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Abstract:

The distinction between religion and superstition is an old one, and has through the ages been of 

outermost importance. It goes back to pre-Christian Rome, if not further, where Cicero made the 

distinction between proper religio and inappropriate superstitio. In this essay I try to understand in 

what way this distinction has influenced modern scholarly definitions of religion and how it differs 

between different scholarly fields. Namely the fields of comparative religion, sociology and 

anthropology. 

   My findings show the following: The academic working definitions of religion are clearly 

influenced by historical distinction between religio and superstitio. The influence is not so much 

visible in the definitions themselves as in what the definitions end up referring to. It also seems as 

while the different fields are influenced to about the same the degree it is expressed in slightly 

different ways, most clearly in whether or not a compliment to religion is actually defined or not. 
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1. Inledning:

1.1 Bakgrund till uppsatsen:

Denna uppsats är tänkt som ett första led i ett större arbete om gränsen mellan religion och icke 

religion. Den gräns som specifikt kommer att undersökas är den mellan vidskepelse (eng. 

superstition) och religion. Målet är inte att dra upp några vattentäta gränser mellan eller att hitta 

några entydiga definitioner av termerna utan snarare att undersöka hur de används och varför olika 

företeelser klassificeras som de gör. Denna första uppsats kommer i första hand vara terminologisk 

och vetenskapshistorisk medan de senare delarna i dagsläget förväntas vara mer direkt empiriskt-

religionshistoriska. Förhoppningen är att arbetet som helhet ska bidra till att utveckla vår förståelse 

av religion och skrock. Tanken är att denna uppsats sak fungera som ett första steg till projektet 

genom kartlägga begreppens utveckling i relation till varandra vilket i sin tur kan användas för att 

bygga upp ett ramverk för att analysera data.

   Kartläggningen av begreppens utveckling presenteras i uppsatsen i två steg, dels en längre 

historisk översikt från romersk tid och Ciceros uppdelning mellan religio och  superstitio fram till 

ungefär år 1700. Dels, i den andra delen en översikt över hur begreppen (eller ersättningar för dem) 

utvecklats i relation till varandra i olika angränsade vetenskapsgrenar med tyngdpunkt på 

religionshistoria. I inledning sammanfattas också kortfattat några av de ämnespecifika 

vetenskapsklassikerna från 1800-talet och början av 1900-talet. Målet är att se hur begreppens 

användning skiljer sig åt mellan de olika tiderna och vetenskapsgrenarna och undersöka om och i så

fall var det är rimligt att dra gränsen mellan religion och vidskepelse i mitt projekt.

 För att gör det enkelt för mig kommer jag i denna uppsats att använde en negativ definition av 

vidskepelse, med detta menar jag att jag definierar vidskepelse som komplementet till religion vad 

gäller det övernaturliga. Med andra ord definierar jag i denna uppsats vidskepelse som 

föreställningar och handlingar om och i relation till det övernaturliga som inte är att betrakta som 

religion. Denna definition torde passa uppsatsen väl just eftersom den är mycket flexibel och 

innehåller olika saker beroende på hur vi definierar religion. Om man skulle använda en något 

reviderad Tylorsk religionsdefinition1 i stil med att religion är tron på och relationen till något 

övernaturligt inkluderar vidskepelse endast den tomma mängden, det vill säga ingenting. Medan 

vidskepelse i relation till en snävare religionsdefinition blir ett betydligt vidare, om man som vissa 

tidiga protestanter menade att endast protestantisk kristendom var äkta religion blir då alla andra 

”religioner” att betrakta som vidskepelse. Detta innebär att jag sliper försöka att mer precist 

1 J McClenon, ‘Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science’, 
<http://hirr.hartsem.edu/ency/Tylor.htm> [accessed 15 May 2017].
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definiera vad vidskepelse faktiskt, rent substantiellt, är på förhand. Det innebär också att jag kan 

förhålla mig till de olika tidigare uppdelningarna mellan religio och superstitio, religion och magi 

och så vidare på ett relativt smidigt vis. 

Varför är då detta ett intressant studieobjekt? Termen vidskepelse används inte särskilt ofta inom 

den moderna religionsvetenskapen, det är dock en term som används flitigt av Frazer och andra av 

de tidigaste relgionsvetarna. Detta har också inneburit, så som kan ses i denna uppsats, att den har 

kommit att påverka vår förståelse av vad som är religion, eller kanske rättare, vad som inte är 

religion också inom fältet. Låt mig ta ett exempel som ligger nära till hands för en student som mig 

själv. Två studenter ska skriva en tentamen den ena studenten är noga med att undvika att kliva på 

A-brunnar på vägen till tentasalen och spottar tre gånger över axeln efter att ha sett en svart katt 

springa över vägen. Den andra studenten ser samma katt och ignorerar den fullständigt men ber 

strax innan tentamen en kort bön om att lyckas med tentamen. Det som de bägge gör fyller samma 

funktion, ett försök att förbättra tentaresultatet och, och bägge förutsätter någon form av högre makt

för att de ska fungera. Likväl är det inte alls självklart att undersökningar utformas så att bägge 

aktiviteterna faller inom samma kategori. Se till exempel hur enkäten som ligger till grund för 

Religion som resurs? 2 är utformad, och det är ändå en studie på just religions funktion. En funktion 

som verkar vara, i princip, identisk i de två fallen. 

   Jag skulle vilja påstå att den största anledningen till att många ser så pass olika på de två typerna 

av ritualer är den uppdelning som, i Rom gjordes av Cicero, nämligen den mellan religio och  

superstitio eller på svenska religion och vidskepelse. Samt de omtolkningar av dessa begrepp som 

gjorts åtskilliga gånger.

1.2 Frågeställning:

Den frågeställning som uppsatsen avser att behandla är:

– Hur har uppdelningen mellan religio och superstitio påverkat den vetenskapliga förståelsen 

av begreppet religion? 

– Skiljer detta sig mellan olika forskningsfält? I så fall, hur?

Det kan måhända verka som ett ogrundat påstående att denna uppdelning överhuvud taget har haft 

någon påverkan på förståelsen av religion, men med tanke på hur mycket och under hur lång tid 

denna uppdelning har debatterats och omtolkats vore det konstigt om den inte hade det, särskilt som

termerna religion och vidskepelse än idag används och refererar till skilda referenter.

