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För den som vill komma underfund med sig själv och sin kultur är det oundvikligt att gå till de 
kulturella fenomen som genomsyrar vår västerländska samtid. (Sigurdson, 2003, s.141) 

 

 

1 BAKGRUND 

 Madonna. 

     Kanske är det en bild av Jungfru Maria som dyker upp i ditt huvud då du ser namnet.  

Men det kan lika gärna vara den amerikanska popartisten Madonna du föreställer dig: 

världens bäst säljande kvinnliga artist med över 200 miljoner sålda skivor. I över två 

decennium har hon funnits i västvärldens kulturella fokus; i radio, på film, på internet och i 

tidningar. När Madonna ska släppa en ny skiva är det något miljoner människor vet om, 

oavsett om de gillar hennes musik eller inte. Hon har nått en plats i världen där hennes verk 

och förehavanden antas vara av ett visst intresse för allmänheten.  

     Madonna Louise Ciccone (idag Madonna Louise Veronica Esther Ciccone Ritchie) föddes 

1958 i Bay City, Michigan, USA. Hon växte upp med sju syskon och fick en katolsk 

uppfostran.( J. Randy Taraborrelli, 2001, s.19). Tidigt intresserade sig Madonna för dans och 

tänkte sig en karriär inom den världen men började syssla med musik då hon flyttade till New 

York under slutet av 70-talet och 1983 släppte hon sin första skiva.  

Journalisten och biografiförfattaren  J. Randy Taraborrelli menar att få artister har haft sitt 

finger på samhällets puls så som Madonna. (ibid, s.235) Detta skulle också vara en del av 

förklaringen till att hon lyckats hålla sig populär under en sådan lång tid medan andra artister 

kommit och gått: som en kameleont har hennes stil, musik och budskap förändrats med tidens 

gång. Popmusik fungerar ofta som en spegelbild av vår kultur. Detta menar Madonna själv är 

en del av förklaringen till varför popmusik är så stort i vårt samhälle (ibid, s.235). Billbordtop 

40 (en amerikansk musiktopplista) kan därför vara ett bra ställe att titta på för att förstå sin 

samtid; finns det inga sånger om fred, kärlek så vittnar den frånvaron om något; samhället 

tittar åt ett annat håll just då. (ibid, s.235)  

          Madonnas framgångskoncept tillskrivs ofta hennes ständigt föränderliga images och 

även hennes nya musikaliska samarbeten. I början av 80-talet kallades hon för ”The material 

girl” (efter en av hennes sånger); hon fick personifiera det ytliga, pengahungriga och livsglada 

decceniet. I ny skepnad, seriösare och mer självutlämnande tog hon sig an sin katolska 

uppväxt på ”Like a prayer” (1989), några år senare skapade hon en stor debatt om sexualitet 

då hon tog sig an ämnet på skivan ”Erotica”(1992) och i boken ”Sex”(1992). I slutet av 90-

talet gjorde hon en comeback som andlig sökare på skivan ”Ray of light”(1998). Under 2000-

talet har hon hunnit med allt från en samhällskritisk tid, med matchande Che Guevara-look, 
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på albumet ”American life” (2003), en tid i 70-tals discoanda: ”Confessions on a 

dancefloor”(2005) och på den senaste skivan ”Hard candy” från 2008, poserar Madonna i 

utmanande boxarkläder med ett glittrande krucifix på bröstet. 

     Religion har alltså varit ett återkommande tema i Madonnas karriär, tidigt i karriären fick 

hon kritik för sitt användande av krucifix, som av många kristna ansågs provocerande 

tillsammans med (vad de ansåg) hennes sexiga image. Videon till låten ”Like a prayer”, fylld 

av brinnande kors och en scen där Madonna kysser en svart Jesus, väckte många kritiska 

röster. (www.bookrags.com/biography/ madonna/5.html) I början av 90-talet uppmanade 

Påven till bojkott av hennes ”Blonde ambition tour” för dess provokativa blandning av 

religiösa symboler och sexualitet. (http://en.wikipedia.org/wiki/Blond_Ambition_Tour )  

     När Madonna kom i skepnaden av en andlig sökare på skivan Ray of light; hon hade börjat 

studera Kabbala och hinduismen. Kabbala brukar ofta kallas för den judiska mysticismen och 

är en gammal lära som fått ett uppsving under senare tid.  I Hollywood har The Kabbalah 

centre stor framgång, det karakteristiska röda armbandet (som ska skydda mot det onda ögat) 

som många anhängare bär, har setts på flera kända skådespelare och artister. Madonnas 

andliga intresse har kvarstått; hon är idag fortfarande engagerad i The Kabbalah centre och 

skriver barnböcker och låtar som är inspirerade av samma lära. 

     Om  J. Randy Taraborrellis teori om Madonnas osvikliga förmåga att känna av samhällets 

puls skulle stämma, vad vittnar det då om? Att samhället är på väg mot en andlig era?                                      

     Ola Sigurdson, docent i systematisk teologi vid Göteborgs universitet, skriver i Världen är 

en främmande plats- essäer om religionens återkomst (2003) att religion har återkommit. 

Detta är ett fenomen som han menar i stort sett återfinns över hela västvärlden och det 

återspeglas framför allt i media; film, bilder, musik och litteratur. Deltagandet i religiösa riter, 

så som konfirmation, har minskat kraftigt de senaste åren, men samtidigt har intresset för 

böcker som avslöjar ett religiöst intresse ökat. Sigurdson tar debatten i Svenska Dagbladet 

2002 som ännu ett tecken, där de evangeliska berättelsernas sanningshalt diskuterades, något  

som fick ett stort medialt intresse. Han tar också upp hur stor betydelse filmen fått som det 

forum där vår samtids stora frågor tas upp. 

     2005 släppte Madonna filmen ”I´m going to tell you a secret” regisserad av Jonas 

Åkerlund. Den är en blandning av dokumentärfilm och konsertfilm som följer popartisten 

under turnén ”Re-invention tour” från 2004, där tittaren också får ta del av artistens spirituella 

tankar.  

     Jag minns min egen förvåning när jag såg filmen första gången; jag hade väntat mig något 

i stil med ”In bed with Madonna” från 1991; en dokumentärmusikfilm som följer världsturnén 
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”Blonde ambition tour”, en film fylld med snabba klipp, som fångade livet bakom scen och 

färgstarka klipp från konserter. Allt detta fanns också i ”I´m going..” men också något annat. 

Där fanns ett annat syfte. Det fanns tydliga budskap. Madonna säger det själv i filmen; hon 

vill väcka människor, få dem att tänka, inspirera till förändring.. Det skulle kanske kunna 

liknas vid missionering.  

     Så vittnar detta om något signifikativt? Kan filmen berätta något om hela västvärldens 

återvändandande till religionen?  

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på hur budskap och religion kommer till uttryck inom 

populärkulturen. 

Jag har tre frågeställningar som jag kommer att använda på materialet: 

• Vilket är Madonnas budskap i filmen? 

• Vad är det religiösa i hennes budskap?  

• Är Madonnas budskap också ett tecken på  religionens återkomst som Ola Sigurdson 

beskriver i Världen är en främmande plats- essäer om religionens återkomst? 

 

3 MATERIAL,  METOD OCH AVGRÄNSNING 

 

     För att undersöka hur budskap och religion kommer till uttryck i populärkulturen väljer jag 

att undersöka filmen ”I'm going to tell you a secret”, av och med popartisten Madonna. Hon 

är även en av filmens producenter. “I´m going to tell you a secret“ är en blandning av 

dokumetär- och musikfilm och den skildrar Madonnas ”Re-Invention tour” från 2004 och är 

regisserad av Jonas Åkerlund.  

     Jag kommer genomgående att skriva ut det använda klippets minutangivelse (en så kallad 

tidskod) då jag har med ett citat från filmen. Alla gånger siffror står efter ett citat är det var i 

filmen man kan hitta scenen som jag berättar. Då jag nämner en scen ur bonusmaterialet 

nämner jag endast bonusscenens namn. Det är uteslutande filmen ”I'm going to tell you a 

secret” som används som filmmaterial.  

     I filmen får man följa arbetet kring turnén: dansaudition, repetitioner och konserter runt om 

i USA och i Europa. Tittaren får också möta människor som är viktiga för Madonna samt följa 

med på en resa som hon gör till Israel. Det återkommer delar där Madonna berättar om sina 
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tankar kring vad som är viktigt i livet: om hur världen kan förändras till en bättre plats, om 

relationer, om andlighet mm.  

     Mitt val av artist motiverar jag med hennes långa inflytande i populärkulturen; med 200 

miljoner sålda skivor och en karriär som sträcker sig över 25 år är hon en av de största 

artisterna i modern tid. Madonna har genom sin karriär på olika sätt använt sig av religiös 

symbolik och är sedan 1998 är uttalat engagerad i inom Kabbalarörelsen, vilket gör henne 

extra intressant i ett studium av just religiositet i populärkultur. 

     Med anledning av hennes långa karriär och stora material finner jag det omöjligt att söka 

efter hennes mångskiftande budskap genom åren i en så pass begränsad uppsats som denna. 

