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Abstract  
The purpose of this essay is to illustrate whether certain	phenomena	are	connected	to	

religion	or	to	culture. This investigation is backed up by literature and four interviews 

with people with different religious backgrounds, thus coming to a conclusion about 

how the differences between religion and culture are viewed based on the participants 

background. The participants are Christian, Muslim, Jehovah's witnesses and an atheist. 

Among the answers from these people, we have discovered that almost all of the 

participants mentioned how ethnic Swedes (in the Swedish society) are most often the 

ones who do not understand the difference between religion and culture. The result we 

received from the interviews was that, unfortunately, ignorance is present among many 

people who do not understand the difference between religion and culture.  

The result from the literature gave us a clear answer on how the misunderstanding 

between religion and culture happened. According to Isak Svensson the 

misunderstanding many times is about ignorance and confusion. 

 

Nyckelord: Culture, Émile Durkheim, Isak Svensson, Jan Hjärpe, religion and religious 
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1. Inledning  
Begreppen religion och kultur har koppling till varandra genom att religion många 

gånger innefattas i kultur. Det är emellertid av vikt att lyfta fram att det finns väsentliga 

skillnader mellan dessa två begrepp. I synnerhet blir detta viktigt att ha förståelse och 

kunskap om diskussionen huruvida en viss företeelse är knutet till religion eller om den 

är kulturbetingad. Att ha kunskap inom religion och kultur är viktigt då okunskapen 

annars riskerar att leda till ökade fördomar gentemot de religioner det kan röra sig om. 

Begreppen ”religion” och ”kultur” är svåra ord att definiera och i och med detta har vi 

valt att ge både vår egen definition men även ett urval av tillämpliga författares 

definitioner. Det svenska samhället är mångkulturellt och detta har med tid även 

inneburit att många människor i Sverige inte vet huruvida vissa traditionsbundna 

företeelser har koppling till en specifik religion eller om företeelsen i sig enbart är 

kultur. Idag sker det många fördomar mot islam och därför har vi valt att fokusera på 

företeelser som förknippas med denna religion. I detta arbete lyfter vi fram skillnaden 

mellan begreppen ”religion” och ”kultur”. Vidare lyfter vi fram grunden till 

förekommande missförstånd inom begreppen, eftersom vi vill få en ökad förståelse till 

hur missförstånden har uppkommit. Med missförstånd inom begreppen syftar vi här på 

vanligt förekommande föreställningar kring specifika kulturella företeelser som lätt kan 

uppfattas ha med religion att göra, trots att fenomenen i sig i själva verket enbart är 

kulturbetingade. Ett exempel gällande kulturella företeelser som lyfts fram i arbetet är 

kvinnlig könsstympning. Vi samlade in underlag genom kvalitativa intervjuer, Isak 

Svenssons forskning, Jan Hjärpes teori ”den religiösa traditionen” och Émile Durkheims 

religionsteori.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra huruvida vissa företeelser har koppling till 

religion eller till kultur. Vi vill med detta syfte få en ökad förståelse till hur människor 

uppfattar skillnaden mellan religion och kultur. För att vi ska kunna besvara syftet med 

undersökningen, kommer vi att använda oss utav följande frågor: 

• Hur uppfattar människor skillnaden mellan religion och kultur? 

• Vilka är de mest framträdande skillnaderna mellan de intervjuades uppfattning 

om skillnaden mellan religion och kultur?  
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2. Metod, material och teoretiskt perspektiv 
Denna undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer med personer med olika 

etniska bakgrunder och religioner. Vi har valt dessa personer för att kunna få svar och få 

en djupare inblick utifrån olika perspektiv och för att kunna se skillnader och likheter 

mellan de olika perspektiven som kommer att lyftas fram. 

 

2.1 Metod och material 
Syftet med att genomföra en kvalitativ intervju som metod är för att få fram en insikt i 

informanternas egna synsätt, erfarenheter och känslor. Genom en kvalitativ intervju lär 

sig intervjuaren att förstå världen utifrån intervjudeltagarens perspektiv (Dalen, 2004, 

s.9). Både litteraturböcker och intervjusvaren har använts som material för detta arbete. 

Det finns specifika regler som måste följas för att utföra en intervju. Den viktigaste 

regeln är att man meddelar intervjudeltagaren att intervjun sker i förtroende och att 

ingen utomstående person ska känna igen deltagaren, därför måste namnen på 

intervjudeltagaren vara fingerade (Dalen, 2004, s.23). I och med detta har vi använt oss 

utav fingerade namn.  

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
Under detta kapitel behandlas de två valda teorierna från Jan Hjärpe och Emilé 

Durkheim. 

2.2.1 Jan Hjärpe – den religiösa traditionen 

En av de teorier som vi har valt att använda kommer från Jan Hjärpes bok ”tusen och en 

natt & den elfte september” (2003). Hjärpes teori (2003, s.75) används då han diskuterar 

en teori som kopplas till uppsatsens huvudämne. Exempelvis tar Hjärpe (2003, s.75) 

upp ”den religiösa traditionen” som en teori. Den religiösa traditionen är ett begrepp 

som genomsyrar Hjärpes bok och med den menar han att det i grund och botten handlar 

om att religion kan jämföras med en stor korg. Med tiden kastas det in en hel del 

kulturella företeelser i korgen, vilket i slutändan gör att människor inte vet vad som är 

religion och vad som är kultur (Hjärpe, 2003, s.75–76). Samtidigt som det blandas 

samman olika saker i korgen, tas även saker ut från den. Han menar att det över tid 

ständigt sker en sammanblandning av kulturella och religiösa företeelser i korgen, vilket 

följaktligen har lett till att många människor inte vet vilka företeelser som har sitt 
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ursprung i religion och vilka som anses ha uppkommit ur en kultur. Hjärpe (2003, s.76) 

menar att de delar som finns i denna abstrakta korg många gånger inte är konsekventa.  

Det finns flera anledningar till att feluppfattningar mellan religion och kultur har bildats. 

Enligt Hjärpe (2003, s.75) är det människan som är den främsta orsaken till att det har 

skett missförstånd mellan det religiösa och det kulturella. Han menar att religioner hela 

tiden förändras och att nya tolkningar av religioner tillkommer med åren som senare 

läggs in i korgen. Tolkningarna som människorna skapar bildar, enligt Hjärpe, nya 

traditioner och kulturer. Den stora korgen blir så pass fylld med olika tolkningar, olika 

religioner och olika kulturella ting. Hjärpe (2003, s.76) menar då att det som ligger i 

centrum för korgen hela tiden varierar.  

 

Det finns många olika anledningar till att människor känner att de tillhör en religion. 