2 M Lövheim & J Bromander, Religion som resurs, Artos, 2012, , sec. Apendix.
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1.3 Definitioner:

För att man ska kunna förstå varandra fullt ut krävs det att man har något slags gemensamt språk, 

detta gäller så väl i det vardagliga livet som i vetenskapligt arbete. Låt mig därför nu , innan teori 

och metodavsnittet definiera några termer av särskild betydelse för denna uppsats så att inga 

missförstånd ska uppstå.

Term: Ett ord som används för att refererar till en referent och kommuniceras med hjälp av ett 

begrepp. I somlig annan litteratur motsvaras term av tecken eller symbol.

Begrepp: En ide eller ett koncept som fyller en term med mening, beskriver en referent.

Referent: En företeelse som beskrivs av ett ett begrepp och refereras till med en term. 

Vidskepelse: Föreställningar och handlingar om och i relation till det övernaturliga som inte är att 

betrakta som religion

Superstitio(n): Latinsk (/engelsk) motsvarighet till vidskepelse, används i uppsatsen för att visa på 

att skilja på vidskepelse i min definition och det som olika tidigare författare kalla vidskepelse. 

Magi används vid relevanta fall på motsvarande vis.

Religion: Prototypisk term

Religio: Latinsk term, används för att skilja mellan min, eller en mer allmän modern, förståelse av 

begreppet religion och den undersökta författarens.

Övernaturligt: Med denna term åsyftar jag det som ligger bortom det som vetenskapligt kan 

förklaras, bevisas eller falsifieras. 

Antropologi: I denna uppsats åsyftar antropologi, när inte annat specifikt anges, kulturantropologi 

och/eller socialantropologi. Dessa två ämnen är förvisso inte helt och hållet identiska men de är 

likväl tillräckligt nära besläktade för att jag ska uppfatta det som meningsfullt att betrakta de 

tillsammans i denna uppsats. De är ursprungligen närmast olika namn för samma ämne men olika 

lärosäten och skolbildningar har genom åren föredragit det ena eller andra namnet varför de har 

utvecklats lite olikartat. Det innebär att det idag finns vissa skillnader mellan de båda vad gäller 

tonvikter och  motsvarande. 

Religionsvetenskap: Religionsvetenskap åsyftar i denna uppsats komparativ religionsvetenskap av 

olika slag. 

1.4 Teori och Metod:

Jag kommer i denna uppsats att, i första hand, använda mig av kvalitativ begreppsanalys, givetvis 

kompletterad av viss komparation. Med att analysen är kvalitativ menar jag att jag inte är 

intresserad av hur många som definierar begreppen si eller så utan att fokus istället ligger på att 

undersöka vad de respektive definitionerna egentligen innebär och hur de hänger ihop och beror av 
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varandra. Vidare innebär detta att det är lika intressant, ja faktiskt kanske än mer intressant, vad som

menas med definitionen som det är vad som faktiskt står i den, även om detta kan vara svårare att 

utröna. I detta sammanhang händer det nämligen, som jag kommer att visa i den historiska 

översikten, att flera personer kan använda bokstavligt talat samma definition men ändå fylla 

begreppen med skilda innehåll. 

   Att det är begreppsanalys jag använder mig av innebär att undersöker relationen mellan specifika 

termer, begrepp och referenter. Allmänt kan relationen beskrivas som i Figur 1:1 ovan. Termen och 

referenten har alltså ingen egen direkt relation till varandra, utan binds samman i en indirekt relation

av sina direkta relationer till begreppet. Termen är ett ord eller uttryck som symoboliserar ett 

begrepp. Begreppet är i sin tur en idé eller abstration som refererar till en referent. Referenten är ett 

faktiskt objekt, en händelse, egenskap eller motsvarande. Relationen mellan term, begrepp och 

referent kan fixeras genom en definition.3 

   Grunden för triangeln och begreppsanalysen är Ferdinand de Saussures idéer om att termen som 

sådan inte har någon inneboende betydelse utan att den får sin betydelse genom sociala 

konventioner.4 Detta innebär i sin tur att det som termen står för, referenten, kan bytas ut över tid 

genom att kontexten förändras. 

   Ett exempel på ett ord som har genomgått en sådan förändring är ordet rolig som tidigare betytt 

lugn, se motsvarande ord på danska och tyska samt de svenska orden ro och orolig. I förordet till 

3 ‘Ogden Richards 1923.pdf’, p. 11, <http://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Ogden%20Richards
%201923.pdf> [accessed 21 December 2016].

4 M Winther Jørgensen, L Phillips & S-E Torhell, Diskursanalys som teori och metod, Lund, Studentlitteratur, 2000, , 
p. 16.
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Gustav II Adolfs bibel används det fortfarande i den äldre betydelsen5, medan det idag kommit att 

betyda ”kul”.

   På motsvarande vis kan också själva termen och referenten vara oförändrade medan innehållet i 

begreppet kan förändras genom att associationerna knutna till den verkliga företeelsen byts ut. 

Typexempel på denna typ av förändringar är skällsord som tas över av den utsatta gruppen och 

medan de fortsätter att syfta på samma grupp får ordet nya, positiva, konnotationer. Låt mig ta ett 

exempel på hur detta kan uttrycka sig hämtat från Fanny Ambjörnssons Vad är Queer? Ordet queer 

betyder på engelska ungefär knäpp, pervers eller avvikande och användes från början av 1900-talet 

som ett nedvärderande ord om homosexuella. När termen ”gay” lanserades på 70-talet hoppades 

man att det bland annat skulle göra att man slapp skällsordet queer6. Under början av 90-talet fick 

dock en rörelse som kallade sig själv just queerrörelsen ett stort genomslag bland icke-

heterosexuella. Rörelsen vände sig till och bestod av icke-heterosexuella som inte kände att de 

riktigt passade in i den identitet som gayrörelsen marknadsförde. Begreppet åsyftade fortfarande 

homosexuella ( och andra icke-heterosexuella) men uppfattades nu som något stärkande och positivt

istället för något kränkande och negativt.7 

   Definitioner kan användas i ett försök att fixera relationen mellan term, begrepp och referent. 