Som det nämndes i bakgrunden släppte Madonna 1991 en dokumentär/konsertfilm; ”In bed 

with Madonna”( i USA ”Truth or dare”) regisserad Alek Keshishian. I sin form är den väldigt 

lik ”I´m going to tell you a secret”: den utspelar sig under en turné och blandar dokumentära 

scener med utdrag av nummer från en konsert. Det skulle ha varit intressant och jämföra 

budskapen i de två filmerna, särskilt eftersom det skiljer 14 år mellan dem, och slutsatser 

kring tidsanda skulle kunna ha varit intressanta att dra, men utrymmet känns för begränsat i 

den här uppsatsen. 

     Jag kommer att kortfattat redogöra för handlingen i ”I´m going to tell you a secret” och 

sedan försöka svara på de tre frågor som jag tidigare presenterade. Främst kommer jag att 

fokusera på scener som jag upplever ger tydliga, avsiktliga budskap. Med detta menar jag 

framför allt scener där Madonna talar; hennes ord står i fokus. I konsertklippen finns också 

mycket intressant att analysera: det förekommer exempelvis många religiösa symboler, 

dansare uppklädda i olika religiösa kostymer, pentagram på filmdukar, låttextexter och 

mycket annat men detta faller utanför uppsatsens primära fokus.        

      Mitt syfte med uppsatsen är inte att skriva en komplett film- eller bildanalys utan att 

fokusera på de explicita budskapen i filmen. Jag skriver den utifrån min roll som 

religionsvetenskapsstudent, inte som en filmvetare. 

     Jag kommer också att undersöka i vid mån hennes budskap överensstämmer med Ola 

Sigurdsons (2003) teorier om den nutida religiositeten: den  post-sekulära människan som 

återupptäcker behovet av Gud. Sigurdson menar att man kan tala om det som ett fenomen som 

syns i hela väst: religionens återkomst. 
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4 TEORI 

 

Vad gör att ett budskap kan uppfattas som religiöst och ett annat inte?  

För att få verktyg att analysera filmen efter budskap och religiositet behöver jag definitioner: 

Vad är ett budskap? Vad är religion? Samt också definiera vad en symbol är, eftersom 

religiösa budskap förmedlas tillsammans med ett religiöst symbolspråk. 

      Uppgiften att definiera religion har sysselsatt många forskare genom århundraden utan att 

någon gemensam tydlig definition uppkommit; det betyder olika saker i olika kulturer och 

utifrån olika förståelsehorisonter. Den ursprungliga betydelsen är inte entydig, den har 

latinska rötter och tros komma ur verbet relegera. ”läsa igen” eller religare ”att binda 

samman” (Gilhus, Mikaelsson, 2003, s. 28). Fram till åttonde århundradet tycks gudsdyrkan 

och ritualer vara kärnan i begreppet men efter upplysningstiden syftar betydelsen mer på 

personlig tro och  religiositet som en form av psykiskt tillstånd alla människor kan erfara.  

     Edward Taylors minimidefinition av religion lyder: ”Tro på andliga väsen”(Gilhus, 

Mikaelsson, 2003, s.42). Han menade att den kunde gälla för alla religiösa system i världen. 

Det är en psykologiserande definition som lägger tyngdpunkten kring tro. Den berättar alltså 

ingenting om vilken funktion religion har i samhället och om hur kommunikation sker mellan 

människor inom religioner/religionen.  

     Författarna till Nya perspektiv på religion  föreslår en egen religionsdefinition, där 

samhällsaspekten ska vara införstådd, detta eftersom de menar att alla former av mänsklig 

kommunikation sker i en social och kulturell kontext: ”Religion är människors förhållande till 

föreställningsuniversa som kännetecknas av kommunikation om och med hypotetiska gudar 

och makter.”(ibid, s.47)  

     Gavin Flood (ibid, s. 43) lägger ännu mer tyngd vid människan som berättade och 

dialogiska varelse än Gilhus och Mikaelsson: ”Religioner är värdeladdade berättelser och 

beteenden som binder människor till deras mål (objectives), till varandra och till icke-

empiriska krav och väsen.” Detta är en hermeneutisk definition, vilket innebär att det handlar 

om tolkning; forskaren anser uttryck som berättelser, tecken och kultur som betydelsebärande, 

inom hermeneutiken står kommunikationsaspekten i fokus framför en psykologisk förståelse 

med tron i fokus (som exempelvis Taylors definition gjorde). (ibid, s.37-38) Detta är den 

definition jag kommer att utgå ifrån eftersom jag anser att den fångar en viktig aspekt av 

religion: religion är något som kommuniceras mellan människor, det binder människan till 

eftersträvansvärda mål och egenskaper och även till varandra. Definitionen passar mina behov 

då min avsikt är att undersöka religion som potentiellt kan kommunicera och förena 
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människor, inte om hur det berör en isolerad, troende individ. En annan viktig dimension som 

är viktig i definitionen av religion är ”..till icke empiriska väsen” eller som Gilhus/Mikaelsson 

uttrycker sig ”hypotetiska gudar och makter”. Detta innebär alltså att religion anknyter till 

något som inte klassas som vetenskapligt, något hypotetiskt, till något transendent. En lära 

som knyter an till icke empiriska krav och väsen är således religiös men om den dimensionen 

saknas skulle läran kunna ses som t ex en filosofi.   

 

4.1 Budskap 

 
Enligt Svenska Akademiens ordlista har ordet budskap betydelsen ”meddelande, 

underrättelse; äfv.: förkunnelse” Ett budskap kommunicerar, det meddelar något, kanske vill 

det förkunna något, som t e x tanken att Jesus är Guds son.  

     Jag menar att Madonna avsiktligt vill lämna budskap i filmen som analyseras; hon ställer 

vissa frågor som hon sedan svarar på, lämnar budskap genom tal och även genom skrift i 

bildrutan som upprepar något av det hon sagt, som förtydligar det meddelande hon vill ge. 

Titeln ”I´m going to tell you a secret” vittnar också om en avsikt att ge ett budskap till den 

som ser filmen. Vad är hemligheten hon vill berätta? Hon har ett budskap: en hemlighet som 

hon vill dela med sig av. 

 

4.2 Symboler 

 

"Madonna is exploiting Christian symbols ... and attempting to mix human passions, 

including her own personal ones, with something sacred" yttrade sig en talesman för den 

ortodoxa kyrkan under 2006. (27/4 2008,  www.catholic.org/international/ international 

story.php?id=20872) 

     När Madonna sjunger låten ”Live to tell” upphängd på ett kors, bärandes en törnekrona 

under en konsert (Confessions tour 2007) får låten och numret en religiös mening eftersom 

korset och törnekronan sedan länge är en del av ett kristet symbolspråk.  

     Gilhus och Mikaelsson definerar symbol som ”... ett flertydligt tecken”(s.125) : ett tecken 

med komplexa och flytande betydelser. Vad är då ett tecken egentligen? Svenska akademiens 

ordlista beskriver ordet som:   ”... ordlöst meddelande ss. uttryck för någons tanke..” (6/5 

2007 www.saol.se) För att någonting ska kunna kommunicera utan att ord behöver alltså att 

innebörden ha en betydelse som delas av både den som ger tecknet och den som tar emot det, 

annars uppkommer svårigheter i kommunikationen. Ordet symbol kommer ursprungligen från 
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grekiskans symbolon; ”det som kan förenas”, detta för att det ursprungligen betecknade ett 

förbund mellan två eller flera parter, exempelvis då en ring eller mynt fick utgöra en symbol 

för en överenskommelse. Att kommunicera genom symboler är universiellt. Det är en viktig 

del för att skapa ordning och sammanhang i människans tankevärld menar Gilhus och 

Mikaelsson. (s.125). Filosofen Ernest Cassier (1874-1945) kallade människan för homo 

symbolicus eftersom han ansåg den symbolskapande förmågan vara av sådan fundamental 

betydelse.”I en kultur existerar olika symbolsystem- grupper av symboler som hänger 

samman, förutsätter varandra och är knutna till sociala processer och strukturer”.( 

Gilhus/Magnusson, 2003, s.125-126) Religionerna är i allra högsta grad symbolsystem: 

innehållande symboliska myter, ritualer, ikonografier och begrepp. Dessa kan referera till 

mottagaren om något bortom vår värld, om icke empiriska väsen, för att låna från Gavin 

Floods vokabulär. 

 

4.3 Religionens återkomst? 

 
Religionen har blivit en special effekt oupplösligt bunden till ett underhållningsvärde 

Graham Ward (Sigurdson, 2003.s.107) 
 

Ola Sigurdson försöker i Världen är en främmande plats- essäer om religionens återkomst 

tolka tidens tecken kring religiositet via ett urval av samtida media. Han menar att det idag 

allmänt talas om religionens återkomst i västvärlden: ett fenomen som syns inom litteratur, 

film, musik, bild och annan media. (Världen är en främmande plats- essäer om religionens 

återkomst, Sigurdson, 2003, s.8) För att kunna tala om en återkomst bör jag först nämna några 

ord kring sekularisering, det begrepp som ofta används för att beskriva religionens minskade 

inflytande i en kultur. ”..sekularisering är att religion betyder allt mindre för allt för allt fler 

människor och inom allt fler samhällsområden”(ibid, s.22), det är statsvetaren Magnus Hagevi 

definition. Han har gjort en undersökning kring religiositet hos Generation X: en generation 

som är barn till de som i Sverige kallas 40-talisterna, människor födda mellan 1961 och 1985. 

