskådning som ”belonging without believing”27 där 

majoriteten är medlemmar i religiösa institutioner men inte tror på livet efter döden, Jesus som Gud 

eller Bibeln som Guds ord.28  Även Grace Davie, religionssociolog, talar om en den nya kulturella 

formen av religion, mer specifikt om kulturkristendomen i Europa. Detta tar sig uttryck i att de 

traditionella kyrkliga ritualerna fortfarande är i bruk.29 Hon menar på att européerna kan tyckas ha 

en annan form av religion, en form av vikarierande religion. Religionen fungerar som ett slags 

20 Zuckerman, P 2008: 150
21 Zuckerman, P 2008: 155 Egen översättning.
22 Furseth I, Repstad, P 2003: 172
23 Furseth I, Repstad, P 2003: 173
24 Zuckerman, P 2008: 155-159
25 Zuckerman, P 2008: 161-162
26 Zuckerman, P 2008: 165-166
27 Zuckerman, P 2008: 150
28 Zuckerman, P 2008: 150-151
29 Davie, G 2000



kollektivt minne, som härrör till forna tider  där kyrkan var en stor politisk kraft och därmed 

fortfarande betraktas som en viktig symbol. Kyrkorna får finnas kvar och de spelar en stor roll vid 

högtider och speciellt kritiska händelser. Davie kommer till slutsatsen att Européerna är religiösa på 

ett annat sätt än i andra delar av världen; inte att de är mindre religiösa.30  Hur man tolkar religiös 

tillhörighet och definierar religion är återigen oerhört central för vilken betydelse religionen kan 

anses ha i samhället idag. 

Att kritisera religion- definitionsproblematik 

Diehl och Andersson poängterar att religionskritik kan vara framsprungen ur vitt skilda motiv, där 

framförallt två tydliga skiljelinjer kan betonas. Å ena sidan kan kritiken ligga till grund för att ämna 

modifiera och utveckla religion för ett konstruktivt eller ett uppbyggande syfte, varpå felaktigheter 

och avatarer kan kritiseras och väsentligt innehåll kan främjas. Denna form av kritik kan således 

bedrivas även av religionens egna utövare och tolkare. Å andra sidan kan syftet ”...emellertid också 

vara att motverka religioners och religiösa samfunds utbredning eller att allmänt varna för fördomar 

och missbruk.”31 

Avgörande för vilken form av kritik som riktas mot religion är i sin tur, enligt Diehl och Andersson, 

beroende på vilken definition av religion som kritikern förhåller sig till. ”En kritik som tar fasta på 

religioners tankeinnehåll förutsätter en definition, som lyfter fram religionernas teoretiska sidor […] 

En kritiker som, som däremot utgår från en religions orsaker eller verkningar, låter rimligen 

religionens psykologiska och sociala sidor vara väsentliga i sin religionsdefinition.”32 Om kritikern 

fokuserar på religioners tankeinnehåll kan kritiken därefter utgå från innehållets interna motsägelser 

och/eller dess oförenlighet med andra teorier och tankegångar. Ett exempel på en intern motsägelse 

är motsägelser som kan påvisas i bibeln vilket kan leda till slutsatsen ”att berättelsen är 

motsägelsefull och därmed orimlig, eller till att texten är motsägelsefull och att dess budskap därför 

måste vara ett annat än den ytliga och uppenbart orimliga innebörden.”33 Det mest klassiska 

exemplet på kritik som utgår från oförenlighet med något annat är tanken om motsägelsen mellan 

(natur)vetenskapliga teorier och religiösa teorier, såsom konflikten mellan Darwins utvecklingslära 

och kristendomens skapelsetro. Teodicèproblemet, som problematiserar tanken om en allsmäktig, 

god Gud i en ond värld, kan klassas som ett intellektuellt problem som befinner sig inom ramen för 

tankeinnehåll.34 Bland kritikerna som fokuserar på orsak och verkan inom religionen kommer 

sociala och psykologiska förklaringsfaktorer att hamna i centrum för granskning. Karl Marx kan här 

30 Davie, G 2000, Furseth I, Repstad, P 2003:172
31 Diehl A, Andersson L 1991: 6
32 Diehl A, Andersson L 1991: 6
33 Diehl A, Andersson L 1991: 6
34 Diehl A, Andersson L 1991: 6-8



bidra med sin teori om religion som en ideologisk överbyggnad, som upprätthållare av 

maktstrukturer, där sociala och ekonomiska faktorer är avgörande. Sigmund Freud erbjuder därtill 

en psykologisk förklaring till religioners uppkomst, som ofta brukas inom naturalistisk 

religionskritik, där ”...man anser sig finna helt naturliga förklaringar till att människor är religiösa 

och drar därav slutsatsen, att religionen är falsk”.35 Hit kan förklaringar i form av att människan 

skapat gud för att tillfredsställa mänskliga behov vid exempelvis krissituationer kategoriseras. Här 

önskar dock Diehl och Andersson betona att det är nödvändigt att skilja mellan orsaksfrågor och 

sanningsfrågor, ”...det är inte så att endast när orsaker saknas till att en upptäckt görs, är upptäckten 

trovärdigt.”36 Kritik som riktas mot religioners verkan fokuserar på religioners inflytande för 

människors identitet och gruppsammanhållning, både privat och politiskt. Inflytandet kan tänkas 

utnyttjas för att manipulera, skapa beroende och bidra till förtryck.37 Givetvis kan de olika formerna 

av kritik överlappa varandra. Betoningen på tankeinnehållet kan även ta sig uttryck i en kritik som 

tar ställning till detta innehåll utifrån funderingen om dess orsak och verkan, som i sin tur kan leda 

till slutsatser om att även andra tankesystem, såsom vetenskap eller moral, bör bedömas utifrån 

samma premisser, ”...med hänvisning till deras orsaker och verkan.”38

Religionskritikernas fokus

Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap, har med hjälp av surveyinstitutet ämnat ta reda på ”vad 

religionskritikerna vill”39 genom att skicka ut frågeformulär till den svenska befolkningen, där de 

fått besvara frågor om sin religiositet. Hagevi ifrågasätter uteblivandet av forskning kring 

religionskritik, som ofta har fått stå tillbaka för forskningen om sekulariseringen och 

privatreligiositet samt ateister, agnostiker och religiös passivitet40 Han har inte kunnat finna någon 

existerande forskning rörande religionskritiken specifikt.41 Att det inte skulle finnas någon tidigare 

forskning om religionskritik är kanske att hårddra forskningsläget något, då exempelvis Reginald 

Bibby, professor i sociologi, redan tidigare utfört liknande undersökningar om individers 

livsåskådningar och ateism i USA.42 Däremot är forskning om de stora namnen inom 

Nyateismen/religionskritikerna tämligen begränsad. Hagevi framhäver relevansen i att kunna 

kritisera religionskritiken, i en tid där religionskritiken själv får allt större uppmärksamhet. Målet är 

att ta reda på och kartlägga religionskritikers politiska värderingar och opinion.43 Enligt Hagevi kan 

35 Diehl A, Andersson L 1991: 7
36 Diehl A, Andersson L 1991: 7
37 Diehl A, Andersson L 1991: 8
38 Diehl A, Andersson L 1991: 6
39 Hagevi, M 2010: 119
40 Hagevi, M 2010: 119, 121
41 Hagevi, M 2010: 121
42 Bruce, S 2002: 186-187
43 Hagevi, M 2010: 119



både religiösa och icke-religiösa vara religionskritiska, samtidigt som vissa former av icke-

religiositet kan vara mer kritiska än andra.44 Viktigt att hålla i minnet är att Hagevis forskning rör 

sig om den svenska befolkningens religionskritik, inte de stora namnen inom religionskritik eller 

religionskritik utanför Sveriges gränser. 

Relevant för denna uppsats är Hagevis indelning av anledningarna bakom religionskritisk i sju olika 

kategorier. Kategoriseringen kommer att tillämpas då den är specifikt framtagen för att kategorisera 

religionskritik, men också då dessa kategorier är av mer neutral karaktär och inte fokuserar på 

specifika sakfrågor hos enskilda eller namngivna  nyateister. Subjektiv religionskritik innebär en 

självrapporterad form av religionskritik där respondenten i fråga benämner sig själv som kritisk mot 

religiösa fenomen..45 Denna kategori kan komma att te sig tämligen irrelevant inför denna 

undersökning, så till vida att forskningsobjekten i denna uppsats alla är uttagna efter urvalet att de 

kritiserar religion. Resterande kategorier fokuserar däremot på olika former av religionskritik mer 

explicit. Behovsmässig religionskritik utgår från påståendet ”religion förhindrar människors 

möjligheter att uttrycka och förverkliga sig”. Denna form av religionskritik förutsätter att religionen 

hämmar mänskliga behov och förtycker dem, varpå människans fria utvecklingsförmåga förhindras. 

Fritänkande religionskritik baseras på påståendet att ”religion leder till dogmatism och 

fundamentalism” och kan ses tillhöra ett allmänt systemfel rörande religion, där människors 

tankebanor blir inskränkta av religiös påverkan. Människans möjlighet att få tänka fritt begränsas 

varpå självständiga fritänkande människor inte kan existera innanför ramen av religion. Religionen 

ersätter det fria tänkandet med dogmer och regler som ger människorna enkla svar.46

Ovanstående kategorier utgår från religionens begränsande av människan och dess fria vilja. Nedan 

följer kategorier som inte i sig motsäger detta resonemang men som lutar mer åt det samhälleliga, 

omgivande fokuset. Scientistisk religionskritik bygger på att ”vetenskap har gjort religion onödigt”. 

I takt med vetenskapliga framsteg kommer religionens förklaringskraft att minska. I takt med att 

vetenskapen når fler upptäckter och mer kunskap kommer religiösa mysterium att förklaras 

vetenskapligt, varpå denna form av religionskritik anser att religion enbart kan existera om / där 

vetenskaplig kunskap och forskning inte kan bidra med förklaringar. Sekulärhumanistisk  

religionskritik kunde urskiljas ur påståendet ”det finns ingen anledning att tro på en gud, men 

däremot på människan”. Människan är här utgångspunkten och kärnan för denna form av 

religionskritik varpå gudomar inte fungerar som utgångspunkt för agerande och handlande. 

44 Hagevi, M 2010: 122 
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En ”tro på människan” om man så vill.47

Utifrån tanken om sekularism tillkommer en sjätte kategori som är baserad på svensk kontext, men 

som kan gå att överföra även till en mer allmängiltig form av religionskritik. Xenofobisk  

religionskritik utgår från påståendet ”religiösa problem ökar med ökad invandring”. Härmed kan 

negativa inställningar och attityder gentemot invandring och invandrare bidra till ökad kritik mot 

religion. Hagevi menar att detta torde vara mer gällande i vad som ofta uppfattas som det sekulära 

Sverige, där religiösa uttryck inte kopplas samman med svenska befolkningen överlag. Därmed blir 

religion något som sammankopplas med invandrare eller ökad invandring.48 Denna kategori visar 

sig dock handla främst om kritik mot muslimer och islam, vilket skulle kunna vara av intresse även 

för uppsatsen överlag. Visar de nya ateisterna tecken på islamofobi? För att kunna bruka denna 

kategori i uppsatsen får således detta räknas som den xenofobiska kategorin,  då kategorin i Hagevis 

forskning är taget ur en annan kontext, Sverige.

Till sist tillfaller den sista kategorin ett än mer tydligt politiskt ställningstagande. Kategorin 

innehåller vaga begrepp som eventuellt skulle behöva definieras mer omgående för att kunna 

tillämpas. Socialistisk49 religionskritik baserades på påståendet att ” religion motverkar socialism”. 

Utgångspunkten är Karl Marx och hans materialistiska syn på religion som ett opium för folket, där 

religion fungerar som överbyggnad i ett rådande samhälle som ämnar bevara sitt klassystem.50   

Inom ramen för denna uppsats är således inte de kritiker som kritiserar religiösa aspekter för att 

främja sin religion och bli av med avatarer relevanta. Istället fokuseras på religionskritiker som kan 

sägas tillhöra den ateistiska fåran, närmare bestämt de som oftast benämns som nyateistiska 

religionskritiker. För att förstå vad detta innebär krävs en djupdykning i ämnet ateism.

Ateism – Ett mångbottnat begrepp 

Begreppet ateism kan, enligt Michael Martin, professor i religionsfilosofi, delas upp i positiv och 

negativ ateism. Positiv ateism innebär tron att det inte finns någon gud. (Martin använder stor 

begynnelsebokstav när han beskriver Gud, på  grund av att det oftast är en personifierad tro som 

många associerar till när det talas om ateism.) Den negativa ateismen kan istället beskrivas som 

åsikten att gud inte existerar, som härleds till den grekiska ursprungliga betydelsen, där man 

47 Hagevi, M 2010:125-127
48 Hagevi, M 2010:125-127
49 Hagevi utgår här från Marx, en närmare utredning av begreppet socialism görs inte, vilket kan problematisera 
klassifikationen något.
50 Denna kategori kan dock leda till tvetydighet, eftersom argumentet även kan användas av motståndare mot 
socialism. Då är tanken om att religion motverkar socialism positivt laddat och skulle även kunna användas som 
argument för religion om så önskas. 



översatt ”without” med ”utan” en gud.51 Utan tro, om man så vill. Martin menar att negativ ateism i 

en vid bemärkelse inte rör sig om enbart en avsaknad av tro på en personifierad Gud, utan också en 

avsaknad av tro på den deistiska tanken om gud som ”enbart” skaparen, samt alla andra sorters 

gudar. En negativ ateist i en snäv bemärkelse kan dock innebära enbart frånvaron av en 

personifierad Gud, en teistisk gud. Definitionen blir än mer komplicerad, om vi tillägger att en 

positiv ateist i snäv bemärkelse kan beskrivas som ”disbelief” på en teistisk Gud, medan positiv 

ateism i bred bemärkelse har ”disbelief” i alla former av gudar.52 Denna åtskillnad är inte helt enkel 

att förstå sig på, vilket inte förenklas av de språkliga barriärerna när vi ska översätta engelska 

termer till svenska. Det kan bli enklare om det till ovanstående uppdelning tilläggs att termerna 

negativ och positiv också kan benämnas som svag (implicit) eller stark (explicit) ateism. 

Positiv/stark ateism talar om en övertygelse om att gudar inte existerar, ibland även med tillägget att 

det torde vara osannolikt att gudar existerar.53 Martin betonar dock att det är oerhört viktigt att inte 

enbart utgå från denna tvådelade uppdelning och dra all ateism efter en kam. Ateism kan fortfarande 

variera i sitt uttryck, både över tid, rum och mellan gemene man. Han lyfter fram att ateister ibland 

kan inte olika positioner mellan svag och stark ateism beroende på vilken gud/vilka gudar det talas 

om.54 Detta kan sammanfattas utifrån termerna allmän eller specifik ateism, där allmän ateism 

således inte specificerar sig på att inte tro på en specifik gud, ofta den personifierade, utan tar 

avstånd från alla former av gudar. Det bör tilläggas att även avstånd från all form av religiös tro bör 

inkluderas, då inte alla religion inkluderas i allmän ateism om vi enbart utgår från religion som 

kretsar kring begreppet gudar eller gudomlighet. Negativ ateism bör inte heller blandas ihop med 

agnosticism. Martin menar att agnosticism skiljer sig från ateism på två punkter; agnosticismen kan 

anse att det saknas grundläggande argument som är tillräckligt hållbara för att inte vara skeptisk till 

endera bevis för eller mot gud/gudars existens. Agnostikern kan även tro att det finns tillräckligt 

hållbara belägg för att gud både skulle kunna existera eller inte existera alls.55 

”Jag tror inte på Gud, men jag är inte fanatisk ateist”56

Det finns många som förklarar att de inte tror på gud, men som tar stark avstånd från att kalla sig 

för ateister, av olika anledningar. Zuckerman förklarar att många som kan klassificeras in under 

kategorin kulturellt religiösa beskriver att de inte tror på Gud, men att de inte önskar kalla sig 

ateister dels för att de faktiskt tror på att det borde finnas något annat, något obeskrivbart, något 
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som dock inte upptar särskilt stor del av deras vardagsliv. Därtill finns en uppfattning om att ateism 

är något extremt, något fanatiskt. Ordet ateism uppfattas av många ha en negativ klang och vägrar ta 

till sig detta epitet som sitt egna. Ateist kan i vissa fall betraktas som ”en fiende mot Gud”.57 Julian 

Baggini, filosof, berättar att många människor tror att ateister som förkastar Gud också förkastar 

tanken om att det finns någon mening, någon moral eller någon mänsklig godhet. Detta menar 

Baggini är en missuppfattning; negligering av gud behöver inte förlängas till att negligera andra 

fenomen som moral eller godhet.58 

Ateism betraktas av vissa som synonym med intolerans och förtryck (ungefär som många 

religionskritiker väljer att betrakta religion). Många associerar ateism till det sovjetiska eller 

Nordkoreanska styret. Andra lyfter fram att världens första deklarerade ateistiska stat Albanien 

knappast kan föras fram som ett land med hög välfärd, god hälsa eller hög utbildning, något som 

Zuckermans forskning visat vara mer förekommande i länder med mindre religion. Zuckerman är 

dock i stånd att förklara bort detta faktum, i och med att han separerar organisk ateism från 

(totalitär) tvingande ateism. Alla ovannämnda länder blev påtvingade ett ateistiskt styre i statens 

namn, varpå folket i sig inte var ateistiska av fri vilja. Det är således en tvingande ateism vi talar om 

i dessa fall.59 Detta kan jämföras med totalitära religiösa samhällen och teokratier, där staten mer 

eller mindre ”tvingar” på folket att bekänna sig till en speciell trosuppfattning.

Den nya ateismen - Nyateism

Vad kännetecknar den så kallade nya ateismen, till skillnad från vad man kan antas vara den 

”gamla” ateismen?  Oftast tilldelas detta epitet till de senaste, mer kända namnen inom 

religionskritik; Dan Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens samt Richard Dawkins. Varför 

tilldelas dessa självutnämnda ateister epitetet ny?