Medan detta kan vara en för stunden effektiv metod så har den också ett principiellt problem. Själva

definitionen består också den av termer vilka i sin tur också kan få förändrat innehåll och förändrad 

betydelse. Detta innebär att det inte alltid är tillräckligt att studera enbart definitioner, utan att också

hur, och om vad termen används kan vara mycket viktigt. 

   I denna uppsats kommer jag utifrån detta att analysera religio och  superstitio i olika tider och 

sammanhang samt undersöka och jämföra de skiftande betydelserna genom att studera 

definitionerna och användningen av termerna. Rent praktiskt innebär detta att jag undersöker de 

olika definitionerna av religio och superstitio och hur begreppen används i det historiska materialet,

och att jag undersöker hur handböcker i de studerade ämnena från mitten av 1900-talet och framåt 

definierar och använder religion. Samt i vilken mån de kontrasterar det mot något motsvarande 

superstitio eller magi. Jag undersöker sedan vilka likheter (och skillnader) som finns och försöker 

visa och förstå vilken påverkan de äldre definitionerna har haft på handböckernas definitioner och 

undersöka hur detta skiljer sig mellan olika ämnen och över tid. Jag jämför här också med de 

vetenskapliga klassikernas religionsbegrepp.

   Jag applicerar med andra ord Ogden på ett lite annorlunda sätt än vad som är vanligt. Detta leder i

sin tur till att jag kommer undan det som Ogdens modell ibland har kritiserats för, nämligen att den 

5 EG Emporagrius, ‘Then Christelige Läsaren’ in Bibel (Gustaf II Adolf), 1655.
6 F Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm, Natur och kultur, 2006, , pp. 14–15.
7 Ambjörnsson, , pp. 23–27.
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är svåranvänd då det blir för mycket djupdykning i detaljer. Jag applicerar istället modellen på ett 

mer övergripande vis, vilket jag också menar passar min undersökning bättre. 

   Strukturmässigt delas undersökningen upp i äldre material och akademiskt handboksmaterial, där 

det äldre materialet används för att kartlägga och beskriva de stora dragen i utvecklingen samt att 

visa var rötterna till de moderna uppdelningarna finns. Handboksmaterialet är hämtat från tre 

stycken varandra närliggande ämnen, inklusive religionsvetenskapen, och är uppsatsens 

huvudfokus. Här undersöks hur dessa är formade av de äldre uppdelningarna mellan religio och  

superstitio, hur ämnenas förhållande till, framförallt, religion skiljer sig och åt vilket håll 

utvecklingen kring detta är på väg inom ämnena så väl som gruppen av ämnen som helhet.

1.5 Forskningsöversikt:

   Mycket har skrivits om vidskepelse, religion och magi i olika sammanhang och allt detta kommer 

inte att tas upp i denna forskningsöversikt. De böcker som jag presenterar nedan ger tillsammans en 

god överblick över sina respektive tidsperioder och ger tillsammans en god överblick över större 

delen av den tidsperiod som jag undersöker. Artikeln av Gothóni är med för att den går emot så väl 

den av böckerna som täcker samma period som den vanligaste tolkningen på en liten men viktig 

punkt gällande Cicero.

När det gäller att karaktärisera vad vidskepelse enligt olika filosofer, teologer och författare består i 

har jag funnit två ganska omfattande böcker, Inveting superstition av D.B. Martin och Enchanted 

Europe av E. Cameron som i mångt och mycket har fungerat som grund för denna uppsats. 

Böckerna behandlar olika tidsperioder och har olika fokus men ger bägge insikt i begreppen 

superstitio och religio utveckling. 

   I Inventing superstition fokuserar Martin på att kartlägga den tidiga utvecklingen av begreppen i 

antikens Rom och motsvarande begrepp i det antika Grekland. Boken är i grund och botten 

författarens sätt att förklara ett påstående i en tidigare bok, nämligen att samtida, utbildade greker 

skulle förkastat många av den tidiga kristendomens trossatser som vidskepelse. För att på ett 

tillfredsställande sätt ge en bakgrund till detta påstående kände sig Martin tvungen att på ett ganska 

grundläggande sätt kartlägga och beskriva utvecklingen av termerna religio och superstitio i Rom 

och deras motsvarigheter i Grekland. Tyngdpunkten i verket ligger på Grekland och perioden som 

studeras sträcker sig från ett försök att reda ut termernas ursprung, inte bara som motsatspar, fram 

till och med att de togs över av den kristna kyrkan och användes emot andra religioner. Med andra 

ord spänner sig studien över såväl hellenistisk som romersk tid. Martin spårar här både den latinska 

och den grekiska termen för vidskepelse till oladdad ord som med tiden fylldes med negativ klang.

   Värt att notera är att även om Martin i stora drag ger en, så vitt jag kan bedöma, god bild av 
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utvecklingen så uppfattar jag hans förståelse av Cicero som bristfällig, för att inte säga rent 

felaktigt. Martin tolkar Cicero så att huruvida uppsåtet är gott eller ont kan vara avgörande för om 

något är religio  eller superstitio något jag inte finner stöd för i källtexten.8 

  Enchanted Europe fokuserar på vidskepelse i (väst-) Europa under perioden 1250-1750 men ger 

också viss bakgrund i form av en snabb överblick över det som av Cameron kallas det 

tidigmedeltida arvet. Det som undersöks i boken är vad som vid olika tidpunkter och på olika 

platser varit att betrakta som superstitio under den avgränsade tidsperioden,  Cameron använder sig 

av olika typer av källor som diskuterar vad superstitio är samt texter där superstitio används för att 

undersöka hur det används, och är inte särskilt intressera av att belägga huruvida denna superstitio 

praktiserades eller inte. Detta bidrar till att Camerons bok har fungerat synnerligen väl som 

utgångspunkt för mig när det gäller att kartlägga den tidsperiod som Cameron täcker då vi är 

intresserade av ungefär samma saker om än av lite olika skäl. Medan Cameron nöjer sig med att 

kartlägga för att skapa förståelse för vad superstitio inneburit i olika tider är jag mer intresserad av 

att spåra förändringar i begreppen och framförallt vilken påverkan det haft på dagens förståelse av 

begreppen. 9

Utöver de två böckerna bidrar också artikeln Religio and Superstitio Reconsidred av R. Gothóni till 

förståelsen av fältet genom att genom att föra fram en ny tolkning av Ciceros uppdelning i religio 

och superstitio på ett på ett nytt sätt som i mina ögon stämmer bättre med Ciceros text. Enligt 