Hjärpe (2003, s.76) anser att människornas val av religion inte har med personlig 

religiositet att göra, utan det handlar mer om att tillhöra den gemenskap som en 

religionstillhörighet oftast medför. Han lyfter fram olika exempel på när det 

förekommer missförstånd mellan religion och kultur. Han menar att en persons handling 

och reaktion kring en viss situation, påverkar andras perspektiv på grund av handlingen 

och reaktionen (Hjärpe, 2003, s.76). Kimball (2004, s.242–243) stödjer denna teori då 

han anser att ”den religiösa traditionen” har skapat sammanhållning inom en 

gemenskap. Den religiösa traditionen har med tiden ändrats, då den i början var en 

självklarhet och endast handlade om religion. Idag är den religiösa traditionen kopplad 

till många andra saker än vad den var när den grundades eftersom den idag ger 

människor flera valmöjligheter att tro på, tolka och tänka (Kimball, 2004, s.243).  

2.2.2 Émile Durkheims religionsteori 

Enligt Durkheim (Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, s.307) är människans relation 

till sin religion i själva verket inte grundad på tron på en högre makt, utan människans 

religiösa tankesätt har egentligen koppling till två punkter som han benämner ”heligt 

och profant”. Det som är heligt och profant reproduceras i både moderna och 

traditionella former (Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, s.307). Den första punkten 

”heligt” berör en hel grupp eller ett helt samhälle och är inte individuellt. Punkten 

handlar om det sociala som berör gruppen. Det som är heligt är alltså idealt i kontrast 

till profant som är verkligheten vi lever i. Durkheim (1995, s.211) menar att idealen blir 

en del av människan. Durkheim (Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, s.307) anser 
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att det han kallar för heligt är motsvarande till verkligheten som byggs genom kulturen. 

Durkheim (2001, s.25) ansåg att det var samhället som skapade människan till sin 

avbild och han såg religionen som något positivt, fastän han personligen inte trodde på 

en högre makt och betecknade sig själv som ateist. Samtidigt menar Durkheim (1995, 

s.33) att samhället inte hade existerat om det inte vore för människan. Följande vers från 

Första Moseboken 1:27 i Bibeln (2004, s.16) säger emellertid tvärtemot vad Durkheim 

säger gällande vem som skapat människan: 

 

”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man 

och kvinna skapade han dem.”  

 

I Durkheims religionsteori framkommer det att en högre makt endast finns om 

människan själv väljer att tro på Gud. Med detta sagt vill Durkheim (2001, s.25–27) 

försöka få oss att förstå att religion egentligen inte handlar om en högre makt utan om 

vad vi själva vill få ut av vår religion. Durkheim menar att någonting endast existerar 

om vi tror på det och menar att säkerheten finns där för att vi själva har valt att tro på 

säkerheten.  Med begreppet ”säkerheten” syftar Durkheim (2001, s.25–27) på det som 

betraktas vara heligt. Det är vad människan själv väljer att tro på. Individens tro 

existerar eftersom det är personen själv som har valt att tro. Det är människan som 

håller Gud vid liv genom att tro på honom. Skulle vi sluta tro på en högre makt i form 

av Gud skulle Gud sluta existera (Durkheim, 2001, s.25–27).   

 

Durkheims religionsteori handlar om religionens funktion i människors liv. Durkheim 

(Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, s.359) menar att religionen har till funktion att 

sammanhålla grupper som styrs av gemensamma symboliska former, alltså individer 

som tillhör samma religion. Trots att Durkheim (Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, 

s.359) anser att religion aldrig kommer att försvinna utan endast kommer att förändras, 

anser han att religionen kommer att förlora sin roll som grund för världsbilden i de 

sociala grupperna. Med detta menar han att varje social grupp har ett behov av att finna 

nya symboliska former som kan representera gruppens identitet. Att gruppen finner nya 

symboliska former är viktigt för den sociala gruppen eftersom det är i de sociala 

gemenskaperna som nödvändiga ideal kommer att skapas och senare avgudas och 

tillbedjas av följarna. Dessa symboliska former har en viktig roll inom religion, enligt 
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Durkheim (Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, s.359). Han hävdar att en 

civilisation inte kan bli levande utan religionen (Boglind, Eliaesson och Månsson, 2014, 

s.359). 

 

3.  Definitioner  
I vår undersökning ligger fokus på att klargöra huruvida traditionsbundna företeelser är 

religionsknutna eller har sin grund i kultur. För att uppnå det syftet blir det även viktigt 

att få inblick i vad religion respektive kultur är, vad skillnaden mellan dessa begrepp är 

samt på vilket sätt de i sin tur har en koppling till varandra.  

Hur man definierar dessa begrepp ser olika ut från person till person och vi kommer i 

denna uppsatsdel även att redogöra för vår definition av begreppen samt beskriva de 

valda författarnas skildring av kultur och religion. Vi kommer även att lyfta fram hur 

kulturella yttringar kan leda till felaktiga uppfattningar och föreställningar av berörda 

religioner.  

 

3.1 Religion  

3.1.2 Vår definition 

Religion för oss är när det finns en tro på någon form av en högre makt, oftast en Gud 

som ensam skapare av hela universum och grundare för människans uppkomst. Med 

begreppet religiös i denna undersökning, anser vi att man praktiserar en specifik 

religion. Med religiös muslim menar vi en som exempelvis ber fem gånger om dagen, 

fastar under den muslimska högtiden Ramadan och avstår helt från att dricka alkohol. 

Med religiös kristen syftar vi på en människa som praktiserar bibeln och går till kyrkan 

på söndagar. Med andra ord individer som lägger sin religion i fokus och väljer att leva 

efter dess påbud eller hur de själva tolkar respektive religions föreskrifter.  

Om man tror på Gud men inte följer reglerna som ska följas inom en religion, innebär 

det inte att man inte hör till en specifik religion. Vi anser att det går att vara troende utan 

att vara religiös. Man tror således fortfarande på en högre makt och likaledes på det som 

står i de heliga skrifterna, men att man inte nödvändigtvis följer de religiösa skrifters 

påbud.  
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3.1.3 Olika författares definitioner 

Enligt Christian Smith (2017, s.21) är det nödvändigt att förstå tre saker för att förstå 

vad religion innebär. Den första delen gäller att se bort från alla debatterade begrepp om 

religion och istället rikta fokus mot den religion som finns i människors liv och i olika 

samhällen. Det andra delen är att man ska lägga sina egna idéer och övertygelser om 

religiösa människor åt sidan och istället rikta uppmärksamhet på hur dessa individer 

praktiserar sin religion. Den tredje delen är att man måste kunna förstå både för- och 

nackdelar med religioner och utifrån för- och nackdelarna kan man bedöma vilket 

argument som är det lämpligaste. 

 

Andersson och Sander (2015, s.41) skriver att begreppet religion kommer ifrån latinets 

religare, som betyder att ”binda samman”. Författarna menar att de människor som 

anser sig vara religiösa eller troende behöver känna en religiös samhörighet med 

någonting som finns bortom vår verklighet. Genom detta är den religiösa människan 

ihopkopplad med transcendensen. Enligt nämnda författare är religion en social 

konstruktion inom kultur och religiösa uttryck är socialt konstruerade kunskapsmassor 

som härstammar från historiska sammanhang (Andersson och Sander, 2015, s.54). 