James E Taylor, professor i filosofi, menar  på att det finns något som kan benämnas nyateism. Han 

förklarar att de fyra nu mest kända religionskritikerna, (Dennett, Dawkins, Harris, Hitchens) delar 

vissa gemensamma grundsatser i sina argumentationer som kan klassificeras som tillhörande den 

nya ateismen. Argumenten om att religiös tro i sig är irrationell, tanken att det inte existerar någon 

helig eller övernaturlig verklighet överhuvudtaget samt att det ”trots” uteblivandet av religiös tro 

existerar en universell och objektiv moral som således är sekulärt motiverad. Dessa tre kategorier 
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berör det etiska planet, det metafysiska planet samt det epistomologiska planet.60 Vad är det då som 

skiljer dessa argument från tidigare, ”gamla”, ateistiska argument? Taylor lyfter fram att det etiska 

argumentet, om en sekulär universell moral, är det som främst sticker ut i jämförelse med tidigare 

stora filosofer såsom Nietzsche eller Sartre.61 Det kan dock diskuteras huruvida Nietzsche kan 

betraktas ha varit ateist, i den meningen att om Gud är död så måste Gud någon gång antas ha 

existerat. Om den nya ateismen dessutom är ny då den ställs i jämförelse med tidigare ateister, 

kommer tidsangivelsen att framstå som något vag. Istället brukar ny ateism åberopa framstående 

religiösa kritiker populära på 2000-talet.62 Med en sådan avgränsning blir det dock svårt att 

avgränsa den nya ateismen som enbart gällande de fyra ovanstående namnen eftersom flertalet verk 

av andra, mer eller mindre kända, ateistiska religionskritiker har författats på 2000-talet.

Nyateism som en samhällelig reaktion -Världsbilder – Sekularisering 
och synen på en modern värld 

Tanken om en ny ateism skulle också kunna diskuteras i termerna av en ateism i en ny i tid. Den 

nya ateismen kritiserar religion i dagens samhälle, vilket också gör att en diskussion rörande 

nutidens samhälle, i förhållande till religion, behöver diskuteras. 

Sekulariseringen i centrum 

Vad kännetecknar då vår tid, denna moderna värld? Frågan har säkerligen en miljon svar beroende 

på vem du frågar, vart du befinner dig och i vilken kontext. Ett begrepp som dock ständigt är på 

agendan tycks vara sekularisering. Sekulariseringsbegreppet är  mycket svårdefinierat och forskare 

som Larry Shiner , professor i historia och filosofi, kom redan 1967 att kritisera termen då han 

menade på  att den utvecklats och innehar så många olika betydelser att den närapå kommit att 

urvattnas helt.63 Bäckström, Edgardh, Beckman och Pettersson, verksamma vid 

Diakonivetenskapliga institutet, lyfter fram problematiken med sekulariseringsbegreppet, inte bara 

utifrån dess komplexa definition, utan även utifrån att den förutsätter en alltför förenklad relation 

mellan modernisering och religion, som utgår från religionskritiska tankar om motsättningar dem 

sinsemellan.64 Tanken om ett moderniserat samhälle, präglat av pluralism och privatism, skulle 

oavkortat innebära att inte bara religiösa institutioner och handlingar skulle förlora betydelse. Även 

det religiösa medvetandet skulle komma att förlora social betydelse.65 Sekulariseringsteoretikern 

och professorn i sociologi, Steve Bruce, förutspådde att det, trots sekulariseringsbegreppets 

60 Taylor, J E 2010: www.iep.utm.edu
61 Taylor, J E 2010: www.iep.utm.edu
62 Taylor, J E 2010: www.iep.utm.edu
63 William H. Jr Swatos, Kevin J. Christiano 1999: www.findarticles.com  
64 Bäckström A, Edgardh Beckman N & Pettersson P 2004: 11-12
65 Wilson B 1982: 49
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mångtydiga definition, var högst troligt att religioner, i takt med modernisering, ökat tekniskt 

kunnande och en stark vetenskapstro skulle komma att försvagas.66 Det togs länge för givet att 

andliga idéer i takt med hög utbildning torde komma att uppfattas som förlegade.67 Bruce fick dock 

senare medge att utvecklingen tycktes dra åt ett annat håll. Han menar att förutsägelsen kan 

urskiljas i Europa, där religiöst deltagande uppfattas minska, men att detta snarare är 

undantagsfallet än mallen för hur världen i övrigt ser ut.68  Verkligheten visar sig vara mycket mer 

komplex varpå Bäckström, Edgardh, Beckman och Pettersson föredrar att beskriva den religiösa 

situationen som förändrad, snarare än förlorad. Detta grundar de på att religionens institutioner och 

religion överlag också kommit att formas om, både funktionellt och substantionellt.69 Därutöver är 

det inte heller konsensus rörande uppfattningen att intresset för religionen de facto s kulle tänkas ha 

ökat. Andra forskare menar istället på att intresset för religion kommit att minska. Bruce lyfter fram 

att detta dock inte är synonymt med att ateismen i samhället har ökat, istället har människor kommit 

att bli alltmer likgiltiga inför religionen som fenomen. Således bör inte en sådan hållning ses som en 

positiv utveckling varken ur religiös eller ateistisk synvinkel. Likgiltighetsteorin kan snarare 

härledas till tanken om agnosticism, där människor inte väljer att ta ställning varken för eller emot 

guds existens i betydelsen att det inte finns övertygande argument för varken den ena eller andra 

sidan.70

Sekularismens vara eller icke vara - Varför denna varierade syn? 

Problematiken med sekulariseringsbegreppet bidrar till att synen på omvärlden kan te sig mycket 

olika. I en konventionell och förenklad definition betyder sekulariseringen kort och gott att ”religion 

betyder allt mindre för allt fler människor inom allt fler samhällsområden”.71 Detta innebär i sin tur 

att sekularisering kan ske på flera olika nivåer och områden, exempelvis kan sekularisering 

uppfattas ske på organiserad nivå, samhällelig nivå samt på individuell nivå. Ett vanligt exempel på 

samhällelig sekularisering är när ”länder med statskyrkosystem skiljer kyrkan från staten”.72 Ibland 

påverkar nivåerna varandra direkt eller indirekt, medan de ibland måste behandlas som enskilda 

områden. Att staten och kyrkan är separerade behöver inte nödvändigtvis betyda att enskilda 

människor ser sig själva som mindre religiösa. När enskilda personers religiösa tro och beteende 

uppmärksammas befinner sig sekulariseringen på individnivå. Dessutom kan sekulariseringen 

betraktas som förändring på olika områden, såsom den enskilda personens förändrade syn på 

66 Markham, I 2010: 131-132
67 McGrath, A & McGrath J 2007: 7
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religiöst innehåll och/eller funktion. På organiserad nivå kan exempelvis religiösa institutioner 

uppfattas minska i betydelse, organiserade religioner kan få mindre anhängare och så vidare. Detta 

behöver inte i sig innebära att den enskilda personen blivit sekulariserad. Ofta talas det om att 

personer istället utövar privatreligiositet, en personlig religion som kanske inte behöver en 

överbyggande organisation. Dessa deltar exempelvis inte i religiösa möten eller tillhör religiösa 

samfund. Hagevi definierar detta som en religiositet som sker enbart i det ”enskilda, privata livet, 

till skillnad från sådan religion som också tar sig uttryck i offentligt beteende.”73 

I och med sekulariseringens flera dimensioner blir också synen på sekulariseringens vara eller icke 

vara varierande. Hagevis syn på sekularisering inom Sverige leder fram till flera varierade 

verklighetsbilder, en mer eller mindre splittrad bild. Han förklarar för det första att den organiserade 

religionen anses minska i Sveriges kulturella rum, till förmån för den privata religiositeten. Med 

detta förklarar han att människor visar ett minskat intresse för religiösa institutioner och 

organisationer och dess utbud, vilket dock inte är synonymt med att människor blivit mindre 

religiösa. Hagevi hävdar också att konflikten om en pågående eller avstannad sekularisering kan 

betraktas från två håll. Å ena sidan tycks inte ”andelen personer som regelbundet besöker religiösa 

möten” minska, vilket skulle kunna försvara en avstannad sekularisering. Å andra sidan kan 

sekulariseringsprocessen fortlöpa i den bemärkelsen att de personer som ”mer sällan besöker 

religiösa möten” blir färre och färre och således inte längre besöker dessa.  Hagevi lägger fram en 

möjlig förklaring till detta dubbeltydiga resultat; den organiserade religionens betydelse kan 

uppfattas som stabil för de djupt religiöst engagerade, medan den organiserade religionens allmänna 

kulturella betydelse fortsätter att minska.74 

En sekularisering på individnivå tycks trots allt förekomma, i och med att färre människor bekänner 

sig till en tro på Gud eller avböjer från att gå i kyrkan. Men återigen finns nyanserande 

uppfattningar, där tanken om ökad privatreligiositet inte bara knuffat undan den organiserade 

religionen. Privatreligiositet kan också tänkas öka på bekostnad av de som tidigare betraktat sig som 

ateister, agnostiker eller likgiltiga. Hagevi förklarar den ökade privatreligiositeten som en 

förändring av religionens innehåll. På så sätt blir Hagevis slutsats att organiserad religion minskar (i 

Sverige) samtidigt som sekulariseringen kan betraktas vara avstannad. Det rör sig istället om en 

innehållsmässig förändring av religionen på privat nivå.75 Värt att ha i minnet är att Hagevi själv är 

medlem i missionskyrkan och således skulle kunna ha en mer eller mindre dold agenda i sina tankar 

om sekularisering och dess avstannande. 
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Relativ religion - en sekulär religiositet?

Privatreligiositeten kan således vara ett resultat av sekulariseringen som inte bara påverkat huruvida 

människor tror eller inte. Den har också påverkat hur människors tro ser ut, hur enskilda människor 

tolkar religiöst innehåll och dess funktion. Utifrån denna teori påverkar inte bara sekularisering i 

den mening att fler och fler avsäger sig religiösa trossystem, sekularisering kan också påverka den 

religiösa tron hos den minskade gruppen av gudstroende. Sekulära tankesätt påverkar den religiösa 

tron i större omfattning. Ett av de tydligare resultaten av detta är att religionens absoluta sanningar [ 

tenderar att uppfattas som alltmer relativa, till följd av ett alltmer relativistiskt samhälle. Hagevi 

illustrerar med två förändrade synsätt på bibeln; förskjutningen från bibeln som bokstavligt sann 

(Bokstavstroende) till en mer relativiserad eller tolkande syn.(Tolkandetroende) samt en minskad 

tro på Bibelns gudomliga ursprung. Enligt de tolkandetroende bör Bibeln uppfattas vara skriven av 

människan, inspirerad av Gud. Bibelsynen kan också påverkas av sekulariseringen på så vis att dess 

innebörd blir allmänfilosofisk, med nyttig visdom om livet utan gudomlig påverkan. Detta klassas 

av Hagevi som ”en icke-religiös syn på Bibeln”. Därutöver finns de människor som intar en ren 

litterär utgångspunkt varpå Bibeln bör betraktas som vilken annan bok som helst. Hagevi tillägger 

att det även bör finnas en grupp som saknar bibelsyn och inte har någon åsikt i frågan.76 Tanken om 

en relativ religionssyn kan till viss del jämföras med Grace Davies teori om vikarierande religion, i 

den mån att religionens substantiella innehåll kommer att betraktas annorlunda. Däremot säger inte 

Hagevis sekulariserade religionsdefinition något om huruvida funktionella aspekter inom religionen 

påverkas. 

Det kristna motståndet 
Oberoende forskning inom ämnet nyateism och deras argumentation är, som tidigare diskuterats, 

ytterst begränsad. Däremot har skribenter med tydlig religiös agenda varit flitiga i arbetet med att 

försöka definiera nyateismen. Definitionerna är tämligen negativa i sin utformning och ämnar 

uppenbarligen övertyga om nyateismens felaktighet. Dessa verk är ofta, men inte alltid, skrivna av 

teologer, religionsvetare eller religiösa förespråkare av något slag, varpå deras framställning inte 

alltid bör betraktas som, och ofta inte ens önskar eftersträva, en objektiv forskningsansats. I de 

flesta fall uppkommer en syn på dessa nyateister som ett problem, vars uppfattningar bör betraktas 

som extrema åsikter vars argument inte hör hemma i en modern tid och vars syn på religion är 

föråldrad. 
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Nyateisterna – föråldrade argument i ett utvecklat samhälle? 

Peder Thalén, dr. i teologi, har jämfört den svenska ateismen för 50 år sedan med den så kallade nya 

ateismen, varpå han menar att trots tydliga skillnader framstår nyateismen som ett retrofenomen. I 

sin jämförelse mellan Ingemar Hedenius tidiga ateism och Christer Sturmarks77 nya ateism hävdar 

han att Sturmark tycks ha överfört Hedenius argumentationer från dåtiden in i nutiden vilket 

bidragit till att den intellektuella medvinden har avtagit. På Hedenius tid uppstod inte dagens 

konfrontationer med fenomen som nihilism, relativism och nyandlighet i samma utsträckning. Den 

nya ateismen har förlorat kontakten med den filosofiska och kulturella utvecklingen. Frysta gamla 

argument får inte samma slagkraft i dagens pluralistiska samhälle. Enligt Thalén är det således 

något problematiskt att proklamera dagens ateism som ny.78 

Reaktion för ett Sekulariserat samhälle: Den misslyckade/uteblivna 
sekularismen – ateismens död?

Istället för att tidsbestämma nyateismen till en specifik epok eller grundare har en del, främst 

negativt inställda författare valt att förklara den nya religionskritiken som ett resultat av, eller en 

reaktion på, samhällets utveckling och vad de menar är en mer eller mindre avstannad 

sekulariseringsprocess. Några forskare har på 2000-talet påpekat att sekulariseringsprocessen inte 

kan betraktas som en ohejdbar process,  en teori som fått stort gehör hos de kristna kritikerna. 

Hagevi, McGrath, A och McGrath J, de Botton, Thalén och D'zousa är bara några exempel på 

författare som alla bidragit med litterära verk som framhåller att religionen fått ny kraft i samhället 

och att intresset för religion kommit att öka. Utifrån denna slutsats kommer några av dem att 

förespråka religionens seger, sekulariseringens förlust och därmed även ateismens fall. Dinesh 

D'Zousa, politisk konservativ kommentator och flitig kritiker av (ny)ateismen, beskriver dagens 

religiösa klimat som en form av religiös väckelse, där han använder sig av evolutionsmens tes om 

den ”starke som överlever” för att påvisa att den traditionella kristendomen därmed ter sig 

starkast.79 

Förutsägelsen att religion skulle få minskad betydelse i samhället och/eller bland gemene man tycks 

enligt dessa forskare  inte ha slagit in. Ian S. Markham, professor i teologi samt präst i episkopala 

kyrkan, förkunnar att religiositet inte enbart ökar i Afrika eller i USA, religiositeten har fortsatt stor 

77  Hedenius och Sturmark är två av de mest kända svenska ateisterna. Hedenius skrev verket Tro och vetande (1949) 
som kritiserade organiserad kristendom och kyrkan. Sturmark är ordförande för svenske Humanisterna och skrev 
Tro och vetande 2.0. Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker (2006) vilken vilade på 
och utvecklade Hedenius tidigare verk. 
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betydelse även inom Europa. Däremot menar han på att organisationer i allmänhet kommit att få 

minskad uppmärksamhet, däribland religiösa sådana.80 Enligt Mats Selander, religionsfilosof och 

etiker samt lärare på Credoakademin81, tycks inte modernisering i sig sprida sekularisering i 

samhället, varpå han menar att ateister därmed har haft fel i sina förhoppningar om en ökad ateistisk 

befolkning. Både privat och organiserad form av religion dominerar snarare i Europa.82 Alister, 

professor i teologi och präst, och J McGrath påpekar att det personliga religiösa intresset och 

existentiella frågor har fått ett uppsving.83 Privatreligiositet eller mer spirituella former av religiösa 

uttryck tycks behålla sin dominerande ställning i världen.84 Detta har i sin tur kommit att bidra till 

att även kritiken ökat i viss mån, men denna har främst kommit att riktas mot islam.85 Många 

forskare, däribland Selander, lyfter fram ”elfte september attacken” som avgörande, inte bara för 

den kraftiga motoffensiv och kritik som till följd av attacken kommit att riktas mot islam, utan 

också för dess symboliska bevis på en icke-sekulär utveckling.86 Per Ewert, företrädare i 

Claphaminstitutet87, poängterar att det är just denna utveckling som frammanat en form av 

nyateism, ”en reaktion mot den religion som man anser tar för stor plats i samhället”.88 Selander 

hävdar därför att nyateismen inte är ett tecken på någon ökad ateistisk renässans, utan snarare en 

”sista våldsam dödsryckning”.89 

Ateismens dödsryckning – motståndarnas teori

Ewert framhåller att denna dödsryckning därmed inte bidragit till någon bred nyateistisk 

folkrörelse, utan kretsar snarast runt ett fåtal ”apologeter för gudslöshetens sak”.90 Även om 

författare som Dawkins och Harris blivit bästsäljande böcker och en del ateister framhåller att detta 

är framtiden bör vi inte förhasta oss kring ateismens påstådda nya genomslag, menar Ewert och 

Markham. Kristna författare är också storsäljare och Bibelförsäljningen har alltjämt ökat.91 Ewert 

pekar på en dubbelhet, som innebär att med ökad ateistisk kritik blir således även det religiösa 

stödet mer aktuellt att lyfta fram.92 Markham hävdar därför att  ” ...a small minority is starting to 

take an interest in atheism. Our atheist friends should not be misled: the truth is that they remain 

80 Markham, I 2010: 131-132
81 Credoakademin förklarar på sin hemsida www.credoakademin.nu att de önskar ”(...)FÖRKLARA och FÖRSVARA 

kristen tro och vara en given mötesplats för seriösa samtal om kristen tro religion”.
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and will continue to remain a small minority worldview”.93 Även Selander lyfter fram att ateister 

förefaller vara i minoritet även i de länder som traditionellt klassas som mer sekulära.94

Peder Thalén för resonemanget kring ateismens eventuella dödsryckning vidare, och förklarar att 

dess annalkande död inte bör oroa de mer hängivna religionskritikerna. Istället menar han att ”den 

är en förutsättning för att vi skall kunna bli fria från det som ateismen var oförmögen att avlägsna- 

den spekulativa religionsförståelsen”.95 Medan sekulariseringen visat sig leda till nya former av 

religiositet snarare än en tillbakagång av religion i sin helhet, har ateismen visat sig vara bristfällig i 

sin förmåga att förnya sig. På så sätt urholkas ateismen, på samma sätt som etablerade religioner 

kan tänkas urholkas bland förnyade former av religiösa uttryck, menar han.96 Sekulariseringstesen 

har länge inneburit att ateismens utsikter inte har blivit ifrågasatta. Nu menar Thalen dock att vi 

istället ser en utveckling där ateismens betydelse minskar, varpå ”kämpande ateister inte längre tas 

på så stort allvar”.97 Förklaringen tros ligga i att samhällskulturen idag präglas av relativism, 

präglad av kulturell mångfald och en minskad vetenskapstro. Ateismen blir således en av många, 

privata alternativ bland livsåskådningar, en så kallad privatateism.98 För att ateismen skall kunna 

förhindra den allmänna tillbakagången krävs en ny form av religionskritiskt tankesätt, som tar 

avstånd från upplysningens vetenskapliga övertro men som ändock lyckas bevara sin radikala forna 

kraft, menar Thalén. Han anser dock att ateismen inte visar några kända tecken på en sådan 

pånyttfödelse.99

Det är uppenbart att det råder en stor meningsskiljaktighet i fråga om ateismens styrka i dagens 

samhälle. Problematiken kan tänkas härledas inte bara ur den stora problematik som finns rörande 

definitionen av termen sekularisering, utan även ur den stora förvirringen gällande vad som bör 

kategoriseras som ateism och religion. Så vad riktar då de nya ateisterna och religionskritikerna sin 

kritik mot, enligt de kristna kritikerna?