Gothóni tolkning  är Cicero likgiltig för huruvida baktanken med dyrkan är ond eller god, det som 

Cicero motsätter sig och kallar superstitio är enligt denna tolkning dyrkan med en baktanke 

överhuvudtaget, dyrkan skall enligt Cicero vara för dyrkans och gudarnas egen skull, för att hedra 

gudarna.10

1.6 Material:

Materialet är uppdelat i två kategorier, dels äldre historiskt material ämnat att ge en översikt över 

begreppen religio(n) och superstitio(n) (/vidskepelse) över ett längre tidsspann. Detta material 

täcker huvuddragen i utvecklingen från det förkristna Rom fram till ungefär år 1700. Materialet är 

givetvis inte heltäckande eller  uttömmande ytan utgörs istället av ett urval av de betydelsefulla 

och/eller tidstypiska utläggningarna kring ämnet. Det historiska materialet består till största del, och

överhuvud var helst det har varit möjligt, av primärkällor antigen i originalspråk eller översättning. I

största möjliga mån har originalspråk använts men då mycket av källmaterialet är på latin och jag 

8 DB MARTIN, Inventing Superstition : From the Hippocratics to the Christians, Cambridge, US, Harvard University
Press, 2007, <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10314283> [accessed 9 November 2016].

9 E Cameron, Enchanted Europe: Superstition, Reason, and Religion, 1250-1750, Oxford UP, 2010.
10 R Gothóni, ‘Religio and Superstitio Reconsidered’, in Archive for the Psychology of Religion, vol. 21, 1994, 37–46.

10



inte behärskar språket har översättningar till engelska använts i dessa fall. Det finns givetvis ett 

problem i att använda översatta källor i och med att all översättning i någon mening är tolkning av 

originaltexten, likväl torde påverkan på betydelsen vara minimal i de fall då det rör sig om väl 

ansedda översättningar på stora språk då dessa används mer och därför också kontrolleras oftare. 

Varför engelska torde vara att föredra framför svenska i detta fall. De översättningar som används 

har valts för att vara så väl överensstämmande med originaltexten som möjligt och är därför 

vetenskapliga översättningar, med i förekommande fall med parallelltext på originalspråk.

   I somliga fall då jag inte har lyckats att få tillgång till till primärmaterial har jag stött mig mig på 

tidigare forskning för att karakterisera en persons eller periods förhållande till vidskepelse.

   Vad gäller klassikerna nyttjar jag främst encyklopediskt material för att få en övergripande bild av

deras respektive syn på religion och hur den normalt förstås. 

Den andra delen av materialet utgörs av handbokslitteratur riktad till universitetsstudenter från, med

ett undantag, andra halvan av 1900-talet och framåt. I detta avsnitt har tre ämnen undersökts med 

någorlunda parallella nedslagspunkter .De tre ämnena som här undersöks är religionsvetenskap, 

sociologi, och antropologi, och nedslagspunkterna är spridda över andra halvan av 1900-talet för att 

ge en bild av såväl ämnena som helhet som utvecklingen inom respektive ämne. 

1.7 Avgränsningar och urval: 

I denna uppsats kommer jag att geografiskt avgränsa mig till att undersöka Rom, västkyrkan och 

andra västeuropeiska tänkare. Tids- och typmässigt är materialet uppdelat i två kategorier så som 

beskrivits ovan.  

   Det äldre materialet sträcker sig tidsmässigt från Ciceros tid fram till år 1700. Detta innebär att 

materialet är mycket omfattande och därmed kan givetvis inte allt som skulle kunna ha relevans 

presenteras inom ramen för denna uppsats. Det material som jag valt att presenterar är utvalt för att 

ge en översiktlig bild av utvecklingen av begreppen och klargöra de stora dragen. Det innebär att 

prioritets har getts åt material som på et tydligt vis visar en förändring mot tidigare material, 

material som har utövat stor inflytande på senare tänkare, eller i vart fall tvingat senare tänker att 

förhålla sig till det, samt material som tydligt visar på viktiga förförståelser av termerna. Detta 

innebär att ett stort fokus kommer ligga på framträdande teologer, exempelvis Thomas av Aquino. 

Jag vill här upprepa att materialet på intet sätt ämnar att vara heltäckande utan endast att ge en 

orienterande överblick över perioden.

   När det gäller det yngre materialet, handboksmaterialet, har jag avgränsat mig till att studera tre 

vetenskapsgrenar som alla i någon mån behandlar det övernaturliga, eller kanske snarare 

11



människors förhållande till det övernaturliga. De tre som jag har valt är religionsvetenskapen, 

sociologin och och antropologin. Religionsvetenskapen behöver knappast rättfärdigas, uppsatsen i 

fråga är skriven inom ramen för religionshistoria, en underkategori inom religionsvetenskapen. 

Sociologin och antropologin utgör, tillsammans med religionsvetenskapen som helhet, grunden för 

var sin underdisciplin inom religionsvetenskapen, religionssociologin och religionsantropologin. 

Detta innebär att det finns ett stort utbyte av idéer mellan disciplinerna, det innebär dock inte att 

förståelsen av olika fenomen är identisk inom de olika disciplinerna, därför är det också intressant 

att jämföra dessa se hur det skiljer sig och om det finns något som de olika områdena kan lära 

varandra.

