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Abstract 
This is a literature- and document analysis of what new Swedish students in Religious 

studies learns about perspectives on religion, and perspectives on religion expressed by 

Swedish law. Course literature from Swedish universities together with Swedish law 

texts is the material for analysis. Mary Douglas classification theory is used to explain 

how we categorize our world as individuals and groups. The result of the study shows 

that the perspectives on religion expressed in the selected course literature differs very 

much from the perspectives expressed by Swedish law. Via legislation, the Swedish 

state conserves the Christian Church-perspective that the Swedish universities for 

Religious studies seem to have moved on from; a perspective that gets a lot of critique 

in large parts of selected literature. In the analyzed course literature, the cultural studies-

approach is dominating, together with elements from phenomenology. 
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Sammanfattning 
En studie av vilka perspektiv på religion nya svenska studenter i religionsvetenskap lär 

sig om på högskolor och universitet, samt vilka perspektiv på religion som svensk lag 

ger uttryck för. Litteraturstudier av för syftet utvald kurslitteratur i religionsvetenskap 

på svenska högskolor och universitet har genomförts, liksom dokumentanalys av 

svenska lagar som rör religionsdefinitioner. Teorin som används för att förklara hur vi 

som individer och grupper kategoriserar vår omvärld är Mary Douglas 

klassificeringsteori. Resultatet av studien visar att den utvalda kurslitteraturens 

perspektiv på religion som fenomen och begrepp skiljer sig markant från det perspektiv 

som uttrycks av svensk lag. Den svenska staten konserverar i lagstiftning det kristen-

kyrkliga perspektiv på religion som de religionsvetenskapliga lärosätena tycks ha 

lämnat därhän; ett perspektiv som möter stark kritik i största delen av utvald litteratur. I 

kurslitteraturen dominerar istället ett kulturvetenskapligt perspektiv på religion, med 

fenomenologiska inslag. 

 

Nyckelord: religion, definitioner, stat, lagar, Sverige  
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1. Introduktion 
Som ny student i religionsvetenskap blir du introducerad i en vid begrepps- och 

resonemangsvärld kring det fenomen vi kallar religion. Oavsett om du efter dina studier 

går vidare till forskning, till att bli lärare eller något annat, så är det grundläggande 

kunskap och referensramar från högskolan eller universitetet du efter avslutad 

utbildning får med dig. I båda fallen kommer du att föra vidare just ditt perspektiv på 

religion och religionsvetenskap, utifrån dina inlärda referenser, till studenter i 

skolvärlden eller kollegor i arbetslivet – och därmed också till samhället i stort. 

 Om vi ser samhället som staten har ju även staten något av en lärande status vad 

gäller religion. I lagar och förordningar talar man om för sina medborgare vad som är 

religion. Bidrag ges till organisationer som räknas som trossamfund, vilket innebär att 

de måste uppfylla lagstadgade kriterier för detta. Religionsbegreppet får således 

samhälleliga konsekvenser. 

 Så vad är det egentligen som lärs ut om vad religion är på högskolor i och vid 

universitet i dagens Sverige? Och vad säger staten om vad som är religion? Det skulle 

vara intressant att undersöka detta lite närmare, och det är precis vad jag ska göra i 

denna studie. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka den svenska religionsvetenskapens samtida 

perspektiv på religion, dels att undersöka den svenska statens perspektiv på religion. 

Med andra ord och mer avgränsat; vad är det som lärs ut om religion som begrepp och 

forskningsområde i kurslitteratur till religionsvetenskapliga introduktionskurser vid 

svenska högskolor och universitet, och vilket perspektiv på religion ger svensk lag 

uttryck för? 

 

Frågeställningarna lyder:  

1. Vilket eller vilka perspektiv på religion lärs ut i Religionsvetenskap 1/A på svenska 

högskolor och universitet, vårterminen 2018? 

2. Vilket eller vilka perspektiv på religion ger Lag om trossamfund 1998:1593, Lag om 

stöd till trossamfund 1999:932 och Lag om Svenska kyrkan 1998:1591 uttryck för? 
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1.2 Metod och material 
Som metod kombinerar jag litteraturstudier med dokumentanalys. Litteraturstudierna 

koncentreras till religionsvetenskaplig litteratur om religion som begrepp och 

forskningsområde; närmare bestämt kurslitteratur från introduktionskurser i 

religionsvetenskap, på grundläggande högskole- och universitetsnivå. Viss 

kompletterande religionsvetenskaplig litteratur tillkommer, som grund för reflektion. 

 För att finna för syftet relevant litteratur sökte jag på antagning.se, 1 en sajt som 

samlar alla svenska högskolors och universitets samtliga kurser och program. 

Religionsvetenskapliga kurser på lägsta grundnivå, det vill säga på nivån för 

introduktionsterminen till ämnet, var mitt fokus, då jag utgår från att det är främst där 

introduktionen till religion som begrepp och forskningsområde ges, som bas för vidare 

studier i ämnet. Ett andra antagande är att flest elever läser Religionsvetenskap 1, även 

kallat Religionsvetenskap A eller Religionsvetenskap grundkurs, relaterat till antal 

elever på fortsättningskurser i området.  

 Jag sökte på antagning.se efter kurser med sökbegränsningen kurser, grundnivå, 

”Religionsvetenskap 1”, vårterminen 2018, med sökresultatet 45 träffar. Med samma 

sökbegränsning sökte jag på ”Religionsvetenskap A”, och fick då 62 sökträffar. 

 De 30-poängskurser på 2- och 3-nivå som kom upp i sökresultatet valde jag bort, 

då de inte är på introduktionsnivå. Därefter sållade jag bort alla kurser som innehöll 

rubrikorden ”teologi” och relaterade termer såsom ”bibeln”, ”islam-studier”, ”judaistik” 

och ”Luther och hans värld”. Om kursrubriken inte talade om teologi, men kursmålen 

eller kurslitteraturen gjorde det, så valde jag bort kursen. Andra kurser som redan i 

kursrubriken avslöjade att de inte berör samtida och övergripande resonemang kring 

religionsdefinitioner, som exempelvis ”Jungiansk psykologi”, ”Perspektiv på integrativ 

medicin” och ”Etik och ledarskap”, valdes även de bort. Renodlade kurser i metod, 

historiska språk och kurser i religionshistoria likaså. 

 Sammanlagt fick jag ihop sju relevanta kurser, vilka var dessa: 

Religionsvetenskap 1 vid högskolan i Gävle, Religionsvetenskap 1 vid högskolan i 

Dalarna, Religionsvetenskap A vid Södertörns högskola, Religionsvetenskap grundkurs 

vid Umeå universitet, Religionsvetenskap grundkurs vid Göteborgs universitet, 

Religionsvetenskap A vid Mittuniversitetet och Religionsvetenskap A vid Uppsala 

universitet. Grundkurser i Religionsvetenskap ges även vid fler högskolor och 

universitet, men inte vårterminen 2018.  
                                                 
1 Antagning.se (elektronisk). http://www.antagning.se (2017-11-06). 

http://www.antagning.se/
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 Kurslitteraturlistorna från högskolan i Gävle, Uppsala universitet, 

Mittuniversitetet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola 

fanns upplagda på internet. För att få tag på litteraturlistan från högskolan i Dalarna 

kontaktade jag kursansvarig som mailade den till mig. 

 I genomgången av kurslitteraturlistorna bedömde jag relevans utifrån 

kursmomentens rubriker, boktitlar, och i vissa fall även utifrån egna studier av 

förekommande litteratur. Kursmoment med rubriker som ”Historien om Abrahams 

gud”, ”Kristen tro och tradition”, ”Ungas livsfrågor och religionsundervisningen” och 

”Den mystika vägen” valdes bort, liksom boktitlar som ”Barns tankar om livet” och 

”Människan och hennes symboler”. 

 Utvald litteratur sorterad efter lärosäte bifogas som bilaga. 

Vad gäller material för dokumentanalys utgörs det av nuvarande svensk lagstiftning 

kring trossamfund; Lag om trossamfund 2, Lag om stöd till trossamfund 3 och Lag om 

Svenska kyrkan. 4 

 

 

  

                                                 
2 Lag om trossamfund 1998:1593 (elektronisk). http://www.riksdagen.se (2017-02-28). 
3 Lag om stöd till trossamfund 1999:932 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02). 
4 Lag om Svenska kyrkan 1998:1591 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02). 

http://www.riksdagen.se/
http://riksdagen.se/
http://riksdagen.se/
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1.2.1 Avgränsningar 
Utgångsperspektivet i studien är svenskt och västerländskt, då den största delen av 

materialet är religionsvetenskaplig litteratur skriven av främst nordiska och andra 

västerländska författare. Till västerländska författare räknar jag västeuropeiska och 

amerikanska sådana. 

 Litteraturen som behandlar religion som begrepp och forskningsområde har valts 

från kurslitteraturlistor för sju högskole- och universitetskurser i Religionsvetenskap 1, 

Religionsvetenskap A och Religionsvetenskap grundkurs. Dessa sju grundkurser ges 

samtliga i Sverige under vårterminen 2018. Eventuella förändringar i kurslitteraturen 

innan terminsstart innebär en begränsning i materialet. 

 Studien får ett religionsdidaktiskt perspektiv i och med att den tar upp vad som 

lärs ut om religion som begrepp och forskningsområde i svensk högre utbildning, även 

om en viss begränsning finns i detta, då urvalet i sig begränsar. Detta i och med att 

litteratur som berör ämnet omedvetet kan ha förbigåtts i urvalsarbetet i och med 

misstolkningar av litteraturens innehåll – något som får tas i beaktande. 

 Föreläsningar och seminarier är inte med i materialet, vilket gör att allt som lärs ut 

om religion som begrepp och forskningsområde inom utvalda kurser inte finns med i 

analysen. Dessutom läses kurslitteratur ofta i valda delar, men det har jag inte tagit 

hänsyn till i denna studie. Fokus ligger på introducerande kunskap om religion som 

begrepp och forskningsområde, och de delar i utvald kurslitteratur som tar upp detta 

finns med i materialet till uppsatsen. 

 Denna uppsats har även ett statsvetenskapligt samt juridiskt perspektiv i det att 

lagtexter utgör del av materialet och analysen säger något om hur statens resonemang 

kring religion påverkar fördelningen av svenska skattemedel. 
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1.5 Mary Douglas klassificeringsteori 
I den analyserande diskussionen används socialantropologen Mary Douglas klassifi-

ceringsteori för att förklara hur vi som individer och grupper kategoriserar och 

betecknar vår omvärld. 

Douglas teori om människan som kategoriserande varelse grundar sig på hur 

’renhet’ och ’orenhet’ hanteras i olika kulturer. Hennes systematisering av trosföre-

ställningar kring renhet och orenhet är talande för teorins grundantaganden: 

 
Jag tror nämligen att föreställningar om avskiljande, renande, 

avgränsande och bestraffning av överträdelser har till sin huvuduppgift 

att systematisera en i grunden oordnad upplevelse. Det är först genom 

att överdriva skillnaderna mellan inre och yttre, övre och undre, 

kvinnligt och manligt, för och emot, som något som överhuvudtaget 

liknar ordning kan skapas.5 

 

Effekterna av människans kategoriska tänkande syns i allt ifrån religiösa övergångs-

ritualer till sekulära samhällsinstitutioners normförmedling, vilket är det genomgående 

temat i Mary Douglas verk Renhet och fara (1966).  