Den generationen har vuxit upp under en tid då skolans kristendomsundervisningen 

genomgripande förvandlats till ett mångreligiöst och samhällsorienterande 

religionskunskapsämne och under denna tid har också konfirmationsfrekvensen krympt och 

således har kristendomskunskapen minskat jämfört med tidigare generation (ibid, s.23). Trots 

detta visar undersökningen om Generation X få tecken på en ökad sekularisering jämfört med 

tidigare generation. Frekvensen av besök på religiösa möten är konstant, vikten av frälsning 

anses ha ökat, liksom att det religiösa intresset har betydelse för samhällsengagemanget. (ibid, 
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s.23) Sigurdson menar att religionens återkomst snarare handlar om en större synlighet för 

mänsklig religiositet än något helt nytt, troligtvis har det funnits där hela tiden på ett eller 

annat sätt (ibid, s.24). Hur syns då detta? Sigurdson nämner hur teologiska debatter i tidningar 

får stort medialt intresse och hur bokmarknaden ska ha kommit att avspegla ett större religiöst 

intresse, försäljningen av Bibel 2000 sålde exempelvis över 1 miljon under de första 

månaderna, men även skönlitteratur och facklitteratur som avspeglar religiositet ökar (ibid, 

s.21-24).  

     Idag, menar Sigurdson är film ett av de huvudsakliga medel med vilket många människor 

bearbetar sina livsfrågor, där ställs de för människan grundläggande frågorna om livets 

mening. ”I sina bästa stunder finns en existentiell sprängkraft hos filmen som rent av förmår 

förändra vår perception av verkligheten” (ibid, s.127), just pga. filmens möjlighet att gestalta 

och förkroppsliga en problematik. Film kan ibland locka bort åskådaren från en alltför stor 

identifikation av hur den är van att uppfatta världen med det vi kallar verkligheten och efter 

upplevelsen kunna ställa sig frågan: vad är verklighet? (ibid, s.140) 

     En återkommande fråga i Sigurdsons bok om religionens återkomst blir oundvikligen vad 

är det som kommit tillbaka? Och går det överhuvudtaget att tala om en återkomst, som om att 

det skulle vara samma religiositet som kommer tillbaka?  

     Om det västerländska samhället har förändrats så har även religionen det, menar Sigurdson 

(ibid, s.27). Han tar hjälp av den engelske teologen Graham Ward för att förstå den påstådda 

återkomsten. Ward tar i sin tur och använder sig av ett citat av Karl Marx: ”Den ”religiösa 

känslan” själv är en samhällelig produkt” (ibid, s.27), i vilket han instämmer; religion måste 

förstås som något som alltid är socialt förankrat i en eller annan social gemenskap. Det 

moderna samhället har velat få oss att tro att religion är en privatsak, ett sinnestillstånd eller 

en abstrakt idé, men Ward menar att religionerna endast kan existera där de kan 

förkroppsligas socialt och materiellt. Utan tempel eller kyrka saknar religionen kropp. (ibid, 

s.27)  

     Men inte bara religionen är en samhällelig produkt enligt Ward, utan även 

sekulariseringen, den som Marx trodde skulle innebära slutet för kyrka och religion. När 

kyrka och stat skulle skiljas i väst och makten omfördelas uppstod frågan om vad som skulle 

hålla samman ett samhälle? Enligt Ward destillerades moralen fram ur religionen som 

samhällets kitt och de övriga delarna, så som religiösa dogmer, riter och institutioner 

förvisades till vidskepelse. Religion blev en privatsak mellan Gud och själen, fjärran från 

offentliga angelägenheter. Det offentliga etablerade sig nu som sekulärt och neutralt: det 

sekulariserade samhälle var fött och snart kom det att förneka sitt ursprung ur den 
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avmystifierade protestantiska kristendomen, trots att det alltid varit en produkt av ett kristet 

projekt (ibid, s.28-29).  

     Den ”sanna” religionen har under århundradena genomgått transformationer, genom 

påverkan av imperialism och vidare genom vårt moderna konsumtionssamhälle, fortsatt in i 

teknologins digitala samhälle. Detta har lett till en samtids- kultur fylld med religiösa 

referenser, men som Ward uttrycker sig, religionen är nu en ”..pantomin, en yta utan 

djup”(ibid, s.29). Han liknar det vid ett krucifix mellan en fotomodells nakna silikonbröst: ”en 

samtidig sexualisering av religionen och sakralisering av sexualiteten”(ibid, s.30)  

     Jean Baudrillard  tycks vara inne på samma spår: hans tes är att vårt moderna samhälle 

karaktäriseras på flera sätt av ett tillstånd han kallar ”efter orgien”(ibid, s.107). Med detta 

menar han att vi lever i en kultur där allt är avmystifierat, även sexualiteten, allt har redan 

sagts och gjorts och således är allt är tillåtet. Nu finns det inget mer att vänta eller hoppas på. 

Det återstår inget annat än att simulera orgien och simulera befrielsen eftersom vi inte längre 

har några mål  Det är här religionen kommer in som något som fortfarande ändå kan ge en 

känsla av något oåtkomligt, något omöjligt att erövra. Osäkerheten i den samtida existensen 

göms bakom en simulering av religionen, men blir egentligen inte mycket annat än en estetisk 

förströelse, ”..en ”yta” med ett låtsat ”djup”” (s.107). Det blir kitsch och mode, religiösa 

symboler används för att ge djup samtidigt som de allt mer saknar förankring i en religiös 

livsvärld.  

     ”Religionen har blivit en special effekt oupplösligt bunden till ett underhållningsvärde” 

skriver Graham Ward  (ibid.s.107). Religionens återkomst i vår tid är delvis som vara, en 

kommersiell produkt. Sigurdson ger flera exempel på detta, Svenska bibelsällskapets släppte 

en magasinutgåva av  Lukasevangeliet; Tre år som förändrade världen 2001, den såldes på 

pressbyrån och omslaget visade ett krucifix som hänger djupt ned i en kvinnas dekolletage. 

Den kombinationen på ett omslag till ett evangelium blir ett sammanförande av religion och 

sexualitet, ett enkelt sätt att skapa uppmärksamhet. (ibid, s.105-106) Ett annat exempel är 

klädmärket g-sus, vars namn oundvikligen ger kristna associationer och tillsammans med 

deras varumärke, en törnekrona, är det tydligt att de vill skapa en viss aura till produkten, 

enligt sin hemsida vill de symbolisera en global individualism med rebelliska övertoner (ibid, 

s.106). Enligt Sigurdson är detta ett sätt att konsumera religionen, det symboliska kapital som 

den uppammat genom sin historia används för att ge en viss aura åt vissa produkter, platser 

eller personer.  

      Men är då detta allt som religionen har kommit tillbaka som? Som en vara? Sigurdson tror 

inte det. Han använder Douglas Couplands bok ”Livet efter Gud” för att tolka varför 
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religionen åter blivit aktuell i västvärlden. Boken berättar om en generation som genomskådat 

alla traditioner, all moral och testat allt. Plötsligt är människan strandsatt i en tom och kall 

värld. Couplands huvudperson inser att han behöver Gud för att kunna förstå världen och för 

att kunna älska. (ibid, s.25-26).  

     Även John D. Caputo  tycks vara inne på samma spår: den sekulära världen är idag post-

sekulär. Idag, då inte bara Gud är död utan även förnuftet och upplysningen, finns det inte 

längre några argument för att använda det ena perspektivet framför det andra. Alla tror. Ingen 

vet. (ibid, s.32-33) 

 

5 ANALYS 

 
5.1 I´m going to tell you a secret 

 
There´s more to life 

than fame and fortune 
something deeper 

more profound 
I´m going to tell you a secret  (0:00) 

 
Jag ska kort sammanfatta filmen som står inför analys i uppsatsen. I´m going to tell you a 

secret släpptes i oktober 2005, den är regisserad av Jonas Åkerlund och är en 120 minuter 

lång dokumentärfilm som följer popartisten Madonnas världsturné från 2004; ”Re-invention 

tour”. Filmen har även icke-dokumentära inslag som visar nummer ur showen, som till 

skillnad från de dokumentära inslagen alltid är i färg. De dokumentära delarna är i svartvitt 

eller i filmat med Super-8-kamera. Det finns också en till typ av inslag som återkommer 

genom filmen där Madonna talar om sin syn på livet, om sin tro och annat. Dessa delar är 

olika i sin framställning men alltid mer bearbetade än de dokumentära inslagen, så som t ex i 

användandet av variation i flera färgformat, olika klipp som exponeras på varandra, olika 

effekter på berättarrösten osv. Återkommande rörliga bilder i dessa inslag är himmelsvyer. Ett 

annat återkommande berättargrepp är text som skrivs ovanpå filmen, ibland upprepar den 

något som sagts, den understryker något som anses vara viktigt. 