Ateismen faller? 

Vad kännetecknar den nya ateismen, vart riktas kritiken? Selander lyfter fram att alla inte är 

identiska, men att nyateismen kritik huvudsakligen fokuseras på religionens rationalitet, moral och 

vetenskaplighet. Det övergripande budskapet mynnar ut i tanken att alla religion i det yttersta är 

både farlig och ond varpå den tilldelats obefogad respekt. Istället bör den motarbetas på alla platser 
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och i alla tider.100 Selander fortsätter att vara mycket kritisk i sin bedömning av nyateismens retorik 

som han menar är uppskruvad, full av hånfulla tillmälen och stundvis hotfull i sin karaktär. 

Ateisterna fördummar dessutom sina motståndare, hävdar han.101 Nyateisterna symboliseras med ett 

”...vulkanutbrott av respektlös, argsint och ofta svartvit retorik.”102 Även Thalén kritiserar den nya 

ateismens retorik för att ha förlorat sin filosofiska finess.103

Albert Mohler, teolog och ordförande i Southern Baptist Theological Seminary, har listat ett antal 

särdrag som han anser är karaktäriserande för den nya religionskritiken, utifrån att granska Dennett, 

Hitchens, Harris och Dawkins argument, även om de inte är representerade av samtliga. Förutom en 

mer radikal ton med uppvisad intolerans även gentemot moderata och liberala former av religiositet, 

inbegriper nyateismen även en politisk intolerans gentemot religion som Mohler menar ”andas (…) 

avsteg från demokratiska grundprinciper om religionsfrihet.”104 Han anser också att nya ateister 

fokuserar på den bibliska guden till skillnad från tidigare ateism som fokuserat på den filosofiska 

guden. Dessutom angrips främst kristendomen då ett avvisande av Jesus som moralisk är centralt, 

främst hos Dawkins och Hitchens. Barnens rättigheter och fokus på vetenskaplig, radikal 

naturalistisk materialism är andra tydliga tendenser hos kritikerna.105 Markham försvarar sig mot sju 

gemensamma teman som han menar kan urskiljas ur Dawkins, Harris och Hitchens böcker; 

Gudsbegreppet är ett osammanhängande koncept, tro och bristen på förnuft, judendom och 

kristendom som problematiska samt att ateism erbjuder en hälsosam världsbild. Därtill lägger 

Harris huvudfokus på det stora problem som islam innebär medan Dawkins istället lägger tyngdvikt 

på barnmisshandel och religiös uppfostran samt på naturalism. Tydligaste skillnaderna menar 

Markham går att uppmärksamma bland de direkta argumenten för ateism, där Hitchens och Harris 

fokuserar mer på religion som ålderdomlig. Sammanfattningsvis klassar Markham de tre kritikerna 

som fundamentalistiska, där ateism står helt i samklang med moral, religion är högst förödande och 

dessutom helt oförenlig med vetenskapliga bevis.106 Thalén tillägger att teodicéproblemet är 

ateismens klippa, trots att detta argument inte längre bör räknas som aktuellt.107  

Missriktad kritik 

Den absolut mest förekommande kritiken mot nyateistiska argument är dess vaga definition av 
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religion vilket leder till ovisshet i vad som egentligen kritiseras. ”Nyateisterna slaggar ofta så vilt att 

det ofta är svårt att urskilja vad saken egentligen handlar om”108, uttrycker Thalen. Är det vissa 

specifika religioner och/eller deras praktiska uttryck som bör kritiseras eller är det all religion i 

allmänhet? ”Åsyftar man även  icke-teistiska religioner, såsom buddhism eller hinduism?”undrar 

Thalén.109  Markham framhåller till exempel att Harris tycks ha en svaghet för österländsk 

religion.110 

Thalén menar på att religionskritikerna medvetet undviker att definiera religionsbegreppet eller 

misslyckas med att ge en acceptabel religionsdefinition. Istället generaliserar man all religion och 

ger den en universell karaktär som går miste om skillnaderna inom religionerna. Behandlingen av 

gudstro som synonymt med religion gör också att de förbiser förnyelse inom religionerna samt 

icke-teistisk religiositet.111 Synen på religion liknar en gammal definition ursprungen ur 

upplysningstraditionen vars betoning vilar på tanken om Guds existens och varje uttalande i Bibeln 

som centrala för kristen tro. Thalén anser att Guds existens numera bör betraktas som en ytlig fråga 

vid sidan om religion, Gudsargument är inte längre det centrala i nutidens tro.112 Namngud och 

kyrklig aktivitet är inte längre av stort intresse i en religiositet som på många håll utvecklas.113 

Nyateisterna fråntar religionen sin historiska och filosofiska kontext och riktar in sig på vad man 

menar är centrala aspekter inom tro oavsett historiska eller andra omständigheter. Religioners 

avigsidor kan på så sätt upphöjas till ”religionens sanna väsen.”114 Nyateismen kommer att sälla sig 

till och förstärka samma sorts fundamentalistiska tankegångar som den ger sken av att kritisera. De 

intar själva en absolutifierande ställning varpå ateismen i sig kan kategoriseras som en 

fundamentalistisk ideologi, enligt Thalén.115 De innehar en ”kategorisk övertygelse om att de har 

rätt.”116 Thaléns slutsats blir således att ”ateismens död innebär (...) ett intellektuellt framsteg, att vi 

kan börja se saker för vad de är, det vill säga utan intellektuella överdrifter.”117 

Kommentar: Att intresset för religionen ökar måste dock inte vara synonymt med att folk blivit 

mer religiösa, som ovanstående forskare förutsätter. Det skulle utifrån en mer vid tolkning av 

begreppet intresse likväl kunna innebär att ateistiska förespråkare får mer gehör i takt med att folk 

blir mer intresserade av ämnet religion. Detta skulle kunna underbyggas med de ökade 
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försäljningssiffror som ateistiska författare som Dawkins eller Hitchens mottagit på 2000-talet. Få 

skulle nog hävda att religionskritikerna har ett lågt intresse för ämnet religion. 

När det talas om religionskritikerna/nyateisterna och deras argument finns det alltjämt en 

övervägande variation i vad/vem som får representera deras åsikter. I de fall där man hävdar 

analysera de stora namnen och deras åsikter som exempel på vad nyateismen uttrycker, är ofta 

exemplen plockade från någon eller enbart några av kritikerna. Avvikelser blir således inte 

inkluderade. De teologer och forskare som tar ställning och argumenterar mot ateismen utgår ofta 

från Richard Dawkins argument, främst från Illusionen om Gud (2006). Efter att ha argumenterat 

och försökt motbevisa Dawkins teser kommer man fram till slutsatsen att ateismen har fel, eller att 

ateismen faller. Detta kan vid en första åsyn te sig som logiskt, men frågan är om denna slutsats inte 

är något förhastad. Problematiken rör tanken att Dawkins är synonym med ateismen, att han 

representerar alla ateister världen över, mer eller mindre. Hela kapitel ägnas många gånger åt enbart 

Dawkins och hans argumentation, för att inte nämna McGraths bok som hävdar motbevisa den nya 

ateismen men enbart diskuterar Dawkins religionskritik. Dawkins betraktas alltjämt som talesperson 

för nyateismen och kommer att få ta absolut störst plats i litteraturen, även om undantag givetvis 

existerar. Thaléns bok fokuserar istället enbart på Hedenius, Sturmark118 och Onfray. Denna uppsats 

ämnar dock belysa att det här finns en klar problematik, inte bara när enbart en person får 

symbolisera hela nyateismen, utan även då detta ger en skev bild av att alla religionskritiker tycker 

likadant, eller kanske framförallt, tycker likadant som Dawkins.  

Resultat

I resultatet får de fem utvalda religionskritikerna föra sin talan om religion, ateism och sina 

nutidsuppfattningar. 

Vad är religion? - Religionskritikernas definition 
Vikten av att definiera vad som kritiseras är alltid central för hur relevant, riktig och kraftfull 

kritiken framstår. Två av religionskritikerna, Harris samt Onfray, har inte en sammanfattande 

definition eller ordagrant förklaring av vad de definierar som religion. De gör således inget eget 

försök att formulera en definition av religionsbegreppet. Av de resterande tre författarna ägnar 

Dennett oerhört mycket mer utrymme åt definitionsproblematik än både Dawkins och Hitchens. 

Hitchens definition är kortfattad: ”(...) to believe in god is in one way to express a willingness to 

believe in anything. Whereas to reject the belief is by no means to profess belief in nothing.”119 

118 Hedenius och Sturmark är två av de mest kända svenska ateisterna.
119 Hitchens, C 2007: 185



Dennett beskriver ingående problematiken med att definiera religion och förklarar att det inte alltid 

behöver spela någon roll hur han definierar termen. Förvirringen som existerar kring begreppet Gud 

behöver inte heller nödvändigtvis vara en olycklig slump, den beror snarare på att folk inte önskar 

en specifik definition.120 På så sätt förenas nämligen de som tror på Gud gentemot ateismen, i den 

mån att de alla kan säga att de tror på Gud oavsett om detta i sin tur betyder att de har något 

gemensamt i slutändan eller ej.121  Många kan inte själva beskriva vilken Gud de tror på och kan på 

så sätt bli sin egen auktoritet, eftersom enbart de vet vad de åsyftar inombords.122  Det är troligtvis 

fler som tror på tron på Gud idag.123 

Dennett utvecklar sedan sina funderingar om Gud och religion och förtydligar att gudsbegreppet har 

förändrats grundligt över tiden (eventuellt med undantaget att Gud fortfarande alltjämt betraktas 

som en han, aldrig en hon.)124 För att kunna erbjuda en giltig definition av vad religion är idag kan 

det vara nödvändigt att tänka att vissa tidigare religioner eller företeelser kan ha utvecklats till något 

som idag inte längre bör betraktas som religion. Halloweenfirandet i USA har till exempel ett 

ursprung i religionen, men firandet kan inte klassas som religiöst idag. Ytterligare ett exempel är 

tron på tomten, som knappast bör betraktas som en religiös tro. Liknande förändring har visat sig 

ske med många traditioner idag. På samma sätt kan synen och tron på Gud variera mellan individer. 

För en del är bön/tal med Gud symboliskt varpå Gud inte kan betraktas som en agent i den mening 

som Dennett kräver för att kunna definiera tron som religiös. Det kan eventuellt definieras som 

surrogat för en (tidigare) religion som liknar religion men egentligen är något helt annat. Andra 

menar att de faktiskt talar till Gud direkt. ”Their Creed is a religion, according to my definition, 

provided that they are part of a larger social system or community, not av congreation of one.”125 De 

individer som ej tillhör någon av världsreligionerna, någon kyrka eller motsvarande, utan menar sig 

vara ensamma kommunikatörer med vad de kallar ”privat religion”, kan i detta avseende som mest 

klassas som andliga, ej religiösa.126 I och med denna definition bedyrar han att religion utan 

Gud/gudar kan betraktas som ”ryggradsdjur utan ryggrad”.127 

Även Dawkins intygar att det existerar en förvirring kring begreppet religion. Religion har ibland 

kommit att förväxlas med en form av panteistisk vördnad för religion, varpå etiketten religion 
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felaktigt applicerats. Även ateister kan kalla sig judar och av lojalitet eller ren tradition fira judiska 

riter. De tror dock inte själva, de tror på tron, på samma sätt som Dennett tidigare lyft fram. 

Dawkins definierar detta som Einsteinsk religion, en total motsats till tanken om övernaturlig 

religion och en personlig Gud. Einstein hänvisade till religion men syftade inte alls på religion i 

dess konventionella betydelse. Det är de övernaturliga gudarna som kan betraktas som religion 

enligt Dawkins. Dessa gudar är rakt igenom illusoriska.128 För honom definieras religion därmed 

som en form av självbedrägeri. En biprodukt av irrationalitetsmekanismer, en misslyckad biprodukt, 

som kan leda till samma irrationalitet som hos den kärlekskranke.129 

Dennett utvecklar tanken om tron på tron än mer, genom att skilja på stark och svag tro på Gud, där 

han menar att vissa tror på själva gudsbegreppet, vilket han själv hävdar sig göra, men däremot inte 

tror på tron på Gud. ”(...) they don´t believe in belief in God! They are far to sophisticated for 

that...”130 De som till exempel är fanatiska över Sherlock Holmes eller Elvis tror inte på dem i 

religiös bemärkelse. Vissa menar att gudsbegreppet i sig kan vara värt att slåss för. ”(...)They do 

think that their concepts of God is so much better than other concepts of God that they should 

devote themselves to spreading the Word. But they don´t believe in God in the strong sense”.131 Han 

ifrågasätter också dem som menar att Gud inte är något övernaturligt väsen, ”If god is not some 

kind of supernatural entity, then who knows whether you or I believe in him (it?)?”132  Idag har 

fokus flyttats från att tro på Gud till att bekänna sig till religion, på så sätt att rätt beteende och 

agerande kommer i första hand, framförallt inom organiserad religion, en så kallad ortopraxi. Att du 

tror rätt är inte längre lika betydelsefullt.133 Men detta ökar inte värdet på religion i sig, enligt 

Dennett:

”Belief in belief in God makes people reluctant to acknowledge the obvious. That much 

of the traditional lore about God is no more worthy of belief than the lore about Santa 

Claus or Wonder Woman.”134 

Trots att Dennett tidigt inledde med att betona att det inte alltid behöver spela någon roll hur 

religion definieras, kommer han efter ovanstående resonemang fram till en sammanfattande 

definition. Han betonar dock att den inte alls är huggen i sten utan kan behöva justeras med tiden:
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”Tentatively, I propose to define religions as social system whose participants avow 

belief in a supernatural agent or agents whose approval is to be sought.135 (...) The core 

phenomenom of religion, I am proposing, invokes gods who are effectivee agents in real 

time, and who play a central role in the way the participants think about what they ought 

to do.136 (…) The postulation of invisible, undetectable effects that (unlike atoms and 

germs) are systematically immune to confirmation or disconfirmation is so common in 

releigion that such effects are sometimes taken as definitive. No religion lacks them, and 

anything that lacks them  is not really a religion, however much it is like a religion in 

other regards”.137 

Religionens ursprung – Organiserad religion? 

Hur kan vi förklara religionens ursprung? Detta  beror lite på vilket fokus religionskritikerna har 

och vad de talar om när de diskuterar begreppet religion. Dawkins och Dennett diskuterar 

organiserad religion, Hitchens gör ingen bestämning utan talar om religion överlag. Därtill 

diskuterar Dennett folkreligion, som en motpol till organiserad religion, vilket gör att det blir 

tydligare vad som egentligen åsyftas.

Dennett anser att oavsett vad vissa religiösa utövare kan vilja påstå, så har inte religiösa trossystem 

alltid existerat. Ibland kan forskare direkt hitta källor som bevisar ursprunget, till exempel i form av 

skriftliga bevis, men ibland är detta omöjligt.138 Svårigheten blir allra störst då vi önskar nå kunskap 

om folkreligiositetens ursprung. Med folkreligion åsyftar han religiositet utan teologer, officiell 

hierarki, uppfinnare, skrivna texter eller sammanfattningsvis, utan omgivande organisering. Denna 

religiositet har spridits genom främst muntlig upprepning och på så sätt varit självreplikerande.139 

Således måste det inte alltid finnas någon medveten agent som velat starta religiösa ritualer, även 

om det bevisligen även förekommer designade ritualer för specifika syften. Ritualerna kan ha 

uppstått i form av memer, via evolutionen utvecklade vanor och riter, utan medveten design.140 

Dessa kulturellt spridda religiösa utövningar tar hand om och utvecklar sig själva, utan något 

förvaltarskap, på samma vis som vårt språkbruk.141 Det är därför mycket svårt att  tala om hur länge 

religion funnits och hur många religioner som existerat/existerar.142 ”This feature marks a profound 

difference between folk religion and organized religion: those who practice a folk religion don´t  
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think of themselves as practicíng a religion at all.”143 

Organiserad religion är å andra sidan mer anpassad och sofistikerad, med uppfinnare och lagstiftare 

(eng. legislature)144  Denna organisering vilar på människan, i form av präster, rabbiner, imamer och 

så vidare. Men Dawkins betonar att detta inte alls innebär att religionen i sin tur från början 

frambringades (eng. conceived) och utformades av människan, trots att vissa former av exploaterad 

och manipulerad religion, till förmån för mäktiga individer, kan tänkas förekomma.145 Istället menar 

han att detaljerade former av religion troligtvis har uppkommit genom omedveten evolution. Detta 

bör inte blandas ihop med utveckling genom det genetiska urvalet, ”som går för långsamt för att 

förklara religionens snabba utveckling”.146 Dawkins bygger istället upp en teori som vilar på tanken 

om religion som en negativ biprodukt:

”Det religiösa beteendet kan vara en snedtändning, en olycklig biprodukt av en 

bakomliggande psykologisk benägenhet som under andra omständigheter är värdefull, 

eller var det en gång i tiden.”147

Ett exempel är barnens regel att lita på de vuxnas ord, som kan var mycket värdefullt rent generellt 

”(...)men baksidan av förtroendefull lydnad [är] blind godtrogenhet.”148 Däremot är en del religion 

säkerligen, precis som moderiktningar inom konsten, intelligent utformade, det vill säga skapade 

med avsikt, eller tydlig agenda. Dawkins betraktar själv scientologin som helt avsiktligt designad, 

men förmodar att den är ett av några undantag.149 Tanken om att detta skulle vara undantag är dock 

något som Hitchens inte alls håller med om. Enligt honom har religionen grundats ur ett 

materialistisk pengatänk, som avspeglas i tanken om paradisets rikedomar. Detta pengatänk 

utnyttjar fattiga och utsatta människor än idag. Religionen är en ekonomisk, enormt framgångsrik, 

industri. Denna blir än mer brukbar för extremt psyksjuka personer som Joseph Smith, som 

kopierat tankar om Muhammed och anpassat till mormonernas bok. Han relaterar till Dennetts 

tanke om tro på tron, vilket kan vara bra för en del individer, men ifrågasätter huruvida profeter och 

religiösa ledare verkligen tror eller luras med sina karismatiska talanger.150  

143 Dennett, D 2006: 153
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Religionens historia – En uppfinning med ett syfte? 