Många religiösa människor skulle hävda att religionen skapar kulturen, men det är 

egentligen tvärtom hävdar författarna, det vill säga att det är kulturen som skapar 

religionen (Andersson och Sander, 2015, s.55). Med detta understryker författarna 

vidare att en kultur kan finnas utan religion, medan en religion inte kan finnas utan 

kultur.  

 

Sociologen Émile Durkheim (1858–1917) ansåg att religion hade olika inflytanden på 

människor beroende på vilket land man bodde i. I ett demokratiskt samhälle menade 

Durkheim att religion var en privatsak, medan religion ses som en del av kulturs- och 

samhälles objektiva verklighet om samhället var religionsstyrt (Andersson och Sander, 

2015, s.37). Sociologen menade att varje person i ett demokratiskt samhälle har det fria 

valet att välja om de vill vara religiösa eller inte. Durkheim (Boglind, Eliaesson och 

Månsson, 2014, s.356) betraktar religion som ett attribut som påverkar personligheten, 

beteendet och livsstilen hos en individ. På grund av detta menar Durkheim (Boglind, 

Eliaesson och Månsson, 2014, s.356) att religion bör ses som en del av samhället vi 

lever i eftersom religionen har en stor påverkan på samhörigheten.  
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3.2 Kultur 

3.2.1 Vår definition  

Kultur för oss är hur en befolkning från ett land lever. Ett samhälles kultur innefattar 

den matkultur, den musik- och danskultur och typiska högtider eller festliga traditioner 

som är särskilt kännetecknande för landet ifråga, men utöver dessa sedvanliga 

kulturformer, innefattar begreppet kultur även de normer och seder som kan vara 

allmänt utbredda i ett samhälle eller inom ett visst område. Det är bland dessa kulturella 

uttryck som missförstånd och felaktiga föreställningar vanligen förekommer hos 

människor som inte är bekanta med berörd kultur eller religion.  

För att kortfattat förklara vad kultur är för oss, kan man säga att begreppet kultur är som 

ett livsmönster hos en befolkning som för kulturen vidare på ett icke-biologiskt sätt och 

under flera generationer i rad. 

3.2.2 Olika författares definitioner 

Enligt Wikhall (2003, s.17) är kultur någonting som drar till sig turister och företag, 

som med tiden kan stimulera sysselsättning och tillväxt. Wikhall (2003, s.17) menar att 

en kultur är tillgänglig för alla då det kommer genom tidningarna och de elektroniska 

medierna. Kulturbegreppet för Wikhall (2003, s.17) är hur människor bland annat väljer 

att bosätta sig och vad som intresserar en människa, som till exempelvis litteratur, dans, 

konst och musik. Begreppet skiljer sig alltså från person till person menar författaren 

(2003, s.18). 

 

Enligt Andersson och Sander (2015, s.55–56) märks kulturen genom människans 

handlingar och de anser att kultur innefattar bland annat språk, kön, etnicitet, klädsel 

och mattraditioner. Charles Kimball (2002, s.242–243) påpekar att en individ inte väljer 

kulturen som man växer upp med. Han menar att om en individ är född i exempelvis 

Egypten, växer man med största sannolikhet upp i en muslimsk familj och hade man 

fötts i Israel hade man antagligen haft en judisk uppfostran. Kimball (2002, s.242–243) 

anser att det land som en individ kommer ifrån har en påverkan på hur uppväxten 

kommer att vara. Författaren menar att beroende på vilka rötter man har, är det landets 

kultur man kommer ta del av. Kimball (2002, s.242–243) menar dock inte att det är 

kulturen som definierar oss människor, utan att kulturen endast är en del av arvet som vi 



Ämneslärarprogrammet med inriktning religion 
Janette Seryani och Roza Paronyan 
C-uppsats 
 

 11 

bär med oss. Kulturella traditioner och människans uppfostran är det som formar 

världsbilden hos andra människor.  

 

Kultur enligt Durkheim (Alexander, 1988, s.16) handlar om individer som härstammar 

från samma ursprung och som har samma levnadssätt. Durkheim (Alexander, 1988, 

s.16) anser att alla människor blir lärda att leva efter normer som samhället de bor i har. 

Alla individer som kommer från samma kultur lever med andra ord med samma normer. 

För att inte bryta denna balans är det viktigt att alla individer är medvetna om de olika 

normer och kulturella traditioner de är omringade av (Alexander, 1988, s.16). Durkheim 

(Herbert, 1991, s.40) anser att det är människan själv som skapat kulturen och att 

människan är anledningen till att kulturen och samhällets normer sprids vidare.  

 

Wallace Schmidt (2007, s.22) anser att kultur är jämförbart med ett isberg. Mycket av 

det ligger under ytan. Utifrån vårt medvetande brukar vi vanligtvis besvara ytan genom 

våra känslor. För att verkligen förstå en kultur måste vi undersöka det som är under 

ytan. Enligt Wallace V. Schmidt kan begreppet kultur innebära många saker för olika 

människor. Kultur kan ses som en slags kommunikation för att kunna fortsätta sprida 

sina kunskaper samt sina tankar om livet. Det kan även innebära både geografiska samt 

materiella ting. Schmidt (2007, s.20) menar att kultur är ingenting man födds med utan 

är något man lär sig genom samspel med familjen, släkten, vänner och läraren samt 

andra individer som är från en gemensam kultur.  Schmidt (2007, s.20) nämner olika 

begrepp kring hans tankar gällande kultur då han anser att själva begreppet är ett av 

världens svåraste begrepp att förklara. Författaren lyfter fram några olika begrepp som 

han relaterar till kultur. Ett av begreppen han lyfter fram är ”subkultur” som han menar 

är en grupp av människor i ett samhälle där den gemensamma nämnaren är att de delar 

samma kultur, samtidigt som denna grupp även är en del av den majoritetskultur som 

råder i det samhälle de lever i. Dessa subkulturer identifieras och definieras, enligt 

Schmidt (2007, s.21–22) genom klass, utbildning, ålder, religion, etnicitet, arbete, familj 

och kön. I dessa subkulturer finns fortfarande en medvetenhet om vad som skiljer de 

från majoritetskulturen och vilka normer som gäller i samhället.  

 

Schmidt (2007, s.22) tar även upp motkulturer som innebär den minoritet av kulturer 

som inte tar emot den dominerande kulturen. Dessa minoritetsgrupper avisar inte bara 
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den större kulturen utan även visar sitt missnöje genom att konstant konfrontera den 

genom olika handlingar som till exempel brottsliga handlingar. Exempel på en 

motkultur kan vara djurrättsaktivister som öppet visar sitt missnöje genom att 

exempelvis släppa ut fängslade djur. 

 

4. Bakgrund  
I detta kapitel presenteras ett exempel på en kulturell företeelse som mestadels sker i 

afrikanska länder och ofta associeras med islam.  

 

4.1 Kvinnlig könsstympning – religion eller kultur? 
Vi har valt att lyfta fram kvinnlig könsstympning som ett exempel, vilket Unicef (2018) 

menar är en tradition i de flesta afrikanska länderna. 