     I´m going to tell you a secret inleds med klipp ur det filminslag som inledde konserten 

”Re-invention tour” där Madonna läser ur Uppenbarelseboken från Nya Testamentet. Efter 

detta följer olika scener som dokumenterar förberedelserna inför turnén; studioarbete, 

dansaudition, repetitioner, kostymprovning och fotografering. Madonna talar om sina tankar 

kring ”the light”, som uttrycks som motsatsen till rädsla, tagande, mörker och odödlighet. 

Religionen nämns i en annan scen som något som splittrar och separerar människor.  
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     Turnén inleds, först genom USA och senare genom Europa, tittaren får möta viktiga 

personer i Madonnas liv, hennes make, hennes barn, hennes far, hennes Kabbalalärare och 

personer som arbetar med showen. Dokumentärfilmaren Michael Moore är med under en scen 

där det talas om vikten av att rösta i presidentvalet och att ta ansvar för sitt liv och det 

samhälle man lever i. Konsertklippen visar återkommande teman: dels en scenuppbyggnad 

och kostymtema som tycks inspirerat av franskt 1700-tal, dels ett krigstema i militärkläder 

och religiösa kläddräkter och en del med mycket religiös symbolik, så som Jesus-ikoner, 

pentagram och kabbalistiska tecken för Guds namn. Madonna talar kring hur hennes liv har 

förändrats, om sina rutiner, om det centrala att lära sig att förlåta de som sårat en; att kunna 

önska dem allt gott.  

     Då den sista showen närmar sig reflekterar de medverkande kring vad de upplevt och vad 

de betytt för varandra. Madonnas barn längtar efter sin mamma och Madonna talar om hur 

man kan bekämpa sitt ego och förändras till något bättre.  

     Israel blir Madonnas sista anhalt i filmen, där hon bl a. ska möta den israeliska 

premiärministern (något som inte visas). Hon deltar i Rosh hashana där de deltagande 

rannsakar sig själva och sina handlingar under det gångna året, för att på så vis skapa bättre 

förutsättningar för framtiden, hon deltar i ett försök att förändra världens energi och på galan 

Spirituality for kids håller artisten ett tal kring barn, krig och fred. Madonna talar om folks 

tankar kring att hon skulle vara medlem i en sekt och om hur hon själv definierar vad en sekt 

är. Slutscenen är två pojkar, som ska föreställa vara en palestinsk och en judisk pojke, som 

vandrar iväg längs en väg, arm i arm. The end skrivs det ovanpå bilden för att sedan strykas 

över, sedan skrivs det istället: The begining. Madonna frågar om vi nu förstår hennes 

hemlighet?  

       

5.2 Budskap i filmen   

 

     Jag har sökt genom filmen för att finna ett budskap, ett budskap som Madonna utlovar i 

form av en hemlighet, men aldrig ger ett uttalat, konkret svar på. 

      Eftersom Madonna står i centrum för filmen tycker jag att det känns det viktigt att ta upp 

hur hon framställer sig själv. Då hon är den som uttalat ska förmedla ett budskap i 

dokumentären blir hennes sätt att presentera sig själv och sitt liv också en del av budskapet.  

     Hon deklarerar i filmens inledning att det finns en djupare sida till livet och hon ska berätta 

denna hemlighet för oss. På så sätt presenterar hon sig själv som en människa med en viktig 

kunskap. Kanske även som en förebild. En andlig förebild.  
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     En nyckelscen i sammanhanget tycks vara en scen ifrån bonusmaterialet ”The other side”  

där Madonna förklarar sitt syfte med filmen; hon vill visa att det finns mer till livet än 

berömmelse och rikedomar, att det finns viktigare, mer betydelsefulla saker. Hon berättar 

också att hon vill visa de som ser filmen att vara andlig inte betyder att man inte kan vara 

sexig, punkrock eller kunna dra ett skämt. Det rymmer ingen motsats. Men man måste fråga 

sig själv, ”why was I put on this earth for?”.( The other side) Madonnas vilja att visa att det 

går att vara andlig utan att vara humorbefriad eller osexig framgår, enligt min mening, tydligt 

i filmen.  

     Återkommande genom filmen är skämthistorier, Madonna själv, hennes barn och Stuart 

Price levererar olika historier och ordlekar. De tycks ska illustrera att andlighet inte är 

synonymt med brist på humor. Madonnas användande av ordet ”fuck” känns ibland, enligt 

min uppfattning, forcerat. Som att hon väljer sådana scener (säkert i samspråk med regissören 

Jonas Åkerlund) för att visa att vara andlig inte innebär att man inte kan vara kaxig och fräck. 

Man kan säga ”fuck” och ändå vara en god och djup människa.  

     Likaså känns en scen i filmen där hon uttrycker sin längtan efter en drink, hon säger sig 

inte ha druckit på 20 veckor. Även här kan det upplevas som att hon agerar, att hon vill visa: 

man kan festa, dansa och vara samtidigt vara en andlig person. Madonna verkar angelägen om 

att kunna fånga människor bortom deras föreställning om vad det innebär att vara religiös 

(eller andlig, som Madonna själv tycks föredra). Det går att vara cool och vågad även om man 

praktiserar en lära.  

     Den uttalade ambitionen som nämns i bonusscenen går lätt att upptäcka. Här tycks det som 

att hon riktar sig till en sekulär publik, hon vill krossa deras fördomar om troende personer.  

      Hon tycks inte vara rädd att ta med klipp som inte presenterar henne som en upphöjd 

popstjärna, snarare tvärtom. En vanlig människa. Ett exempel kan vara showens premiärdag 

där Madonna beklagar sig över att hon får springa på toa och skita hela tiden av nervositet. Få 

popstjärnor brukar bjuda på sådana detaljer. Vi får också uppleva hennes besvikelse flera 

gånger då maken Guy Ritchie prioriterar andra saker framför henne.  

     Hon erkänner i en scen att hon har ett stort ego. Detta kan vara ett sätt att få tittaren att 

uppleva identifikation, att skapa en förståelse. Jag upplever att det finns en medveten tanke 

genom filmen från Madonnas sida att visa: jag är också bara en människa med brister och 

svårigheter men jag försöker att förändra mig. Och därigenom andra. Och i slutändan hela 

världen. Som att hon säger: Kan jag, så kan du. 

      I Madonnas värld finns en stor skiljelinje mellan då och nu. Så som Buddha tycks 

Madonna ha upplevt en upplysning. Hela hennes sätt att se världen tycks ha förändrats. Hon 
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undrar ”what was I thinking before I was thinking?”. Tillvaron tycks tidigare ha varit mer 

ostabil. Hon vill inte säga att hon inte hade kul ibland, för det hade hon också, men livet 

tycktes slumpartat, och ena dagen var hon deprimerad för att nästa dag vara extatiskt glad.  

Hon beskriver sig själv innan den stora förändringen som oförsiktig med människor och inte 

särskilt snäll. Det kom en vändpunkt i hennes liv då hon fick sin dotter, berättar hon, då hon 

plötsligt kände vad skulle hon kunna lära sin dotter om livet, när hon inte visste något själv? 

Det verkar ha varit då hon började studera Kabbala.  

 
I don´t misss being an idiot. I just feel like I know so much more than I ever did before. And 

sometimes I say to myself, “What was I thinking before I was thinking? (1:05:19) 
 

      Andligheten blev alltså svaret på ett ostabilt inre. Andligheten blev också svaret på vad 

hon kunde lära sin dotter. Madonna tycks ångerfull över hennes tidigare beteende; ”I don´t 

miss being an idiot” säger hon med tårar i ögonen. Popartisten har genomgått en stor 

förändring och nu vill hon inspirera andra. 

     Madonna utlovar i filmens inledning att hon har en hemlighet att berätta för oss. Kan hela 

den två timmar långa filmens alla förmedlade bilder, ord och sånger, gå att få ned till ett enda 

budskap? En hemlighet?  

      Ett återkommande tema genom hela filmen är krig. Eller kanske snarare längtan efter fred. 

”American life” (Madonna 2003) från konserten visas. På de stora monitorerna på scenen 

visas bilder av krig, eld, helikoptrar och sårade människor. Flera av dansarna och Madonna är 

klädda i militärkläder, de andra i olika religiösa kostymer; judiska, muslimska och kristna. De 

vandrar runt som på en catwalk. Plötsligt börjar de slita av varandra de religiösa 

klädedräkterna. En klocka räknar ned tiden. På monitorerna syns bilder av två män som ser ut 

att föreställa George Bush och Saddam Hussein, de skrattar vänskapligt och dunkar varandra i 

ryggen. (34:09)  

      Jag tolkar budskapet i scenen som den återkommande åsikten genom filmen, att religion 

och politik skapar konflikter. Scenen uppmanar också  till att få folk att vara ifrågasätta 

människor med makt. 