Douglas teori går sammantaget ut på att våra intryck ordnas i ett mönsterstyrt 

schema, där intrycken som bäst passar in i befintlig referensram lättast tas in. Även 

tvetydiga signaler tenderar att anpassas in i befintligt mönster, medan disharmoniska 

intryck förkastas. För att kunna accepteras måste intrycken få en beteckning och ett 

fack, att lätt placeras in i. Svårsorterade och gränsöverskridande intryck kan uppfattas 

som såväl farliga som stimulerande eller obehagliga. 

Vad vi än tar in för att tolka är redan inordnat i ett referenssystem som vi med 

hjälp av omvärlden skapat åt oss själva, menar Douglas. Vi tar alltså inte passivt emot 

färdigt formade intryck ”precis som en palett mottar en klick färg” 6, som hon uttrycker 

det. Minnen och igenkänning bygger på att tidigare intryck är ordnade i ett visst 

schema, utifrån vilket sinnesintryck filtreras och tas in utifrån intresse och en 

mönsterskapande tendens. Mitt bland omvärldens alla intryck skapar vi så oss en egen 

stabil värld där allt känns igen, är väl inordnat och beständigt.  

Med tiden och lagrade erfarenheter utifrån våra klassificeringar blir bestämda 

beteckningar allt viktigare, vilket bygger in en konservativ benägenhet som ger oss 

                                                 
5 Douglas 1966: 13–14. 
6 Douglas 1966: 56. 
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trygghet. Nya upplevelser ger behov av modifiering för att finna plats i vårt 

referenssystem. Liknar nya upplevelser de gamla stärker det våra inarbetade kategorier 

och beteckningar. Redan under varseblivningsmomentet har vi till stor del omedvetet 

valt ut och arrangerat det hela. Vi har likt djuren ett slags filter som endast släpper in det 

vi vet hur vi ska hantera. 

Vi kan döma ut, ignorera, förvanska eller inte lägga märke till sådant som inte 

passar in för att hålla våra referenser stabila, men vi kan även reflektera över våra 

klassificeringar – och till och med möta tvetydighet med tolkningar som utvecklar vårt 

klassificeringssystem. Vi kan förmå oss själva att notera sådant som vi tenderar att 

selektera bort, finna att vi sorterat intryck ’fel’, och bli såväl chockerade som förtjusta 

av detsamma. Tolkningsmönster och klassificeringar går följaktligen att ändra på. 

Individen är dock aldrig isolerad i sitt tolkande, menar Douglas. Omgivande 

kultur, exempelvis i form av samhällets autoritärt normativa värderingar satta i färdiga 

kategorier, påverkar. Dessa kategorier är till sin natur mer rigida, då de inte har samma 

förutsättningar att ändra sig som en enskild person. För att behålla sin trovärdighet 

måste dock en kultur bemöta gränsöverskridande krav och händelser, menar Douglas.7 

 Istället för Douglas teori skulle jag kunna ha använt exempelvis någon form av 

diskursteori, för att förklara hur olika diskurser skapas, återskapas och omförhandlas på 

gruppnivå. Jag anser dock att detta säger mest om hur vi fungerar som sociala varelser, 

och mindre om varför vi väljer att kategorisera och klassificera intryck som vi gör. På 

det sättet är Douglas teori mer grundläggande och förenklande, samtidigt som den i min 

tolkning har diskursteori inbyggd på det viset att intryck utifrån som vi automatiskt 

kategoriserar ofta kommer från andra människor i olika former av sociala sammanhang. 

 Douglas teori kan kritiseras för långtgående slutsatser utifrån uppdelningen ”rent” 

och ”orent”, samt att lämna mycket för tolkning. Detta får tas med i beaktan. Ironiskt 

nog kan Douglas teori även kritiseras för att vara svårkategoriserad. Är det en social-

antropologisk, psykologisk eller sociologisk teori? Alla tre, är min slutsats. 

  

                                                 
7 Douglas 1966: 55–61. 
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2. Disposition 
Studien inleds med en genomgång av tidigare forskning med anknytning till ämnet, 

samt mitt eget utgångsperspektiv, och sedan presenteras den litteratur som valts ut för 

analys. Efter genomgången av litteraturen analyseras och diskuteras denna, i relation till 

syfte, frågeställningar, teori och tidigare forskning. Avslutningsvis läggs studiens 

sammanfattade resultat fram, samt relaterat resonemang kring framtida forskning. 
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3. Tidigare forskning 
 
Jag har inte funnit någon tidigare forskning som behandlar det som tas upp i denna 

studie, men däremot tidigare forskning som delvis relaterar till ämnesområdet. 

Föreningen Lärare i Religionskunskap, FLR, ger ut tidskriften Religion & 

Livsfrågor. Temat för nummer 4 av tidskriften, utgiven 2011, var ”Teoretiska 

perspektiv på religion”. I temanumret behandlas fenomenologiska, kulturvetenskapliga 

och kognitiva perspektiv på religion, i tre vetenskapliga artiklar av tre olika religions-

historiker. Olof Sundqvist skriver om det fenomenologiska perspektivet,8 Torsten 

Blomkvist om det kulturvetenskapliga9, och Susanne Olsson om det kognitiva10. I en 

inledande text beskrivs dessa tre teoretiska perspektiv som aktuella och mer eller mindre 

dominerande i de religionsvetenskapliga kurser som ges vid universitet och högskolor. 

Kognitiva perspektiv på religion sägs vara under framväxt i Sverige, och tros få allt 

större plats i forskning och undervisning framöver. 

 Perspektiven innefattar antaganden om vad religion är, hur fenomenet kommer till 

uttryck och varför det finns – något som ses påverka religionsundervisningen i linje med 

följande citat: 

 
Hur man som lärare, medvetet eller omedvetet, förhåller sig till dessa perspektiv kan 

påverka religionsundervisningen med avseende på vad som inkluderas respektive 

exkluderas, hur religionens relation till kultur och samhälle kan förstås samt vilka frågor 

som fokuseras.11 

 

Fenomenologin bär med sig främst två saker; en begreppsapparat för kategoriska 

jämförelser av olika religiösa traditioner, samt försök att se dessa från den troendes 

perspektiv. Det kulturvetenskapliga perspektivet innebär att förstå religion som kulturell 

och samhällelig företeelse, med fokus på människan och mänskligt agerande, variation 

och förändringsprocesser, snarare än på allmänna läror och abstrakta föreställningar.  

Det kulturvetenskapliga perspektivet ställer också krav på självreflektion, och ett 

kritiskt förhållningssätt till det akademiska sammanhang där man själv formats, som 

student, lärare eller forskare. Vad gäller det kognitiva perspektivet på religion går det ut 

                                                 
8 Sundqvist, Olof (2011). Fenomenologiska perspektiv på religion. Religion & Livsfrågor, Nr 4 2011, sid 
8–11. 
9 Blomkvist, Torsten (2011). Kulturvetenskapliga perspektiv på religion. Religion & Livsfrågor, Nr 4 
2011, sid 12–15. 
10 Olsson, Susanne (2011). Kognitiva perspektiv på religion. Religion & Livsfrågor, Nr 4 2011, sid 16–18. 
11 Blomkvist, Torsten (2011). Religion & Livsfrågor, Nr 4 2011, sid 6. 
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på att förklara vad som anses vara religiösa föreställningar och företeelser utifrån 

människans kognitiva funktioner. Enligt detta perspektiv präglas även de kognitiva 

anlagen av kulturella faktorer i individens omgivning. 

 I min egen studie ”Trossamfund som intresseorganisationer med politiska mål: En 

studie av svenska statsbidrag till trossamfund” från 2017, problematiseras statens 

religionsdefinition, och slås fast som starkt kristet färgad, snäv och partisk, vilket 

exempelvis påverkar nyreligiösa rörelsers möjlighet att få statliga bidrag.12 

 

3.1 Mitt utgångsperspektiv: Resursmobiliseringsteorin 
Min egen förförståelse och hypotes om vad som avgör vilka begreppskategoriseringar 

som blir dominerande på grupp- och samhällsnivå grundar sig på resursmobiliserings-

teorin, som utvecklad av Bob Edwards och Melinda Kanes, båda amerikanska 

professorer i sociologi, med fokus på intresseorganisationers politiska påverkan.13 

Teorin är ett alltför omfattande analysverktyg att använda fullt ut i denna studie, och får 

istället förstås av läsaren som mitt utgångsperspektiv. 

 Teorin baseras på bland andra Charles Tillys From Mobilization to Revolution 

från 1978, John D. McCarthys och Meyer Zalds Resource Mobilization and Social 

Movements: a Partial Theory från 1977, som kan sägas vara originalverken för denna 

gren av resursmobiliseringsteorin. Teoribildningen tog fart i kölvattnet efter upp-

komsten av folkrörelser med politiska mål i USA under 1960- och 1970-talen.14 

 För att uppstå, utvecklas och uppnå sina mål krävs för en intressegrupp att ha 

olika typer av resurser. Vilka resurserna är, och hur de påverkar gruppens utveckling 

och möjlighet att påverka politiskt, har Edwards och Kane ett teoretiskt ramverk för. 

Kortfattat och något förenklat säger det oss att ju mer en rörelse har av nedanstående 

typer av resurser, desto mer troligt att den uppnår handlingsutrymme och politiskt 

inflytande. Resursegenskaper, hur resurstillgång uppnås och vilka mekanismer som styr 

det, ger ytterligare förklaringsdimensioner.13 

 

                                                 
12 Westergren, Yanina (2017). Trossamfund som intresseorganisationer med politiska mål: En studie av 
svenska statsbidrag till trossamfund. Högskolan i Gävle. 
13 Edwards & Kane 2016: 205–232. 
14 Edwards & Kane 2016: 205–206. 
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3.1.1 Resurstyper 

De resurstyper Edwards och Kane tar upp i sitt teoretiska ramverk är ’materiella 

resurser’ inklusive pengar, mediakanaler/uppmärksamhet i media, ’mänskliga resurser’, 

’socialorganisatoriska resurser’, ’kulturella resurser’ och ’moraliska resurser’.15  

 Till materiella resurser räknas tillgångar i form av sådant som pengar, egendom, 

lokaler, utrustning och liknande. Pengar är den mest användbara och flexibla resursen 

här; kontextoberoende och kan bytas mot andra resurser.16 

 Mänskliga resurser kan innebära arbetskraft med allmän kompetens eller 

personbunden och specifik erfarenhet och kunskap. Här ingår också ledarskap. Denna 

resurs är personbunden, då individer själva bestämmer över sitt engagemang och sin 

arbetsinsats (i demokratiska ekonomier). På det viset är denna resurs inte lika flexibel 

som exempelvis pengar. Med socialorganisatoriska resurser menas allt ifrån befintlig 

infrastruktur till sociala nätverk, samhörighet och koalitioner. Kulturella resurser 

innefattar symboler, musik, litteratur, värderingar, identiteter, trosuppfattningar, 

beteendenormer, mediakanaler och kommunikationsnätverk. Slutligen kategoriseras 

legitimitet, erkännande, trovärdighet, support, sympati och kändisskap i begreppet 

moraliska resurser.15 

 

3.1.2 Resursattribut 

Vilka attribut kan då dessa resurstyper ha? Enligt Edwards och Kane kan de antingen 

vara oberoende eller kontextberoende, samt under enskild eller allmän ägo. Exempelvis 

är pengar kontextoberoende och kan bytas mot det mesta, medan lokala och 

ämnesspecifika resurser som exempelvis en skrivmaskin hemma hos en äldre journalist 

är en kontextberoende resurs. Pengar är enskild egendom, liksom personbunden 

expertis, medan kulturella resurser som beteendenormer eller trosuppfattningar är 

allmänt tillgängliga.17 

 

3.1.3 Resurstillgång 

Hur får en intresseorganisation då tag på dessa resurser - vilka är mekanismerna för 

detta? Det grundläggande här är enligt Edwards och Kane ’självproduktion’ av resurser. 