I denna uppsats kommer vi att lägga vikt vid kvinnlig könsstympning framför manlig 

omskärelse då det i huvudsak är den förstnämnda som framkallar debatter och 

diskussioner gällande huruvida denna sed är kultur betingat eller helt knutet till 

religionen islam. Ifråga om manlig omskärelse är denna ritual ett religiöst påbud inom 

både islam och judendomen och kommer av den anledningen inte att lyftas fram i denna 

uppsats. Att manlig omskärelse är en obligatorisk ceremoni knutet till religionen islam 

bekräftas bland annat i följande vers i Koranen (Koranen, 16:123).  

 

"Och tiden kom då Vi gav dig, [Muhammad, ingivelsen] att följa Abraham i hans rena, 

ursprungliga tro, han som inte var en sådan som ger avgudar sin dyrkan." 

 

I Abrahams ursprungliga tro, som är judendomen, förekommer följande vers från första 

Moseboken 17:10-11 (Bibeln, 2004, s.19) som profeten Muhammed syftar på gällande 

omskärelse: 

 

”Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla på detta sätt: ni skall låta 

omskära alla av manligt kön. Ni skall skära bort förhuden, och detta skall vara tecknet 

på förbundet mellan mig och er.”  

 

Det ovannämnda associeras kvinnlig omskärelse eller könsstympning ofta med islam. 

Detta beror på att denna tradition företrädesvis praktiseras av muslimer, trots det faktum 
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att det är endast är en minoritet av världens muslimer som i praktiken utsätter sina 

flickor för könsstympning. Enligt Unicef (2018) har 98% av flickorna mellan 0–14 års 

åldern i Somalia, 93% av flickorna i Djibouti och 90% av flickorna i Sierra Leone 

utsatts för könsstympning eftersom det är en betydande roll i den afrikanska kulturen.  

Unicef (2018) framhåller att kvinnlig könsstympning utförs på grund av den 

traditionella tron gällande kvinnors roll i samhället. En teori som Unicef lyfter fram är 

att den kvinnliga könsstympningen anses vara viktig då könsstympningen bevarar 

tjejernas oskuld inför ett äktenskap. Könsstympningen har även, enligt Unicef (2018), 

till syfte att undertrycka kvinnans sexualitet genom att beröva kvinnan all känsla av 

sexuell njutning, lust och tillfredställelse och därav inte lockas av att vara otrogen mot 

sin man (Unicef, 2018). Könsstympning innebär ett enormt lidande för de drabbade 

flickorna, både mentalt och fysiskt. Unicef (2018) skriver att de flesta flickor som 

könsstympas traumatiseras resten av livet och att det i vissa fall även förekommer 

dödsfall till följd av livshotande skador som könsstympningen i sig medför.  

 

4.2 Kulturella missuppfattningar 
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vad en kultur är och vad religion är.  

För att göra det menar Andersson och Sander (2015, s.56) att människor måste förstå att 

människans handling antingen kan vara en del av människans kultur eller religion. 

Tidigare studier har enligt Andersson och Sander (2015, s.55) visat att många 

människor från väst ofta förknippar främmande människors handlingar utifrån 

kulturella- och religiösa kriterier. Detta leder till att människor som inte är insatta i 

ämnet drar slutsatsen om att människors handlingar är kopplade till en religion och 

skapar på så sätt en missuppfattning. Författarna menar att de okunniga inom ämnet tror 

att människor tänker och agerar på ett visst sätt eftersom de tillhör en specifik religion 

eller ett specifikt folkslag.  

 

Begreppet ”kultur” i sig är inte något problematiskt. Det är hur människan använder 

kultur som kan skapa ett problem. Andersson och Sander (2015, s.55) menar att 

människor istället bör uttrycka sig i termer av ” inom en judisk kultur” eller ”inom delar 

av den hinduistiska kulturen” istället för att säga ”inom den judiska kulturen” eftersom 

dem sistnämnda termerna skapar missuppfattningar och övertygelser om normer.  
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4.3 Shia- och sunnigrupperingar 
En annan anledning till varför missförstånd mellan religion och kultur uppstår är enligt 

Silverstein (2016, s.93) på grund av inriktningar som finns inom islam. Följande vers i 

Koranen (Asad, 1998) tyder på att det inte är tillåtet med inriktningar och sekter inom 

islam, utan att man endast ska vara muslim: 

 

”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar 

sekter. Ingen utom Gud skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad deras 

handlingar [var värda]” (6:159). 

 

Silverstein (2016, s.93) menar att när inriktningarna skapades splittrades människorna 

och skapade egna regler för religionen, detta ledde till Shia- och Sunnimuslimers 

levnadssätt idag.  

  

Anledningen till att det bildades olika inriktningar var för att muslimerna under 600-

talet inte var överens om vem som skulle efterträda profeten Muhammeds ledarskap 

efter hans död. Vissa ansåg att efterträdaren skulle vara en släkting till profeten medan 

andra ansåg att det räckte med att efterträdaren var kunnig inom islam.  

De människor som då blev Shiamuslimer valde att se upp till profetens kusin Ali, 

medan Sunnimuslimerna valde kalifen Abu Bakr som efterträdare (Silverstein, 2016, 

s.14). Detta gjorde att traditionerna inom religionen förändrades beroende på vilken 

inriktning man hade. Människorna skapade med tiden egna tolkningar av vad som var 

rätt och fel och ledde till att missförstånd mellan de olika parterna skedde. 

Tolkningarna skapade nya kulturella traditioner bland människorna. Enligt versen ur 

Koranen (6:159) som tidigare presenterats får inga sekter bildas. Sekterna som 

bildades ledde till att människorna som bildade sekterna ansåg sig själva ha rätt medan 

det egentligen gick emot Koranen budskap. Detta ledde till en beblandning mellan 

religion och kultur.  
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5.  Avgränsning 
Vi har intervjuat en ateist och tre religiösa personer med religioner från kristendomen, 

islam och Jehovas vittnen. Vi har valt att fokusera på de föreställningar eller fördomar 

som endast är vanliga i Sverige, vilket är anledningen till att vi valt dessa fyra personer 

att intervjua, eftersom de kommer från religioner som är relativt vanligt förekommande 

i Sverige. Vi har valt några författare som skriver om grunden till det problemet som vi 

undersöker i vårt arbete. Detta kommer att presenteras längre ner i arbetet under stycket 

”bakgrund”. Vi har även valt att hänvisa till tillämpliga verser ur Koranen och Bibeln. 

Med tanke på den enorma tillgången av teoretiska perspektiv har vi valt att begränsa oss 

till religionshistorikern och tillika islamologiprofessorn Jan Hjärpe och hans omtalade 

teori ”den religiösa traditionen”. I denna teori framhålls det varför det sker missförstånd 

mellan religion och kultur. Likaledes har vi valt att referera till den franske filosofen 

Émile Durkheims religionsteori, där han ger sin syn på hur religion, kultur och 

samhällsnormer inverkar på varandra.  