     Nödvändigheten i att förändras är ett annat budskap som återkommer genom filmen. 

Madonna berättar om sin egen förändring och vad den gjort för henne. Men hon är på intet vis 

färdig i sin transformation.  

 
Okay, I have a huge ego and I need to do something about it. And I need to change. And how can I 

change? The only way I can change is to constantly work at it. (..) Knowing is the beginning. 
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Knowing more and learning more and achieving more. The minute you stop wanting to know more, 

that´s when you stop growing. And that´s when you die. And that´s when – that´s when you´re 

nothing 

 

     Ego är något som tycks komma i vägen för vår utveckling. Och Madonna behöver ändra på 

det, det är inte bara något hon vill göra något åt. Om man slutar utvecklas dör man. Jag tror 

inte att hon menar det bokstavligen, men en person som slutat utvecklas är som en död 

person.. Vårat ego står i vägen för utveckling. Det skapar separering från helheten. Motgiftet 

uttrycks vara att tillägna sig kunskap och åstadkomma mer.  

      Religion är, precis som ego, inget som tilldelas ett positivt värde i Madonnas 

begreppsvärld. Det finns en scen som är behjälplig till att förstå hur hon tänker. Madonna talar 

vid ett tillfälle om en del i showen där dansarna kastar av sig sina olika religiösa kostymer 

som de bär under sången.  

 
Well, religion breeds fragmentation. These religious costumes, for most people end up separating 

everybody. So the idea is you´re taking off the thing that separates them so that you can all be one 

consciousness , okay? Obey the laws of the universe. 

 

      Människan bör motverka fragmentering, något som religioner skapar, så att  ”.. we can all 

be one consciousness”. Detta upplever jag också som centralt i syn på livet  i stort. Jag 

uppfattar det som att Madonna anser att om vi såg bortom de ytliga skillnaderna, som 

människor lätt fastnar i att poängtera, så skulle vi kunna sträva mot samma håll. 

Poängterandet av olikheter, i saker som olika hudfärg och religioner, skapar uppdelningar och 

separering, detta hindrar oss från en förening. Vi ska avlägsna de ytliga skillnaderna som 

skiljer oss för att kunna förena oss. Att göra det är att följa universums lagar. Detta är ett 

återkommande budskap. 
 

The only thing that´s gonna change the world is spirituality not politics. Politics go whichever the 

wind blows. Politics doesn´t offer any real solutions to people  (153:19-) 

 

     Politik är alltså inte heller det som kommer att förändra världen. Bilden av George Bush 

och Saddam Hussein kopiorna som skrattar i samförstånd har redan klargjort Madonnas 

skeptiska inställning till landets president. Vad är det då som ska rädda en värld i kris?  

     Ett ord som förekommer rikligt i Madonnas vokabulär är alltså andlighet (spirituality). 

Hon säger att det är det som kan förändra världen. Vid besöket i Israel försöker hon 
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tillsammans med 3000 människor att bli till ett medvetande. Detta genom (som jag uppfattar 

det i filmen) bön, sång och dans. Att ”bli till ett medvetande”, upplever jag som det hon ser 

det som människans egentliga grundläge, vårat mål. Men saker, som exempelvis religion, 

separerar oss och hindrar oss att vara i det gemensamma medvetandet. Målet för de 3000 

människorna i filmen är att förändra energin i Israel, och eftersom energin i Israel ska vara 

starkare än någon annanstans i världen, blir i förlängningen hela världen förändrad. En 

efterlängtad följd av detta skulle vara fred på jorden; ett slut på krig och splittring. 

     Hur beskrivs då denna värld som är i ett sådant behov av förändring? Den tid vi lever i just 

nu är fylld av krig och kaos. Människan har blivit en slav under materiella värden. Vår jakt på 

pengar och berömmelse förblindar oss från att se de sanna värdena i livet. Vi är separerade 

från varandra. Människor är omedvetna och tar inget ansvar för det samhälle de lever i. Vi 

ställer inga frågor och engagerar oss inte, varken i vad som händer i vårt samhälle eller 

världen i stort. Människor är i behov av att vakna och se de sanna värdena i livet. 

     I den värld som Madonna drömmer om finns ingen separering. Där finns inga krig. Ingen 

religion. Varje människa tar ansvar för sina tankar, sina handlingar och det samhälle hon lever 

i. Vi ser helheten och stirrar oss inte blinda på det som skiljer oss, så som färgen på vår hud. 

Istället är vi förenade i ett enda medvetande.   

     Hur är det då möjligt att uppnå den värld som Madonna vill leva i? Hon konstaterar att det 

inte är genom det sätt vi lever i dag, i en värld  som har sitt fokus på det fysiska och 

materiella. Det kommer inte att ske genom politik eller genom religion. Det vi måste inse är 

att varje handling, varje energi vi släpper ifrån oss, har en konsekvens. När vi förstår det kan 

vi börja välja tankar och handlingar som skapar positiva saker, i motsats till kaos och 

negativitet. Vi måste engagera oss i det samhälle vi lever i. Det är naivt att tro att staten bryr 

sig om vårt välbefinnande. Vi måste lära oss att förlåta varandra. Lära oss att kunna önska 

varandra väl, även den som skadat oss. Vi måste lära oss att ha en egen röst och ställa frågor. 

Och att koppla ihop oss med Ljuset.  

     Madonna berättar om sina rutiner, varje kväll läser hon sina böner och sedan Zohar, ett 

kabbalistiskt verk som beskrivs i filmen som en ”decoding of the Torah”.(1:16:48) Hon 

rannsakar sig själv och sina handlingar. Funderar över tillfällen då hon kan ha orsakat kaos i 

någons liv. Arbetar med sitt stora ego i syftet att få det att minska. Hon uttrycker att hon inte 

vill ha det lätt, eftersom lätt inte får oss att växa. Det får oss inte att tänka.  

     I Madonnas beskrivning av en väg till att förändra världen har varje enskild människa ett 

stort individuellt ansvar. Det kräver arbete och ansträngningar. Disciplin. Varje individ måste 
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hela tiden arbeta med sin utveckling, vara medveten om varje tanke och handling som den 

gör.   

     Frågan kvarstår: kan filmen sägas lämna ett budskap? En hemlighet?  

     Jag menar att filmen har många budskap. Det finns mycket som Madonna tycks angelägen  

om att dela med sig av till sin publik. Den berättar om vikten av att kunna förlåta. Om hur 

man bör ta ansvar för sina handlingar. Om hur ett lyckligt äktenskap kan se ut. Om hur en 

människa kan förändras och en massa annat. Turnén som filmen dokumenterar hette Re-

invention tour. Det kan nog förklara Madonnas intention även med filmen, hon vill visa att det 

går att förändras och att om vi alla försöker, kan vi skapa en bättre värld.  

     Med det överordnade budskapet blir: andlighet kan förändra världen. Det är andligheten 

som är svaret på frågorna, det är vägen. Genom andlighet kan vi förändra oss själva, de runt 

ikring oss och slutligen hela världen  Jag ser därför att  Madonnas budskap i filmen, hennes 

hemlighet, är just den. Och vad betyder då andlighet för Madonna?  

 
Light is..fearlessness. Light is..compassion. Light is all- giving and it´s -- it´s immortality. It´s a place 
where there´s no chaos, no pain and no suffering. Light is the law of the universe. You can do things 

to connect to it or you can do things to disconnect to it. That´s wat I say I fear -- dissconnecting. 
(00:13:37) 

 
      Andlighet är att ha kontakt med Light (Ljus eller Ljuset). Ljuset Madonna talar om 

upplever jag är samma kraft som den hon kallar Gud.  Tillsammans med sin ensemble har 

Madonna en bönestund varje kväll innan showen. Ljus och Gud är samma sak. Det är allt det 

goda. Det finns en universums lag som Madonna nämner två gånger i filmen, dels i citatet 

ovan samt då hon talar om att det är universums lag att mänskligheten ska bli till ett 

medvetande. Universums lag tycks alltså vara kopplat till ett begrepp som helhet. Vi ska vara 

ett. Vidare tycks universums lag vara alla dessa egenskaper som kopplas samman till Ljus: 

medkänsla och avsaknad av rädsla. Individen måste hela tiden sträva mot att koppla sig 

samman med detta. För övrigt är det svårt att utröna vad hon menar med detta eftersom det 

endast nämns vid två tillfällen, och då mycket kort. 

      Att leva efter denna andlighet är inte bara att vara i ett slags andligt tillstånd, utan det är 

något som individen måste arbeta med konstant via medvetenhet om varje tanke och handling. 

Varje människa måste söka efter svaren inom sig och inte blint förlita sig på vad andra säger.  

Att hela tiden sträva efter att skapa kärlek och hopp i andra människors liv. Det tycks kräva 

studier av religiös litteratur. Det kräver nyfikenhet. Att hela tiden söka kunskap, utvecklas och 

att åstadkomma mer. På så sätt kan andligheten rädda världen till dess ursprungstillstånd, 

tillbaka till helheten.  
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5.3 Vad är religiöst i budskapet? 
 