Det kan innebära många olika saker, från att engagera medlemmar och skapa sociala 

nätverk till att använda andra organisationer som agenter i eget syfte. Att socialisera 
                                                 
15 Edwards & Kane 2016: 212–229. 
16 Edwards & Kane 2016: 212–213. 
17 Edwards & Kane 2016: 218–220. 
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sina barn in i rörelsens värderingar, och utbilda ledare och aktivister är vanligt, liksom 

att skapa interna kommunikationsnätverk. Ideologier skapas genom sociala 

konstruktioner. Exempelvis bygger rörelser för medborgerliga och mänskliga rättigheter 

på en stark moralisk resurs i form av övertygelse, vilken sprids via produktion av 

kulturella resurser som konst, musik, litteratur och symboler, men också med hjälp av 

forskning och teknisk expertis. Det kan även handla om sådant som att sälja kakor för 

att skaffa pengar till rörelsen.18 

 Utöver självproduktion kan en organisation samla individuella och spridda 

resurser och omvandla dessa till kollektiva medel fördelade på rörelsens aktörer. Det 

kategoriseras som resurssamling, och kan vara donationer från vitt skilda håll, men 

också handla om samling av moraliska resurser i en publicerad lista med namn på 

respekterade individer och organisationer som skrivit under för organisationens sak. 

 Sedan har vi öppet resursutbyte och dolt resursutnyttjande. Här har man deltagare 

eller medlemmar från andra intresseorganisationer i sin grupp, och får på det viset 

tillgång till vissa av deras resurser, och vice versa. Dessa personer betecknas i teorin 

som agenter eller allierade. Alternativt kan det handla om en medlem med dolda 

avsikter att utnyttja andra gruppers resurser.18  

 Beskydd, välgörenhet eller bidrag med motkrav är ett annat sätt att få resurser på, 

och kan sägas vara ojämlika bytesrelationer. För tillgång till enskilda resurser 

kontrollerade av exempelvis en social elit, krävs ofta starka band, krav och 

begränsningar för organisationen som mottar resursen. Lojalitetsband gör att bidrags-

mottagaren inte kan agera fritt. Bidragsgivaren kan via bidrag vinna anseende, få 

tillgång till arbetskraft och liknande. Exempelvis kan en stat ge ut bidrag till ideella 

organisationer i utbyte mot allmän social verksamhet, sjukvård, utbildning eller annat.  

 Andra former av mer jämlika bytesrelationer kan vara såväl interna som externa. 

Det kan handla om medlemsavgifter eller en medlem med kontakter och inflytande i 

politiken. Alla utbytesrelationer ses innebära mer eller mindre av ömsesidiga 

förväntningar och skyldigheter, och är kontextberoende.18   

                                                 
18 Edwards & Kane 2016: 220–227. 
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4. Utvald litteratur 
Denna studie bygger främst på kurslitteratur på introduktionsnivå i religionsvetenskap 

som berör samtida resonemang om religion som begrepp och forskningsområde. Vidare 

bygger studien även på svenska lagar som rör religionsdefinitioner. 

 Vad gäller kurslitteraturen så visade sig flera böcker av relevans för denna uppsats 

vara gemensam för två eller flera av lärosätena, och det var Människor och makter 2.0. 

En introduktion till religionsvetenskap av Jonas Svensson och Stefan Arvidsson (red.) 

(2010), Sociologiska perspektiv på religion i Sverige av Mia Lövheim och Magdalena 

Nordin (Red.) (2015), Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring av Mia 

Lövheim, Magdalena Nordin, Daniel Andersson och Åke Sanders (Red.) (2015), Nya 

perspektiv på religion av Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson (2003) och 

Religionssociologi: En introduktion av Inger Furseth & Pal Repstad (2005). 

 Utöver nämnda böcker ligger följande kurslitteratur från de sju lärosätena till 

grund för denna uppsats: Den mediterande dalahästen av Liselotte Frisk & Peter 

Åkerbäck (2013), Religious Worlds: The Comparative Study of Religion av William E. 

Paden (1994), The Study of Religion: an Introduction to Key Ideas and Methods av 

George D Chryssides & Ron Geaves (2014) och Religion in the Contemporary World: a 

Sociological Introduction av Alan Aldridge (2013). 

 

4.1 Resonemang i kurslitteraturen 
 
Här kommer jag att sammanfattande gå igenom olika religionsdefinitioner och resone-

mang kring dessa som återfinns i utvald kurslitteratur.  

 

I Människor och makter 2.0. En introduktion till religionsvetenskap skriver religions-

historikerna Stefan Arvidsson och Jonas Svensson om begrepp som verktyg för att 

systematisera verkligheten och kunna studera den. Religionsbegreppet beskrivs som 

svårdefinierat, utan uppnådd konsensus om innebörd inom den religionsvetenskapliga 

forskningen. Nedslag görs i religionsbegreppets historia, och författarna menar att 

begreppet har laddade kopplingar till kristen missionsverksamhet, västerländsk 

kolonialism och religionsmotsättningar. Ändå tror de att termen behövs inom 

kulturvetenskaperna, om den kan laddas med relevant innehåll och belysa sociala, 

kulturella, retoriska och ideologiska processer. Medvetenheten om begreppets historia, 

bibetydelser och innebörder i olika sammanhang poängteras dock. 
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 Arvidsson och Svensson vill inte ge någon egen skarp religionsdefinition, då de 

anser att syftet med en studie avgör vilken typ av definition som är fruktbar. De dryftar 

sig ändå till denna avgränsning kring fenomenet: ”Hur och varför föreställer sig 

människor i nutid och historia något övernaturligt, och vilka effekter har dessa 

föreställningar på dem?” Med denna avgränsning ringar de in vad de anser intressant för 

religionsvetenskapen att studera, och säger samtidigt något om vad religion kan sägas 

vara; mänskliga föreställningar om det överempiriska, och konsekvenserna av dessa.19 

Arvidsson belyser i sammanhanget maktrelationer som den kritiska dimensionen inom 

religionsvetenskapen: 

 
Den kritiska dimensionen i religionsvetenskap syftar bland annat till att belysa de 

maktförhållanden som har funnits inbäddade i kulturen genom historien – och 

som ännu finns där. Det är inte minst genom att vårda den kritiska dimensionen som 

religionsvetenskaplig forskning kan göra rätt för sig, inte genom att rakt upp och ner 

återge religiösa föreställningar, underdånigt studera ”genialiska” profeter och 

intellektuella idoler eller enbart registrera historiska förändringar.20 

 

Citatet tolkar jag som en önskan om ökat intresse för maktrelationer inom 

religionsvetenskaplig forskning. 

 

Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson inleder Nya perspektiv på religion med att 

diskutera och problematisera kring begreppet religion, och presentera sitt eget syfte; att 

diskutera hur religionen tar sig uttryck i samhället, och på vilka sätt den kommuniceras 

mellan människor.21 

 Författarna menar att religion är ett eurocentriskt och västerländskt begrepp, som 

framförallt använts för att beskriva och förstå kristendomen, men som samtidigt blivit 

ett forskningsbegrepp i studiet av alla religioner. De hävdar att forskningsbegreppet 

religion genom detta bär med sig underförstådda eller undermedvetna värderingar. Här 

pekas även på den sneda uppfattningen om religion som en samhällssektor bland andra; 

ekonomi, politik, lagstiftning – och religion. Som följd av denna överordnade kategori-

sering utifrån kristendomen har andra trosinriktningar bedömts utifrån kristendomens 

självbild, vilket fått dem att presentera sig utifrån denna. Problematiskt, anser 

författarna, då religion i icke västerländska religiösa traditioner ofta är integrerade delar 

                                                 
19 Arvidsson & Svensson (Red.) 2010: 12–14. 
20 Arvidsson & Svensson (Red.) 2010: 14. 
21 Gilhus & Mikaelsson 2003: 24–27. 
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i människors liv och där finns sällan någon motsvarighet till religionsbegreppet. 

Författarna drar slutsatsen att begreppet ändå behövs, men då befriat från underliggande 

värderingar.22  

 I ett vetenskapligt sammanhang betonar Gilhus och Mikaelsson vikten av 

programmatiska definitioner utifrån vad man som forskare vill belysa, samtidigt som 

definitionerna måste skapas i dialog med andra forskare, för konsensus inom fältet. De 

menar också att den teoretiska och metodiska mångfald som kommer ur detta är en 

fördel. Författarna lägger fram att även om religionsbegreppet varierar, så bör det under 

alla omständigheter vara jämförbart och omfatta alla religioner.23 

 Författarna lyfter även frågan om definition av religion är en akademisk fråga, och 

lägger fram att den även har betydelse för exempelvis rörelser som söker statligt stöd 

som trossamfund.24 

 I förklaringen till sin egen religionsdefinition utgår Gilhus och Mikaelsson från 

religion som del av den mänskliga kulturen där religiösa yttringar är kulturella resurser 

bland andra, i en social och kulturell kontext. Perspektivet är följaktligen att religion ses 

som ett kulturellt fält och inte ett isolerat fenomen. Specifikt för religiösa uttryck är att 

de berör förhållanden till föreställningsuniversa med tillhörande berättelser, där 

hypotetiska krafter finns med.25 Författarnas religionsdefinition lyder: ”Religion är 

människors förhållande till föreställningsuniversa som kännetecknas av kommunikation 

om och med hypotetiska gudar och makter.” 26 

 Synen på religion som ett kulturellt fält ser Gilhus och Mikaelsson som del i 

framväxten av ett nytt paradigm kallat det kulturvetenskapliga paradigmet. Tidigare 

paradigmskiften inom religionsvetenskapen som presenteras är från ett essentialistiskt 

till ett forskarkonstruerat religionsbegrepp, och från hermeneutisk förståelse av religion 

till reduktionistisk dito. Författarna återkommer här till vad de ser som en begränsning 

för vetenskapen; synen på religion som en avgränsad enhet. De menar att det än idag 

finns en syn på religion som ett isolerat system innehållande ordning, mening och helhet 

i en annars kaotisk tillvaro.27 

 Ur detta perspektiv, med sitt religionsfenomenologiska paraplyparadigm, har den 

religiösa människan sällan setts utifrån perspektiv som kön, klass, ras eller ålder, 

