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Nya spetsforskningsenhet vid Åbo Akademi: Den post-sekulära kulturen och ett religiöst 
landskap i förändring 
 
Åbo Akademi har, efter utvärdering av en internationell expertpanel, utsett de nya 
spetsenheterna inom forskning för perioden 2010-2014. Peter Nynäs, professor i 
religionsvetenskap leder ett av de två nya projekt som erhållit forskningsmedel: Post-secular 
culture and a changing religious landscape in Finland (Den post-sekulära kulturen och ett 
religiöst landskap i förändring). Till ledningsgruppen för projektet hör förutom projektledaren 
Peter Nynäs även docent Ruth Illman (Åbo Akademi), docent Tuomas Martikainen (Åbo 
Akademi) och docent Terhi Utriainen (Helsingfors universitet)  
 
Projektet Den post-sekulära kulturen och ett religiöst landskap i förändring tar sin 
utgångspunkt i frågan hur övergripande samhälleliga och kulturella processer i samspel med 
religion har förändrat våra livssammanhang. Till sådana samhälleliga och kulturella processer 
räknas senmodernitet (med en tillhörande ökad privatisering, urbanisering och medialisering), 
globalisering (med ökad migration, mobilitet och externa influenser som följd), samt neo-
liberalism (med en mindre roll för stater och ett ökat marknadsinflytande på samhälle och 
kultur). De här processerna griper tydligt in i varandra och påverkar religionens plats i 
samhälle och kultur. Vi kan allt tydligare se att religion är en relevant del av både samhälle 
och kultur, men att den samtidigt får nya former genom att den influeras av migration, 
marknadsekonomi, populärkultur etc. Det är mot denna bakgrund som det blir motiverat att 
försöka förstå det post-sekulära samhället: hur utformas samhälle och kultur nu när 
sekularisering inte tilltar på det sätt som man tidigare trodde? Immigrantreligioner, 
karismatiska rörelser, nya religiösa rörelser, hälsopraktiker, och ritualiserade kroppspraktiker 
är fenomen som får en allt mera framträdande roll i västvärlden.  
Projektet motiveras av att kunskapen om den här frågan idag är fragmentarisk. Många studier 
tangerar naturligtvis frågan idag men de gör det vanligen från ett begränsat perspektiv, där 
helheten inte tydliggörs. Ett centralt syfte i projektet är därför att utveckla ett metodiskt 
förhållningssätt för att identifiera hur övergripande förändringar influerar det religiösa 
landskapet. Ett likartat problem är vidare att den kunskap som finns ofta är baserade på 
forskning i exempelvis Storbritanninen eller USA. Kunskapen om vår tids religiösa landskap 
lider av att den är för schematisk också pga av att vi har en hel del baskunskaper om 
exempelvis vilka rörelser som finns i Finland samt intressant statistik som tillsammans ger en 
viss bild av religiös förändring vi vår tid. Däremot saknar vi kunskap om på vilka sätt de här 
har betydelse i människors liv. Det andra centrala syftet är därför att utföra etnografiska 
studier av religiösa fenomen, grupper etc. som är karaktäristiska för den post-sekulära 
kulturen. Genom sådana studier blir det möjligt att få en bild av hur religion i samspel med de 
övergripande kulturella och samhälleliga processerna i vår tid formar identiteter, värden, 
meningssammanhang och aktörskap. Det är projektets tredje syfte.  
De frågorna är relevanta och genom att Finland relativt sent men samtidigt snabbt och kraftigt 
har influerats av t.ex. migration, modernitet och neoliberalism är Finland en mycket intressant 
och relevant kontext för etnografiska studier. Här finns en konkret möjlighet att på ett 
avgörande sätt komplettera den kunskap som för närvarande finns på det internationella planet  
 
För mera information: Peter Nynäs, 040 5873187, pnynas@abo.fi 
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 Övergripande 
förändringar:  
 (sen-) modernitet, neo-
liberalism, globalisering 

 Sekularisering ifrågasatt:  
 Religion har inte 
förlorat fotfäste som 
man väntade sig - stadd i 
förändring 
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Immigrantreligioner 
Karismatiska rörelser 
Nya religiösa rörelser 
Hälsopraktiker 
Ritualiserade kroppspraktiker 
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 Kunskap om religiös 
förändring är fragmen-
tarisk 

 Att utveckla ett 
metodiskt förhållningssätt 
för att identifiera hur 
övergripande 
förändringar influerar det 
religiösa landskapet 
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 Kunskap om religiös förändring är 
schematisk: 

 Att utföra etnografiska studier av religiösa 
fenomen, grupper etc som är 
karaktäristiska för den post-sekulära 
kulturen 
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 Kunskap om religiös 
förändring bör belysa 
förändrade livsvärldar 

 Hur formar förändringarna 
identiteter, värden, 
meningssammanhang och 
aktörskap? 
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Ledningsgrupp 

Ruth Illman – Åbo Akademi 
Tuomas Martikainen – Åbo Akademi 
Terhi Utriainen – Helsingfors universitet 
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Den post-sekulära 
kulturen och ett religiöst 
landskap i förändring 

Tack! 