What the Cabbala teaches is essentially what Jesus teaches, which is to love your neighbour as 
yourself. But I keep forgetting it every time somebody pisses me off. So far Cabbalah is the only thing 
that has worked for me (1:48:16)   
 

      Jag kommer i denna del att försöka sammanfatta de inslag av religiositet som finns i 

Madonnas budskap. Jag söker med de definitioner jag presenterade i teoridelen som verktyg.. 

En människa med en annan religionsförståelse än min hade säkert kunnat fokusera på andra 

delar. Eftersom Madonna studerar Kabbala hade en person som varit kunnig inom det ämnet 

kanske tyckt att det varit intressant att se vad hon hämtat ifrån den läran. Men det är inte syftet 

med uppsatsen att försöka fånga vad som är Kabbalistiskt i Madonnas budskap. Fokusen 

ligger på hennes budskap, hennes ord och huruvida de är religiösa eller ej. 

     Det finns läror som innehåller många liknande budskap som de Madonna levererar: att ta 

ansvar för sina handlingar, att förlåta, att handla för att skapa ljus och hopp på vår jord som 

inte är religiösa. Självhjälpsböcker, vissa new age samfund och annat som vill ge människor 

budskap att leva efter. Vägar att gå. Metoder. Men de saknar en religiös dimension. De talar 

inte om en högre makt. De använder inte ett religiöst symbolspråk. Detta finns dock i 

Madonnas film. 

     Filmen inleds med en profetia som Madonna hämtat ur Uppenbarelseboken från Nya 

Testamentet, vilket omedelbart för in fokusen på religion. Valet av profetia leder till tankarna 

på en hotande undergång. Hon använder sig av liknelser, vilket är vanligt i religiösa 

sammanhang. Hon nämner i den första dokumentära scenen i filmen: 

  
..I like the juxtaposition of telling people they´re all going to go to hell if they don´t change , um.. turn 

away from their wicked behavior. (04:55-)  

 

     Att tala om ett helvetet kan betyda att man  tror på något efter döden och tro på ”icke-

empiriska krav och väsen” (Gilhus/Magnusson, s.43) något som överensstämmer med Floods 

(2003) religionsdefinition. Men att tala om helvetet kan också vara ett sätt att bara använda 

sig av ett religiöst symboliskt språk och behöver inte ha med tro att göra. Men att Madonna 

väljer att använda sig av Bibeltexter och använder sig av begrepp därifrån betyder något. Hon 

talar till människor som är bekanta med det språket, i första hand kristna, judar och muslimer. 
 

I refer to an entity called the beast. I feeel like I´m describing the world we live in right now. To me 
the beast is the modern world that we live in right now, the material world, the physical world, the 

world of illusions that we think is real. We live for it, we´re enslaved by it and it will ultimately be our 
undoing. (04:55-05.50) 
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Madonna tycks mena att visionerna i Uppenbarelseboken beskriver den tid vi lever i nu, och 

liknar odjuret med den moderna världen. De saker som är typiska för vår samtid; det ytliga, 

det materiella, kommer att leda till mänsklighetens undergång. Enligt Madonna lever 

människan i en illusion, det finns något bortom våran fysiska värld. Hennes ordval anspelar 

också på symboler och teman som kan vara bekanta för människor uppvuxna i en värld där 

den kristna religionen haft betydelse; så som odjuret och undergången. Budskapet  i scenen är 

enligt min mening religiöst. Detta att tala om att ”lyda universums lagar” är i sammanhanget 

inte något som tycks syfta på rent konkreta lagar i universum (så som tyngdkraften) utan om 

att människan ska bli till ett medvetande, detta ska vara en av universums lagar. Hon binder 

människan mål till en transcendent makt. 

     Tidigare i scenen har Madonna en diskussion med producenten/musikern Stuart Price om 

att det gör henne ont att han inte tror på Gud, för att han därmed inte tror på en annan 

verklighet än en vi befinner oss i. Detta tycks återkommande i Madonnas världsuppfattning. 

hon talar om att det existerar en annan värld parallellt med den fysiska världen vi lever, den 

fysiska världen är en illusion, Price menar att han visst tror på något annat än det världsliga; 

reinkarnation till exempel, Madonna får honom att uttrycka en tro på någon form av skapande 

kraft men han vägrar kalla den för Gud, går slutligen med på energy som benämning men 

ratar the light. (04.08-) För Madonna tycks det alltså relevant att tro på en skapande kraft. 

Huruvida den kallas Gud eller Ljuset tycks ha mindre betydelse. Hennes ord berättar om en 

tro på en icke-empirisk kraft. Likaså vittnar hennes uppfattning om att vi lever i en illusion 

om en tro på en annan, viktigare verklighet.  
 

I´m not religious 

But I feel so moved. 

Makes me wanna pray 

Pray you´ll always be here 

(“Nothing fails”, Madonna, Guy Sigsworh, Jem Griffiths, 2003, American life) 

 

      Madonna säger sig vara kritisk religion (”religion breeds fragmentation..”) I låten 

”Nothing fails” sjunger hon tydligt att hon ser inte ser sig själv som religiös. Låttexten 

behöver ju inte handla om henne själv, men det är ett intressant mönster. Taget ur sina 

sammanhang skulle Madonnas texter och uttalande kunna tolkas som att ateistiskt budskap, 

men så är inte fallet. Det är religionen, inte Gud som hon är skeptisk till.  
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     Enligt hennes tolkning av religion tycks det vara något som handlar om mer skillnader som 

ligger på ytan mellan olika grupper, om en tillhörighet som kväver människans egna ansvar 

och tänkande. Andlighet är däremot något som har en högst positiv betydelse i Madonnas 

begreppsvärld: ”The only thing that´s gonna change the world is spirituality ..” (153:19-) 

Andlighet tycks kopplas samman med tro, hopp, medvetande och ljus.  

     ”I like Cabbalah” säger  Reshma, en av Madonnas dansare, ”It doesn´t conflict with 

Hindism because it´s not a religion”.(08:48-) En av scenerna som visas från ”Re-invention 

tour” i filmen är låten ”American life” där Madonna sjunger: ”I´m not a christian and I´m not 

a jew..” (”American life”, 2003, Madonna, Mirwais Ahmadzaï , American life). Även här 

förtydligar Madonna att hon inte vill tillhöra en specifik religion. Det gör hon likaså då hon 

talar på Spirituality for kids, en gala i Israel. Hon inleder med att hon förtydliga att hon inte är 

där som en representant för en religion. Utan som en Kabbala studerande.  

     Enligt Kabbalah centres hemsida (www.kabbalah.com 2008, 22/4) står inte läran i konflikt 

med någon religiös tro utan är en visdom som kan användas av människor från alla olika 

religiösa praktiker för att förbättra den spirituella erfarenheten. Madonna, en uttalad 

Kabbalastudent, har troligtvis  delvis hämtat sin åsikt, och många andra tankar i filmen, ifrån 

den läran.  

     Skillnaderna i begreppen, att vara religiös eller att vara andlig har betytt ungefär samma 

sak i min begreppsvärld. För att förstå de bättre använder jag mig av svenska akademiens 

ordlista.  

     Religion betyder ”sammanfattningen av dels en människas l. ett samfunds o. d. 

trosföreställningar med avs. på en högre gudomlig makt”. Andlighet betyder ”egenskap(en) 

att vara andlig.” enligt svenska akademiens ordlista,(www.saol.se) alltså att vara i det andliga, 

det bortom kroppen och det världsliga. Religiositet betyder: ” egenskapen l. förhållandet att 

vara religiös” och religiös likställs med att vara andlig. Så alltså så kan andlighet och 

religiositet höra ihop. Men andlighet och religion är inte samma sak, även om religion har en 

andlig dimension.  

     För Madonna tycks det viktigt att tydligt separera andlighet från religion. Begreppet 

religion kopplas snarare ihop med organiserade samfund i hennes uppfattning. Att sätta upp 

gränser emot andra.  I religionen tycks individens egna ansvar försvinna. Människor slutar att 

ställa frågor och förlitar sig blint på samfundet. Religion skapar separering från andra som i 

slutändan skapar konflikter.  

      Då Madonna talar på  Spirituality for kids, tar hon barn som exempel på rätt sätt att se 

världen: ”..they do not see the world in a fragmented way” (1:58:26) Barn bryr sig inte om 
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hudfärgen eller vilken religiös klädnad man bär. I detta är de ett föredöme. Madonna 

uppmanar till vuxna att se världen som genom ett barns ögon. 