                                                 
22 Gilhus & Mikaelsson 2003: 28–30. 
23 Gilhus & Mikaelsson 2003: 40–41. 
24 Gilhus & Mikaelsson 2003: 39. 
25 Gilhus & Mikaelsson 2003: 44–45. 
26 Gilhus & Mikaelsson 2003: 47. 
27 Gilhus & Mikaelsson 2003: 48–49. 
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påpekar Gilhus och Mikaelsson. De menar också att den tidigare vetenskapliga 

religionsbeskrivningen rätt okritiskt övertagit främst kristna institutioners beskrivning 

av vad som är religion.28  

 Man menar vidare att den föregående snävare synen på religion förbiser hur 

religion faktiskt fungerar – som en integrerad del i omgivande kultur och samhälle, och 

därmed som resultat av växelverkande processer. Med det förespråkar författarna det 

kulturvetenskapliga ”paradigmet”, inom vilket man menar att en mer rättvisande och 

mångfacetterad helhetsbild av religion kan ges.29 

 

I Det Mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring presenterar Daniel Andersson 

och Åke Sanders tidigare forskning och olika perspektiv kring religionens och 

religiositetens betydelse, och drar slutsatsen att religion är ett mångdimensionellt 

fenomen, som innefattar allt från gudinnor, gudar och förfädersandar till ritualer, etiska 

system, känslor och upplevelser. De landar i en analysmodell med tre dimensioner; 

makronivå – samhällelig nivå, mesonivå – gruppnivå, och mikronivå – individnivå. De 

menar att en människas tolkningsmönster, religiösa eller ej, bildas av alla dessa tre 

nivåer. Först föds och socialiseras individen in i en kulturell kontext, sedan socialiseras 

hen vidare in i en etnisk, politisk eller religiös grupp. Allt medan sådant som 

erfarenheter, intressen, kriser och glädjeämnen skapar individuell variation i tolknings- 

och livsmönster. 

 På individnivå räknas även intrapsykiska och biologiska aspekter, som kön, 

intelligens, genetiska defekter, syndrom och så vidare. Med andra ord personliga 

egenskaper, som förklaras på olika sätt inom psykologi, sociologi och biologi.30 

 I resonemanget kring religionsdefinitioner för Andersson och Sanders fram 

utmaningarna med dessa, bland annat med hänvisning till sociologi- och antropologi-

professorn Meredith McGuires beskrivning av religion på individnivå som ”an ever-

changing, multifaceted, often messy – even contradictory – amalgam of believes and 

practises”, 31 och till filosofiprofessorn Hent de Vries slutsats att religiösa traditioner 

inifrån har varierade perspektiv på vad som är dess funktions- eller kompetensområde.32 

                                                 
28 Gilhus & Mikaelsson 2003: 50–52. 
29 Gilhus & Mikaelsson 2003: 53, 54–56. 
30 Andersson & Sanders (Red.) 2010: 43–45. 
31 McGuire 2008: 4. 
32 Andersson & Sanders (Red.) 2010: 45–49; De Vries, Hent (2007). Religion. Beyond a Concept. New 
York: Fordham University Press. 
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 Religiösa traditioner har en tendens att fokusera på tro, handling eller upplevelser, 

menar Andersson och Sanders; vad ska jag tro på (exempelvis protestantisk kristendom) 

eller hur ska jag leva mitt liv alternativt och/eller hur ska vi organisera vårt samhälle 

(exempelvis hinduer, judar och muslimer), eller vad upplever och känner jag 

(exempelvis nyreligiositet). 

 Slutsatsen som dras är att den minsta gemensamma nämnaren är tron på något 

transcendent och svar på livsfilosofiska frågor. Deras egen religionsdefinition är: ”Det 

är allt som människor tänker och gör utifrån övertygelsen om existensen av någon form 

av bortom mänskligt godtycke ’absoluta’ eller ’heliga’ svar”.33 En människa förklaras 

som religiös då hen fört in eller försöker föra in religiösa tanke- och livsmönster i det 

egna personliga tolkningsmönstret, med influenser från en eller flera religioner. 

Författarna konstaterar vidare att religionsvetenskapen under senare decennier rört sig 

från historia till samhälls- och beteendevetenskapliga studier, och från studier av 

religion som abstrakta system till religion som levande mänskliga samhälleliga 

fenomen, med dess psykologiska, sociala och samhälleliga konsekvenser.34 

 

I Religious Worlds: The Comparative Study of Religion menar religionshistorikern 

William E. Paden inledningsvis att de tidiga perspektiven på religion var geografiskt 

och kulturellt begränsade och utgick från kristen självbeskrivning, vilken all annan 

religion jämfördes emot. Själv framhåller Paden vikten av att jämförelsebara kategorier 

inte får vara etnocentriska och fokusera på hur andra passar in i våra kategorier.35 

Syftet med författarens studie är att erbjuda ett teoretiskt ramverk för fördjupad 

förståelse av religiösa fenomen genom jämförelser. 

 Paden definierar begreppet religion som ett system av språk och praktik som 

organiserar världen i termer av vad som uppfattas vara heligt.36 Begreppet förklaras 

vidare som arbetsbeskrivning, utan varken essentialistiska anspråk eller rationella 

insinuationer. Författaren understryker att religion främst är något människor gör, vilket 

skiljer sig från ansatser där religion strikt ses som något människor tror på. Vidare att 

levd religion är sitt eget uttryck, och inte bör reduceras till uttryck för något annat. 

                                                 
33 Andersson & Sanders (Red.) 2010: 48. 
34 Ammermann 2007; McGuire 2008; Orsi 2005. 
35 Paden 1994: 6–9. 
36 Paden 1994: 10. 
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 Termen ’helig’ förklaras som beteckning för väsen/varelser, traditioner, principer 

eller objekt som människor anser vara av extraordinär kraft eller betydelse för deras 

referenser om världen och livet. Detta oavsett form och innehåll.37 

 I sitt resonemang kring religiösa system hänvisar Paden till sociologen Robert 

Bellahs religionsdefinition; a set of symbolic forms and acts that relate man to the 

ultimate conditions of his existence.38 

 I sitt jämförande perspektiv utgår författaren från religion som tema eller koncept, 

och benämner det ’religiösa världar’. Begreppet ’värld’ beskriver han som den 

verklighet individer eller grupper tolkar den till att vara. Att varje religiös grupp agerar 

utifrån sitt eget universums premisser, logik och egna svar på egna frågor, måste vara ett 

grundantagande i jämförande studier, anser Paden. Han lägger fram fyra egna 

jämförelsekategorier för religiöst liv: Mytiskt språk och urtyper (Mythic language and 

prototypes), Ritualiserad tid (Ritual times), Gudsengagemang (The engaging of gods), 

och Distinktionen mellan rent och profant beteende (The distinction between pure and 

profane behaviour).35 Sambandet mellan dessa blir tydligt i detta citat: 

 
Religious systems constitute autonomous worlds, are grounded in myth, expressed in ritual, include some 

types of engagement with mythic beeings, and must deal with impurity or profanity in some way.39 

 

Myter beskrivs ha sitt eget språk i form av symboler, muntliga berättelser eller skrifter, 

vilka berättar om en underliggande subjektivt religiös sanning. Genom sina auktoritära 

och ”heliga” förebilder för mänskligt beteende fungerar myter även som matris för levd 

religion, menar Paden. På detta sätt vävs myt och religiös praktik ihop. Ritualer är också 

sätt att visa på vad man anser vara det mest grundläggande och viktiga i livet, vilket gör 

ritualer extra avslöjande i jämförelser, menar författaren. 

 Begreppet ”gud” använder Paden som benämning för alla typer av väsen eller 

varelser som människor relaterar till på ett religiöst sätt, såsom förfäder, andar och 

gurus. Här ryms en enorm mångfald av gudars olika domäner och olika sätt att inter-

agera med människor.35 

 Distinktionen mellan rent och orent är central och handlar enligt författaren om 

gränsdragningar. Religiösa system skiljer utifrån detta på rätt och felaktigt beteende, 

och heliga och oheliga sätt att leva, i syfte att upprätthålla en viss social ordning. Varje 

                                                 
37 Paden 1994: 10–11. 
38 Bellah, Robert (1970). Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World. 
39 Paden 1994: 10. 
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kultur har eget utformade kategorier för denna uppdelning, och de kan beröra såväl 

sociala roller som inre begär. 

 En mångdimensionell förståelse av religion som fenomen förespråkas, och 

författaren är kritisk mot endimensionella teorier som försöker reducera fenomenet till 

objekt, person eller funktion; exempelvis teorier om religion som förklaring till det 

okända, religion som tro på en gud, religion som en häftig känsla av det överempiriska, 

religion som kollektiv auktoritär helighet, eller religion som projektion av sorg.40 Detta 

citat är talande för Padens mer vida syn på religion som fenomen: ”Religion can involve 

feeling and mystical experience, but also political, institutional structure. It may be 

about nature and it may be about self. It is expressed in symbols and ideas, but also in 

acts and rites; in art, and also in philosophies.”41 Vidare menar han att lokal kultur alltid 

påverkar tolkningar av religion, och att diskursen som springer ur detta både uttrycker 

och återskapar gemenskaper. 

 

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige av Mia Lövheim och Magdalena Nordin 

inleds med en genomgång av tidigare religionssociologisk forskning, där utvecklingen 

mot ett ökat intresse för identitetsutveckling, livsstilsfrågor och flexiblare ledarskaps- 

och organisationsstrukturer beskrivs, vilken även ses inom statsvetenskap och ekonomi.  

 Detta intresse har inneburit en ny forskningsinriktning inom religionssociologin 

med fokus på religion i skola, civilsamhälle, politik och medier. Författarna lyfter här 

bland annat fram Linda Woodheads studie av det religiösa landskapet i norra England, 

som ses gå från centraliserade, religiösa och hierarkiska organisationer till flexibla små 

grupper och tillfälliga mötesplatser såsom workshops, festivaler och digitala nätverk.  

Ofta samlas man där kring teman som livsstil, hälsa och personlig utveckling42. 