 

6. Disposition  
I början av uppsatsen är abstractet skriven på engelska, vilket visar vilket resultat vi har 

fått utifrån intervjuerna och litteraturen. Vidare i inledningen ges det exempel på 

missförstånd mellan det religiösa och kulturella. Vi har sedan gått in på vår egen 

definition av begreppen religion och kultur eftersom det är våra perspektiv på dessa 

begrepp som används i arbetet. I bakgrundsdelen, som är skriven efter definitionsdelen, 

har vi skrivit grunden till varför missförståndet mellan religion och kultur existerar och 

hur det kom till. Det kommer att finnas en förklaring till vilket material vi har valt att 

använda inför uppsatsen och varför. Vi har även nämnt vilken metod och teori som 

kommer att tillämpas i arbetet. En motivering till varför vi har avgränsat oss som vi 

gjort kommer att förekomma under rubriken ”avgränsning”. Vi har lyft fram en tidigare 

forskare gällande ämnet religion. Vi nämner även vilken metod och teori det är som vi 

kommer att använda oss utav i arbetet. Längre in i arbetet visar vi upp resultatet och 

undersökningen som redovisar intervjuerna som vi gjort. I analysdelen lyfter vi fram hur 

vår valda teori är kopplat till undersökningen. Avslutningsvis diskuterar vi bland annat 

våra egna resonemang och vi skriver hur frågeställningarna har besvarats i slutsatsen.  

 

7. Tidigare forskning 
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I detta kapitel kommer Isak Svenssons forskning kring religion och kultur att lyftas 

fram. Med tanke på att Svensson tidigare har forskat kring huvudämnet i vårt arbete 

ansåg vi att det var relevant att använda hans forskning. Svensson är professor i freds- 

och konfliktforskning och projektledare för forskningsprojektet ”Resolving Jihadist 

Conflicts? Religion, Civil War, and Prospects for Peace”.  

 

Isak Svensson (2015, s.64) anser att missförstånden mellan vad som är religion och 

kultur förekommer allt för ofta, speciellt mot islam och muslimer och lyfter därför fram 

några exempel på missförstånden. Det första exemplet som Svensson tar upp gäller 

religionen islam. Forskaren menar att religionen inte är våldsam trots att islam är den 

religion som framträder starkast gällande företeelserna ”religiöst definierade 

konflikter”. Forskaren själv menar att man bör kalla extremisternas konflikter för 

”jihadkonflikter” istället för ”muslimska konflikter” eftersom den större delen muslimer 

finner dessa extremister både otäcka och icke-islamiska (Svensson, 2015, s.64). 

En av anledningarna till att människor tror att islam står för våldsamhet är på grund av 

okunskap och oklarhet (Svensson, 2015, s.61). Författaren menar att våld uppträder i 

alla religiösa traditioner och att alla religioner har utfört någon form av våld (Svensson, 

2015, s.64).  

 

Ett annat missförstånd är ”Det är religionerna som är orsaken till världens krig” 

(Svensson, 2015, s.66). Forskaren menar att detta påstående inte stämmer då religion 

inte behöver vara orsaken till ett krig. Han menar att motivet istället många gånger är 

ekonomin, makten eller helt enkelt ett privat intresse. Att en person utför ett våld i 

religionens namn behöver inte innebära att personen är religiös. Det är alltså inte 

religionen som identifierar personen. Det behöver inte heller vara något som kommer 

ifrån kulturen men kulturen behöver inte heller uteslutas. Man har alltså antagit att 

personen har utfört våldet på grund av religiösa skäl, vilket inte behöver stämma.  

 

Det tredje exemplet som vi har valt att lyfta fram är den förutfattade meningen 

”religiösa konflikter ökar” Svensson (2015, s.63). En religiös konflikt innebär inte att 

det endast är religion som är skiljelinjen i konflikten. Svenssons forskning visar att 

konflikter med religiösa sakfrågor hade ökat sedan 1979. De senaste decennierna visar 

forskningen dock att ökningen har stannat. Forskningen tyder i stort på att religiösa 
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konflikter var mycket mer aktuellt förut än vad det är idag (Svensson, 2015, s.63). 

Svensson (2015, s.69) menar att många idag antar att personer utför våld på grund av 

religiösa skäl, vilket inte behöver stämma.  

 

8. Undersökning/resultat 
I detta stycke kommer vi att presentera både frågorna som ställdes och svaren som 

mottogs under intervjuerna.  

 

8.1 Val av intervjudeltagare 
Vi har utfört fyra kvalitativa intervjuer med personer från olika kulturer och bakgrunder. 

Med tanke på att det aktuella ämnet handlar om kulturer och religioner, har vi specifikt 

valt att intervjua personer med olika religioner för att kunna få svar utifrån olika 

perspektiv. 

 

Huvudtanken med att vi valde att intervjua dessa specifika personer var att de kunde 

bidra med egna erfarenheter och tankar kring uppsatsens huvudämne. Eftersom vi är 

bekanta med intervjudeltagarna hade vi insikt om att just dessa personer skulle kunna 

bidra med sina erfarenheter kring det ämnet som vi ville undersöka. Vi valde att 

intervjua bekanta dels av den orsaken att vi ville få så konkreta svar som möjligt och 

dels för att vi hade en förståelse kring deras bakgrund. Vi intervjuade personerna en och 

en vid olika tillfällen för att deltagarna skulle kunna prata fritt om deras tankar och 

erfarenheter.   

 

8.2 Intervjufrågor och svar 
De intervjufrågor som vi har använt oss utav i denna undersökning är följande: 

1. Vad anser du är religion? 

2. Vad anser du är kultur? 

3. Hur kommer det sig att så många människor idag inte vet vad som är religion 

och vad som är kultur, tror du? 

4. Tror du att andras missförstånd mellan religion och kultur, kan påverka de 

religiösa människorna? I så fall hur? 

5. Har du upplevt ett scenario där någon har blandat ihop religion med kultur eller 

vice versa? Om inte, kan du ge ett exempel som du tror kan förekomma? 
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Intervju 1  

Evelina, 24 år, Jehovas vittne 

 

1) Jag anser att religion är att man tror på en högre makt som anses vara en ledare 

till en befolkning. Det behöver inte alltid vara en Gud. Min religion säger att 

man bör tro på Jehova, som är Gud. I många länder avgudar man byggnader 

eller djur, och det är religion för dom.  

 

2) Jag tror att varje land har sin egen kultur. För mig är kultur en grej som ett land 

är ”känt” för. Jag är från Irak och i vår kultur (hela mellanöstern) är vi kända för 

stora bröllop och att bjuda andra på till exempel mat. Det är som ett ”måste” i 

landet och då utför människor dem saker som i sin tur blir en kultur.  

 

3) Jag tror inte det är så många som vet skillnaden på grund av att de inte är 

allmänbildade. Många har förutfattade meningar där de automatiskt kopplar en 

viss religion till ett visst land utan att söka upp fakta och tror att alla i det landet 

har samma religion. I själva verket finns det säkert över 10-tals religioner i flera 

länder. Det finns många tolkningsfrågor i många religioner, vilket kan få de som 

inte ens tror på en religion, att tolka något fel och då tror de att det människorna 

gör i kulturen, kommer från religionen. 