     Madonna läser en historia: 
 

Rabbi Abba sat at the gat at the city Lod. He saw a man sitting on a ledge protruding from a mountainside. 
He was weary from the road, so he sat down and slept. While he was sleeping, he saw a snake coming 
toward him. A reptile emerged and killed the snake. When the man woke up, he saw a the dead snake. 
He stood up and the ledge, which had been torn from the mountain, fell to the valley below. Thus, he 

was saved, for having risen a moment later he would have fallen together with the ledge into the 
valley and been killed. Rabbi Abba came to him and said, “What have you done that the Holy one, 
blessed be He, performed for you two miracles?” And the man said “In all my days I forgave and 

made peace with any man who did evil by me. Thus, I did not harbour hatred all that day for the harm 
he did me. I tried to do kindness by them” (1:21:06-) 

 
     Med hjälp av värdeladdade berättelser, så som denna, har mänskligheten i tusentals år 

kommunicerat kring hur vi ska bete oss. Med syftning till ”icke-empiriska krav och 

väsen” lär sig människan hur hon ska bete sig, och inte bara för att det gör samlevnaden 

lättare mellan människor. Utan för att en högre makt skapat det så. Om människan lär sig 

konsten att förlåta dem som gör henne skada, och dessutom önska dem väl, kan Gud 

skydda oss från olyckor. Han kan utföra mirakel för vår skull om vi handlar rätt. 

     Vikten av att kunna förlåta är ett budskap som finns i många religioner, bland annat i 

inom den katolska kristendomen där Madonna fått sin uppfostran. Hon nämner i filmen 

att den läran hon studerar, Kabbala, i grunden har samma budskap som det Jesus 

predikade.(1:48:16) Men det tycks som att budskapet har talat till henne på ett djupare 

plan nu, som att det vore för första gången hon förstått det.  

     Berättar Madonna berättelsen endast för dess sedelärande karaktär eller också för att 

hon tror på att Gud kan genomföra mirakel?  

     En uppfattning kan vara att Madonna är en religiös person som vill påverka människor 

i den riktning hon tycker är riktig. I den strävan vill hon upplysa om vikten av andlighet. 

Att Madonna använder sig av religiösa berättelser och religiös symbolik skapar förståelse 

hos människor uppväxta i en värld där dessa begrepp är välkända. Användandet av ett 

etablerat religiöst språk berättar också att hennes egna budskap är ett religiöst budskap.  

      

5.4 Madonnas budskap och religionens återkomst 

 
Jag har i tidigare delar sökt att finna ut Madonnas budskap och huruvida budskapet uppfattas 

som religiöst eller ej. I denna del kommer jag att undersöka om hennes budskap är ett tecken 

på religionens återkomst, så som Sigurson beskriver det i sin bok från 2003. 
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      Madonna väljer att presentera sitt budskap i form av en film. Sigurdson menar att filmen 

till stor del har blivit det medel genom vilket många människor bearbetar sina livsfrågor. 

Madonna utnyttjar filmens potential till identifikation, hon ger publiken tillträde till sitt liv 

och sina tankar. Hon presenterar sin syn på världen idag och på hur vi kan förändra den. På så 

vis använder hon sig av ett grepp som ligger i tiden, hon kunde ha valt ett annat. Hon kunde 

exempelvis ha valt att resa runt i kyrkor eller skriva en bok (hon har skrivit barnböcker). Men 

hon väljer att göra en film; ett tidens tecken.  

     Det finns också ett kommersiellt intresse i filmen, något som också överensstämmer med 

vissa av de tecken som Sigurdson presenterar. Men i fallet med filmen tror jag inte att 

Madonna använder religionen som ett varumärke för att skapa djup och mystik till sin vara. 

Snarare tror jag att hon använder sin status som popstjärna  för att kunna förmedla sitt andliga 

budskap.  

     Fans vill höra sånger från Madonnas turné, se klipp från showen och se hur en stjärna lever 

sitt liv. Ungefär det som de fick då  ”In bed with Madonna” släpptes 1991. (2006 var den 

filmen fortfarande den sjätte mest inkomstbringande filmen i historien. 

(en.wikipedia.org/wiki/Madonna:_Truth_or_Dare)  

     2005 då ”I´m going to tell you a secret” släppptes fick publiken mycket av samma vara. 

Filmen visar delar av hennes konsert och tittaren får följa med bakom scenen. Men de fick 

också mycket annat. Tittaren får veta om Madonnas andliga övertygelser, höra hennes tankar 

om hur hon ser på världen och hur den kan förändras. Då människor köpte musikskivan ”I´m 

going to tell you a secret” 2005 fick de DVD-filmen med på köpet. Inte tvärtom. Ett 

antagande är att det fungerade på det viset eftersom fler människor köper Madonnas musik än 

en film om henne. Madonna tycks ha velat försäkra sig om att människor ska se filmen. Det 

tyder också premiärvisningen av filmen på, eftersom den skedde på MTV. En TV-kanal som 

miljoner människor har tillgång till. Enkelt och så gott som gratis för människor att se. Så i 

detta fall tycks inte religionen användas som ett kittlande säljknep, likt ett krucifix i ett 

dekolletage, utan som något som snarare medföljer till något mer säljande.   

     Likt Douglas Coplands bok ”Livet efter Gud” tycks Madonna genom sin karriär ha 

ifrågasatt traditioner och moral. Hon uttrycker att då hon födde sin dotter kom hon till en 

existentiell kris, vad skulle hon lära sin dotter om livet, hon visste ju ingenting? Efter det 

tycks hon ha upplevt ett andligt uppvaknande. Livet har förändrats. Det verkar som att 

Madonna likt huvudpersonen i ”Livet efter Gud” insett att hon behöver en andlighet för att 

förstå världen. Hon behöver Gud (eller Ljuset). Den sekulära världen har blivit post-sekulär. 

Samtidigt bör det nämnas att eftersom Madonna är uppvuxen i en katolsk familj kanske 
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hennes privata värld varit aldrig varit sekulär. Hennes hemland USA har heller aldrig varit 

lika sekulärt som exempelvis Sverige. 

     På omslaget till skivan ”Hard candy”(2008) poserar Madonna i boxarkläder och mitten av 

bilden är lite lik det omslag som Sigurdson nämner Svenska Bibelsällskapet utgåva av 

Lukasevangeliet: tre år som förändrade världen, i Madonnas dekolletage vilar juvelbestrött 

krucifix. En samtidig sexualisering av religionen och sakralisering av sexualiteten, som Ward 

uttryckte det (Sigurdson, 2003, s.30).  

     Men jag ser inte att Madonna använder sig av andliga budskap och religiösa symboler i 

kommersiella syften. Det tycks inte vara ett drag från hennes sida för att kännas aktuell och 

med i sin samtid. Det är inget grepp för att sälja film och skivor. Något som saknas är en vilja 

att chocka, att provocera. Ett sådant grepp skulle kunna kopplas till att söka medial 

uppmärksamhet. Madonnas andliga uppvaknande tycks vara hennes sanning och den 

sammanfaller med en tendens i tiden.  

      Sigurdson (2003) skriver att intresset för religiositet har ökat inom media, litteratur och 

film ska ha ökat. Bibeln 2000 sålde en miljon upplagor de första månaderna. Detta får mig att 

tänka på att vi köper kokböcker som aldrig förr trots att vi lagar mindre mat hemma. Är 

religiös litteratur något liknande? Liksom kokböckerna som står vackert uppställda i köket 

utan att användas. De har fina bilder men vi använder de inte,  är det samma sak med den 

religiösa litteraturen? Den är en slags alibi för något intressant och djupt vi vill ha i våra liv 

men som vi egentligen inte tillägnar oss. En del av en image att presentera. Eller handlar det 

om något vi vill ha, men inte förmår att förstå? 

 
6 SLUTDISKUSSION 

 
Jag har studerat religiositet i populärkulturen och sökt att finna svar om hur budskap och 

religiositet uttrycks idag i populärkulturen via en dokumentär- och musikfilm om och av den 

amerikanske popartisten Madonna. I uppsatsen har jag även använt mig av Ola Sigurdsons 

(2003) teorier om religionens återkomst och sökt igenom materialet för att finna om dessa 

tycks sammanfalla med varandra. Om det är så, att Madonnas andliga intresse och budskap 

berättar om en trend i västvärlden.  

     Det huvudsakliga budskap som jag uppfattat i filmen handlar om att andlighet kommer att 

rädda världen. Det är motgiftet mot individens stora ego, mot krig och ondska. Det är att följa 

universums eviga lagar. Till alla de olika frågor och problem som tas upp i filmen tycks svaret 

vara det samma. Att utöva andlighet.  
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     Till sin natur tycks denna andlighet handla om ett starkt individuellt ansvar. Varje 

människa ska ta ansvar för alla sina tankar och handlingar. Då människan är medveten om det 

börjar hon agera efter de saker som skapar välsignelser i världen. En mening i vår existens är 

att förenas till ett medvetande, därför ska människan undvika sånt som skapar fragmentering. 

Så som religion, som Madonna menar, separerar människor ifrån varandra och skapar gränser 

och fokus på olikheter. Enligt henne måste fråga oss själva varför vi är här på jorden. För det 

finns en mening. Något vi ska åstadkomma något med våra liv. Jag uppfattar det som att hon 

ser meningen med våra liv i  att skapa ljus och kärlek på jorden. Meningen uppfylls genom 

andlighet.  