 Vidare bekräftas denna relativt nya forskningsinriktning och dess fokus på så 

kallad levd religion med referenser till Meredith McGuires Lived Religion Faith and 

Practise in Everyday Life (2008), Nancy Ammermanns Everyday Religion. Observing 

Modern Religious Lives (2007) och Ann af Buréns Living Simultaneity: On religion 

among semi-secular Swedes (2015).43 

 Från tidigare fokus på framförallt kristna kyrkor och samfund har religions-

sociologin blivit bredare, och innefattar numera utöver de abrahamitiska religionerna 

                                                 
40 Paden 1994: 11–12. 
41 Paden 1994: 12. 
42 Woodhead & Catto (Red.) 2012: 27. 
43 Lövheim & Nordin (Red.) 2015: 12–16. 
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även nyandliga rörelser, hälsa, politik, medier, lagar, med mera. Detta speglar 

förändringar i samhället, menar Lövheim och Nordin.44 

 Angående religionsdefinitioner beskrivs de av författarna som viktiga redskap för 

att kunna studera religion sociologiskt, det vill säga som socialt fenomen. Flera 

perspektiv som anses intressanta ur sociologisk synvinkel förs fram, men ingen direkt 

definition. Utgångspunkten är att söka förklaringar till religionsuttryck som kommer ur 

mänskliga och sociala förhållanden.45 Ett återkommande perspektiv som lyfts är 

uppdelningen i makro-, meso- och mikronivå; Religion på samhällsnivå, gruppnivå och 

individnivå – och interaktionen mellan nivåerna.46 

 Författarna tar upp konsekvenser av statens religionsdefinition. Ur ett sociologiskt 

perspektiv ligger institutionaliserade uppfattningar om vad som är religion till grund för 

de lagar och regler som styr svenska statliga bidrag till trossamfund. Lagens 

religionsdefinition – att trossamfund ska vara en gemenskap som firar gudstjänst, gör att 

grupper som definierar sig själva som religiösa måste anpassa sig efter denna för att få 

bidrag och formellt erkännande. Författarna menar att såväl individer som mycket små 

grupper påverkas av de normer och regler som staten ställer upp för att räknas som 

legitim religion, i sin egen religiösa praktik.47 

 

I Den mediterande dalahästen av religionsvetarna Liselotte Frisk och Peter Åkerbäck 

(2013) förs en inledande diskussion om religionsbegreppet. Författarna lägger fram 

begreppet som präglat av europeisk etnocentrism, imperialism och kolonialism. Med 

hänvisning till sidorna 178–180 i Robert Orsis Between Heaven and Earth: The 

Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them (2004) beskrivs hur 

religionsbegreppet utvecklades i en europeiskt kolonial kontext, där kristendomens 

kännetecken inkluderades i konstruktionen av andra kulturer, dominerade av europeiska 

makter. Även religionsvetenskapen utgick från kristendomen i uppfattningen om vad 

som skulle ingå i begreppet religion. Utifrån det särskildes ”äkta religion” från vad som 

ansågs vara perverterade förvanskningar av densamma. Termer som ”magi”, 

”vidskepelse” och ”övertro” har traditionellt fått beteckna det senare, menar 

författarna.48 

                                                 
44 Lövheim & Nordin (Red.) 2015: 33. 
45 Lövheim & Nordin (Red.) 2015: 18–28. 
46 Lövheim & Nordin (Red.) 2015: 20–23. 
47 Lövheim & Nordin (Red.) 2015: 21. 
48 Frisk & Åkerbäck 2013: 13. 
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 Exempelvis visar sig denna uppdelning idag bland en del kulturtolkare som 

uppfattningen att ”äkta religion” inte finns på den öppna marknaden, utan finansieras på 

annat sätt, som via skattemedel.49 Att betala en religiös yrkesutövare för sådant som 

religiösa ceremonier, healing eller spådom anses däremot inte ”fult” eller ”oäkta” i alla 

kulturer – i många fall tvärtom.50 

 I sitt vidare resonemang refererar Frisk och Åkerbäck till sidorna 19–22 i 

Meredith McGuires Lived Religion Faith and Practise in Everyday Life (2008). Här 

menar de att den protestantiskt kristet färgade religionsbegreppet inte stämmer överens 

med vad som är verklig religiös praktik; att människor i själva verket inte skiljer på 

”magi” och ”religion”, ”heligt” och ”profant”, ”folklig religion” och ”officiell religion”. 

 Perspektivet som ges är religion som sociala konstruktioner i kulturella och 

historiska kontexter, där social klass och politisk makt format innehåll i syfte att 

privilegiera eller marginalisera olika grupper. Ett nedvärderande och förlöjligande av 

”oäkta religion” blir följden, vilket författarna anser stämma avseende religion som inte 

är kyrkorelaterad, såsom nyreligiositet. I sammanhanget poängteras även att denna 

avvisade miljö domineras av medelålders kvinnor – en marginaliserad och osynliggjord 

grupp i samhället.50 

 Medan religioner som judendom, kristendom och islam vanligen legitimerat en 

patriarkal könshierarki, ger nyreligiositeten kvinnor möjligheter till en mer kraftfull 

religiös identitet, menar författarna, med hänvisning till bland annat Linda Woodheads 

kapitel Women and Religion i boken Religions in the Modern World.51 

 Författarna föreslår en öppen och flerdimensionell tolkning av religionsbegreppet 

utifrån antropologen Benson Salers beskrivning, där center och periferi är centralt. Den 

går ut på att religionens innebörd avgörs av sammanhanget, och att ingen tydlig gräns 

mellan religion och andra företeelser därför behöver göras. Här blir religion som en pool 

av kulturella element med olika grad av närvaro i olika sammanhang. Kriterierna för ett 

specifikt sammanhang sätts av forskaren, utifrån vad det är som ska studeras.52 

Författarna kommenterar det hela så här: 

 
Ett mer öppet religionsbegrepp erbjuder därmed möjligheter att konstruera och kreativt 

fokusera på det som idag är aktuellt och samtida än vad det mer traditionella och 

konventionella religionsbegreppet kan. Vidare är graderingen intressant, att istället för att 
                                                 
49 Rothstein 1997: 305 ff. 
50 Frisk & Åkerbäck 2013: 14. 
51 Frisk & Åkerbäck 2013: 68–70. 
52 Frisk & Åkerbäck 2013: 15–17. 
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dra upp gränser använda sig av ett centrum-periferi-perspektiv, där man får argumentera 

för olika företeelsers placering på en skala, vilken kan vara olika i olika sammanhang och 

för olika syften.53 

 

Sedan definierar författarna sin analysmodell för sin specifika studie, där religiösa 

företeelser valts utifrån två huvudsakliga kriterier; existentiella och överempiriska 

antaganden. De betonar dock att dessa kriterier inte handlar om någon övergripande 

religionsdefinition, utan om mest fruktbara kriterier för deras studie.52  

 

Religionssociologi: En introduktion av Inger Furseth och Pål Repstad (2005). I sitt 

resonemang om religionsdefinitioner lägger författarna fram att det inte råder någon 

enighet kring dessa bland religionsforskare, och att diskussionerna som förs behandlar 

olika definitioners fruktbarhet för det vetenskapliga studiet av religionsfenomenet.  

 Furseth och Repstad menar vidare att akademiska frågor om ämnesdefinitioner 

även har en praktisk och en politisk betydelse, då religionsdefinitioner präglar 

lagstiftning och/eller religionspolitik. Exempelvis kan etnocentriska religionsdefini-

tioner som utgår från den egna religiösa normen och traditionen få andra religioner att 

framstå som något avvikande som måste förklaras och möjligen kontrolleras, enligt 

Furseth och Repstad. 

 Att enligt lag erkännas som religiöst samfund kan i många länder ge fördelar som 

lagligt skydd, liksom möjlighet att åberopa religionsfrihet. Även olika former av 

skattemässiga och praktiska fördelar ges till lagenligt definierade samfund. Statlig 

legitimitet medför också viss prestige och respekt i och med bilden av legitimerat 

samfund som bärare av religiösa värden. I länder där religioner möter vissa restriktioner 

kan religiösa rörelser istället tjäna på att tona ner sin religiösa profil, menar författarna. 

Missionssällskap har i sådana länder ofta profilerat sig som hjälporganisationer – ett 

exempel hämtat från Eileen Barkers New Religious Movements: A Practical 

Introduction (1995).54 

 Vidare angående substantiella och funktionella, snäva och vida religions-

definitioner konstateras sammanfattningsvis att sociologin fått en mer ödmjuk 

inställning till tron om att kunna hitta universella lagar för hur det sociala livet ser ut. 

Samtidigt skulle avsaknaden av jämförelser av gemensamma drag och kategoriseringar 

troligen upplösa vetenskapen som sådan, enligt Furseth och Repstad, som tror på en 

                                                 
53 Frisk & Åkerbäck 2013: 17. 
54 Furseth & Repstad 2005: 26–27. 
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medelväg där definitioner görs utifrån avgränsad forskningskontext. De lägger till att en 

substantiell definition, det vill säga en definition som fokuserar på religioners 

gemensamma innehåll, som är givande för studier i Norge, Sverige och Storbritannien, 

eventuellt måste ersättas av andra definitioner i andra sammanhang.55 

 Författarna går igenom kategoriska teorier om religionens olika dimensioner, och 

landar i att dimensionerna ibland blir ett för grovt verktyg för att fånga särprägel och 

spänningar som inte följer formella organisatoriska gränser. I sammanhanget tar de som 

exempel att systematisering av trosinnehåll varierat genom historien; institutiona-

liseringen av den kristna teologin vid universiteten från 1100-talet och framåt ledde till 

en uppvärdering av det dogmatiska, medan utvecklingen idag går alltmer mot uttryck 

och upplevelse som mest betydelsefulla dimensioner.56 

 

Religionssociologen Alan Aldridge inleder Religion in the Contemporary World: a 

Sociological Introduction (2013) med ett kapitel om religionsdefinitioner. Kontroverser 

och diskussioner kring begreppet från romartiden fram till idag tas upp. Aldridge menar 

att dessa debatter bär med sig etiska och politiska konsekvenser för samhället och för 

såväl människor med tro som utan, då det handlar om en distinktion mellan bra och 

dålig, äkta och falsk.57 

 Som exempel på hur olika rörelser tas emot i olika samhällen, och definieras i 

religiösa termer eller inte, tas Scientologerna och Baha’i upp. I Tyskland ses Church of 

Scientology som ett hot mot demokratiska principer och har inte status som religion. I 

USA år 1993 lyckades man bli klassad som religion, vilket gav juridiska och 

skattemässiga fördelar. I Storbritannien blev det däremot stopp, då rörelsen inte ansågs 

ägna sig åt någon form av dyrkan.58 

 Baha’i, en shiamuslimsk rörelse, har inte mött några motsättningar i västliga 

demokratier, då den är fredsälskande, laglydig, tror på vetenskaplig utbildning och 

miljöskydd, värnar familjevärden och jämställdhet mellan män och kvinnor. I islamiska 

länder däremot, ses Baha’i som samhällsfientliga kättare, avfällingar och agenter från 

väst. Rörelsen har sina rötter i Iran, och där har den blivit mest förföljd.59 

 Med Church of Scientology och Baha’i som bakgrund konstaterar Aldridge att 

religionsdefinitioner inte bara är av akademiskt intresse, utan har allvarliga konse-
                                                 
55 Furseth & Repstad 2005: 28–33, 38–39. 
56 Furseth & Repstad 2005: 39–43. 
57 Aldridge 2013: 2–3. 
58 Aldridge 2013: 3–7, 14. 
59 Aldridge 2013: 7–8. 



 

24 
 

kvenser för människors liv. Detta leder honom in på relationen mellan stat och religion. 

Att av staten få status som religion kan innebära juridiska privilegier. Exempelvis finns 

lagar som alla medborgare ska följa, utom de som tillhör en specificerad kategori av 

människor, oftast baserad på religion. Författaren tar upp tre exempel på detta. 

 I många moderna samhällen finns lagar som förbjuder djurslakt under lidande, 

med undantag för ”religiös” slakt; muslimska och judiska slaktmetoder där djuret inte 

bedövas. I Storbritannien ska alla enligt lag bära hjälm då de kör motorcykel, med 

undantag för sikhiska män som får bära turban istället. I USA är personer som betecknar 

sig som Amish undantagna från skolplikt efter 14 års ålder. Att vissa sociala grupper 

inte behöver följa lagen är kontroversiellt. En slutsats med referens till B. Barrys 

Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism (2001) är att det 

alltid är bättre att stifta lagar som gäller alla, alternativt att ta bort dem som inte gör det.  