 

4) Jag tror att det kan påverka religiösa människor på ett negativt sätt, att inte alla 

vet skillnaden. Vissa företeelser som existerar i en kultur behöver inte komma 

ifrån en religion. Jag tror att om människor tolkar en kultur som något religiöst, 

vilket går ut på människorna. Jag kommer från en arabisk kultur som är ganska 

extrem. Vi måste exempelvis inom kulturen täcka barmen men min religion 

säger inget om det. Detta får oss religiösa människorna att se extrema ut, trots att 

det inte har med religionen att göra. 

 

5) Jag har varit med om ett scenario där religion och kultur har blandats ihop. Jag 

är från Irak och är Jehovas vittne. Många gånger har människor dragit en slutsats 

om att jag är muslim eftersom islam är den dominerande religionen i Irak. Jag 
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har flera gånger fått frågor om varför jag inte bär slöja, varför jag väljer att gå 

med shorts på sommaren osv. Som en vän till många muslimer, vet jag att 

många muslimer även går i shorts på sommaren och återigen så är det en 

kulturgrej. Det är ”oförskämt” i vår kultur att visa hud, men trots det, drar många 

slutsatsen om att det är religionen som säger så, vilket inte alltid stämmer. 

 

Intervju 2  

Fatima, 22 år, muslim 

 

1) Religion för mig är något personligt. Jag ser religion som något väldigt positivt, 

oavsett vilken religion man tror på. För mig är religion när Gud är inblandat. Jag 

skulle inte påstå att konst är religion, som många andra tycker. Religion för mig 

är om man tror på en högre makt, Gud. Religionen är det som berättar för oss 

människor hur jorden kom till.  

 

2) Kultur är en vacker grej. Det visar hur människor lever i ett land och vad som är 

typiskt för det landet. Varje land jag har besökt har jag velat se deras byggnader 

i landet, så jag skulle vilja säga att byggnader, konst och historia i olika länder 

också är en slags kultur.  

 

 

3) Jag tror det är baserat på okunskap. Av egen erfarenhet är det mest svenskar som 

inte vet skillnaden. Om jag, som muslimsk tjej, gör en kulturell grej, antar 

många att det kommer ifrån min religion. Fast så är inte fallet. Om en människa 

utför dåliga handlingar, så är det människan som är dålig, inte religionen i sig.  

  

4) Både ja och nej. Som religiös muslim bör man inte bry sig om vad andra säger. 

Däremot kan man rätta människor och lära dom. Samtidigt kan jag tro att det 

kan påverka religiösa människor på ett negativt sätt eftersom det får folket 

runtomkring att anta dåliga saker om människan, vilket kan sluta med att dom 

ser själva religion som något dåligt.  
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5) Jag har upplevt det, men på ett positivt sätt. Det går direkt att se på mig att jag är 

muslim eftersom jag bär slöja. Till jobbet brukar jag ibland hämta med mig 

bakelser som till exempel jag eller min mamma har bakat. Jag bjuder mina 

kollegor på förskolan och då får jag ofta höra ”Vad fint att ni muslimer delar 

med er”. Självklart uppmanar min religion mig att dela med mig, men att jag gör 

det kommer från min kultur och inte religion. I min kultur så delar man med sig 

och på så sätt har många blandat ihop min religion med min kultur. 

 

Intervju 3 

Frida, 26 år, ateist 

 

1) Jag anser att religion är en myt eftersom religionen skapar egna lagar och 

normer som en människa inte får bryta. Det är någonting jag inte tror på, då jag 

följer samhällets lagar istället för en religion, som jag anser är påhittad.  

Själva begreppet för mig kopplar jag till en tro på Gud.  

 

2) Jag anser kultur vara ett arv från farföräldrar. Ett tillvägagångsätt på olika 

högtider eller normer som följt med från historian. Ett sätt att leda sin familj 

släkt eller sitt folk. En organisation behöver någon sorts kultur för att kunna 

drivas runt på ett bra vis. Exakt på samma sätt ser jag på landskultur som 

högtider, arv och normer som följts med från landets historia.   

 

3) Jag tror många människor förväxlar religion och kultur på grund av att dessa 

människor inte är kunniga inom ämnet. Jag har många vänner från olika kulturer 

och trots att jag är etnisk svensk själv, skulle jag kunna säga ur egen erfarenhet 

är det etniska svenskar som oftast inte vet skillnaden. Jag exempelvis, hade inte 

vetat någon större skillnad om det inte vore för mina vänner.  

 

4) Jag tror att det är svårt att påverka en religiös människa eftersom jag tror att 

religionen för den religiösa är så pass starkt för att kunna påverkas. Däremot tror 

jag att beroende på vilket ursprung man har (uppvuxen i religiös familj eller 

inte) så kan nivån av påverkan bli större eller mindre. Jag tror att ett 
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missförstånd som sker av den okunniga kan skapa en bild hos andra som inte 

stämmer gällande en religion. 

 

5) Jag tror att det är lätt för en person att blanda ihop religion med kultur. Dock tror 

jag att det är lättare för en icke-religiös att blanda ihop dessa två begreppen 

eftersom en icke-religiös person tror jag inte är så insatt i vad som är vad. Fakta 

som jag fått från vänner är till exempel att tidigt äktenskap inte har med någon 

religion att göra, utan att det i verkligheten kommer ifrån kultur och historia. Jag 

anser att förväxlingen endast ligger i respektive individ som uttalar sig utan att 

vara sakkunnig.  

 

Intervju 4 

Jakob, 25 år, kristen  

 

1) Religion för mig är att tro utan att behöva bevis och inte bli bunden till något 

fysiskt till exempel en helig plats eller en bok. Själva begreppet för mig innebär 

att jag som kristen tror på något heligt och en större makt. 

 

2) En kultur för mig är en grupp av folk som har samma levnadssätt. Jag anser att 

kultur är när en folkgrupp utför något fysiskt och något traditionellt vid olika 

tillfällen, som till exempel giftermål med mycket dans och musik. Olika länder 

har olika kulturer och får dessa traditioner med inslag från religion och politik. 

Det är också hur man beter sig i olika situationer. 

 

3) Jag tror att uppdelning av olika tankar och olika livssyner har lett till att 

människor inte vet vad som är vad längre. Jag tror att människor hela tiden 

kommer med nya tankar som kan bilda en kultur, vilket leder till att religion 

kanske blandas ihop med dessa tankar.  

 

4) Som religiös kristen kan det inte påverka mig personligen, då jag vet vart jag har 

min tro. Att andra missförstår gör ingen skillnad för mig, men det kan ge en 

dålig bild för samhället, ju fler det är som missförstår skillnaden som något 

negativt. 
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5) Jag har upplevt att någon har blandat ihop religion med kultur. Jag är ifrån 

Bosnien och har upplevt att många drar slutsatsen att jag är muslim, eftersom 

landet jag är ifrån sägs vara ett muslimskt land och lever därför efter ”muslimska 

traditioner.” 