Tanken att religionen är en uppfinning med tydligt syfte, ett mänskligt sådant, får mycket fokus i 

Hitchens och Onfrays böcker. Hitchens anser att all religion är påhittad, att all religion är ”man 

made”151  Gud skapade inte människan som sin avbild, utan det omvända. Om Guds uppenbarelse 

vore ursprunget till religionens uppkomst torde det inte nått Kina så pass sent.152 Religionen är 

istället en efterkonstruktion av profeter som inte ens själva kan komma överens om frälsarnas 

ursprungliga budskap. Då religiösa skapare arrogant hävdat inneha all lärdom har även 

civilisationens utveckling hämmats.153 Men kunskap från Bibeln ger ingen lärdom överhuvudtaget, 

bibeln är ej en historisk källa som beskriver verkliga händelser, den är snarare högst osann. Därför 

bör även tron behandlas som osann.154 Även Onfray betraktar religionen som man made, även om 

han inte använder sig av detta begrepp. Onfray diskuterar inte uppkomsten av fenomenet religionen, 

utan utgår enbart från skapandet av tre specifika religioner; judendomen, kristendomen och islam. 

Religionernas ursprung blir således de heliga skrifterna, som betraktas vara fabricerade. Dessa 

kommer att vara i fokus för religionen som en uppfinning. 

 

Hela grundsyftet med att uppfinna religionen vilar hos judarna, som skapade en krigisk Gud för att  

överleva  och  som  kunde  legitimera  i  krig.155 Bibeln  är  en  samhällelig  bok  utformad  för 

absolutismen. Människan hade kunnat bli besparade på allt, om det inte vore för att de kristna valde 

att ta upp judendomen på nytt.156 Jesus är i sin tur ”...ett namn för det judiska motståndet mot det 

romerska väldet.”157  Markus skriver och förskönar sitt evangelium för att locka och omvända, det 

har en tydlig karaktär av propaganda.158 Onfray förtydligar att det ej finns några bevis på att Markus 

skulle  ha  träffat  Jesus,  ”men  man  umgås  inte  med  en  fiktion...”  Kanske  var  allt  en  hägring  i 

öknen?159 Paulus skrev i sin tur för imperiet, för romerska kejsaren och för ett ökat imperium av 

makt.160 ”Jesus antar [en] fast gestalt när Paulus tar honom som gisslan”, det finns inga historiska 

bevis  för  Jesus existens.161 Paulus  är  upphovsmakare  till  den  gestalt  vi  idag  kallar  Jesus. 

”Kristendomens antihedonistiska radikalitet härrör från Paulus - inte från Jesus, en begreppsgestalt 

som inte har något att säga i dessa frågor...”162 Paulus skapar världen till sin hemska avbild, för att 

kunna leva med sina egna neurotiska, psykiska och sexuella problem. Han hyllar avhållsamhet för 
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att få andra att foga sig efter samma regler som han tvingats till.163 ”Tvåtusen år av av bestraffningar 

riktade mot kvinnorna bara för att sona ett ofullgånget fosters neuros!”164

Frågan om Jesus existens är dock omstridd bland religionskritikerna. Hitchens är tvivelaktig till 

Jesus existens, det kan ha fötts någon som sedan har anpassats in efter profetior.165 Dawkins 

förklarar att Jesus sannolikt har existerat, men Bibeln är inte en tillförlitlig historisk dokumentation 

över vad som hände honom. Han anser att man fortfarande kan hävda att Jesus aldrig har levt, men 

att detta inte har något större stöd i vida kretsar.166 Harris menar att Jesus var enbart människa och 

att han alltid var jude, något annat är en dålig efterkonstruktion utförd efter en hebreisk 

felöversättning, framförallt kring Marias oskuld, som borde översatts som ung kvinna. ”Väst har 

lidit under 2 millennium av sexuell neuros...” på grund av författarna till Matteus och Lukas 

evangelier. Kanske kunde de inte ens läsa hebreiska!167  

Islam anser Onfray  därefter övertar  ”...det sämsta från kristendomen och judendomen och gör till 

sitt!”168 Även Hitchens anser  att  Islam enbart  lånar  av Bibeln.169 Gamla och nya  testamentet  är 

kopior från antikens litteratur och de bör dessutom läsas som enbart en antik text, inte som en helig 

sådan, betonar  Onfray.170 Dawkins menar att  historien om Jesu födelse är  från fler  andra tidiga 

religioner  från  Asien  och Medelhavsområdet.171 Bibeln  är  en  fabrikation  och bör  betraktas  som 

litterär kultur. ”...Den enda skillnaden mellan Da vincikoden och evangelierna är att evangelierna är 

gamla påhitt och Da vincikoden ett modernt påhitt.”172  Onfray  anser däremot att dess sidor hör till 

de  farliga  sagornas  värld,  bryter  mot  modern  lag  och  borde  egentligen  ha  tillskrivits 

publiceringsförbud då de anstiftar till mord.173 

Förutom Onfrays hårda kritik mot Bibelns politiska syfte ägnar han också åtskilligt med tid åt att  

förklara  dess  otrovärdighet  som historisk  källa.  När  man  försöker  fastställa  Bibeln  historisk  så 

upptäcks en uppsjö av historiska motsägelser.174 ”Man vet inte  vilka världsliga villkor som gör dem 
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möjliga. Därmed står det anhängarna av ett gudomligt ursprung fritt att fabulera!”175 

Onfray förklarar att böckernas historiska uppkomst och datering är okänd för de flesta vilket 

medför att det ej går att historiskt fastställa händelserna överhuvudtaget. 

”Evangelisterna skriver en historia. Men vad de berättar handlar inte i första hand om en 

människa i det förflutna, utan om framtiden för en religion. Förnuftets list: de skapar en 

myt som i sin tur skapar dem själva. De troende uppfinner en varelse och ägnar honom 

sedan sin kult: själva principen för alienation...”176

Han är  dock inte säker på att detta mytskapande varit medvetet av författarna själva. De är snarare 

vilseledda, av en  ”ontologisk förblindelse, en intellektuell självförgiftning”, som gör att de tror på 

myten.177

Kommentar: Religionskritikerna fokuserar här på det interna tankeinnehållet och dess motsägelser, 

i form av kritik mot Bibeln eller Koranen som ohistorisk eller osammanhängande. Att temat 

behandlas innebär däremot inte att alla kritiker kommer fram till samma slutsats, något som syns 

tydligt i reflektionen rörande Jesus karaktär. Här rör det sig från ett direkt förnekande av Jesus 

existens, en Pauliansk uppfinning, från Onfrays sida, till en tveksamhet till hans existens som dock 

alltid förnekar gudomliga egenskaper. Dawkins kan här snarast uppfatta som Onfrays motsats, då 

han menar att Jesus troligtvis har existerat även om han än dock kritiserar interna motsägelser i 

historien om hans liv. Den absolut viktigaste avstickaren här är dock Dennett, som inte alls 

kritiserar någon intern motsägelse i religionen. Den kristna kritikern Mohler hävdade att 

nyateisternas avvisande av Jesus som moralisk gestalt var centralt. Detta får utefter undersökta verk 

betraktas vara ett felaktigt påstående. Religionskritikerna diskuterar inte Jesus i relation till moral 

eller etik i första hand, de diskuterar författarna och innehållet av bibeln samt sanningshalten i 

beskrivningarna om Jesus. I diskussionen om moral och religion är inte Jesus central. (Se nedan) 

Galenskap och barnsliga fantasier 
”När en person  lider av vanföreställning kallas det för mentalsjukdom. När många personer lider 

av vanföreställning kallas det religion”.178(Robert M. Pirsig  citerad av Dawkins)

Att Dawkins betraktar gudstron som en vanföreställning är uppenbart då han namngett sin bok 

därefter, Illusionen om Gud. Men även Harris och Onfray instämmer i denna bedömning.
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Harris anser att vanliga trosföreställningar uppfattas som religiösa medan de mindre förekommande 

kallas för galenskap eller psykotiska tankar. Givetvis är de flesta religiösa inte galna, frågan är dock 

vad som är den egentliga skillnaden på att tro på gudomlig belöning i form av 22 oskulder om du 

dödar en viss mängd judar eller om du tror att du kan ta emot meddelanden från hårtorken?179 

”There is a different, to be sure, but it is not one that places religious faith in a flattering 

light.  (...)And so, while religious people are not generally mad, their core beliefs 

absolutely are. This is not surprising, since most religions have merely canonized a few 

products of ancient ignorance and derangement and passed them down to us as thought 

they were primordial truth.180 (…) The danger of religious faith is that it allows 

otherwise normal human being to reap the frutis of madness and consider them holy.”181

Harris bedömer att många människor fortfarande håller fantasin om en nästkommande värld vid liv 

och därmed gärna offrar rättvisa, medlidande och lycka i den nuvarande världen.182 Onfray jämför 

fantasierna med barns inbillning: 

” Jag föraktar inte de troende, jag finner dem varken löjliga eller ömkansvärda, men jag 

känner förtvivlan när jag ser hur de föredrar barnens lugnande fiktioner framför de 

vuxnas grymma visheter. Hellre en tro som lugnar än ett förnuft som oroar- även om 

priset är evig mental infantilism: Här har man ett metafysiskt bedrägeri till monstruös 

kostnad!”183 

Kraftig kritik riktas mot tanken att de religiösa tankegångarna eller fantasierna inte ifrågasätts eller 

i värsta fall inte tillåts att bli ifrågasatta. Att betvivla eller kritisera märkliga mysterier inom 

religionen får man tidigt lära sig är förolämpande mot tron, konstaterar Dennett. Att Gud kan läsa 

din hjärna men ändå vill att du talar till honom är ett sådant exempel. Människor som upplever att 

deras gudstro vacklar kan göra vad som helt för att bli återövertygade, eftersom de som inte tror 

förmodligen misstar sig. Därför önskar de också värva andra till sin egna tro.184 Man har således 

byggt upp ett slags skyddsnät. ”What a fine protective screen this virus provides- permitting it to 

shed the antibodies of skepticism effortlessly!”185
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Dawkins anser att själva poängen och styrkan med religiös tro är att den inte vilar på rationella 

överväganden. De är inte beroende av att kunna försvara sina fördomar, något som vi andra är. Om 

man i själva verket ”(...) ber en religiös person att rättfärdiga sin tro kränker man 

””religionsfriheten””.186  Detta är något som Harris helt instämmer i: 

”While religious faith is the one species of human ignorance that will not admit of even 

the possibility of correction,  it is still sheltered from criticism in every corner of our 

culture.”187

Vetenskapens kraft

Hypotesen om Guds existens, gudshypotesen, måste enligt Dawkins kunna bevisas precis som alla 

andra vetenskapliga hypoteser.188 Dennett anser i sin tur att varje månad som passerar, då religiösa 

vägrar bevisa sina teser, underlag för att det kanske inte är som de försöker påvisa.189 Dock finns det 

en stor skillnad mellan vetenskaplig tro och religiös tro, som problematiserar bevisning. ”Religious 

belief expressions cannot really be taken at face value”.190 Du kan omöjligt läsa tankarna hos någon, 

vilket problematiserar studier rörande religion. Därför påstås det ibland att religion är ”beyond 

observation, beyond meaningful test, the behaviour of proffessing.”191 Men då vi uppenbarligen inte 

kan inneha kunskap om allt blir vi ibland tvungna att förlita oss på experter, vilket belyser ännu en 

skillnad mellan vetenskap och religion. De vetenskapliga experterna förstår metoderna till 

resultatet.”Religiösa experter kan inte själva (...) använda sin expertis för att bevisa, även för 

varandra, att de vet vad de talar om.”192 Religion fungerar därför ofta som en säkerhet när du inte 

vet, du är  ”better safe than sorry”.193

Den forskning som trots allt ämnar bevisa religionens fördelar bör enligt Dawkins betraktas mycket 

kritiskt. Den forskning som till exempel visar att religion kan förebygga stressrelaterade sjukdomar 

kan för det första snarare betraktas bevisa placeboeffekter, eftersom religion även kan vålla stress. 

För det andra förstärker inte forskningsresultatet sanningsvärdet i religion.194 Även Dennett och 

Hitchens intar en skeptisk kritisk hållning till pro-religiös forskning. Medan Hitchens främst 
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angriper argument om intelligent design som ”mumbo jumbo”195  proklamerar Dennett att 

evolutionen är smartare än människan och att  memer kan slå fel. Därför håller inte argument som 

menar på att eftersom religion utvecklas hos alla överallt måste det  vara något bra för människan. 

Även förkylning drabbar oss alla, överallt, på grund av evolutionen. Medan sjukdomar drabbar våra 

kroppar riktar religionen in sig på våra hjärnor. Att man kan uppskatta religionen är inte heller ett 

argument för att religionen i sig är något bra i slutändan. Han exemplifierar med sin förtjusning för 

rödvin, som i sig inte är det samma som att rödvin är något bra. Han tillägger att vi också kan vara 

ganska säkra på att en gudsgen eller en spirituell gen inte existerar.196 Dawkins förkastar i sin tur 

samtliga gudsbevis som hittills har presenterats.197 

Dennett ställer sig därefter frågan om de religiösa förespråkarna skulle ge upp sina argument om det 

visade sig att andra källor skulle kunna ge lika bra resultat för till exempel hälsan?198  Han bedyrar 

att förespråkarna imponeras och ibland uppskattar de vetenskapliga sanningar som visar sig stödja 

det som de redan tror på.199 Detta menar Dawkins syns tydlig. Då vetenskapliga bevis kan visa på 

fördelar inom religionen tas de emot med öppna armar av de religiösa förespråkarna. När bevisen 

däremot går emot religionens idéer om mirakel och underverk förkastas istället de vetenskapliga 

bevisen.200  

Onfray förklarar att kyrkan historiskt alltid undvikit att konsultera andra källor, främst de 

vetenskapliga. När en en ny kunskapsteoretiskt sanning gått emot deras sanning har man valt att 

förfölja upptäckaren. ”Frukten från kunskapens träd lämnar en lång och bitter eftersmak.”201 I 

västvärlden menar Harris att kyrkan, på grund av sin politiska länkning, har lyckats få folk att tro 

att man kan ha tro och förnuft samtidigt. Men vetenskap och religion står egentligen i konflikt med 

varandra och ”inget är mer heligt än fakta”.202 Religionen kan i detta fall likställas med burkan 

enligt Dawkins. Religionen leder till underkastelse, inuti burkan ser du bara en modell, en liten del, 

av världen. Vetenskapen vidgar burkans fönster och om vi slänger ifrån oss burkan ser vi den 

fantastiska världen i sin helhet.203

Kommentar : Anderssons och Diehls förklarade att religionskritiker kunde fokusera på 

tankeinnehåll och dess oförenlighet med andra teorier och tankegångar. Harris, Dennett och 
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Dawkins visar på en tydlig konflikt mellan religion och vetenskapliga bevis. Harris anser även att 

religionen är helt oförenlig med rationell spiritualism och förnuftet.  Onfray finner en oförenlighet 

med teorin om kunskap överlag, vilket dock inte behöver betraktas naturvetenskaplig sådan i den 

uttalade mening som de tidigare nämnda förespråkar, utan mer i form av fantasi i motsats till tankar 

om verkligheten. Hitchens kan knappast betraktas lägga stort fokus i denna fråga.

Den kristna kritikern Markham ansåg att nyateisterna var fundamentala i tanken att de anser att 

religion är oförenlig med vetenskapliga bevis. Å ena sidan menar anser Dennett att det är svårt att 

forska om religion vetenskapligt, samt att religion snarare är skydd mot det vi inte vet något om 

eftersom religiösa experter ej kan ge bevis. Dawkins, Dennett och Hitchens är alla skeptiska till 

pro-religiös forskning. Men å andra sidan menar de att religionen tar emot vetenskapliga bevis då 

de är till dess fördel. Huruvida detta är fundamentalt är svårt att klargöra i denna uppsats, men det 

bör uppmärksammas att inte alla nyateister kan sägas diskutera denna oförenlighet; Onfray och 

Harris blir uteslutna. 

Moderat religion = Fundamentalistisk religion

Hur anser kritikerna att moderat religiositet förhåller sig eller skall förhålla sig till de mer extrema, 

fundamentalistiska religiösa uttrycken?  Harris och Dawkins ifrågasätter existensen av moderat 

religion överhuvudtaget. Dawkins beskriver moderat eller anständig religion som nästintill 

obefintlig: 

”Den fundamentalistiska religionen går hänsynslöst in för att rasera otaliga tusen 

oskyldiga, välmenande, ivriga unga sinnens vetenskapliga kunskaper. En icke-

fundamentalistisk, ”förnuftig” religion skulle kanske inte göra det.(...)Den dystra 

sanningen är att en sådan nedtonad, anständig religion är så sällsynt att den är försumbar 

(…) för den överväldigande majoriteten troende världen runt är religionen liktydig med 

vad man har hör från Robertson, Falwell, eller Haggard, Usama bin Ladin, eller 

ayatollah Khomeini och deras gelikar. De är inga halmdockor, de är tvärtom alldeles för 

inflytelserika och alla i den moderna världen måste ta ställning till dem”204 

De sällsynta ”förnuftiga” religiösa ”(...) bereder vägen för fundamentalismen genom att den lär barn 

från deras späda barndom att det är en dygd att tro utan att ifrågasätta,” förklarar Dawkins.205

Harris är skeptisk till tanken om en moderat religion, även om han vill betona att moderata och 

extremistiska religiösa ej får bli hopblandade. Här bör tilläggas att Harris har en helt annan 
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uppfattning när det kommer till synen på islam, där alla muslimer i princip kan betraktas som 

fundamentalistiska. (Se mer i avsnitt Islam-en större fara?) De moderata religiösa önskar passa in i 

den moderna världen vilket leder till att de väljer att helt ignorera eller erbjuda vaga tolkningar utav 

vissa delar av kanon. På så sätt gör man en ekonomisk samhällsvinst, då det är dyrt att döda ”sina 

kunder för förräderi  (eng. heresy)”206 Men det bidrar också till att vissa lärosatser blir tvivelaktiga. 