 Staten är aldrig neutral gentemot religiösa traditioner, även om man officiellt är 

det, för med regel- och undantagsperspektivet följer underförstådda värderingar av olika 

religiösa traditioner, menar Aldridge. Ofta har värderingarna historisk bakgrund, som att 

Amish-troende flydde från förföljelse i Europa och fick skydd i USA, eller att Sikh-

militärer stred på britternas sida i två världskrig.  

 En skarp gränsdragning mellan religion, sedvänja och kultur är i sammanhanget 

ett statligt behov. För att kunna göra denna gränsdragning brukar man i nutida 

samhällen hämta information från representanter som säger sig företräda religiösa 

samfund, vilket ger dessa incitament för att framhäva religiösa element från just sitt 

samfund.60 

 I resonemang kring religiösa etiketter och människors egna självuppfattningar, 

visar författaren på hur missvisande andras etiketter kan vara. I ett fältarbete bland unga 

”punjaber” och ”sikher” i Storbritannien visar sig självuppfattningarna vara mycket 

nyanserade, med religion som liten invävd del i en blandning av nationalitet, etnicitet, 

klass, släktskap, kön och sexuell orientering. 

 Aldridge menar att religionsdefinitioner demonstrerar definierarens makt över det 

definierade. Sedan går han in på en av sociologins grundare, Max Webers (1864–1920) 

resonemang och teoretiserande om religion. Weber gav aldrig någon definition, då han 

inte såg det som intressant, utan fokuserade på förutsättningar och effekter av socialt 

beteende. Två av Aldridge egna slutsatser här är att någon universell konsensus kring 
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begreppet aldrig kommer att nås, och att sociologer alltid bör fråga sig detta; Vem 

efterfrågar en definition, varför, och med vilka konsekvenser? Vidare skriver han: 

“Defining religion involves an exercis of power. When sociologists area sked by secular 

authorities or by religious movements to define religion, it is to lend scholarly support 

to inclusion or exclusion…”61 

 Aldridge beskriver sedan Émile Durkheims (1858–1917) religionsdefinition som 

medvetet bred och grundad på Durkheims tolkning av aboriginernas religion, men 

samtidigt en produkt av ett modernt perspektiv med tydlig gräns mellan heligt och 

profant. Detta kan bero på Durkheims uppväxt i en judisk kultur som delade upp 

världen i rent (kosher) och orent (tref), menar Aldridge. Denna uppdelning uppkom 

både via den protestantiska reformationen och den katolska kontra-reformationen, där 

man slog ned på populär praxis kring magi för att ge kyrkan full kontroll över ”det 

heliga”. Författaren citerar här Meredith McGuire: ”The definitional boundary between 

magic and religion is a modern conception that did not exist in the Late Medieval 

popular imagination.”62 

 Åtta varianter av samtida sociologiska religionsdefinitioner presenteras; fyra 

funktionalistiska, breda och inkluderande, samt fyra substantiella, snäva och exklud-

erande. Aldridge menar att dagens sociologer söker en tidlös och globalt användbar 

definition, men att kulturer är för diversifierade och att nya religiösa rörelser ständigt 

förändrar förutsättningarna.63 

 Slutligen beskrivs kort hinduism, shinto och buddhism som bakgrund till det 

perspektiv på religion Aldridge förespråkar, och det är filosofen Ludwig Wittgensteins; 

att inte söka en innehållsförteckning som alla religioner måste uppfylla. En jämförelse 

med ”sport” görs. Sport kan vara individuell eller lagbaserad, tävlingsinriktad eller inte, 

fysisk krävande eller inte. Biljard, gymnastik, synkroniserad simning och fotboll känns 

igen som sport genom ”familjelikheter”, utan att för den skull vara lika.64 

 Aldridge menar vidare att religion oftare handlar om att göra saker än att tro på 

något, och att många inte har kunskap om eller är intresserade av specifika doktriner. 

Med referens till J. A. Beckfords Religion and Advanced Industrial Society (1989: 170–

2) läggs fram att religion i väst gått från institution till kraftfull kulturell resurs för 

                                                 
61 Aldridge 2013: 22. 
62 McGuire 2003: 130. 
63 Aldridge 2013: 26–30. 
64 Aldridge 2013: 30–34; Saler, B. (1993). Conceptualizing Religion: immanent anthropologists, 
transcendent natives, and unbounded categories. Leiden: Brill. 



 

26 
 

individer och grupper. En avreglering av religion som gör religionsdefinitioner 

problematiska, med konsekvenser för såväl troende som samhället i stort.65 

 

Slutligen har vi The Study of Religion: an Introduction to Key Ideas and Methods av 

George D Chryssides och Ron Geaves (2014). I ett eget kapitel går religionsvetaren 

Chryssides igenom olika typer och former av religionsdefinitioner, och landar i ett 

delvis eget förslag. 

 En formell definition av religion ses här som viktigt av en rad anledningar. Dels 

för att lärare och studenter inom studiet av religion ska kunna veta vad som hör till 

ämnet. Dels hjälper en religionsdefinition studenter att ge rättvisa åt alla religionens 

komponenter. Vidare kan juridiska och institutionella beslut avgöras utifrån huruvida en 

organisation eller gemenskap kan bedömas vara religiös. I resonemanget kring dessa 

anledningar nämns Church of Scientology, transcendental meditation (TM), västlig 

shamanism, deep ecology, divination med tarot-kort, hinduism, buddhism, new age-

rörelser, astrologi, Unification Church och jainism.66 

 Substantiella och funktionella definitioner av religion presenteras – en uppdelning 

framtagen av sociologen Peter Berger. Substantiella definitioner handlar om vad 

religion är eller innehåller, medan funktionella berör religionens funktioner. 

Antropologen E. B. Tylor (1832–1917) och hans verk presenteras, tillsammans med 

hans teorier om religion, samt hans substantiella religionsdefinition; ”belief in 

supernatural beings”, med vilken han ville täcka in världens alla religiösa traditioner. 

Rudolf Otto var samtida med Tylor (1869–1937) och dennes essentialism behandlas och 

kritiseras som begränsad.67 

 Begränsningarna med tidigare substantiella religionsdefinitioner har enligt 

Chryssides lett till nya funktionalistiska dito, där fokus flyttat från att hitta en universell 

essens inom all religion till att studera vad religion gör för sina följare. Detta perspektiv 

sägs vara speciellt populärt inom sociologi. Här tas flera olika resonemang och 

definitioner upp. 

 Slutligen summeras resonemanget i sin helhet med att definitioner utifrån 

framträdande drag är att föredra. Detta grepp hämtas från filosofen Ludwig Wittgenstein 

(1889–1951). Den mest välkända modellen i linje med detta formades av 
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66 Chryssides & Geaves 2014: 18. 
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religionsfilosofen Ninian Smart (1927–2001). Smart ville inte skilja på ideologi och 

religion, utan föredrog ”världsåskådning” som begrepp.  

 De framträdande dragen för världsåskådning, av vilka några eller alla kan finnas, 

som Smart kom fram till i sin modell var dessa; empirisk (kommunicera med eller 

känna närvaro av överempirisk kraft), mytisk (inspirerande berättelser), doktrinell (läror 

om trons beskaffenhet), etisk (etiska riktlinjer), rituell (riter i viss kontext), social 

(samhälleliga funktioner/strukturer) och materiell (materiella ting kopplade till tron). 

Chryssides kommenterar att skrifter med speciell auktoritet möjligen kan läggas till här, 

liksom estetik/konstformer. 

 Chryssides tar upp ytterligare tre liknande exempel på schematiska modeller, 

innan han slutligen lägger fram en delvis egen modell för religion, hämtad ur A Reader 

in New Religious Movements (2006) av Chryssides, G. D. och M. Z. Wilkins. 

Analysmodellen togs fram för att studera nya religiösa rörelser. Här ingår: Origins and 

founder-leaders, Key writings and sciptures, Predicament, Worldviews, Lifestyle, 

Spiritual practice, Societal issues, Organization och Ultimate goal. 

 Sedd i ljuset av tidigare modeller är det två punkter som är nya; Predicament och 

Ultimate goal. Med den förstnämnda avses en oönskad situation/oönskat livsläge att fly 

ifrån, som synd, illusion eller ignorans. Följer man så ”rätt” andlig väg nås i slutänden 

ett ”ultimate goal”, i form av exempelvis evigt liv, nirvana, moksha eller frigörelse. 

Tankebanan är hämtad från Francis Clark, som menade att en religion kan fångas med 

tre frågor; ”Från vad?”, ”Till vad?” och ”Med vad?”.68 

 Avslutningsvis skriver Chryssides att studiesyfte bör avgöra analysmodell för 

religion. En enda statisk modell för alla tillfällen är alltså inte gångbart. Han poängterar 

dock vikten av att i studier definiera religion, och motsätter sig Ninian Smarts ovilja att 

skilja mellan ideologi (som nationalism, kommunism, humanism) och religion. 

Skillnaden är att en religiös världsbild relaterar till det ”övernaturliga”, ”heliga”, 

”transcendenta”, som erbjuder mål utanför den materiella världen, menar Chryssides. 69  

                                                 
68 Clark 1977: 9. 
69 Chryssides & Geaves 2014: 24–36. 
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5. Analyserande diskussion 
 

Här analyserar och diskuterar jag materialet i relation till syfte, frågeställningar, teori 

och tidigare forskning. 

 

5.1 Vilka perspektiv på religion lärs ut i Religionsvetenskap 1/A på 

svenska högskolor och universitet?  
I den utvalda kurslitteraturen är synen på religion som kulturell och samhällelig och 

företeelse genomgående. Mänskligt agerande, variation och förändringsprocesser är 

centralt, och med olika kategoriska, ofta jämförande, analysmodeller försöker man på 

olika sätt fånga detta. Sammantaget kännetecknar dessa delar såväl det 

kulturvetenskapliga perspektivet som det fenomenologiska, och bekräftar på det viset 

delvis den tidigare forskning som lagts fram. Däremot är det endast Andersson och 

Sanders som lägger fram det kognitiva perspektivet på religion; ett perspektiv som i den 

tidigare forskningen beskrivs vara på framväxt inom religionsvetenskaplig utbildning på 

svenska högskolor och universitet. 

 Flera av författarna tar upp att det inte råder någon konsensus om 

religionsbegreppet inom den religionsvetenskapliga forskningen. Sett till utvald 

litteratur är jag benägen att hävda motsatsen, i alla fall delvis. Nej, det råder inte 

konsensus över någon precis, tidlös och universell religionsdefinition, men de 

kulturvetenskapliga och fenomenologiska perspektiven är dominerande. Framförallt 

dominerar det kulturvetenskapliga perspektivet, med fenomenologiska inslag. 