   För var och en av de tre disciplinerna görs tre nedslag från mitten av 1900-talet och framåt. Den 

nyaste boken inom var och en av disciplinerna används idag som kurslitteratur på grundnivå vid 

Uppsala Universitet, något som har varit svårare med de lite äldre handböckerna då tillräckligt 

gamla litteraturlistor att ej funnits att tillgå. . Vad gäller den något äldre handbokslitteraturen i 

sociologi och antropologi har företräde lämnats åt böcker där det förs en diskussion kring termen 

religion men som inte har haft religion eller det övernaturliga  som sitt huvudområde. Detta för att 

undvika litteratur som är svår att klassificera som antingen religionsvetenskap eller sociologi 

respektive antropologi. Handböckerna i studien är utvalda i ett för att skapa en en tidslinje över 

andra halvan av 1900-talet inom vart och ett av ämnena och är därför jämt spridda över perioden. 

Inte heller detta material kan beskrivas som uttömmande, vid somliga nedslagspunkter var det svårt 

att hitta handböcker som ens behandlade ämnet med det vida andra fanns ett överflöd och det 

slutgiltiga urvalet i första hand bestämdes av vilken var enklast tillgänglig i ren fysisk mening. 

Detta är måhända inte den bästa urvalsprocessen men å andra sidan är handbokslitteratur sällan 

särskilt kontroversiell utan behandlar i regel det generellt accepterade inom fältet vid tidpunkten, 

varför det exakta valet av vilken handbok som valdes bör vara att betrakta som sekundärt.

1.8 Klassiska Religionsdefinitioner

Inom de olika för undersökningen utvalda forskningsfälten finns det somliga tidiga forskare som är 

att betrakta som klassiker. Det finns en viss överlappning mellan de olika fälten i vilka som 

betraktas som klassiker och alla här studerade är att betrakta som klassiker inom någon del av 

religionsvetenskapen. Några är dock framförallt relevanta på grund av sina bidrag till sociologin 

och andra på grund av sina bidrag till antropologin. Därför har jag valt att presentera en grupp som 

just sociologiska klassiker och en som antropologiska medan de religionsvetenskapliga inte är lika 

tydligt avgränsade. 

   Anledningen till att presentera dessa klassiker är att de har haft en stor påverkan på senare 
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forskare inom sina fält och därmed också på hur religions studerats och definierats inom fältet. Jag 

menar inte att de skulle vara helt och hållet oberoende av de historiska definitionerna men deras 

definitioner utgör likväl något annat som måste tas i beaktande när senare avgränsningar av religion

och vidskepelse studeras. 

Några av de absolut viktigaste klassiska sociologerna är Max Weber, Karl Marx och Emilé 

Durkheim och de betraktas också som några av grundarna av den moderna sociologin. Det finns 

såväl likheter  som skillnader sinsemellan dem angående hur de definierar och förhåller sig till 

religion. Gemensamt för de alla tre är att de alla tydligt trycker på religions sociala dimension. Hos 

såväl Marx som Durkheim är detta tämligen explicit i själva deras grundsyn på religion. 

   Durkheim definierade religion enligt:  ”A religion is a unified system of beliefs and practices 

relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden--beliefs and practices which 

unite in one single moral community called a Church, all those who adhere to them.” 11 Det som 

utmärker denna definition är dels fokuset på det kollektiva inslaget i religion och dels fokuset på det

heliga, som Durkheim skiljer från det profana. Det framgår dock inte fullt ut vad konstituerar något 

heligt eller profant. 

   Vad gäller Marx så ser han religion som en social konstruktion som definitivt inte hänger samman

med något faktiskt övernaturligt, något sådant finns inte. Som Marx ser det fungerar religion som 

ett sätt för den bemedlade att kontrollera proletariatet genom att ge en förklaraing för rådande 

världsordning och ett löfte om något bättre i ett nästa liv. Tydligt hos Marx är att han är klart kritisk 

mot religion och att han i förstahand ser just de sociala aspekterna i religionen.12 

   Beträffande Weber framkommer fokuset på det sociala på ett lite annorlunda sätt. Weber arbetade 

ofta med idealtyper istället för regelrätta definitioner, och i och med att religion ofta har stora 

sociala aspekter blir det sociala också framträdande om man ställer upp en idealtyp av religion.13 

Gemensamt för de sociologiska klassikerna är alltså, precis som tidigare påpekat, fokuset på det 

sociala även om det uttrycker sig på lite olika vis sinsemellan.

11 P Carls, ‘Durkheim, Emile | Internet Encyclopedia of Philosophy’, <http://www.iep.utm.edu/durkheim/> [accessed 
14 May 2017].

12 I Furseth, P Repstad & H Nordli, Religionssociologi, Liber, 2005, , pp. 52–55.
13 N Brinbaum, ‘Gale Virtual Reference Library - Document - Weber, Max’, 

<http://go.galegroup.com.ezproxy.its.uu.se/ps/retrieve.do?
tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=AdvancedSearchForm
&currentPosition=6&docId=GALE
%7CCX3424503315&docType=Biography&sort=RELEVANCE&contentSegment=&prodId=GVRL&contentSet=
GALE%7CCX3424503315&searchId=R4&userGroupName=uppsala&inPS=true> [accessed 14 May 2017].
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   Två klassiker gemensamma för religionsvetenskapen och  antropologin är Edward B. Tylor och 

James B. Frazer bägge verksamma i Storbritannien under slutet under 1800-talets andra hälft och 

1900-talets första hälft. Bägge definierade religion och avskilde det från andra närliggande fenomen

men de gjorde det på lite olika sätt. Tylor som var kraftigt påverkad av Darwins evolutionsteori 

tänkte sig att även religion utvecklats evolutionärt. Han definierade religion som ”tro på 

andväsen”14 och såg animism som ett slags förstadium till religion som sedan polyteistisk religion 

och sedan vidare till monoteistisk religion som Tylor uppfattade som den mest utvecklade och 

civiliserade formen av religion. Animism är besjälandet av föremål eller fenomen. 15

   Frazer å sin sida gör en tydlig åtskillnad mellan religion och magi. Enligt Frazer är religion 

försöka att blidka eller på andra sätt övertyga andeväsen om att hjälpa en på ett eller annat vis. Magi

är istället, om jag fritt får formulera hur jag tolkar Frazers åsikt, att försöka påverka 

händelseförloppet i världen genom handlingar som enligt vetenskapliga förklaringsmodeller inte 

skulle ha någon verkan.16 Gemensamt för dem bägge är alltså att religion avgränsas på ett tydligt vis

mot andra övernaturliga fenomen. 