Moderata religiösa är inte ett tecken på en inomreligiös utveckling då öppenheten inför läran istället 

leder tanken om religiös tolerans, att alla ska få tro vad de vill om Gud, in i en avgrund. De 

förhindrar kritik av religiös literalism eftersom literalisterna enbart praktiserar sin rätt att tro och 

tolkar läran annorlunda. Det är omöjligt att kombinera tanken att endast de som tror på det rätta 

kommer till himlen, med tanken om att alla religiösa trosuppfattningar har lika värde. De moderatas 

dogmer är hemska och förhindrar mer sofistikerade former av spiritualism, menar Harris207: 

”They imagine that the path to peace will be paved once each of us have learned to 

respect the unjustified beliefs of others. 208 (...)By failing to live by the letter of  the 

texts, while tolerating the irrationality of those who do, religious moderates betray faith 

and reason equally”.209

För att kunna skydda oss från galningar inom religionen måste vi, enligt Dennett, se religion som ett 

värdigt alternativ, ej som en ”helig ko.”210 Moderata religiösa skyller ofta bort de fanatiska 

religiösas ageranden som politiska ageranden. Det kan vara sant att dessa aldrig, eller väldigt sällan 

styrs och inspireras av de bättre och djupa grundsatserna i de religiösa traditionerna. Men de antar 

ändock en religiös förklädnad och kan utnyttja en organiserad infrastruktur. Fundamentala uttryck, 

såsom al-Qa'idas terrorattentat eller kristna fundamentalister sprängningar av abortkliniker, är 

fortfarande islams och kristendomens ansvar.211 ”In short, the moderates in all religions are being  

used by the fanatics, and should not only recents this; they should take whatever steps they can find 

to curtail their own tradition.”212 Han jämför religion med en simbassäng och menar att ”Property 

owners are held responsible for harms that results when they maintain something that can lure 

innocent people in to harm”.213 Moderata religiösa kan värna om sina traditioner just enbart för att 

de är traditioner och vilja slåss för att bevara och ta ut det bästa ur dem. En sådan form av moderat 

religiositet kan ge mening, så länge den inte tas för seriöst. Han understryker det tragiska i att vissa 
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moderata religiösa idag inte vågar tala om att de är troende eller tystas om de gör det.214 

Det religiösa hotet 
”Intolerance is the natural concomitant of strong faith; tolerance growns only when faith loses 

certainty; certainty is murderous”.215 (Harris citerar Will Durant)

Religioner och dess åtföljare  kan betraktas som ett hot, både i rent direkta termer i form av en 

krigisk agenda, men också i dess beskyllningar mot och ovilja att visa respekt gentemot både 

ateister och andra religioner.  Dawkins förkunnar att religionen har förmåga att förena människor 

och vända dem mot andra människor. Den åtnjuter därmed en oerhörd makt och kraft i att splittra 

folk: 

”Religionen är en etikett på fiendeskap och vendetta mellan innegrupp och utegrupp, 

inte nödvändigtvis förkastligare än andra etiketter som hudfärg, språk eller ett 

föredraget fotbollslag, men ofta till hand när andra etiketter saknas.”216

Lämpligast vore, enligt Harris, om ord som Gud eller Allah följde samma spår som Apollo eller 

Baal, ”till en kyrkogård för dåliga idéer.” På så sätt kan religionen hindras innan den förgör 

världen.217 Men Hitchens fruktar att religionen aldrig kommer att dö ut. Framförallt inte så länge 

människor ej lyckas övervinna sin rädsla för det okända, för andra och inför döden. Därför kan han 

aldrig förbjuda eller förhindra det, oavsett viljan. Men samma respekt tilldelas inte hans egna 

ateism, eftersom religiösa är inkapabla till att lämna hans ateism ifred. ”As I wrote these words, and 

as you read them, people of faith are in their different ways planning your and my destruction (…) 

Religion poisons everything!”218  Onfray menar att religiösa önskar få ”dagens ondska att framstå 

som ateismens”, men brutalitet och krig hittas snarare i religionen. ”Eftersom Gud existerar är allt 

tillåtet”.219 

Dawkins anser att faran vilar i den absolutism som styr många människor, framförallt i den växande 

teokratin som skapas i Amerika samt i den muslimska delen av världen.220 Men den allra största 

striden är egentligen det verkliga kriget mellan rationalitet och vidskepelse.221 Onfray använder 
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samma sorts retorik. Han största krig uttrycks dock annorlunda, där en ultimat seger vore att 

verkligen separera staten och kyrkan.222  De tre institutionerna, umma förbund och kyrka, står idag 

utanför lagen och legitimerar  styggelsen samtidigt som de ”åtnjuter ontologisk och metafysisk 

exterritorialitet.”223 

Hitchens menar att den religiösa fanatismen måste börja diskuteras mer rationellt, då den alltid vilar 

på samma kärnprincip; ”The true believer cannot rest until the whole world bows the knee”224  Det 

finns ingen anledning att betrakta den annorlunda eller omformulerat i ordalag om två olika sorters 

manier, jihadister eller korsriddare.225 Harris höjer ett varningens ord och klargör att det inte längre 

går att ignorera det faktum att många av våra grannar tror på bokstavlig revelation och metafysiken 

i martyrdomen, ”(...) or any of the other fantastical notions that have lurked in the minds of the 

faithful for millenia.”. Dessa människor kan nämligen numera beväpna sig med kärnvapen eller 

andra kemiska vapen.226 Några av de största religionerna i världen leder folk till att döda och i 

slutändan utrota varandra, på grund av att det står skrivet i böckerna, ej i stjärnorna. Tolkningen av 

ord som paradiset, synd och Gud kommer att avgöra vår framtid. Religionen står över allt annat.227 

Kommentar: Den kristna kritik som riktas mot att nyateisterna skulle vara intoleranta även mot 

moderat religion samt ha missat den inom-religiösa utvecklingen måste nyanseras. Dennett anser att 

moderat religion kan vara meningsfull och i viss mån undertryckt, men det är ovisst exakt vad han 

definierar som moderat religion. Han förklarar att de moderata ej bör vara för absoluta i sin tro; hur 

han graderar detta är ovisst. Även om moderat religion kan vara ett värdigt alternativ, innebär inte 

det att de är totalt åtskilda från fundamentalistiska sidor.  Eftersom de fundamentalistiska sidorna 

utnyttjat deras tro måste även de moderata ta ansvaret.

Dawkins å andra sidan anser att det idag knappt existerar någon moderat religion. Här är det således 

felaktigt att säga att Dawkins är hård mot moderata religiösa, eftersom han inte ens tror på 

konceptet om moderat religion. Kritiken bör således, om så önskas,  istället påpeka att Dawkins inte 

särskiljer mellan nyanserna inom religion, all religion är egentligen fundamentalistisk mer eller 

mindre. Han generaliserar således sitt religionsbegrepp. Harris vill tvärtemot noga betona att man ej 

bör blanda ihop extremism och moderat religiositet, ett argument som han dock själv glider ifrån, 

framförallt i sin kritik av Islam. Att tala om moderata muslimer är inte aktuellt. Det kan definitivt 
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ges gehör för att Harris är intolerant även mot den moderata religionen. Den påvisar inte alls en 

utveckling inom religionen, den leder bara till mer fundamentalism. 

Frågan om moderat/fundamentalistisk religion är svår att ens diskutera utifrån Onfrays 

världsåskådning, eftersom vi alla är religiösa, inom en religiös kontext. Han diskuterar inte alls 

grader av religiositet, vilket öppnar upp för kritik. Hitchens uttalar sig knappt alls i frågan, 

eventuellt kan tanken om att religion önskar styra visa på att han inte direkt reflekterar kring 

moderat religion eller religion som inte önskar styra den politiska agendan. Det tycks vara så att 

Hitchens inte bekymrar sig över religiös komplexitet i den meningen, han kritiserar ”all 

religion”228 . Eftersom Hitchens inte problematiserar religionsbegreppet eller definierar vad han 

menar är det omöjligt att  veta vad Hitchens egentligen åsyftar. Det står klart att han har en mycket 

inkluderande/inklusiv religionsdefinition. Här kan kritik om generalisering således vara berättigad. 

Tabell 1: Synen på förhållandet mellan moderat och fundamentalistisk religion

Författare Fundamentalistisk religiositet 

Dawkins I princip är all religion fundamentalistiskt, moderat religion är så begränsad.
Dennett Moderata religiösa undertryckta av fundamentalisterna. Moderat religion kan vara 

meningsfull, men bär ansvar för fundamentalisterna 
Harris Moderat och fundamentalistisk religion bör ej blandas, men moderat religiositet 

leder till fundamentalism. Moderat islam existerar ej
Hitchens ----
Onfray Alla är religiösa och befinner sig inom religiös kontext. 

Mohler hävdade att nyateisterna tog avsteg från religionsfriheten. Religionskritikerna hävdar 

snarare det motsatta; det är ateisterna som inte har rätt att lämnas ifred från religionen och som inte 

respekteras i samhället. Avgörande är troligtvis att religionskritikernas syn på religionsfriheten 

fokuserar på friheten från religion, medan de kristna kritikerna fokuserar på friheten till religion. 

Islam – En större fara? 

Det absolut största hotet för framtiden och jordens framtid tycks vara islam, i alla fall om Harris får 

föra talan. Islam är mer än någon annan förekommande religion en dödskult, med dödsstraff dels 

om du lär dig för mycket om världen, dels om du önskar lämna religionen.229 Nedan följer en 

sammansättning av några av hans citat: 
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If you belive anything like what the Koran says you must believe in order to escape the 

fires of hell, you will, at the very least, be sympathetic with the actions of Osama bin 

Laden.230 (...) why [are]so many Muslims eager to turn them selves into bombs these 

days. The answer: because the Koran makes this activity seem like a career 

opportunity.231 Anyone who can read passages like those quated above and still not see a 

link between Muslim faith and Muslim violence should probably consult a 

neurologist.232 Armed conflict in ”defense of Islam” is a religious obligation for every 

Muslim man.”233

Koranen banar väg för (religiösa) konflikter och västvärlden234 deltar idag i ett krig mot Islam. Inte 

ett kallt krig, utan ett mycket varmt sådant som inte gynnar västvärlden. Vi talar här om ett hotande 

kärnvapenkrig mot människor som uppskattar döden.235 Dawkins antyder att islams tanke om den 

enda rätta vägen, försvaras i en större omfattning än hos andra religioner,  med hot om misshandel 

om den ej respekteras och tas på allvar. Han påpekar att många muslimska länder har svårt att förstå 

tanken om pressfrihet och jämför med de många hotande ord som framkom mot 

Muhammedkarikatyrerna. Han ger medhåll till Geer Germaines236 mening om att ”kaos [är] vad 

dessa människor älskar och är bäst på,” och anser själv att ”Politikerna försöker (...) påvisa att Islam 

står för kärlek till människan och är fredligt inställd!”237 Harris menar att politikerna väljer att inte 

offentligt erkänna att vi är i krig med islam eftersom de kan förlora på det. I den mån det tas upp, 

talas det om extrema terrorister:

”It is not merely that we are at wars with an otherwise peaceful religion that has been 

”hijacked” by extremists. We are at war with precisely the vision of life that is 

prescribed to all  Muslims in the Koran...” .238 Anyone who says that the doctrines of 

Islam have ”nothing to do with terorrism”- and our airways have been filled with 

apologists for Islam making this claim- is just playing a game with words”.239

Enligt Onfray är teokratin den stora fienden, både mot demokratin och individualismen, men 

fortsätter sedan med att förklara att förespråkandet av religiöst styre idag främst sker inom islam. 
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Harris menar till och med att om de muslimska länderna, som Irak, fick styra sig själva, utan till 

exempel utländsk kontroll,240och fick demokrati skulle detta enbart vara en öppning för teokrati och 

Sharialagar. Att avsätta diktatorer är inte heller det bästa, då dessa ofta kan uppfattas som mer 

liberala än folket själva. 

”At this point in the history, give most Muslims the freedom to vote, and they will 

freely vote to tear out their political freedoms by the root. We should not for a moment 

lose sight of the possibility that they would curtail our freedom as well, if they only had 

the power to do so.(...) If Muslim orthodoxy were as economically and technologically 

viable as Western liberalism, we would probably be doomed to witness the 

Islamification of the earth.”241 

Harris förtydligar därefter att han inte önskar att peka ut just Islam, ” there are other ideologies with 

which to expunge the last vapors of reasonableness from a society´s discourse, but Islam is 

undoubetly one of the best we´ve got.”242 Givetvis finns det muslimer som är både toleranta och 

rationella, de lite mer moderna, men dessa är knappast en produkt av sin tro. De som verkligen tror 

på Koranens ord, såsom Bin Ladin, tror på riktigt. Problemet är således islam, ej ”terrorism”.243 Den 

toleranta formen av islam som många hävdar existerar i väst är ett felaktigt påstånde på två plan. 

För det första ignoreras att många västländer idag tycks vara ”hotbeds if Islamic militancy” för det 

andra misstar argumentet att muslimer är i minoritet och att minoriteter generellt är ”toleranta” inför 

majoriteten. Frågan är huruvida toleransen skulle avspeglas om de vore i majoritet.244 

För en fredlig framtid måste muslimer lära sig, på samma sätt som många kristna redan har gjort, att 

ignorera sina kanon. En sån förvandling är dock inte trolig inom islam, förklarar Harris.245  Men om 

det skall kunna  uppstå fred mellan väst och muslimer måste islam förändras radikalt.246 Till skillnad 

från kristendomen, som har få inkvisitorer idag, så har islam många. De resonerar som på 1500-talet 

men har tillgång till 2000-talets vapen..247 Onfray är inne på samma spår och menar att islam går 

emot upplysningsfilosofin och förnekar den historiska utvecklingen.248 Tanken om att  islam har 

förändras är inte  något som Onfray finner realistiskt. Det finns inget som kan kallas för modern 

sekulariserad republikansk islamism, att påstå något sådant är galenskap. Istället för en privat 

religiositet förespråkas en samhällelig religion som innebär politikens slut, en form av fascism..”Ett 

240 Harris talar utifrån främst USA:s ageranden utomlands.
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samhälle som tillämpade Koranens principer skulle innebära ett universellt nomadläger, då och då 

mullrande av djupa skakningar...”249 Dennett betonar istället att religioner måste formas om inifrån, 

av dess egna anhängare, något som ej gäller enbart för muslimer utan även för judar och kristna. Vi 

kan lära av varandra genom att delta i diskussionen,  men vi måste också respektera muslimerna och 

deras synsätt på allvar.250 

Harris betonar dock att trots det faktum att väst också har utfört hemskheter genom historien, så 

vilar det en moralisk skillnad bakom västs intentioner.251 Vi måste erkänna att vissa kulturer idag 

inte är på samma moraliska nivå. Därför kan vi inte företa en pacifistisk hållning, för rädslan att 

skada oskyldiga, eftersom motståndarna ej resonerar så. Väst måste vinna kriget eller 

argumentationen, annars tvingas vi leva i bondage.252”(...) there are good beliefs and there are bad 

ones – and it should now be obvious to everyone that Muslims have more than their fair share of the 

latter.”253

Kommentar: Onfray och Harris visar inte enbart stora brister i sina kunskaper om islam, inte minst 

i tanken om att det ej existerar demokratiska eller sekulära länder där islam är i majoritet. I Harris 

fall måste detta kompliceras i och med hans syn på att samhället ej kan vara sekulärt med 

existerande gudstro, en tro som aldrig kan vara privat. Om Harris hade stannat vid denna hållning 

hade således tanken om att islam ej kan leda till moderat, sekulärt styre inte varit så 

uppseendeväckande. Men Harris kommer här att vända blad och betona det kristna samhället som 

bättre, mer modernt och längre fram i utvecklingen. Helt plötsligt har vi, väst och kristendomen 

förvandlats till något bättre, trots att detta enligt Harris kritiska definition inte borde vara fallet. Men 

i kontext mot dem, muslimerna, tar Harris ett spektakulärt ställningstagande. Onfray hamnar i 

samma fälla, då hans tankar om att hela samhället är religiöst, utan nyansering, inte borde kunna 

bidra till att en muslimsk kontext kan framstå som värre. Det är ingen tvekan om att den kristna 

kritiken om islamofobi bland religionskritikerna bör uppfattas som rättfärdigad. Men detta gäller 

inte religionskritikerna som grupp. Hitchens diskuterar inte alls islam som en egen kategori, 

Dennett nämner snarare islam som utsatt i och med bristen på förståelse. Dawkins är svår att 

placera, då ha inte talar om islam som en generell grupp, utan menar att en del muslimer beter sig si 

och så. 
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Det är uppseendeväckande att Harris här tar ett mycket  politiskt ställningstagande för USA, som 

den goda krigaren. Tanken om muslimer som mindre moraliska, ständigt ute efter att ta över oss och 

ett stort hot mot världens fortlevnad blir mycket intressant i jämförelse med Harris syn på Hitler och 

nazismen som politisk religion, (se avsnitt Ett ateistiskt försvar - Kommunistiska och nazistiska  

demoner) på grund av användandet av sekulär retorik, inspiration från kristendomen i syn på judar 

och tro på faderlandet. Skulle Harris här själv kunna hamna i fällan av politisk religiositet, enligt sin 

egen definition? 

Vad är en ateist? 

Vad är då en ateist? Vad innebär ateism för författarna som själva uttryckligen menar sig vara det. 

För att förstå deras kritik mot religion är det också viktigt att förstå vart de placerar sig själva och 

vad de står för. Med andra ord, för att beskriva varför och vad de är emot är det lämpligt att veta vad 

de är för. 

Ateismens ursprung- en förtryckt historia?

Vad vilar ateismen på? Hur har den vuxit fram? Onfray och Hitchens är överens om en mycket 

tragiskt ateistisk historia. Tidiga ateister har glömts bort eller rentav tystats, förtigits och blivit 

förtryckta på grund av religiös intolerans. Därmed har även ateisterna förtigits i historieskrivningen. 