 Tolkat med Douglas teori för ögonen kan detta möjligen vara en följd av att 

gränserna mellan forskarvärldens egna kategorier; sociologer, historiker, filosofer, 

antropologer med flera, är under omprövning alternativt upplösning. Inom det 

kulturvetenskapliga perspektivet ryms, som vi sett i kurslitteraturen, en mängd olika 

forskningsansatser. Att kategorisera dem alla i samma fack, som ”kulturvetenskapliga”, 

är ett sätt att få grepp om det hela, och avgränsa kategorin gentemot motstående 

kategorier, i linje med Douglas teori. Detta innebär en generalisering och en 

gränsdragning mot exempelvis den essentialistiska kategorin av forskningsansatser – 

något som inte alltid blir nyanserat och rättvisande, anser jag. Min egen slutsats här är 

att perspektivet på religion i sammanhanget tycks bli alltmer tvärvetenskapligt. 

 Sammantaget tolkar jag det hela som en sammansmältning av de kulturveten-

skapliga och fenomenologiska perspektiven på religion, med en något spretig 
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begreppsapparat i det att även om samma begrepp ofta används, så laddas det med olika 

innebörd beroende av teoretiker. 

 Samtliga författare i kurslitteraturen förespråkar att studiesyfte bör avgöra vilket 

perspektiv på religion som är mest fruktbart. Samtidigt är en tydlig gemensam 

inriktning för den samlade litteraturen att den fokuserar mer eller mindre på så kallad 

”levd religion”, det vill säga självtolkad religiös praxis och individuella, lokala, 

föränderliga religiösa uttryck. Även fokus på relationerna mellan individ, grupp och 

samhälle, och på förändring och dynamik, är genomgående, och kännetecknar det 

dominerande kulturvetenskapliga perspektivet. Men det är inte renodlade kultur-

vetenskapliga perspektiv som ges, utan med inslag av fenomenologiska begrepp och 

kategoriska jämförelser. 

 Andersson och Sanders, samt Lövheim och Nordin, som är författare och 

redaktörer till den mest frekventa kurslitteraturen i religionsvetenskaplig grundkurs på 

svenska högskolor och universitet vårterminen 2018, hänvisar resonemangen om levd 

religion till Meredith McGuires Lived Religion Faith and Practise in Everyday Life 

(2008). Även Frisk och Åkerbäck, och Aldridge refererar till McGuire. Ur Douglas 

teoretiska perspektiv sett kan McGuires verk här tolkas ha medverkat till reflektion och 

omprövning av kategorin religion, bland nämnda författare.  

 Analyser av levd religion; av självtolkad religiositet ihop med lokal variation, 

visar enligt McGuire på ”an ever-changing, multifaceted, often messy – even 

contradictory – amalgam of believes and practises”.70 Svårkategoriserat och 

gränsöverskridande med individuell variation, vilket enligt Douglas teori kan väcka 

motstånd, då det inte enkelt kan tolkas in i ett tydligt befintligt fack. För rigida och 

historiskt kristna institutioner som stater med behov att klassificera religion utifrån 

juridiska kollektiv blir det extra svårt, men för att behålla sin trovärdighet bör de enligt 

Douglas bemöta gränsöverskridande krav och händelser. I kurslitteraturen hanteras det 

svårfångade fenomenet dels med försök till flexibla och relativt öppna klassificeringar, 

dels med modifieringar av den fenomenologiska begreppsapparaten. 

 Aldridge menar att religionsdefinitioner demonstrerar definierarens makt över det 

definierade, och att det alltid är bättre att stifta lagar som gäller alla, alternativt att ta 

bort dem som inte gör det. Skulle särlagstiftning för religiösa grupper tas bort blir svåra 

gränsdragningar kring juridiska kategorier av människor överflödiga, eftersom då endast 

kategorin ”alla medborgare” kvarstår; en slutsats utifrån Douglas teori. 

                                                 
70 McGuire 2008: 4. 



 

30 
 

 De mer sociologiskt orienterade Lövheim och Nordin, Andersson och Sanders, 

Furseth och Repstad, Aldridge, samt Chryssides och Geaves utgår i sina resonemang 

från substantiella och funktionella perspektiv på religion, medan Arvidsson och 

Svensson, Gilhus och Mikaelsson, Frisk och Åkerbäck, samt Paden har mer av en 

kultur- och religionshistorisk utgångpunkt. 

 Samtlig litteratur kritiserar det tidigare dominerande perspektivet på religion inom 

religionsvetenskapen, vilket beskrivs som essentialistiskt, västerländskt, eurocentriskt, 

etnocentriskt och starkt kristet färgat. Samband med europeisk kolonialism, 

maktförhållanden och kultur- och religionsmotsättningar under begreppets uppkomst 

och fortlevnad tas upp av Arvidsson och Svensson, Gilhus och Mikaelsson, Paden och 

Frisk och Åkerbäck. Maktaspekten tas även upp av Lövheim och Nordin, Aldridge och 

Chryssides och Geaves, exempelvis i det att religionsdefinitioner idag påverkar 

lagstiftning för vilka organisationer som räknas till religiösa och därmed kan åtnjuta 

juridiska och skattemässiga fördelar; något som problematiseras. 

 Detta kan relateras till mitt utgångsperspektiv i form av resursmobiliseringsteorin, 

i det att såväl moraliska som kulturella och materiella resurser sedan kolonialismen givit 

de europeiska statsstyrena tolkningsföreträde vad gäller religion. Här kan tilläggas att 

”resurserna” våld och förtryck historiskt sett nog inte ska underskattas. Ett talande 

exempel skriver Magnus Lundberg och Olle Kristenson om i Religion i Latinamerika 

(2012): På 1500-talet kom de katolskt kristna kolonialisterna från Europa till 

Latinamerika. I samband med kristnandet av Latinamerika utplånades stora delar av 

invånarna, dels av våld och förtryck, dels av sjukdomar. I Karibien utrotades hela 

befolkningar och ersattes av afrikanska slavar. Den romersk-katolska kyrkan i enhet 

med spansk och portugisisk kungamakt skapade snabbt ett stort nät av maktinstitutioner, 

kloster, domstolar och skolor i Latinamerika och hade fram till 1800-talet religiöst 

monopol.71 Alla spår av andra trosföreställningar förbjöds, förstördes och 

bestraffades.72 

 Douglas klassificeringsteori kan delvis förklara den ”euro-kristna” 

religionskategorins fortlevnad och spridning i det att samhällets givna kategorier blivit 

de referensramar som gäller – precis som med den svenska lagstiftningen. Lagar är ju 

auktoritärt normativa och per definition rätt, och avvikelser från dem är olagliga och fel. 

Detta är något som gör kategorierna på samhällsnivå relativt fasta och långlivade. 

                                                 
71 Lundberg & Westerlund (red.) 2012: 104, 108. 
72 Lundberg & Westerlund (red.) 2012: 114-116, 118-122, 126. 
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 De sociologiska ansatser som delas av Andersson och Sanders, och Lövheim och 

Nordin inbegriper tre nivåer av fenomenet religion; individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Även kallat mikro-, meso- och makronivå. Aldridge har även han en sociologisk ansats, 

men fokuserar mest på samhälleliga maktrelationer utifrån religion som begrepp, och på 

juridiska tillämpningar och konsekvenser av statliga religionsdefinitioner i olika länder. 

 En egen reflektion här är att kategoriserandet av individ-, grupp- och samhällsnivå 

i många studiesammanhang kan ses som nödvändig, men samtidigt svår att kombinera 

med perspektivet på religion som ”levd religion”. 

 Den sociologiska litteraturen kritiserar substantiella och funktionalistiska 

perspektiv på religion som antingen för snäva eller för vida. Såväl Aldridge som 

Chryssides och Geaves landar i att definiera religion utifrån studiesyfte och 

framträdande drag via flerdimensionella begreppsscheman, vilket jag tolkar är en 

modell som försöker sammanföra substantiella och funktionella aspekter av religion. 

Här ingår mer eller mindre vida kategorier, vilket kan kritiseras för att föra med sig 

nackdelar från både substantiella och funktionalistiska perspektiv, och kan bli såväl för 

snäva som för vida.  

 Samtliga böcker använder den fenomenologiska begreppsapparaten mer eller 

mindre, antingen i resonemang eller jämförelser; exempelvis begrepp som ”gudar”, 

”riter”, ”myter” och ”helig”, men med en kulturvetenskaplig ansats och egna 

förklaringar till de olika termerna. Exempelvis beskriver Paden ”helig” som beteckning 

för väsen/varelser, traditioner, principer eller objekt som människor anser vara av 

extraordinär kraft eller betydelse för deras referenser om världen och livet. Detta oavsett 

form och innehåll. Paden menar jag i sammanhanget står för den mest ’ny-

fenomenologiska’ ansatsen, med kulturvetenskapliga anspråk. 

 Genom Douglas teori sett tolkar jag att de fenomenologiska begreppen är under 

omprövning, modifiering och diversifiering i kurslitteraturen som behandlats i denna 

studie. Diversifiering i meningen att många begrepp består, men tillskrivs olika 

betydelser beroende på teoretiker eller studiesyfte. 

 Andersson och Sanders nämner psykologi och biologi som aspekter av 

religionsfenomenet, liksom dess psykologiska, sociala och samhälleliga konsekvenser. 

Detta bekräftar att ”religion” som akademisk kategori är under modifiering, och blir 

alltmer tvärvetenskaplig.  Här berörs även det kognitiva perspektivet på religion, 

beskrivet i tidigare forskning som ett av de dominerande i religionsvetenskapliga kurser 

vid svenska universitet och högskolor - ett perspektiv som inte märks i övrigt material. 
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Framväxten av detta perspektiv inom svensk undervisning och forskning, som beskriven 

och förmodad i tidigare forskning, märks inte i utvald litteratur. 

 

5.2 Vilket eller vilka perspektiv på religion ger Lag om trossamfund 

1998:1593, Lag om stöd till trossamfund 1999:932 och Lag om Svenska 

kyrkan 1998:1591 uttryck för?  
Svensk lagstiftning kring vad som får räknas till den juridiska kategorin trossamfund 

avser ”religiös verksamhet”. Denna lagstiftning uttrycker ingen direkt 

religionsdefinition, men väl ett övervägande funktionellt perspektiv på religion, med 

inslag av kristen-kyrkligt essentialistiska uttryck för vad som anses vara religion. 

 De flesta krav som formuleras i Lag om Trossamfund, Lag om stöd till tros-

samfund och Lag om Svenska kyrkan avser dock olika aspekter av organisationsform 

och samhälleliga funktioner. 

 Trossamfund beskrivs som en bestämd typ av organisation; en gemenskap för 

religiös verksamhet i vilken det ingår att ”anordna en gudstjänst”, som betjänar minst 

3000 personer och som funnits i Sverige minst fem år. Detta ska uppfyllas om statliga 

bidrag ska kunna mottas. Vidare står i Lag om trossamfund att: ”Stödet ska bidra till att 

skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 

religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.” 73 Det 

finns även fler organisatoriska krav, men nämnda är de grundläggande och följer i stort 

Lag om Svenska kyrkan. Skillnaden är att Svenska kyrkan även ska vara rikstäckande 

samt utöva diakoni och mission.74 

 Eftersom ”trossamfund” och ”religiös verksamhet” får antas utgå från begreppet 

religion och vad det innefattar, blir lagtexterna otydliga, då den inte nämner något alls 

om själva grundbegreppet. Istället tolkar jag lagtexternas perspektiv på religion som 

främst funktionellt, där kraven på att få ingå i den juridiska kategorin ”trossamfund” till 

största del baseras på vilken organisationsform och vilka funktioner ett trossamfund 

förväntas ha. Den religiösa verksamheten ska inbegripa den kristna kollektiva riten 

gudstjänst, vilket jag tolkar skiljer ut organisationer som just religiösa, i lagens mening. 