14 J McClenon, ‘Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science’, 
<http://hirr.hartsem.edu/ency/Tylor.htm> [accessed 15 May 2017].

15 J McClenon, ‘Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science’, 
<http://hirr.hartsem.edu/ency/Tylor.htm> [accessed 15 May 2017].

16 ‘Sir James George Frazer | British anthropologist’, in Encyclopedia Britannica, 
<https://www.britannica.com/biography/James-George-Frazer> [accessed 15 May 2017].
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2. Huvuddel:

Huvuddelens disposition 100 f.Kr. - 1700 e.Kr.:

   Presentationen av materialet är uppdelad i två delar där de två första är ämnad att ge en översikt 

av den historiska utvecklingen av begreppen religio och superstitio från Cicero och framåt samt att 

ge en bild av hur de religionsvetenskapliga klassikerna förhåller sig till begreppet religion medan 

den tredje utgör studiens själva huvudområde. I den andra delen studeras hur handböcker inom 

såväl religionsvetenskap som sociologi och antropologi definierar religion och huruvida man kan se

spår av den historiska uppdelningen mellan religio och superstitio. Den första delen är med andra 

ord kanske inte så fantastiskt nydanade eller revolutionerande men likväl nödvändiga för att kunna 

tolka det som presenteras i den andra delen genom att ge en historisk överblick över hur två begrepp

utvecklats tillsammans under en nästan tvåtusen år lång period. 

   Efter presentationen av materialet följer en diskussion där materialet diskuteras och analyseras 

djupare.

2.1 Historiskt material:

Detta avsnitt ämnar till att ge en historisk översikt över hur begreppen religio och suprestitio har 

definierats och används genom genom historien. Fokus kommer att ligga på Västeuropa då det är  

idena kontext som grunden för den moderna religionsvetenskapen har lagts. Detta innebär att jag 

inte kommer att titta på de grekiska rötterna till uppdelningen mellan superstitio och religio utan 

nöja mig med att börja i det antika Rom. Av samma skäl har jag inte heller studerat eventuella 

motsvarande diskussioner inom de ortodoxa kyrkorna, eller andra samfund. 

   I denna del kommer jag att använda religio och superstitio eller motsvarande använt i 

källmaterialet för att beskriva det som teologerna med flera själva menar med termerna medan det 

svenska religion kommer att användas som prototypisk term i modern mening.

Jag börjar denna kronologiska översikt med Cicero då hanns uppdelning, är det av mig kända, 

äldsta exemplet på ett försök att tydligt skilja på superstitio och religio och ställa dem mot varadnra.

Ordet supserstio användes dock i Rom både före och efter Cicero i den ungefärliga meningen något 

man tror på eller religion.17 18. 

Cicero presenterar i De Natura Deorum II från år 45 f.Kr. det han framställer som den i hans tid 

traditionella uppdelningen mellan termerna religio och superstitio. Religion är enligt denna 

uppdelning att  ”ever to venerate them with purity, sincerity and innocence both of thought and of 

17 DB Martin, Inventing superstition, Harvard University Press, 2004, , p. 126.
18 The Digest of Justinian, Volume 1, Volume Vol. 1, Philadelphia, US, University of Pennsylvania Press, 2011, , v. 

12.2.5.1, <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10491902> [accessed 11 November 2016].
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speech”.19 Det vill säga att alltid akta dem (gudarna) på ett rent och uppriktigt vis i både tal och 

tanke. Detta kontrasteras av Cicero mot de som ägnade hela dagarna åt att be och offra för att deras 

barn skulle överleva dem vilket han också anger som rot till ordet superstitio (lat. superstates = 

överlevare). Termen hade dock redan i Ciceros tid fått en vidare mening än så och det Cicero verkar

åsyfta med den är snarast dålig eller felaktig religionsutövning.

   Något som definitivt inte ingår i Ciceros uppfattning av religio är tro på myter i stil med de 

Homeriska, tvärt om förkastar han dessa som sagor fyllda med nonsens och absurditeter om än 

sagor som kan säga något om gudarnas naturer. 

    Den tydligaste skillnaden som Cicero gör mellan superstitio och religio är motivet, om man 

hedrar gudarna med en baktanke eller bara för att hedra gudarna. Ytterligare en skillnad man kan 

ana är att offer kanske egentligen inte är riktigt religio i Ciceros ögon. Det Cicero i grund och botten

gör är att han skapar ett positivt och negativt begrepp betecknade av varsin term och kopplade till 

olika praktiker som uppfattades som ett bra eller dåligt sätt att förhålla sig till gudarna. 

   Ciceros uppdelning verkar dock inte ha varit allenarådande Tacitus exempelvis använder i sin 

Histories superstitio när han talar om, i hans mening sämre, icke-romersk religion exempelvis 

druidernas20. 

   Det gemensamma för dem, och flera andra romerska förkristna tänkare och filosofer är att de 

skiljer mellan korrekt eller riktigt religio och dålig eller felaktigt superstitio.21 Meden referenterna i 

viss mål skiljer sig mellan de olika uppdelningarna så sker det under denna period ingen direkt 

förändring i vilka termer som används. Delar av begreppen bevaras också i form av den positiva 

respektive negativa konnotationerna. 

Lactantius var en kristen teolog och filosof som levde och verkade kring år 300 e.Kr. och som 

ibland kallats för ”den kristne Cicero”. Han levde i en omvälvande tid då kristendomen gick från att

vara en förbjuden religion till att bli tillåten. Verket Divinae Instutitiones skrevs under åren 303 -311

e.Kr. Detta var också åren kring att Konstantin den förste kom till makten i Rom, det vill säga när 

kristen dom gick från att vara förbjuden till tillåten. 

   Lactantius kritiserar den uppdelning som Cicero gör, men menar samtidigt att Cicero kunde inte 

veta bättre, han var ju hedning. För Lactantius ligger skillnaden mellan superstitio och religio i 

huruvida det man tror på är sant. Med andra ord menar Lactantius att kristendomen, som i hans 

19 MT Cicero & H (Harris) Rackham, De natura deorum; Academica; with an English translation by H. Rackham, 
London W. Heinemann, 1933, , p. 193, <http://archive.org/details/denaturadeorumac00ciceuoft> [accessed 7 
November 2016].