 

9. Analys 
De flesta av intervjudeltagarna kring första intervjufrågan ”Vad anser du är religion?” 

ansåg att religion innebar tron på en högre makt, vilket är precis vad Durkheim (2001, 

s.25–27) säger i sin religionsteori. Durkheim (2001, s.25–27) anser att den högre 

makten inte behöver vara tron på Gud, men att Gud alltid kommer att existera om 

människan själv väljer att tro på Gud. Den första intervjudeltagaren, Evelina, anser 

precis som Durkheim, att en högre makt inte alltid behöver vara Gud.  

 

Gällande vår andra intervjufråga ”Vad anser du är kultur?” fick vi till svar från Evelina 

och Fatima att kultur handlar om vilket land man är ifrån och att det för dessa två 

personer handlar om festligheter och arkitektur. Evelina och Fatima ansåg att varje land 

var sig olikt den andra medan Frida och Jakob ansåg att kulturen härstammar från 

tidigare generationer. Eftersom Frida och Jakob anser att kulturen i olika samhällen 

härstammar från människorna kan det kopplas till Durkheims tankar kring samhället. 

Durkheim (1995, s.33) ansåg att ett samhälle inte hade funnits till om det inte vore för 

människorna.  

 

Gällande den tredje frågan i vår intervju ”Hur kommer det sig att så många människor 

idag inte vet vad som är religion och vad som är kultur, tror du?” som presenteras i 

resultatet, fick vi till svar att intervjudeltagarna ansåg att det hade med tolkningar och 

tankar att göra. Evelina tror att människor har många olika uppfattningar kring olika 

religioner och att det på så vis sker olika tolkningar, vilket kan leda till missförstånd. 

Detta kan förknippas med vad Jan Hjärpe lyfter fram i sin teori ”den religiösa 

traditionen”. Hjärpe (2003, s.76) menar att på grund av människors olika uppfattningar, 

tolkningar och tankar så har missförståndet mellan religion och kultur ökat. Evelina, 

Frida och Jakob anser missförstånden har uppstått på grund av att människor inte är 

allmänbildade och inte har tillräckligt med kunskap kring religionsområdet. 
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Den fjärde frågan som vi ställde till intervjudeltagarna handlade om andra människors 

missförstånd kring begreppen religion och kultur och om missförståndet i så fall kunde 

påverka den religiösa människan. Svaret vi fick ifrån den fjärde intervjudeltagaren 

Jakob, var att det inte kunde påverka honom personligen som religiös kristen men att 

det däremot kunde påverka synen som andra får om kristendomen. Detta passar väldigt 

bra in i Durkheims religionsteori, då sociologen menar att det som han kallar för 

”heligt” inte kan påverka en person individuellt utan berör en hel grupp (Boglind, 

Eliaesson och Månsson, 2014, s.307). Även Frida ansåg att missförstånden inte alltid 

kan påverka en religiös människa. Evelina ansåg däremot att missförstånden kan 

påverka religiösa människor på ett negativt sätt. 

 

Gällande den femte intervjufrågan ”Har du upplevt ett scenario där någon har blandat 

ihop religion med kultur eller vice versa? Om inte, kan du ge ett exempel som du tror 

kan förekomma?” fick vi till svar från intervjudeltagaren Frida att förväxlingen handlar 

om att inte vara sakkunnig. Både Hjärpe (2003, s.76) och Svensson (2015, s.61) menar 

att missförståndet mellan begreppen har skett på grund av människan. Enligt Svensson 

(2015, s.61) handlar det om människors okunskap medan Hjärpe (2003, s.76) anser att 

det har skett på grund av att människor idag har så många olika tolkningar inom ämnet. 

Evelina, Fatima och Jakob har upplevt ett scenario där någon har blandat ihop 

begreppen, vilket visar att alla inte har samma tolkning och uppfattning om begreppen, 

precis som Hjärpe (2003, s.76) säger. 

 
 
10. Avslutning 
I detta stycke kommer vi att lyfta fram hur syftet och frågeställningarna har besvarats. 

Vi kommer att presentera slutsatsen och även diskutera våra tankar kring den tidigare 

forskningen och de olika teorierna som vi skrivit om. 

 

10.1 Diskussion 
Den tidigare forskningen vi har lyft fram i detta arbete, för att få en grund till denna 

uppsats, är Isak Svenssons forskningar. Vi fann Svenssons forskning väldigt intressant 

då vi håller med forskaren. Dessutom fick vi, genom våra intervjuer, möjligheten till att 



Ämneslärarprogrammet med inriktning religion 
Janette Seryani och Roza Paronyan 
C-uppsats 
 

 24 

se hur forskningen stämde eftersom vissa intervjusvar hängde ihop med det som 

Svensson skriver. I den första intervjun (fråga 3) anser Evelina att människor inte vet 

skillnaden mellan religion och kultur på grund av allmänbildning och därför kan 

missuppfattningar uppstå mellan begreppen. Detta stämmer överens med Svenssons 

forskning (2015, s.61) då han skriver att missuppfattningar sker på grund av okunskap 

och oklarhet.  

 

Durkheims definition av religion fann vi intressant då vi anser att den stämmer överens 

med den verklighet vi lever i, åtminstone i det svenska samhället. Durkheim (Andersson 

och Sander, 2015, s.37) ansåg att religion var något privat och inte en objektiv 

samhällelig egenskap. Varför detta stämmer in med det svenska samhället, tycker vi, är 

för att vi bor i ett sekulariserat samhälle där religion är en privatsak, jämfört med många 

andra länder som styrs av religion. I dessa religionsstyrda länder är inte religionen en 

privatsak utan en objektiv samhällelig egenskap, precis som Durkheim (Andersson och 

Sander, 2015, s.37) säger. I varje demokratiskt samhälle har varje individ det fria valet 

att välja om de vill tillhöra en religion/tro, vilket precis är vad man kan göra i det 

svenska samhället.  

 

I bakgrundsdelen gav vi ett exempel på en kulturell företeelse som ofta förknippas till 

islam. Anledningen till att vi lyfte fram just kvinnlig könsstympning som ett exempel 

var på grund av att detta exempel skapar stora förvirringar genom att tro att kvinnlig 

könsstympning tillhör en religion, vilket i sin tur skapar fördomar. Precis som Unicef 

(2018) skriver, så utförs kvinnlig könsstympning fortfarande i vissa afrikanska länder på 

grund av kulturen om kvinnornas status i samhället de bor i.  

 

Med ”den religiösa traditionen” menar Hjärpe (2003, s.75) att missförstånden mellan 

begreppen har skett på grund av människors olika tankar och tolkningar. Han menar att 

en korg som är fylld med religiösa ting har med tiden blandats ihop med kulturella ting 

och sedan mixats ihop. Enligt Hjärpe (2003, s.75) har det skett missförstånd mellan det 

religiösa och det kulturella på grund av människan.  