Intoleransen bidrar således till att det är omöjligt att veta vem som verkligen var ateist.254255 Onfray 

menar att ateisternas historia utifrån vad som läses ut i Bibeln, i själva verket inte alls bör klassas 

som ateister, de är snarare människor som bekänner sig till andra gudar än den kristna. Begreppet 

ateism fungerade i själva verket politiskt, ”...för att avvärja, upptäcka och bestraffa den som tror på 

en annan gud än den som den rådande myndigheten åberopar sig på för att befästa sin makt”256. Men 

ateisternas rättsliga status uppfattas av Dawkins fortfarande vara underordnad i nutida Amerika. 

Han jämför den med de homosexuellas status för femtio år sedan och menar att den stora mängden 

fördomar som ateisterna får utstå har bidragit till att de inte gärna ”kommer ut ur garderoben”.257

Om de gjorde det skulle antalet agnostiker och ateister tillsammans överstiga  antalet troende judar i 

världen idag. Bristen på organisering har dock lett till att ateisterna trots sin stora mängd inte har 

särskilt stort inflytande.258 

I och med att religionskritikernas religionsdefinitioner inte är identiska blir givetvis även 

254 Onfray, M  2006: 50-52
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definitionen av ateism varierad. Onfray definierar ateismen mycket specifikt och menar att du 

enbart kan klassas som ateist genom ett ”direkt hävdande av gudarnas icke-existens”.259 Därmed 

minskar också antalet ateister genom historien och ateisternas historia blir inte så gammal som 

tidigare hävdats. Personer som tidigare betraktas som ateistiska förespråkare, såsom Nietzsche och 

Pytagoras, kategoriseras av Onfray istället som postkristna eller agnostiker.260

Medan Onfray  utesluter de vetenskapliga deisterna  från ateism, menar Hitchens, Dennett och 

Dawkins att de tidiga vetenskapsmännen är den första åsynen på att människor började växa upp, 

bort från religiositeten. Några av de mest förekommande namnen i denna kategori är Newton, 

Darwin och Einstein samt de Amerikanska grundfäderna.261 Hitchens menar att Lucretius var 

grundaren av antireligion, vilket han menar visar på de kristnas motstånd  mot framsteg och 

framförallt vetenskap.262  Dock är inte avgränsningarna helt självklara. Dawkins anser i och för sig 

att ”den deistiska Guden, som ofta förknippas med de amerikanska grundlagsfäderna, förvisso är 

bättre än Bibelns monster”,263 men han betraktar inte Einstein som deist. Han förklarar att Einstein 

var naturalist och ateist då hans extas över naturen och universum inte bör blandas ihop med tankar 

om övernaturlighet .De som hävdar att han var ateist använder sig medvetet att detta argument 

eftersom de gärna vill räkna Einstein till en av sina egna.264 Även Dennett  särskiljer mellan 

Einsteinsk syn på tron på tron och deism. Liknande resonemang förs även kring Spinoza som höll 

naturen som helig. Därmed betraktas han som ateist och naturalist.265  Onfray å sin sida medger att 

Spinoza var emot tanken om ett utvalt folk, själens odödlighet och andra centrala kristna 

tankegångar, men menar han inte var ateist, då han inte förnekade Gud!266 

Vi ateister står för... -En djungel av definitioner

Hur mycket utrymme som ägnas åt att definiera sig själva varierar i böckerna. Det bör 

uppmärksammas att Dawkins och Onfrays verk  mer eller mindre är manifest för ateismen  och 

uttryckligen förklarar sig försöka omvända människor till ateologin/ateismen. Dessa författare är 

därför mer ingående i sin beskrivning av vad som är och inte är ateism. Onfray  är negativ till 

begreppet ateism från allra första början, då han menar att det fungerar som en förolämpning skapad 

av kristna, inte av ateisterna själva, varpå termen ateism beskriver de orena och omoraliska.267 
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Dawkins lyfter fram att ” ...man inte behöver skämmas för att vara ateist. Tvärtom är det något att 

vara stolt över där man står rakryggad inför den fjärran horisonten, för ateism tyder nästan alltid på 

ett sunt självständigt tänkande och i högsta grad på ett sunt psyke”.268 Det sunda psyket som attribut 

till ateismen är något som även Onfray instämmer i, då han uttrycker att ateismen är en ”återvunnen 

mental hälsa.”269 

” Skapandet av översinnliga världar vore inte så allvarligt, om inte det pris man betalar 

var så högt: Glömskan av verkligheten, alltså det brottsliga försummandet av den enda 

värld som finns. Medan tron får oss att missakta det världsliga livet, och därmed oss 

själva, försonas vi genom ateismen med jorden- ett annat namn för livet. ”270 

Dawkins lyfter även han fram den ateistiska livssynen som eftersträvansvärd, modig och realistisk:

”Som många ateister har sagt bättre än jag borde vetskapen om att vi bara har ett liv 

göra det desto dyrbarare. Det ateistiska synsättet är livsbekräftande och livsförskönande, 

samtidigt som det aldrig fläckas av självbedrägeri, önsketänkande eller det jämrande 

självmedlidandet hos dem som tycker att livet är skyldigt dem något”.271 

Vilka inkluderas då in under benämningen ateist? Enligt Dawkins kan inte agnostiker tillhöra denna 

benämning eftersom deras syn på religion inte bör betraktas som rimlig.272 Dennett å sin sida 

inkluderar agnostiker, ateister, fritänkare, sekulära humanister samt andra som frigjort sig själva 

från religiös lojalitet i sitt samlingsbegrepp The Brights. Han erkänner att The Brights är medvetna 

om de goda ting som religion åstadkommit, men att de istället föredrar att utföra goda gärningar 

genom sekulära organisationer. På så sätt får inte religionen ett gott namn tack vare de genomförda 

goda gärningarna.273 Han menar också att både ateister och agnostiker kan inneha ”sacred values”; 

värderingar som ej är öppna för prövning vid moraliska dilemman, såsom demokrati eller kärlek.274 

Naturen är ett tydligt exempel som naturalister håller som helig, vilket dock inte innebär att 

naturalister inte är ateistiska:

”If what you hold sacred is not any kind of Person you could pray to, or consider to be 

an appropiate recepient of gratitude ( or anger, when a loved one is senselessy killed), 
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you´re an atheist in my book. If for reasons of loyalty to tradition, diplomacy, or self-

protective camouflage (very important today, especially for politicans), you want to 

deny what you are, that´s your business, but don´t kid yourself. ”275

Hitchens framhåller också att mystiken runt om i världen inte alls går om intet för sekulära 

humanister, ateister och agnostiker. Hubble-teleskopet kan till exempel visa på världens mycket 

mystiska skepnader. Han betonar dock att han inte är en sökare i mystikens mer klassiska mening.276 

Dawkins förkunnar också att ateister fortfarande kan vara sentimentala för judiska/kristna277 

kulturella och litterära traditioner såsom bröllop och begravning, utan att för den delen ta till oss de 

övernaturliga trosuppfattningar och inslag som tidigare varit direkt sammankopplade med 

traditionerna. ”Vi kan avstå från tro på Gud utan att förlora kontakten med ett dyrbart arv.”278  

För Onfray är dock tanken om en sentimentalitet inför religiös tradition och kultur att betrakta som 

rent hyckleri. Att ena dagen gifta sig i kyrkan, om så för familjens skull, för att sedan skratta åt 

påvens fördömande av preventivmedel är dubbelmoraliskt.279 Många som tror sig var ateister 

bekänner sig obemärkt till en kristen etik och en judiskt-kristen präglad världsuppfattning. Då 

ateism innebär att man avsäger sig all transcendens kräver detta också att ”man lägger det kristna 

arvet bakom sig”.280 Annars kan vi snarast tala om en kristen- eller lugn ateism, som tror på kristna 

värden men ej på Gud.281 ”Att på filosofisk väg sekularisera Bibelns värderingar för att sedan bevara 

och tillämpa dem räcker inte för att åstadkomma en postkristen etik”282 Vi talar här om en tro på 

något, vilket fortfarande föder vidskepelse, menar Onfray.283
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Tabell 2: Definitionen av ateism 

                                     

I och med de vitt skilda definitionerna av vad som klassas som ateism och vad som fortfarande rör 

sig inom kategorin religion är det inte oväntat att den historiska beskrivningen av ateismens 

ursprung ser olika ut.  Harris är minst utförlig i sin definition av ateism, vilket skulle kunna ha sin 

förklaring i att hans bok lägger mer fokus på politik och religion utifrån sitt ateistiska synsätt. Detta 

skulle även kunna förklara varför Harris är så vag i sin religionsdefinition. 

Världsuppfattningar – Sekularisering och privatreligiositet 

Enligt Dawkins skall religion vara en privatsak, i ett sekulariserat samhälle och han kan omöjligt 

förstå varför religion tilldelas sådana orimliga privilegier i övrigt sekulära samhällen.284 Hitchens 

menar att privilegierna förklarar att vi idag lever i ett mediokert, semisekulärt samhälle där vi måste 

lära oss från förr om hur religion hämmat utvecklingen. Idag motiveras inte religion utifrån tro utan 

på så kallade ”bevis”, i form av intelligent-design och mirakel. Det är upp till varje individ att se 

igenom dessa svagheter nu när det religiösa monopolet har upplösts.285 Att  det religiösa monopolet i 

samhället har upplösts uppfattas dock inte som en utveckling mot det positiva av samtliga 

religionskritiker. Onfray förklarar att:

”(...) slutet på de religiösa yrkesmännens monopol på religionen har frigjort 

irrationaliteten och lett till en större spridning av det heliga, av religiositeten och [en] 
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allmän underkastelse under oförnuftet”286 

Onfray delar inte heller bilden av att samhället bör sekulariseras, trots att han kritiserar att dagens 

syn på rättssamhället och på kroppen hör hemma i ett judisk-kristet epistem, inte i någon sekulär 

världsbild. Det är militanta sekularister som stödjer sig på den judisk-kristna etiken. Att religiösa 

institutioner får minskad roll är inget tecken på att vi slutat bry oss om religionen. Även om ingen 

bekänner sig till struntprat om limbo så har den religiösa historian påverkat oss grundligt. Vi har 

idag ett världsligt kristet tänkande, inte ett avkristnat sådant, där religionen fortfarande har en 

dominerande och mäktig position.287 Hitchens anser att problemet vilar på att kyrkan288 inte klarar av 

att låta icke-troende vara i fred, eller hålla sina religiösa regler till de egna. ”It may speak about the 

bliss of the next world, but it wants power in this one.”289  Men människor som är starkt övertygade 

om något utan att inneha bevis hör inte hemma i maktens salar, de bör vara marginaliserade i 

samhället, anser Harris. ”The only thing we should respect in a person´s fait is his desire for a better 

life in this world; we need never have respected his certainty that one awaits him in the next”.290 

Hitchens betonar istället att han visar respekt, han tar av sig skor i moskén eller täcker huvudet i 

synagogan, trots att han ej är religiös. Han citerar därefter Sofokles som sade att: ”I leave it to the 

faitful to burn each other´s churches and mosques and synagogues, which they can always be relied 

upon to do.” 291 Harris utvecklar sitt argument och menar att ”alla som oroar sig för mänsklighetens 

säkerhet och värdighet borde hoppas på ett utbrott av demokratisk och republikansk sekularism!”292 

I ett samhälle med kristen majoritet anser Dawkins att pluralismen kommer att dö ut. Detta beror på 

att den kristna definitionen av ondska är att utföra handlingar som strider mot ”...den kristna 

majoritetens privata sympatier”, oavsett om de har skadliga följder för andra eller inte.293 Harris 

ansluter sig till denna åsikt, även om han är mer specifik och direkt i sina exempel, med alla de 

privata begränsningar som existerar i USA rörande bland annat marijuana och obscent material för 

privat njutning i våra egna hem. Han förklarar att:  

”Idén om ett brott utan offer är inget annat än en rättslig repris av den kristna 

föreställningen om synd.294 (…) Anyone who believes that God is watching us from 

beyond the stars willl feel that punishing peaceful men and women for their private 
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pleasure is perfectly reasonable.”295

På så sätt blir tro ingen privat fråga, ”sekretess är oförenligt med Guds existens”296  Om Gud ser och 

vet allt så spelar det inte någon roll huruvida det privata beteendet avspeglas i det offentliga.297 För 

Dennett vilar problematiken hos dem som upplever sin religion i absoluta värden, ”For many 

people, probably a majority of the people on Earth, nothing matters more than religion.”298 

Principiellt har människor  inte någon som helst rätt att blanda sig i andras privata ärenden så länge 

de kan vara säkra på att de inte skadar andra, problemet är att detta kan vara svårt att avgöra. Det är 

när en privat tro försöker blanda sig i andras sätt att leva som Onfray blir upprörd:

” I den mån som religionen förblir en rent personlig affär handlar det trots allt bara om 

neuroser, psykoser och andra privatsaker. Var och en får ha de perversioner han har 

(...)Min ateism aktiveras när den privata tron blir en offentlig angelägenhet och man ger 

sig till att organisera även andras världsbild utifrån sin personliga mentala patologi”.299 

”Jag känner inget hat mot den knäfallande, men jag tänker aldrig förhandla med dem 

som uppmanar andra att inta denna förödmjukande position och ser till att hålla dem 

kvar där. Vem skulle förakta offren? Och hur kunde man låta bli att bekämpa deras 

bödlar? Den andliga misären ger upphov till självförsakelse, som innebär sexuellt, 

mentalt, politiskt och intellektuellt elände”300 

Onfray är inte emot privata individers religiositet så länge de inte försöker propsa på den på andra 

och utlöser en mental epidemi eller skadar. Dawkins medger att ”enskilda ateister kan begå 

illgärningar, men de gör det inte i ateismens namn”.301 ”(...)Varför skulle någon gå i krig för 

avsaknad av tro?”302
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Tabell 3: Synen på dagens samhälle och privatreligiositet 
Författare Syn på dagens samhälle Privatreligiositet 

Dawkins Sekulärt, men religion överprivilegierad. 
Teokratier bildas 

I ett sekulärt samhälle bör religion vara 
privat

Dennett Religion får mer och mer uppmärksamhet Vi får aldrig lägga oss i människors 
privata tro. Men vara emot absoluta 
uttryck.

Harris Samhället kan ej vara sekulärt med gudstro. 
Religion är ej marginaliserad

Religion kan ej vara privat, religion är 
emot det privata. (Ateism accepterar 
deras seder.)

Hitchens Mediokert semi-sekulärt. Religion har ej 
monopol, men önskar styra och dör aldrig ut.

Religionen är oförmögen att lämna 
andra ifred.

Onfray Ej sekulärt,  kristet-judiskt, europeisk 
nihilism. Islam kan aldrig bli sekulärt.

Privat religion är okej, men ej 
offentlig. All kultur är religion. 

 

Varthän vi strävar 

Evolutionsteorin är svaret på Dennetts och Dawkins fråga om hur världen bör betraktas, men 

evolutionsteorin kan inte betraktas som en religion, den är central för synen på religion.

” I, too, want the world to be a better place. This is my reason for wanting people to 

understand and accept evolutionary theory: I believe that their salvation may depend on 

it!...So I feel moral imperative to spread the word of evolution, but evolution is not my 

religion. I  don´t have a religion”.303 

Dennett framhåller evolutionsteorin som central för sin syn på omvärlden, men han betonar att 

kärleken till evolutionen inte får ta överhand och hindra folk från att reflektera och tänka rationellt.  

Dawkins är däremot fullt övertygad om att evolutionsteorin, vetenskapen och sanningsläran 

kommer att kunna ge oss svar:

”En ateist i betydelsen filosofisk naturalist är övertygad om att det inte finns något bortom den 

naturliga, fysiska världen, ingen över-naturlig skapande intelligens som lurar bakom det 

iakttagbara universum, ingen själ som lever längre än kroppen och inga mirakel- utom i 

betydelsen naturfenomen som vi ännu inte kan förklara.”304 

303 Dennett, D 2006: 268
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Harris hävdar dock att det absolut finns spirituella mystiska upplevelser i självet, varpå 

spiritualismen måste komma att utvecklas så vi kan lära om vårt subjekt, något som han menar har 

stöd inom neurologin. Detta är inte den mysticism som vi traditionellt talar om, eftersom 

spiritualistiska upplevelser tolkas utifrån en rationell världsbild. Varken myter eller religiösa 

koncept är nödvändiga för spirituell öppenhet. Spiritualiteten måste bli rationell, för vi kan inte leva 

på förnuftet enbart. Religiösa idéer som växt upp i anknytning till spiritualism är både farliga och 

otroliga.305

Inför fråga vart religionskritikerna strävar kommer Onfrays bok mer eller mindre att påminna   om 

ett manifest för sina ateologiska principer och demokrati. Dessa innebär att  det är dags att 

överskrida den kristna ateismen genom att dekonstruera prästerskapet,  kristendomen och av 

teokratierna samt motverka den kristna neurosen och förfalskningen som sprids över jorden.306 Den 

europeiska nihilismen måste bort:

 ”De former som dagens nihilism tar sig kräver mer än någonsin en omvärdering som 

lutligen går bortom alla religiösa eller sekulära lösningar och hypoteser som härrör från 

monoteismerna (…) endast genom ateismen är ett avsked av nihilismen möjligt”.307

I samband med avskedet av denna nihilsm förespråkar Onfray en mycket djärvare form av 

vänsterupplysning och tillägger att den gamla upplysningen snarare var en deistisk variant som 

föraktade materialism, ateism och sensualism. Vi behöver något helt nytt, där ont och gott inte 

längre existerar. En postmodern ateism som varken åberopar sig på vetenskapen eller på teologin, 

varken på Marx eller Aquino, för att konstruera en moral, som en uppgift av och för människorna 

själva, istället för  ”av och för Gud”.308  Denna moral skall bygga på förnuftet, filosofin, 

pragmatismen och hedonismen.

” Vi skall förvisso avskaffa Gud, men för att skapa vad? En annan moral, en ny etik, 

värden av helt nytt slag, otänkta eftersom de hittills varit otänkbara: Där har  vi det som 

låter oss samtidigt förverkliga och gå bortom ateismen. Det är den stora och krävande 

uppgiften för framtiden.309(...)Det hedonistiska kontraktet,- världsligare kan det inte 

bli...”310 
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Tabell 4: Religionskritikernas eftersträvan 

Författare Eftersträvan 

Dawkins Evolutionism. Tro på människan

Dennett Evolutionism 

Harris Demokratiskt, sekulärt republikanskt samhälle. Rationell spiritualism. Begrava 
religionen.