20 C Tacitus et al., Tacitus, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 2014, 35, 111, 249, 312, 322., bk. 
Histories 4.45.

21 Martin, , p. 128.
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ögon är sann, är religio medan all annan religion är falsk och därmed superstitio.22 Här genomgår 

såväl referent som begrepp en betydande förändring. Det handlar inte längre om vad som är rätt sätt 

eller fel sätt att förhålla sig till gudar som man menar att existerar, det handlar nu om huruvida 

guden ifråga existerar, sanning istället för metod är avgörande. 

Augustinus av Hippo (354-430) var biskop i Hippor Regius och är antagligen den mest kända av de 

så kallade kyrkofäderna, han betraktas också som helgon av den Romersk-katolska kyrkan. I De 

doctrina Christina skriver Augustionus bland annat om vad som skiljer supersition från religio:

Something instituted by humans is superstitious if it concerns the making and worshipping of idols, or the 

worshipping of the created order or part of it as if it were God, or if it involves certain kinds of consultations or

contracts about meaning arranged and ratified with demons, such as the enterprises involved in the art of 

magic, which poets tend to mention rather than to teach.23 

Efter detta fortsätter han med att rada upp mer konkreta exempel på praktiker han menar att är 

superstitio, exempelvis skyddande amuletter, icke-medicinska kurer, och spådomar. Han menar sig 

behöva peka ut dessa då utövarna själva vill få det som att dessa praktiker inte är på något vis 

magiska och därmed inte heller superstitio. Enligt Augustinus verkar superstitio i första hand handla

om avgudadyrkan av olika slag och samröre med demoner. Med andra ord är det framförallt till vem

eller vad man riktar sin tillbedjan som är viktigt, den kritik av praktiker som finns handlar 

genomgående om praktiker där man, enligt Augustinus, har samröre med onda övernaturliga 

varelser utan att, nödvändigtvis, själv vara medveten om det. Det finns alltså ingen större skillnad 

mellan den terminologi som Augustinus använde och den som Lactantius använde även om själva 

formuleringarna av definitionerna skiljer sig åt, referenten är dock tydligare preciserad hos 

Augustinus. 

Isidore av Sevilla var ärkebiskop i Sevilla och också han betraktas som helgon av romersk-katolska 

kyrkan. Han levde under övergången från 500-talet till 600-talet beskriver superstito med följande 

ord i sin skrift Etymologies :

Superstition (superstitio) is so called because it is a superfluous or superimposed (superinstituere) observance. 

Others say it is from the aged, because those who have lived (superstites) for many years are senile with age 

and go astray in some superstition through not being aware of which ancient practices they are observing or 

which they are adding in through ignorance of the old ones.24

22 Lactantius, The Divine Institutes, Books I–VII (The Fathers of the Church, Volume 49), Baltimore, US, Catholic 
University of America Press, 2014, , p. 319, <http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10383926> 
[accessed 8 November 2016].

23 A Augustinus & RPH Green, De doctrina Christiana, Oxford Early Christian Texts, Clarendon Press, 1995, , v. ii, 
20.

24 M Hall, The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge UP, 2006, , p. 174.

17



Medan han om religio skriver:

Religion ( religio ) is so called because through it we bind ( religare ) by the chain of service our souls to the 

one God for the purpose of divine worship. The word is composed from relegere (“pick out”), that is, eligere 

(“select”), so that the Latin word religio may seem to be like eligio (“selection”).25

Isidores sätt att beskriva termerna utgår, precis som bokens titel antyder, från etymologin, ordens 

ursprung och betydelse. Detta innebär att Isidore inte serverar oss några klara och tydliga 

definitioner, detta betyder dock inte att det han skriver inte säger oss något om vad han menar att 

religio och superstitio är. Det som framstår som centralt i Isidores tolkning av religio är att relgio 

handlar om en relation till den ende, sanne, guden genom tillbedjan. Det finns med andra ord ett 

sanningskrav för att något skall vara religio, och också en antydan till formkrav. Om man till detta 

lägger beskrivningen av superstitio som i stort går ut på att superstitio är förvanskad religio framstår

det om att skillnaden mellan religio och superstitio ligger i huruvida praktik och tro är korrekt, om 

så är fallet är det religio och om någon av dessa inte är det är det superstitio. Referenten för det som 

Isidore benämner superstitio utökas alltså från att endast avse tillbedjan av fel gud till att också 

inkludera tillbedjan som riktas rätt men genomförs fel. Begreppet kan ses som en kombination av 

såväl tidigare kristna som ännu tidigare förkristna, romerska, begrepp.  

Thomas av Aquino (1225-1274) var en dominikanermunk, präst, teolog och romersk-katolskt 

helgon, och betraktas allmänt som den viktigaste och främste av den Romersk-katolska kyrkans 

teologer. I Summa theologica  försökte Thomas av Aquino att sammanställa hela den katolska 

kyrkans samlade teologi och i den ägnar han också ett par kapitel åt superstito, där han bland annat 

definierar superstitio enligt följande. ”Superstition is a vice contrary to religion by excess, not that 

it offers more to the divine worship than true religion, but because it offers divine worship either to 

whom it ought not or in a manner it ought not.”26 Det som skiljer supserstitio från religio enligt 

Thomas av Aquino är med andra ord så väl vem man tillber som hur man gör det, ett sanningskrav 

och ett formkrav. Thomas av Aquinos terminologi följer Isidores men presentationen är mer 

betydligt tydligare än hos Ididore.