     Det budskap som Madonna lämnar i filmen är religiöst. Hon tror på en kraft som skapat 

allt levande. På Universums lagar som går bortom alla mänskliga lagar. Madonna uttrycker 

att andlighet är det som är svaret på alla problem på vår jord. Genom filmen använder hon sig 

av ett religiöst språk, himmelen, helvetet, Gud och Jesus. Detta trots att hon uttrycker kritik 

mot religion och menar att det är en av de största anledningarna till att det finns så mycket 

krig på vår jord. Varför då använda sig av ett språk som för tankarna till just dessa religioner? 

     Jag tror att det är för att Madonna i filmen inte enbart vänder sig till sekulära människor, i 

syfte att få de att praktisera andlighet. Hon riktar sig också till religiöst praktiserande 

människor. Även dem vill hon nå med sitt budskap. Eftersom hon är kritisk till religion skulle 

det annars ha kunnat vara en möjlig tanke för henne att använda sig av ett annat språk. Ett 

språk som inte förde tankarna till de Abrahamitiska religionerna, som t ex new age traditionen 

försökt att skapa. Ett nytt alternativ symbolspråk. Men Madonna väljer, i huvudsak, ett 

etablerat religiöst språk. Säkert för det är det som används inom den tradition där hon verkar, 

men också i syfte att tala till en större massa. Hennes negativa syn på religion återkommer i 

filmen, hennes syfte är att presentera ett alternativ för människor som redan finns inom en 

religion. Svaret är förstås den återkommande andligheten. 

     Madonnas karriär är fylld av religiösa inslag. Hennes namn för tankarna till Jungfru Maria 

och hon har en katolsk uppfostran. Detta i kombination med en sexig image och sexuellt 

liberalt budskap. Under mitten av 80-talet skapade hon mode med sina trasiga kläder, 

spetshandskar och krucifix. Hennes videos har fått mycket uppmärksamhet för att innehålla 

mycket religiös symbolik, företrädesvis kristen, och likaså hennes liveshower. I de 

sammanhangen har hon också fått mycket kritik för sitt delvis banbrytande sätt att skildra 

sexualitet. I kombination var religion och sexualitet ett säkert sätt att få löpsedlar. Och så kan 

det fortfarande vara.  
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     Religion är uppenbarligen ett ämne som genom tiderna fascinerat henne, dels för att hon 

stått i konflikt med sin katolska uppfostran och det moderna sekulära samhället. Dels för att 

hon tycker om att skapa debatt. Jag betvivlar inte en sekund att Madonna medvetet använt sig 

av denna explosiva kombination, av religion och sex, i kommersiella syften.  

     Madonna har alltså tidigare använt sig av det som Sigurdson (2003) berättar om i ”Världen 

är en främmande plats”. Att religionens återkomst är delvis som ett varumärke. Som kitsch 

och en mystifiering av det ytliga.  

     Men idag är det inte på det viset som hon använder sig av sin nyfunna andlighet. Hennes 

Kabbalastudier skulle enligt min mening troligare kunna ha en negativ effekt på hennes 

karriär. För den stora massan är det något främmande och pressen skriver ofta negativt om 

den ”sekt” som popstjärnan nu verkar inom. ”I´m going to tell you a secret” kom inte i 

närheten av den framgång hon hade med sin första popdokumentär. Madonnas andliga 

uppvaknande är en personlig utveckling som popartisten vill dela med sig av till sin publik. 

Inte för att det kommer att få henne att sälja mer. Utan för att det är hennes övertygelse.  

     Om det är så som biografiförfattaren J. Randy Taraborrelli menar, att få artister har haft sitt 

finger på samhällets puls som Madonna, så berättar det här något intressant.  

     Sigurdson (2003) menar att hur religionens återkomst ser ut i framtiden är ovisst. Den kan 

vara här för att gjuta liv i minnen från fornstora dagar och kanske sedan slumra igen, för att 

den inte passar in i vår tid. Eller så är den bara här bara som kitsch. Eller kanske som en tröst i 

den värld som tycks främmande då vi insett att inte ens vetenskapen har svar på allt. Alla tror. 

Ingen vet. Som kristen teolog hoppas Sigurdson givetvis att den kristna kyrkan kan ha en plats 

i framtiden. 

     Västvärlden idag präglas i hög grad av individualismen. Det är individens egna mål och 

begär som står i fokus, inte statens eller annan överordnande grupp. Inte många unga 

människor i dagens Sverige frågar sig idag, vad kan jag göra för landet. Individualismen 

motsätter sig begränsningar så som religion och kollektivism eftersom det hindrar och 

begränsar individens egna val. 

     Ponera att Taraborrelli har rätt, att Madonnas känsliga sinne känt av sin samtids puls 

korrekt, så som hon gjort så många gånger förr. Då skulle detta innebära att religionen inte är 

på väg tillbaka. Det skulle betyda att religionens återkomst är ett felaktigt ordval. För 

religionen är då en snart utdöende företeelse som inte passar i vår tidsålder. Det är andlighet 

som kommer in i vår värld. En modern andlighet. 

     Jag gjorde under 2007 intervjuer med 19 stycken ungdomar på St:Görans gymnasium 

angående deras livsåskådning. En majoritet (11 av 19) gav uttryck för någon slags 
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privatreligiositet. Med det begreppet menar jag att de uttryckte en tro på något andligt, på 

någon slags skapande kraft eller ”någonting”. De hade olika teorier om livets mening och var 

av tron att människans själ på något vis går vidare efter döden. Sex stycken av ungdomarna 

gav svar som var helt och hållet ateistiska och tre stycken var praktiserande muslimer. 

    Jag påstår inte att min lilla intervjuundersökning tydligt kan berätta om hela västvärlden 

moderna religiositet, men jag tror ändå att svaren är ganska signifikativa för vår samtid. Det 

finns många människor som tror, men de vill tro på sitt eget sätt. De längtar inte efter att 

tillhöra en religiös tradition där de måste stämma in på ett antal gemensamma trossatser för att 

få tillhörighet. För dessa människor är det viktigt att ha en tro, men den måste få vara deras 

egen. Jag tror att om man skrapar på ytan av denna egna ”tro” upptäcker man nog ganska 

snabbt att den är en blandning av främst protestantisk kristendom, new age och buddism.  

     Vad jag menar med att ta upp undersökningen är att jag tror att det finns en stor procent 

människor i västvärlden som har en andlig syn på livet. Religiositeten har aldrig helt 

försvunnit i sekulariseringens utbredning. Men i denna individualismens tidsålder tror jag inte 

att det är de stora etablerade religionerna som kommer få flera anhängare. Det skulle i sådana 

fall kräva en stor anpassning för att göra plats för den moderna, individualistiska människan 

Jag tror att människor vill plocka det de själva tycker om ur olika religioner, filosofier och 

ideologier och utöva en andlighet på de sätt som passar de själva.  

     Samtidigt tycker jag att Graham Ward har en poäng i att det moderna samhället har velat 

fått oss att tro att religionen är en privatsak, en slags abstrakt idé. Han menar att det inte är 

möjligt, religioner kan endast existera där de kan förkroppsligas. Utan en kyrka eller moské 

saknar religionen kropp. Så vad händer då med den individualistiska människans egna, diffusa 

tro? Kan den leva vidare utan kropp? Som en abstrakt idé? Eller kommer den att finna en 

kropp på ett nytt sätt? 

    Den andlighet som Madonna praktiserar skiljer sig i mina ögon ganska lite, eller inte alls, 

från annan religiös utövning. Hon studerar gamla religiösa texter och försöker att leva sitt liv 

efter deras budskap, ber böner, och deltar i religiösa gruppsammankomster. Så som livet ser ut 

för de flesta som tillhör en religion.  

     Hon har en poäng i att individens egna röst och ansvar ofta försvinner inom religiösa 

grupper. Många krig bekämpas i religionens namn. Det är enkelt att bara följa blint, slippa 

tänka och ha ett eget ansvar. Inom Kabbala rörelsen menar hon att man hela tiden uppmuntras 

att ställa frågor och inte acceptera något man inte tror på. Den ska anses som en lära, inte en 

religion. 
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     Men hur mycket av tankarna som presenteras i filmen har Madonna fått från något annan 

rörelse än Kabbala? Är inte också den rörelsen en som tycks samla på sig människor som tror 

blint? Folk som betalar tusentals kronor för att bära det speciella röda armbandet som skyddar 

mot ”det onda ögat”. Eller för att dricka en speciell sorts Kabbalavatten. Det är i alla fall vad 

många tidningar skriver om.  

    Vad religionens återkomst innebär kan vi bara spekulera kring. Kanske är det bara en 

dödsryckning från en snart utdöende företeelse. Eller så är det sekulariserade samhället, som 

trots allt inte funnits särskilt länge, som försvinner framför ett religiöst präglat samhälle. 

Kanske är popartisten Madonna en framtida religiös ledare. Alla tror. Ingen vet. 

     Om religionen nu är tillbaka i västvärlden, låt oss hoppas att är som en kraft som skapar 

fred och kärlek bland människor, snarare än krig och splittring. 
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