Hitchens Önskar att religionen ska dö ut

Onfray Hedonistiskt kontrakt: vänsterupplysning, ej sekularisering. Tro på människan

Ett ateistiskt försvar - Kommunistiska och nazistiska demoner
Religionskritikerna är måna om att inte kopplas ihop med de diktatorer och doktriner som ibland 

kommit att betraktas som icke-religiösa eller ateistiska. Framförallt fokuserar kritikerna att separera 

sig från marxism, kommunism och Stalin samt nazism och  Hitler.  Fyra av fem religionskritiker 

(Dennett diskuterar inte denna fråga i Breaking the Spell) beskriver  att argumentet om att ateismen 

inte är god eller leder till ett bättre samhälle som en av de vanligaste kritiken de stöter på från 

religiösa förespråkare De har blivit beskyllda för något som de inte anser vara befogat och de ämnar 

försvara sig.

Försvaret mot anklagelserna om kommunistiska diktaturer tar vitt olika utformning. Hitchens, som 

förklarar  att han själv en gång varit marxist, menar att marxismen har messianska element, såsom 

profeter och martyrer.311   Kommunism ämnar inte förneka religion, bara ersätta den med något 

annat. Stalinismen var en kristen stalinism, medan Nordkorea inte bör betraktas som kommunistisk 

utan som konfucianistisk; en religiös stat.312 Hans försvar bygger följaktligen på att förkasta dessa 

styren som ateistiska och förklara dem som religiösa. Men han medger också att det finns icke-

religiösa organisationer som också begått samma sorts brott som de religiösa.313  Harris tillämpar ett 

annat försvar. Han avvisar Maos och Stalins kommunism genom att förklara dessa som icke-

sekulära. Det rörde sig tydligt om en politisk religion, en kultisk och irrationell socialistisk biologi, 

som i motsats till den kapitalistiska biologin kopplad till exempelvis Darwin, bidragit till miljoner 

dödsfall.314 

I försvaret inför anklagelser om Hitlers illdåd och ateism är Onfray och Harris helt ense i sina 

argument. Ateismen kan itne bli beskylld för Hitlers och Nazismens dåd, eftersom Hitler var 

311 Hitchens, C 2007: 151-152
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religiös. Kristendomen, framförallt  Vatikanstaten, är den faktiska boven i dramat. Det råder kärlek 

mellan katolska kyrkan, Vatikanen och nazismen, vilket inte bara visar sig i delad antisemitism utan 

även då Hitlers litteratur ej bannlysts, till skillnad från flertalet andra verk.315 Harris förklarar att 

Hitler dock ibland valde att uttrycka sig med sekulär retorik.  I själva verket tog han inspiration från 

kristendomen i synen på  judar och skapade en egen form av tro på det tyska folket och 

faderlandet.316 Onfray förtydligar att Hitler bad bön i skolan till Jesus (ej till Gud) och använde sig 

av bälten med bibliska texter. Han går till och med så långt att han beskriver Hitler som Johannes 

lärjunge. ”Gaskamrarna kan alltså tändas med en gnista från Johannesevangeliet...”317

Dawkins å sin sida menar att både Stalin och Hitler var onda och begick illdåd, men dessa begicks 

aldrig för att de var ateister. Det är dessutom tvivelaktigt om Hitler var ateist överhuvudtaget Den 

viktigare frågan är dock huruvida ateismens systematiskt påverkar människan att begå illdåd, och 

detta finns det inte det minsta bevis för idag.318 Dennetts enda kommentar som kan inflikas under 

denna rubrik är att han lyfter fram att även religiösa organisationer kan göra ge positiva utslag, 

såsom i kampen mot just  kommunism och marxism.319

De  moraliska skillnaderna? - Ett moraliskt beslut

Ateister faller ofta offer för en stereotyp bild av omoral och brist på värden, förkunnar Dennett. De 

uppfattas som själviska, ytliga, övermodiga och utan spiritualitet/andemening.320 Stereotypen vilar 

på fördomen att brist på tro på den odödliga själen eller på det immateriella leder till brist på 

omtanke om andra människor eller till samhället. God moral är inte heller synonymt med 

spiritualism, de är inte alltid på ”änglarnas sida”.321 The Brights önskar i själva verket nå exakt 

samma som de religiös oftast påstår sig vilja nå; frihet, världsfred och rättvisa. Ändå hävdar de 

religiösa att de har en högre moralisk grund, något som måste undersökas.322 Siffror visar 

åtminstone att representationen av icke-religiösa gentemot religiösa i fängelse går jämt ut med 

representationen i övrigt i landet, här spelar inte tro någon roll i det avseendet.323 

”Perhaps a survey would show that as a group atheists and agnostics are more respectful 

of the law, more sensitive to the needs of others, or more ethical tan religious people. 

Certainly no reliable survey has yet been done that shows otherwise. It might be that the 
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best that can be said for religion is that it helps some people achieve the level of 

citizenship and morality typically found in brights.”324

Hitchens menar att det inte existerar några genomförda undersökningar som påvisar att människor 

utan tro på helvetet och himlen skulle begå fler brott. Tvärtom tror han att en granskning skulle leda 

till ett motsatt resultat, då de som accepterar att vi enbart lever detta korta liv snarare beter sig bättre 

gentemot andra.325 Dawkins förutsätter, utan att ha statistik tillgänglig, att ateister torde vara färre i 

fängelserna. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att ateisterna ofta har högre utbildning och 

intelligens. Även om ateistisk och religiös moral inte skiljer sig åt, så betonar han att ateisterna inte 

behöver någon Gud för att känna dåligt samvete och bete sig som goda medmänniskor. ”Jag påstår 

inte nödvändigtvis att ateism förstärker moralen, även om humanismen- det etiska system som ofta 

går i par med ateismen- antagligen gör det.”326 Det finns givetvis de religiösa som sätter 

mänskligheten framför den egna sekten, men detta är dock inte ett argument för religiös moral, utan 

snarare en komplimang till humanismen, menar Hitchens.327

Teism å andra sidan tenderar att leda till egoism, förklarar Dawkins.328 Hitchens är av samma åsikt 

och betonar att religion ”lär människor att bli extremt självcentrerade och egenkära.329 Dennett 

menar att många religiösa människor på riktigt tror att om de uppfyller sina egna spirituella behov 

är det i sin tur det samma som att leva ett moraliskt gott liv. Sanningen är att de gör det totalt 

motsatta när de enbart väljer att ta hand om sin egna själ. När kristna och buddhistiska munkar 

enbart fokuserar på sin egna spirituella resa är det bästa man kan säga om dem att de kan tänkas 

hålla sig borta från problem,vilket knappast är ett tecken på moral. Det är inte mer moraliskt än att 

till exempel öva sin golfsving intensivt.330 Att låta någon annan ta moraliska beslut för dig,  från 

bland annat gud eller de tio budorden, är omoraliskt. Även om Gud skulle ha talat om för dig vad 

som är rätt eller fel, måste du i debatten kunna övertyga oss andra. Dessutom kan även budorden 

tolkas olika, vilket leder till olika moraliska argument.331 Dawkins anser att just 

tolkningsmöjligheten, uteslutet de bokstavstroende, leder till att även de religiösas moral får ”gå på 

känn”. Det är således fel att kritisera ateisters brist på moral som en moral där man väljer och 

vrakar, då detta är allmängiltigt.332 Att ta moraliska beslut är svårare idag, eftersom vi har så många 
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valmöjligheter.333 Vad som anses som moraliskt gott är inte heller statiskt, normerna förändras 

ständigt. Gamla religiösa moraliska normer håller inte längre enligt Dawkins, vi har gått vidare.334 

Vi behöver absolut inte religiösa idéer numera för att motiveras etiskt betonar Harris.”Once we 

begin thinking seriously about happiness and suffering, we find that our religious traditions are no 

more reliable on questions of ethics than they have been on scientific questions generally.”335

Kommentar: Taylor diskuterade ateismens argument utifrån tre plan, det epistemologiska, det 

metafysiska och det etiska, där det sistnämnda var den avgörande nya argumentet i fokus hos 

gruppen nyateister. Det etiska planet innebar att nyateisterna argumenterade att det ”trots 

uteblivandet av religiös tro existerar en universell, sekulär samt objektiv moral. Här får Taylor rätt i 

den mening att de flesta av författarna förkunnar att ateister har minst lika god moral som de 

religiösa, i vissa fall talas även om att ateismen kan förstärka moralen ytterliggare, framförallt 

tillfogas humanismen denna styrka. Det kan problematiseras huruvida Harris förhåller sig till tanken 

om en universell moral i och med uttalandet att alla inte har samma moral, muslimerna är här 

utbrytare.

Men Taylor tycks dock ha missat en mycket avgörande syn på moral, en syn som kan tänkas öka 

förståelsen för varför religionskritikerna inte önskar ett samhälle uppbyggt runt religiositet. 

Dawkins, Dennett och Hitchens anser inte att det trots uteblivandet av religion existerar en 

universell moral. De menar att religionen snarare motbekämpar moralen, religion leder ofta till 

dålig moral och själviskhet. Religion är inte bara onödig och har svårt att hänga med i moraliska 

normer, religion kan betraktas föda sämre moral. Det är inte ateismen som gör människan självisk, 

det är religionen. Onfray diskuterar inte sina moraliska argument på riktigt samma sätt. (se avsnitt 

varthän vi strävar)För honom är nutidens moral hämtad från religionen och således felaktig och 

negativ. Han förespråkar i samband med sin tanke om en ny postmodern ateism, oberoende av 

vetenskap och teologi, en helt ny moral, etik samt nya värden. En konstruerad ny moral enligt 

vänsterupplysning och hedonism, som kan gå bortom ateismen. Trots att han här uppenbarligen 

sticker ut bland de andra, kan en likhet hittas rörande Onfrays och Dawkins syn på en föränderlig 

och normstyrd moral. 
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Tabell 5: Synen på moral 

Författare Moral 

Dawkins Religion är egoistisk och omoralisk Moralen är föränderlig
Humanism har hög(re) moral 

Dennett Religion är egoistisk och omoralisk 

Harris Religion behövs ej för att ta moraliska beslut,
Muslimer har lägre moral 

Hitchens Religion är egoistisk och omoralisk 

Onfray Moralen är föränderlig. En ny moral måste grundas, varken byggd på vetenskap 
eller Gud, utan på hedonism och postateism.

Analys och slutreflektion 

Att definiera andras religion- En västerländsk kristen utgångspunkt 
Att definiera religion är uppenbarligen problematiskt, även för religionskritikerna. Det blir alltjämt 

tal om religionen som ett generellt fenomen, ett paraplybegrepp som kan täcka olika företeelser, 

men som därefter är mer eller mindre föränderligt. Gränsdragningar som görs inför vad som 

betraktas som religion eller inte blir beroende av vad som kan betraktas utmärkande för alla 

religioner, precis som Hammer och Sörensen betonade.336 Religionskritikerna talar inte om flera 

sorters religiösa produkter, olika ursprung eller kontexter, de talar om produkten religion. Därmed 

blir också valet av funktionella, inklusiva, substantiella och /eller exklusiva religionsdefinitioner 

avgörande. De substantiella definitionerna med sitt fokus på innehåll såsom texter, Gud och 

övernaturlighet får även hos religionskritikerna stor betydelse då fokus på bibeln och  Gud är 

centralt. De substantiella definitionerna tenderar att bli mycket snäva, såsom Dennetts exklusiva och 

substantiella definition där en personifierad Gud är nödvändig och nyanser inom religionen istället 

kan förklara som något annat. Men paraplybegreppet kan också bli så mycket större om vi räknar in 

Hitchens och Onfrays diskussion om all religion som uppfunnen av människan, man made. Deras 

definitioner är främst  funktionella, i och med att religionens (funktionella) syfte diskuteras, men de 

exemplifierar med utmärkande substantiella drag. Orsak, verkan och innehåll blandas friskt när en 

heltäckande bild av vad produkten religion skall tecknas. Denna heltäckande bild av vad som är 

generellt för alla religion bryts endast när Harris och Onfray talar  om islam. Då jämförs istället 

islam med den generella bilden av judendomen/kristendomen och bildar ofta dess motsats som 

något värre. 

336 Alla blir här det samma som alla monoteistiska religioner 



Tabell 6: Inklusiva och exklusiva religionsdefinitioner 

Hitchens     Onfray                                                                     Harris,   Dawkins                   Dennett
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Inklusiv                Exklusiv 
religions-    religions-
definition                                                                                                                                 definition

Kulturell religion eller religiös kultur-  definitionsproblematik

Zuckermans teori om kulturell religion, där religionens funktionella roll står i centrum, får olika 

respons av religionskritikerna. Dawkins definition av religion bidrar till att religiösa funktioner utan 

substantiellt innehåll kan betraktas som sentimental ateism i motsats till absolut stark tro. Kan detta 

tolkas som så att då du inte tror på det substantiella innehållet kan du således inte vara religiös? Vad 

är då skillnaden mellan ateismen, som visar sentimentalitet inför religiös tradition utan att tro på det 

övernaturliga, och en relativ eller sekulär religion enligt Hagevi? Det blir otydligt vart gränsen 

mellan religion, ateism och kultur bör dras. Istället för att beskriva  kulturell religion som en 

inomföränderlig situation där, enligt Bäckström, Edgardh och Pettersson, religion kunde omformas 

både funktionellt och substantionellt, betraktas förändringen som ett steg bort från religion. På så 

sätt blir synen på religionen absolut, där nyanser och förändring inom religionen förbises. Dennett 

är inte lika absolut och fokuserad på substantiellt innehåll i sin religionsdefinition i och med tanken 

om ortopraxi inom organiserad religion. Däremot blir hans religionsdefinition svårtydd, eftersom 

han på individnivå fortfarande tycks kräva substantiellt innehåll, i form av tro på en personifierad 

övernaturlig Gud, som avgörande. På denna nivå kan således inte kulturell religion existera 

eftersom svag tro, åtminstone på individnivå, inte definieras som religion. 

För Onfray blir religionsdefinitionen mycket inklusiv. Kulturell religion blir det samma som 

kristen/lugn ateism eftersom kultur och religion närapå betraktas som synonymer. Individer 

upphämtar sin moral från religionen oavsett, så till vida att de inte förespråkar hedonism och tar 

avstånd från dagens samhällsstruktur. Nivåer mellan organisation och individ blir därmed irrelevant. 

Avgörande är dock Onfrays förutbestämda negativa uppfattning om samhällets moral. Detta gör 

Onfrays argument sårbart, då tanken att hela samhället är religiöst  innebär att du måste förakta hela 

samhället för att verka trovärdig. Du kan inte ena stunden hävda att hela samhället är negativt 

religiöst men samtidigt hävda att de positiva sidorna inte är religiösa, utan att uppfattas som 

godtycklig. Rent krasst skulle även det hedonistiska tankesättet kunna hävdas vara en del av en 

kristen kontext, förutsatt att du inte kan bevisa att hedonismen är helt fristående, vilket torde vara 

oerhört svåruppnåeligt. Om religiös kultur påverkar allt, varför skulle då hedonismen besparats?



Men Onfrays syn bör kanske inte avvisas som fullkomligt orimlig. Han sätter i princip lika med 

tecken mellan alla former av religiösa uttryck; ett religiöst uttryck kan aldrig vara något annat än 

religiöst, oavsett om vi talar om kristen ateism eller sekulariserad religion. Därmed motsäger han 

sig både Dawkins och Zuckermans syn på att icke troende ateister kan delta i högtider men också att 

du kan särskilja på religionens innehåll och funktion så som Dawkins företog sig kunna göra. Om 

religiösa traditioner stärker kulturella band och skapar en identitet är det utifrån Onfrays syn inte 

alls orimligt att dra slutsatsen om en fullt närvarande religion i vårt samhälle. Tanken om relativ- 

eller kulturell religion ger snarare styrka till Onfrays resonemang om att sekularisering göder 

religionen snarare än jobbar emot den. Då spelar det ingen större roll huruvida religionen utvecklas 

eller ej? Utifrån hans utgångspunkt borde även Steve Bruces likgiltighetsteorin vara  problematisk, 

accepterar ett religiöst samhälle borde du inte kunna vara likgiltig inför religion, eftersom du redan 

gjort ett medvetet eller omedvetet ställningstagande då du accepterat samhället omkring dig?

Privat religiositet – En problematisk definition

Talar de kristna kritikerna och religionskritikerna om samma sak när de talar om privatreligiositet? 

”Privat” kan i denna kontext tolkas som antonym till både ”offentlig” och ”organiserad”. Onfray 

och Hitchens diskuterar termen privatreligion som motsats till en offentlig religion; en religion som 

inte lämnar andra ifred utan formar samhället. Hagevi diskuterar istället sekularisering utifrån en 

förskjutning från organiserad till privat religion. Även om olikheterna mellan offentlig- och 

organiserad religion inte är helt uppenbara är det inte säkert att dessa skall betraktas som 

synonymer. När religiösa försöker propsa på sin tro på andra, betraktas det som motsatsen till privat 

religion, eftersom den ämnar påverka fler än dig själv. Den ämnar organisera andras liv, men 

behöver inte vara en form av organiserad religion. Själva begreppet privatreligiositet är dessutom 

problematiskt. Vissa religionskritiker hävdar att begreppet hamnar utanför religionsdefinitionen 

medan andra hävdar att begreppet ej kan existera då privat religiositet är omöjligt. Begreppet 

andlighet/spiritualism kommer därför av Dennett och Harris att nyanseras,  från begreppet 

privatreligiositet till något som inte inkluderas i religionsdefinitionen över huvudtaget. Den nya 

ateismen kan i detta fall inte ses som en reaktion mot ökad privatreligiositet. 

Relativ religion -  sekularismen och religion som oförenliga? 

Hagevis hypoteser om att religiösa kommit att påverkas av sekulariseringen och betrakta Bibeln 

som livsfilosofi är något som kan anses negligeras mer eller mindre av de fem religionskritikerna. 

Eventuellt definieras det som något annat; svag tro med vördnad för tron enligt Dennett eller 



Einsteinsk religion enligt Dawkins. Tanken om en svag/relativ religion kan också kopplas till 

Davies vikarierande religion, där människor ”förhåller sig till religion på ett mer kulturellt plan”, en 

form av ”belonging without believing”.337 Sekularisering har påverkat de religiösa och skapat den 

svaga religionen. Den avgörande skillnaden är att Davies och Hagevis religionsdefinition inkluderar 

svag tro, medan Dawkins och Dennett utesluter den, som något som en gång var religion. 