Svenska kyrkan har särställning i egen lag med krav på rikstäckande organisation 

och missionerande arbete, vilket kan ses som att evangelisk-lutherskt kristen 

                                                 
73 Lag om trossamfund 1998:1593 och Lag om stöd till trossamfund (elektronisk). 
http://www.riksdagen.se (2017-02-28). 
74 Lag om Svenska kyrkan 1998:1591 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02). 

http://www.riksdagen.se/
http://riksdagen.se/
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institutionell religion är den enligt svensk lag högst värderade formen av religion. 

Denna statliga kategorisering av religion har historiskt sett bekräftats och konserverats i 

lag sedan 1600-talet, i enlighet med Douglas teori, vilket bekräftas av min C-uppsats 

som tas upp under ”Tidigare forskning”. 

 Douglas klassificeringsteori kan förklara de svenska lagarnas relativt fasta och 

traditionellt kristna religionskategorins fortlevnad. Douglas menar att samhällets 

auktoritärt normativa värderingar satta i färdiga kategorier, som exempelvis lagar, till 

sin natur är mer rigida. 
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5.3 Avslutande reflektioner och slutsatser 
De svenska lagarna som tagits upp för analys ger uttryck för ett religionsperspektiv som 

inte går ihop med vad som lärs ut om religionsbegreppet på svenska högskolor och 

universitet i Sverige, vårterminen 2018. Tvärtom står de för det inom kurslitteraturen 

mest kritiserade och förgångna perspektivet; det kristen-kyrkligt institutionella och 

etnocentriska. 

 Samtidigt som vi här kan se motstående perspektiv på religion, så har de en del 

gemensamt. Lagarna som tas upp i denna studie kan anses spegla ett funktionellt och 

samtidigt substantiellt perspektiv, med fenomenologiska inslag. Funktionellt genom att 

de formulerar vilka funktioner en religiös verksamhet bör ha och substantiellt för att de 

berättar att religiös verksamhet bland annat innefattar ”gudstjänst” och ”själavård”. 

Substantiellt även i det att lagen värderar Svenska kyrkans evangelisk-lutherska läror 

högst. Begreppen ”gudstjänst” och ”själavård” kan tolkas som fenomenologiska inslag. 

 Det kulturvetenskapliga perspektivet med fenomenologiska inslag, som dominerar 

i behandlad kurslitteratur, innefattar i min tolkning såväl substantiella som funktionella 

anspråk, samtidigt som man eftersträvar vetenskaplig neutralitet. Framförallt är det 

neutralitetsidealet och den kulturvetenskapliga ansatsen som skiljer lagarnas och 

kurslitteraturens perspektiv åt, men i övrigt är det helheten man tycks vilja fånga på 

båda håll, om dock på varierade sätt och utifrån studiesyfte inom kurslitteraturen. 

 Som samtlig kurslitteratur tar upp är det nödvändigt med klassificeringar för att 

kunna studera ett bestämt område, och om vi nu som Douglas teori säger är kategoriskt 

tänkande varelser är det dessutom oundvikligt. Samtidigt är det oundvikligt att 

kategoriseringar och klassificeringar förändras, enligt såväl Douglas teori som det 

kulturvetenskapliga perspektivet. 

 Kategorier kan förstås vara mer eller mindre långvariga, beroende på 

omständigheterna. I Douglas klassificeringsteori tas just den konserverande effekten av 

att ständigt få sina klassificeringar bekräftade och befästa upp, vilket fenomenologins 

begreppsapparat kan påstås bidra till. Å andra sidan modifieras denna begreppsapparat 

ständigt, som vi tydligt kan se hos exempelvis Paden. 

 Gilhus och Mikaelsson beskriver tidigare skiften mellan olika religionsveten-

skapliga forskningsparadigm, och ett pågående skifte mot det ”kulturvetenskapliga 

paradigmet”, medan bland andra Arvidsson och Svensson för fram att det inte råder 

någon konsensus kring religionsbegreppet inom religionsvetenskaplig forskning. Ur 

deras egna kulturvetenskapliga perspektiv sett är variation och förändringsprocesser 
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centralt, vilket då även bör gälla i deras egna kontext, särskilt som ett reflektivt och 

ifrågasättande förhållningssätt ingår i den vetenskapliga metoden. Följaktligen bör inte 

konsensus i ett alltför stort forskarkollektiv kunna upprätthållas under någon längre 

period. Mot den bakgrunden blir frågan om det varken är möjligt eller eftersträvansvärt 

att uppnå statisk konsensus kring religion som begrepp och område inom den 

religionsvetenskapliga forskningsvärlden. 

 Gilhus och Mikaelsson lägger fram att även om religionsbegreppet varierar, så bör 

det under alla omständigheter vara jämförbart och omfatta alla religioner, vilket kan 

kritiseras för att tala emot det kulturvetenskapliga perspektiv de själva förespråkar. De 

lyfter även frågan om definition av religion enbart är en akademisk fråga, eftersom 

dessa även har betydelse för exempelvis rörelser som söker statligt stöd som 

trossamfund. Här gör jag reflektionen att det möjligen finns en koppling mellan deras 

uppfattning att religionsbegreppet bör omfatta alla religioner, och betydelsen av 

lagmässiga konsekvenser av religionsperspektiv. 

 Detta skulle kunna tolkas som en antydan om att Gilhus och Mikaelsson anpassat 

sin egen syn på religionsdefinitioner i relation till juridiska konsekvenser. Det kan även 

tolkas som att det är svårt att hålla isär ett och samma begrepp i två olika mentala 

kategorier; att religion och religion betecknar två skilda former av klassificeringar. 

Enligt Douglas teori bekräftas sedan tidigare kategoriserade begrepp snabbt in i 

befintligt tolkningsmönster, vilket talar för att ”dubbelkategorier” med skilda 

innebörder är en svår teoretisk utmaning. 

 Som en kompletterande reflektion angående religionsbegreppets globala 

gångbarhet kan nämnas att begreppet ”religion” är ett närmast obekant eller 

väststämplat begrepp i många länder utanför USA och Europa. Se exempelvis 

Norichika Hories japansk-brittiska beskrivning av det i New Age Spirituality: 

Rethinking Religion (2013), av Steven J. Sutcliffe och Ingvild Saelid Gilhus. 

 Även i exempelvis litteratur om afrikansk, latinamerikansk, kinesisk och samisk 

”religion” sätts begreppet i andra ljus, och fenomenets inneboende dynamik med 

ständigt nya tolkningar och gränslösa blandningar på såväl individ- som familje-, grupp- 

och samhällsnivå, blir tydlig.75 

                                                 
75 Yang, C.K. (1961). Religion In Chinese Society: A Study Of Contemporary Social Functions Of 
Religion And Some Of Their Historical Factors. Los Angeles: University of California Press / London: 
Cambridge University Press. 
Westerlund, David (2011). Afrikanska religioner. Stockholm: Dialogos förlag. 
Rydving, Håkan (2010). Tracing Sami Traditions: In Search of the Indigenous Religion among the 
Western Sami during the 17th and 18th Centuries. Oslo: Institute for Comparative 
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6. Sammanfattande resultat 
 

1. Vilket eller vilka perspektiv på religion lärs ut i Religionsvetenskap 1/A på svenska 

högskolor och universitet, vårterminen 2018? 

Det perspektiv på religion som lärs ut i Religionsvetenskap 1 och Religionsvetenskap A 

på svenska högskolor och universitet vårterminen 2018 är främst ett kulturvetenskapligt 

sådant, med inslag av fenomenologiska kategorier och jämförande grepp. Detta 

bekräftar delvis tidigare forskning, där de kulturvetenskapliga, fenomenologiska och 

kognitiva perspektiven på religion beskrivs som mer eller mindre dominerande i de 

religionsvetenskapliga kurser som ges vid svenska universitet och högskolor. Det 

kognitiva perspektivet tas dock endast upp i enstaka del av analyserad kurslitteratur. 

Den nye studenten i religionsvetenskap får ta del av många olika religions-

definitioner, såväl historiska som samtida, med tyngdpunkt på substantiella och 

funktionella, flerdimensionella, samt kulturvetenskapligt öppna. 

 Praktiska och politiska konsekvenser av religionsdefinitioner tas upp och 

problematiseras i största delen av berörd kurslitteratur, där akademiska definitioner ses 

ha viss inverkan. 

 Kritiken mot det inom religionsvetenskapen tidigare dominerande essentialistiska, 

eurocentriska och kristen-kyrkliga perspektivet på religion är omfattande i den kurs-

litteratur som analyserats.  

 

2. Vilket eller vilka perspektiv på religion ger Lag om trossamfund 1998:1593, 

Lag om stöd till trossamfund 1999:932 och Lag om Svenska kyrkan 1998:1591 

uttryck för? 

I dessa lagar ges sammantaget ett kristen-kyrkligt perspektiv på religion, i det att de 

avser gemenskaper för religiös verksamhet där ”gudstjänst” och ”själavård” ingår. 

Lagen om Svenska kyrkan säger även, till skillnad mot Lag om trossamfund, att 

Svenska kyrkan ska vara rikstäckande och missionerande, vilket jag tolkar som att 

institutionell evangelisk-luthersk kristendom är den enligt svensk lag högst värderade 

formen av religion. Detta bekräftas även av min C-uppsats, vilken tas upp under 

”Tidigare forskning”. 

                                                                                                                                               
Research in Human Culture, Novus forlag. 
Lundberg, Magnus & Westerlund, David (red.) (2012). Religion i Latinamerika. Stockholm: 
Dialogos förlag. 
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 I övrigt är gränsdragningarna för religiös verksamhet till största del funktionella, 

och religionsbegreppet definieras inte på ett direkt sätt. Religion framstår i lagstift-

ningen till stor del som en bestämd typ av organisationsform med krav på viss 

samhällelig funktionalitet. Detta utifrån Svenska kyrkans modell.  



 

38 
 

7. Framtida forskning 
 
Perspektiven på religion i den utvalda kurslitteraturen som analyserats i denna studie 

skiljer sig som vi sett från perspektivet på religion som uttrycks i svensk lagstiftning. 

Varför är det så? En utförlig analys med hjälp av resursmobiliseringsteorin skulle kunna 

vara ett sätt att belysa detta i en mer omfattande studie. 

 Jag ser resursmobiliseringsteorin som fruktbar för analys av maktrelationer och 

påverkan på grupp- och samhällsnivå, i syfte att förklara hur intressegrupper uppnår 

politisk makt och handlingsutrymme.76 Ihop med Douglas klassificeringsteori förklarar 

resursmobiliseringsteorin dels hur vi kategoriserar vår omvärld, dels vad som avgör 

vilka kategorier som blir dominerande och varför. Detta skulle kunna vara en teoretisk 

ram att utgå från i vidare studier av maktrelationer och religionsdefinitioner. 

 

  

                                                 
76 Tilly & Tarrow 2015: 3–4. 
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