 

Vi som skrivit detta arbete anser att religion och kultur går att förknippas med varandra 

vilket vi anser är en av anledningarna till varför man blandar ihop dem. Med tanke på 
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att religiöst utövande eller religiös tro förekommer i olika grader bildas olika tolkningar. 

Vi tror att religion för en människa inte är detsamma som för någon annan. Anledningen 

till detta är att många anser att praktiken många gånger är viktigare än det man tror på 

medan andra anser att det man tror på är viktigare än hur man praktiserar religionen. 

Exempelvis kan en protestant anse att tron och bönen är viktigare än praktiken medan 

en jude kan anse att levnadsstilen är viktigare än bönen. 

 

Vi anser att Hjärpes förklaring till missförståndet mellan begreppen är väldigt relevant 

till uppsatsens ämne och till Sveriges sekulariserade samhälle då han besvarar varför ett 

missförstånd kan uppstå (Hjärpe, 2003, s.75). Intervjudeltagaren Jakob berättade att han 

ansåg att missförståndet berodde på att alla människor har olika tankar och livssyner 

vilket kopplas till vad Hjärpe säger gällande den religiösa traditionen.  

 

Vi tycker det fungerade bra att använda intervjuer som metodval eftersom detta gav 

möjlighet till intervjudeltagarna att berätta sina erfarenheter fritt. En annan fördel var att 

vi som intervjuade hade möjlighet att ställa följdfrågor vilket gav oss ytterligare fler 

svar. Nackdelar med att använda intervjuer som en metod är att det finns en risk att man 

inte får de svar man behöver, vilket kan försvåra arbetet. I detta arbete hade det även 

fungerat att endast använda sig utav litteratur men eftersom vi ville få svar utifrån 

personer som inte har undersökt eller forskat inom ämnet, kände vi att intervjuer var det 

som passade bäst.  

 

10.2 Slutsats 
De slutsatser som vi har kommit fram till i arbetet är att syftet och frågeställningarna har 

besvarats med hjälp av intervjusvaren och Isak Svenssons forskning. Syftet med denna 

uppsats var att få kunskap om grunden till missförstånden mellan religion och kultur 

och för att förstå om fördomar påverkar religiösa människor. 

 För att uppnå vårt syfte använde vi oss av två frågeställningar.  

Vår första frågeställning ”Hur uppfattar människor skillnaden mellan religion och 

kultur?” besvarades genom intervjusvaren och olika författares definitioner av religion 

och kultur. Enligt intervjudeltagarna Frida och Jakob är skillnaden mellan religion och 

kultur att det förstnämnda begreppet innebär en tro på en högre makt medan kultur är 

något som kommer från människorna. Fatima ansåg att skillnaden mellan begreppen är 



Ämneslärarprogrammet med inriktning religion 
Janette Seryani och Roza Paronyan 
C-uppsats 
 

 26 

att religion är något personligt och innebär en tro på Gud medan kultur är något 

opersonligt och som är till för alla människor att besöka i varje land.   

Andersson och Sander (2015, s.54) uppfattar religion som en social konstruktion som 

härstammar från historiska sammanhang. Författarna anser att religiösa människor är i 

behov av att känna en religiös samhörighet med något bortom verkligheten. Andersson 

och Sander (2015, s.54) anser att religion inte hade existerat om det inte vore för kultur. 

Med detta sagt menar författarna att det är kulturen som skapar religionen trots att en 

stor andel religiösa individer snarare skulle påstå att det är tack vare religioner som 

kulturer existerar. Andersson och Sander (2015, s.54) kopplar kultur med människors 

handlingar, språk, mat, etnicitet och klädsel. Andersson och Sander uppfattar således att 

religion får den religiösa individen att vara transcendent medan kulturen är något som 

existerar i alla människors vardag (både troende och icke-troende).  

Vår andra frågeställning ”Vilka är de mest framträdande skillnaderna mellan de 

intervjuades uppfattning om skillnaden mellan religion och kultur?” besvarades också 

genom intervjusvaren. Vi jämförde intervjudeltagarnas svar kring första- och andra 

intervjufrågan eftersom dessa var de mest framträdande skillnaderna. Den första 

intervjudeltagaren Evelina ansåg att religion för henne var tron på en högre makt men 

att detta endast är hennes eget perspektiv. Evelina anser dock att religion är olika för 

alla och menar att andra människor kan avguda exempelvis djur och byggnader istället 

för en högre makt som hon själv gör. Frida däremot tror inte själv på någon gud, till 

skillnad från Evelina, men anser ändå att begreppet religion kopplas till en tro på gud. 

Alltså tycker inte Frida att man kan avguda byggnader och djur som Evelina anser. 

Tittar man på Fatimas uppfattning och Fridas uppfattning gällande religion kan man se 

likheter mellan svaren trots att den ena är ateist och den andra är troende muslim. Både 

Fatima och Frida anser att religionen har med Gud och en högre makt att göra vilket ger 

oss en framträdande skillnad om man tittar på Evelinas svar.  

De mest framträdande skillnaderna mellan deltagarnas uppfattning om kulturen finner vi 

i Jakobs och Fatimas svar. Fatima anser att kultur är det som representerar ett land 

exempelvis byggnader och historia. Jakob anser däremot att kultur är individernas 

levnadsstil och det som människor mellan varandra formar. Han anser att hur människor 

firar exempelvis en högtid är det som kännetecknar en kultur. ”Så här gör vi när vi har 
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dop”, ”så här gör vi när vi firar påsk” och ”så här gör vi när vi firar jul” är en slags 

kultur för Jakob. Fatimas och Jakobs uppfattningar är de som framträder mest då de 

andra intervjudeltagarna hade väldigt liknande åsikter och tolkningar gällande kultur.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram hur vårt syfte med arbetet har besvarats då vi bland 

annat ville få en ökad förståelse till varför missförstånden mellan religion och kultur har 

uppkommit. Vi fick en ökad förståelse då vi fick läsa om olika kulturella 

missuppfattningar som beskrivs av Andersson och Sander (2015, s.56) och att Shia- och 

Sunnigrupperingar (Silverstein, 2016, s.93) var en av flera anledningar till varför 

missförståndet existerade. Enligt både forskaren Isak Svensson (2016, s.64) och några 

av intervjudeltagarnas svar fick vi förståelsen om att missförståndet många gånger 

handlar om okunskap och oklarhet.  

10.3 Framtida forskning 
Det fanns väldigt många teorier kring uppsatsens huvudämne men eftersom det var stor 

brist på tidigare forskningar gällande missförstånd mellan begreppen religion och 

kultur, tycker vi att det vore intressant om någon framtida forskning studerar just detta 

ämnet. Det hade varit intressant om framtida forskningar visar om missförstånden inte 

hade skett på grund av okunskaper och oklarheter. Vi har genom detta arbete fått lära 

oss att missförstånd sker på grund av ovannämnda anledningar och vi tycker därför det 

hade varit intressant om någon hade forskat kring andra anledningar.  
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