Hypotesen om relativ religion kan problematiseras ytterliggare. Harris är medveten om att alla 

bibeltroende idag inte är bokstavstroende, med undantag för muslimerna, vilket dock inte spelar 

någon roll för religionens utveckling. Det finns ingen motsats mellan bokstavstroende och mer 

moderata tolkningar, eftersom de alla bär ansvar för varandras uttryck under paraplybegreppet 

religion. En sekulariserad relativ religion leder till ett accepterande av extrem, bokstavstroende 

religion eftersom möjligheten att tolka bibeln fritt bidrar till att vad som helst kan legitimeras ur den 

religiösa tron. Det är i och med detta som det går att tyda en uppenbar negativ bild bland flera av 

religionskritikerna rörande idén om relativism.

En relativism med avsmak – Fara för fakta
Föraktet mot relativismen kan kopplas till tanken om en modern förnuftig värld som står i motsats 

till religiös tro. Detta beror till stor del på det läggs stort fokus på politiska religiösa uttryck, som ett 

hot som inkräktar på andras liv. Religionen anses inte vara utvecklad och anpassad till den moderna 

världen, den står den i motsats till en fungerande värld. De politiska religiösa uttrycken är extrema i 

sina tankegångar och skyr enligt några av kritikerna inga medel. Utifrån denna världsuppfattning 

kan inte relativism åtnjutas, eftersom dessa religiösa åsikter är så pass utbredda att den moderna 

världen måste ta ställning. 

Den absoluta Vetenskapen – relativismens motståndare 

Sanningsvärdet skulle kunna betraktas som en mycket central del i religionskritikernas fördömande 

av religionen, eventuellt med undantag av Hitchens som inte fokuserar på vetenskaplig sanning i sin 

bok. Sanning är i detta fall synonym med vetenskapligt bevisad fakta och motsatsen till det som ej 

är bevisat, nämligen fantasin. Sanningsvärdet måste relateras till kritikernas syn på religionen som 

absolut, som i stort utgår från att religiösa hävdar sanningen eller indirekt stödjer dem som hävdar 

den. På så sätt blir sanningsvärdet högst relevant, vilket inte blir fallet om fokus i stället utgick från 

Hammers och Sörensens påpekande att ”religionernas världsbilder är mytologiska snarare än 

historiska eller baserade på empiriska belägg”.338 Bibelns teser betraktas inte som isolerade myter, 

de försvarar en förhistorisk världsbild hos de religiösa, varpå kravet om bevis kvarstår. Är de bara 

337 Zuckerman, P 2008: 150
338Hammer O, Sörensen J 2010: 14



sagor/myter har de heller inget att göra med en sann syn på omvärlden och hamnar återigen i 

kategorin fantasi, och bör betraktas som vilken annan bok som helst. 

Tanken om en relativistisk världsuppfattning rimmar även illa med den i flera fall absoluta 

naturvetenskapliga synen, där bevis och fakta kan ge oss sanningar om världens utseende och 

utformning. Dawkins och Dennett fokuserar inte bara sin syn på religionens ursprung utifrån 

vetenskapliga termer om memer och evolution, de förklarar också religionens sanningsvärde utifrån 

naturvetenskapliga premisser och krav på bevis. Om du vägrar bevisa din hypotes så kan det inte 

heller betraktas som fakta.  Dennett öppnar dock  upp för  metodologiska problem, då det ej går att 

genom tester läsa människors tankar, samtidigt som det måste kunna åläggas faktiska bevis för teser 

om verkligheten. Annars rör vi oss i fantasiernas land. Bedömningen blir relativ,  då religionen 

fungerar som ett ”säkerhetsnät” när du är osäker på sanningshalten. I och med hävdandet att religion 

står över empirisk bevisning, i skydd av religionsfriheten  får du inte lov att ifrågasätta 

sanningshalten. På så sätt är religion skyddad från kritik och behöver aldrig argumentera för sina 

påståenden om sanning. Detta är en definition  av sanning som ej går ihop med den 

naturvetenskapliga metoden eller definitionen.

Nyateism - Dawkins som mall? 
Går det att tala om en nyateism som vilar på gemensam grund och är Dawkins i så fall lämplig som 

språkrör för detta samlingsbegrepp?  Utifrån Hagevis indelning i olika former av religionskritik kan 

en övergripande bild av vad nyateismens kritik mot religion innebär. Talar de om samma sak?

Tabell 7: Hagevis religionskritik- kategorisering 

Behovsmässig Fritänkande Scientistisk Sekulär-humanistisk Xenofobisk Socialistisk
Hitchens
Harris 
Dawkins
Onfray 

Onfray
Hitchens
Dawkins
Harris
Dennett

Dawkins
Dennett 
Harris

Hitchens
Dawkins
Harris
Dennett

Harris 
Onfray 

Onfray

Tabellförkl: Ovanstående kategorisering utgår från Hagevis kategorisering, med viss anpassning för att kunna brukas i 
undersökningen. Xenofobisk är här en rent religiös kategori, där föraktet mot Islam inkluderats. 

Behovsmässig religionskritik: Dawkins, Hitchens, Harris och Onfray talar alla om förhindrandet 

av självförverkligande,  religiösa hämmande krafter som förhindrat utvecklingen och uppskattning 

av nuet. Märk att kritikerna dock fokuserar på olika aspekter i frågan. Dennett är mer delad i sin 

kritik; han är öppen för att moderat religion inte förhindrar möjlighet att förverkliga sig själv och nå 

mening men att radikala religiösa förhindrar människor att uttrycka sig. 



Fritänkande religionskritik: Denna kategori tilldelas alla fem religionskritiker, då tanken om 

religiösa regler och dogmer som ersättare till att behöva, vilja eller få tänka själv är avgörande hos 

dem alla. Att religion leder till fundamentalism är kanske inte helt korrekt uttryckt, i och med att en 

del av religionskritikerna inte anser att religion kan vara något annat än absolut och offentlig. Att 

moderata religiösa, i de fall de upplevs existera, anses stödja, ansvara eller öppnar upp för 

fundamentalism tillhör dock uttalandet

Scientistisk religionskritik: Dawkins och Dennett, samt i vissa fall Harris,  är tydligare i sin 

vetenskapliga utgångspunkt än de andra kritikerna, vilket i sig skulle kunna förklaras med det 

faktum att Hitchens och Onfray inte var eller är naturvetenskapliga forskare, utan filosofer. Onfrays 

tanke om en framtid med moral bortom vetenskap och teologi tyder på att inte vetenskapen har lika 

stort värde i hans koncept. 

Sekulär-humanistisk religionskritik: Tanken att religion inte skall styra samhället delas av 

samtliga religionskritiker. Dawkins, Hitchens och Harris diskuterar humanism och sekularisering 

som lösningar. Dennett anser också att religionen inte bör ha betydelse i samhället. Onfray kommer 

att uteslutas i och med problematiken rörande begreppet sekularisering, som han definierar som 

kristen ateism, samt på grund av  önskan att skapa något helt nytt, ett nytt samhälle som inte vilar på 

tidigare idéer ur detta samhälle.

Xenofobisk religionskritik: Denna kategori appliceras i uppsatsen på islamofobi, för att kunna 

brukas. Religionskritikerna diskuterar inte invandring i sina argumentationer och Hagevis kategori 

är formad utefter svensk agenda, svensk kontext. Harris är  Harris och Onfray placeras i denna 

osmickrande kategori på grund av specificerat direkt fokus på Islam som något värre, där Harris 

utan tvekan visar stora tendenser till enkelriktad syn på islam. 

Socialistisk religionskritik: Onfray är den enda kritikern som, med sina tankar om en 

vänsterupplysning, kategoriseras hit, trots att han  inte vill att denna skall utgå från marxism. Harris 

och Dennett uttalar sig i frågan, men hamnar i det fack som Hagevi menade kunde felställa 

resultatet. De ser inte motverkan mot socialism som negativt, varpå det inte är ett argument mot 

religion. Harris blir här Onfrays totala motsats, i och med sina pro-kapitalistiska uttalanden. 

Det är inte alltid lätt att kategorisera in religionskritikernas argument. Det kan bero på att 

kategorierna är formade för privatpersoner eller att kategorierna tenderar att vara lika i sin 

utformning, då vissa ämnen tenderar att glida mellan kategorierna när de jämförs med 



religionskritikernas uttalanden. Detta kan helt enkelt bero på att religionskritikerna som tidigare 

nämnt talar om eller rent av förkastar religion som helhet. Utifrån ett sådant resultat torde det 

således vara fullkomligt rimligt att de flesta religionskritikernas argument berör alla delar mer eller 

mindre direkt. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom de olika kategorierna också finns nivåer, 

där vissa är mer tydliga i gruppen än andra. Kritikerna kan också ta upp ämnen inom en kategori, 

men diskutera dem helt olika  En tydlig skillnad är dock de två sistnämnda kategorierna, 

socialistisk- och xenofobisk religionskritik, de mer direkt politiskt inriktade kategorierna. Med detta 

inte sagt att religionskritikerna inte är politiskt inriktade eller lägger sig i kampen om samhällets 

utformning. För dem är religion lika med politik?

Slutsats: En politisk ateism – med olika agendor 
Efter genomförd undersökning framgår det att även i de fall författarna befinner sig inom samma 

kategori eller diskuterar samma fenomen är det inte liktydigt med att de drar samma slutsatser eller 

utgår från samma argument. Således blir en slutsats att tanken om en ny form av ateism, som en 

nyateism, ännu ett generaliserande paraplybegrepp. Detta leder till framförallt två mycket stora 

avgörande definitionsfrågor. Att den ena sidan har rätt betyder inte i detta fallet att den andra har fel.

Synen på sekularisering och regionens roll i samhället blir som tidigare hävdats oerhört olika 

beroende på religionsdefinition och vad som betraktas som religiös tillhörighet. De kristna 

kritikerna hävdade att religionen utvecklats bort från namngudar och organisering. Denna premiss 

godtar även flera utav religionskritikerna. Ewert talade om nyateismen som en reaktion mot en 

religion som tar för stor plats i samhället. Även denna premiss är något som religionskritikerna 

instämmer i. Slutsatsen hos de kristna kritikerna var att ateisterna var få, sekulariseringen hade inte 

fått det genomslag som de hade hoppats på. Religionen har anpassat sig och vunnit. Men det är här 

som religionsdefinitionen blir helt avgörande för två helt skilda nutidsuppfattningar, eftersom 

religionskritikernas slutsats istället innebar att sekulariseringen har haft genomslag och påverkat 

religionen på så sätt att många idag inte längre kan betraktas vara religiösa. Bägge sidor önskar 

således bevisa sin syn på sekularisering eller sakralisering genom att inkludera den grupp 

människor vars religiösa uttryck inte faller inom den ”traditionella” religionsdefinitionen.  

Thaléns största kritik var att religionskritikerna medvetet undviker att definiera religionsbegreppet 

för att på så sätt kunna generalisera all religion som negativt, eftersom universaliseringen kan 

förbise  förändringarna inom religionerna.  Men efter en granskning av tanken om de nya 

religionskritikerna och nyateismen är står det klart att denna definition inte heller bör betraktas som 

riktigt lämplig. Det finns på sina håll stora motsättningar i de så kallade nyateistiska funderingarna 



kring nutid, religion och ateism. Ateismen blir å sin sida betraktad på liknande sätt av sina kristna 

motståndare. Dawkins diskuterar också i termer om ett medvetet undvikande av definition, men 

detta riktas i sin tur mot de som förenar sig som religiösa. Dessa kringgår att definiera vad de 

faktiskt tror på och vad religion är eftersom de då kan stå förenade tillsammans mot deras 

gemensamma fiende ateismen Det kan här tillåtas att väcka en tanke om huruvida nyateisterna, 

därmed kan agera på samma sätt. De förenar sig i ateismen; vad som är ateism och vad de slåss mot 

spelar ingen roll mer ingående. De har förenat sig som ateister i kampen mot sin gemensamma 

fiende, religionen. Vem som är fiende är inte alltid  lätt att sätta fingret på? 

Slutkommentar

Om teorierna om en ökad privatreligiositet, relativ- och kulturell religiositet till följd av 

sekularisering kan ges belägg, torde ateisterna finna kraft i att öppna upp inför möjligheten till olika 

nyanser inom religion och till att religion inte är generell eller absolut i sitt paraplybegrepp. Därefter 

skulle de kunna rikta kritik mot olika former av religion, utifrån premissen att den ännu påverkar 

samhället, trots att motståndaren på vissa håll ser annorlunda ut. Kanske träffar Dennett rätt i sin 

tanke om att religionsdefinitionen måste förändras och omformuleras flera gånger, men att detta inte 

behöver spela någon roll i bemötandet därefter? Kanske blir det allt för relativt att göra så. Kanske 

är inte nyateisterna tillräckligt nya? Eventuellt måste de nyansera argumenten och kritisera från 

flera håll. Eventuellt förhindrar ateisternas absoluta religionssyn möjligheten till detta.  Kanske 

borde de nya ateisterna rikta fokus mot den nya-religionen...

                   "Tvivel är inget behagligt tillstånd, men övertygelse är absurt" -Voltaire



Förslag till fortsatt forskning 
Huruvida de undersökta ateisternas argument skiljer sig från den ”gamla” ateismen eller är ett 

retrofenomen går inte att besvara utan att genomföra en liknande sammanställning av ”tidigare” 

ateister, något som skulle kunna vara ett förslag till fortsatt forskning. En sådan jämförelse skulle 

kunna möta de kristna kritikernas fördömande av nya ateister som föråldrade. 

De undersökta verken representerar, som tidigare nämnts, bara en del av religionskritikernas 

argumentation. För att ytterliggare undersöka religionskritikernas fullständiga resonemang skulle 

liknande analys kunna byggas ut med andra verk av religionskritikerna. Dessutom skulle även andra 

religionskritikers böcker kunna inkluderas i diskussionen. 

Några av de nämnda kristna kritikerna väckte frågan om religionskritikernas fokus på all religion 

och funderade på om även icke monoteistisk religiositet var inkluderad. Det framkommer efter 

undersökningen att religionskritikerna, åtminstone utifrån de behandlade verken, fokuserar på 

monoteistisk religion och har ett  västerländskt synsätt på religion. Det skulle vara intressant att 

granska huruvida religionskritikerna förhåller sig till exempelvis polyteistisk religion eller New Age 

samt varför dessa inte diskuteras när religion betraktas som ett generellt fenomen. De talar om Gud 

och gudar, men är det egentligen bara religionen med Gud som går att kritisera utifrån deras 

argumentation? Går religionskritikernas argument att appliceras utanför den monoteistiska 

religionens ramar? 



Sammanfattning 
Uppsatsen ämnade problematisera tanken om en nyateism, genom att undersöka religionskritikerna 

Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens samt Michel Onfrays 

argumentation. Textanalysen fokuserades på författarnas definition av religion och ateism samt 

deras allmänna nutids- och världsuppfattning. Därtill ämnade analysen på så sätt svara på huruvida 

de kristna kritikernas definition av, samt kritik mot, den nya ateismen kan bedömas som lämplig. 

Uppsatsen avsåg därmed bidra till en mycket begränsad forskning om den så kallade nya ateismen 

utan att tillämpa pro-religiösa argument. Tidigare forskning och teori presenterade problematiken 

med att definiera avgörande begrepp för undersökningen, såsom ateism, religion och sekularisering. 

Centralt var bland annat Zuckermans teori om religion i förändring, i form av en ny kulturell 

religion samt Hagevis forskning om religionskritikers motiveringar till kritik. I och med mycket 

begränsad genomförd forskning fick kristna kritikers åsikter om nyateism ett eget avsnitt i 

uppsatsen, för att belysa de problem som finns i synen på nyateism men också eventuellt för att 

kunna neutralisera denna problematik efter genomförd undersökning. Den kristna kritiken betraktas 

inte som forskning i och med ett klart pro-religiöst syfte.

I resultatet framkom att definitionerna inte heller är oproblematiska för de undersökta författarna, 

inte heller var deras argument eniga i alla avseenden. När religionskritikerna ämnade definiera sig 

själva och ateismen blev inte bara definition av vad som betraktades som religion avgörande för 

vem som kunde betraktas vara ateist, utan också i frågan om hur man upplevde sin situation i 

samhället. Det som egentligen förenade kritikerna var just tanken om religionen som tog för mycket 

plats i samhället, samt att ateistisk moral var minst lika god som religiös moral. Därtill var 

författarna överens om att religionen ej behövs för att upprätthålla god moral, tvärtom betraktades 

religionen påverka moralen negativt.  Detta innebar dock inte att de diskuterade frågan ur samma 

utgångspunkt eller att fenomenet religion betydde samma sak för de olika författarna. Både ifråga 

om religionens ursprung och politiska innebörd gick åsikterna isär. Det som förenade samtliga 

kritiker var att de alla utgick från att religionen begränsar människor att tänka själva och att moderat 

religion mer eller mindre leder till, ansvarar eller i själva verket är fundamentalistisk, så kallad 

fritänkande religionskritik. Dawkins, Dennett och i viss mån Harris låter den naturvetenskapliga 

bakgrunden föra fram argumenten mot religion, vilket inte är uppfattas som centralt hos de mer 

filosofiska eller aktivistiska Hitchens och Onfray.  Däremot har sanningsvärdet och föraktet mot 

relativism lyckats ena religionskritikerna, även om de ibland motiverar detta med vitt skilda 

argument. Avgörande är dock skillnaderna i religionsdefinitionerna, både i fokus på substantiella 

och funktionella definitioner, förhållandet mellan absolut, relativ och privat religion samt det 



politiska fokuset.  Att betrakta religionskritikernas ateism som en ny ateism blir således 

svårmotiverat.

De kristna kritikernas argumentation motbevisas på flera håll, men får också stöd i den mening att 

vissa religionskritiker uttrycker en del nämnda åsikter. Både Onfray och Harris visar tydliga 

exempel på islamofobi, även om Harris kan betraktas fokusera på islams felaktigheter i mycket 

större utsträckning.  Dock gäller inte detta alla, varpå det är felaktigt att tillämpa kritiken mot ett 

epitet i form av nyateismens generella åsikter, såsom de kristna kritikerna gärna gör. Slutsatsen blir 

att bägge sidor, både de kristna motståndarna och de nya religionskritikerna, mer eller mindre 

medvetet dels generaliserar motståndarens ateism eller religion, dels  låter bli att definiera sig själva 

för att på så sätt kunna förenas som grupp gentemot den andre.  
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