Inkvisitorn Henricus Institoris (1430-1505) författade i slutet på 1400-talet Malleus Maleficarum, 

på svenska Häxhammaren, ett dokument som beskriver häxkonst och framförallt hur kampen mot 

häxkonster skall gå till och formen för rättegångar mot misstänkta häxor. Anledningen till att 

häxkonster skall bekämpas är enligt Institoris att de är en form av superstitio. För att definiera 

superstitio hänvisar han helt enkelt till Isidore av Sevilla och Thomas av Aquino och menar att 

25 Hall, , p. 173.
26 Thomas av Aquino, Summa theologica, Sheed & Ward, 1981, , vol. 3 Q 92.
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vidare utläggning om vad som konstituerar superstitio är onödig.27 

    Vid tiden kring reformationen fanns det strömmingar både inom och utanför den kristna kyrkan 

som menade att somlig kristen praktik, framförallt helgondyrkan och relikkult, var att betrakta som 

superstitio. Hos exempelvis Erasmus av Rotterdam (1466-1536) definieras inte, så vitt jag har 

kunnat upptäcka, superstitio explicit, däremot verkar en rimlig tolkning, utifrån vad han kritiserar, 

vara att det här precis som hos Thomas av Aquino handlar om kult utförd på fel sätt eller riktad till 

fel entitet, om än med lite andra gränser.28 Motsvarande tankar kan också skönjas hos Luther (1483-

1586) som i Decem Praecepta kritiserar samma saker med hänvisning till Augustinus. Det är 

måhända inte nödvändigtvis superstitio men det ligger definitivt nära. I samma skrift kritiserar 

Luther också häxeri i olika former för att vara avgudadyrkan och därmed superstitio.29

    Under samma period började också en ny härledning, eller i varje fall en mycket mer explicit 

sådan av all superstitio till djävulen att få genomslag, exemplet här är hämtat från Johann Eberlin 

von Günzburgs (1470-1533) Wider die Schänder der Kreaturen Gottes, citatet är översatt av 

Cameron:

”Oh you village idiots! You know not what baptism is or what it is to baptize: you are not willing to baptize a 

child yet you baptize a bell: what fools you are! . . There is no greater idol of Antichrist than bells; no greater 

idolatry than the use of bells. Will you consecrate bells? Woe to you! Do you want to turn away God’s wrath 

and chase away the devil with bells? I can well believe that the devil arouses a thunderstorm and then disperses

it, so that people will ring bells and sprinkle holy water, and burn consecrated palms and candles: by this 

means [the devil] promotes and strengthens idolatry among the people”30 

Han kommer inte med någon ny definition av vad superstitio är men kritiserar kyrkan för att ägna 

sig åt avgudadyrkan, något som faller inom ramen för de äldre definitionerna och påstår att detta är 

djävulens verk. Detta, att kritisera kyrkan för att ägna sig åt superstitio blev ett återkommande 

inslag i protestantisk kritik av katolicismen. 

   Under denna period runt reformationen kan det alltså identifieras två tydliga och från varandra 

skilda tendenser i terminologins utveckling. Dels förändras begreppet så till vida att kopplingen 

mellan superstitio och djävulen blir allt tydligare. Och dels förändras referenten i somliga kretsar 

till att inkludera också viss praktik stödd av (den romersk-katolska) kyrkan. 

Ett exempel på den tidigare nämnda protestantiska kritiken återfinns i Robert Burtons (1577-1640) 

skrifter. Han definierar i The Anatomy of Melancholy från 1632 superstition enligt följande:

27 CS Mackay, The Hammer of Witches : A Complete Translation of the Malleus Maleficarum, Cambridge University 
Press, 2009.

28 Cameron, , pp. 150–151.
29 -Martin Luther, Decem Praecepta, , 1518; Cameron, , p. 160.
30 J Eberlin von Günzburg, Wider die schender der creaturen Gottes, , pt. Bir-v; Cameron, , p. 198.
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The parties affected are innumerable almost, and scattered over the face of the earth, far and neer, and so have 

been in all precedent ages, from the beginning of the world to these times, of all sorts and conditions. For 

methods sake I will reduce them to a twofold division, according to those two extreams of Excess and Defect , 

Impiety and Superstition, Idolatry and Atheisme. Not that there is any excess of divine worship or love of God;

that cannot be, we cannot love God too much, or do our duty as we ought, as Papists hold, or have any 

perfection in this life, much less supererogate; when we have all done, we are unprofitable servants .But 

because we do aliud agere , zealous without knowledge, and too solicitous about that which is not necessary, 

busying our selves about impertinent, needless, idle, and vain ceremonies 31  

Själva definitionen här framstår i mångt och mycket likna den som ges av Thomas av Aquino men 

den används här på ett annat sätt, Burton vänder den mot katolska riter och menar att dessa är 

superstition.32 Han kritiserar också muslimer, specifikt turkar, för att vara superstitius samt härleder 

all superstition till djävulen.33 

I Substance of the petition of Henry Farmer, Ralph Sheldon, Thomas Stoner, John Weedon, Esqrs., 

and Winfird Brooke widow, papists, praying to be heard by their Council against the Bill, for the 

discovery of all lands and revenues given to Popish superstitio från England år1690 får vi ett 

exempel på när det går än längre, i detta dokument framställs katolsk praktik som superstition per 

automatik just på grund av att den är katolsk och inte på grund av hur praktiken ser ut, här 

framställs alltså katolicismen som superstition.34 Referenten har alltså här kommit att inkludera inte 

enbart somlig katolsk praktik utan också katolicismen som sådan. 

Inom den katolska kyrkan kan man se en någorlunda parallell om än också lite ambivalent 

utveckling under samma tidsperiod. Själva definitionen av superstitio förändras inte medan vad 

man uppfattar vara det förändras. De katolska teologerna sträcker sig här inte lika långt som 

protestanterna i sin kritik av specifika praktiker utan det blev istället en tredelad uppgift, att bevara 

de senmedeltida idéer som man uppfattade som hållbara, rensa ut praktiker med oklara ursprung 

som rotat sig i kyrkan och samtidigt försvara sig mot teologiska angrepp från protestantiskt håll mot

katolsk praktik. 35

31 R Burton, Anatomy of Melancholy, s.n., 2007, , p. 637.
32 Burton, , p. 640.
33 Burton, , pp. 545, 638.
34 Substance of the petition of Henry Farmer, Ralph Sheldon, Thomas Stoner, John Weedon, Esqrs., and Winfird 

Brooke widow, papists, praying to be heard by their Council against the Bill, for the discovery of all lands and 
revenues given to Popish superstitio, s.n, 1690.

35 Cameron, , pp. 219–220.
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2.2 Handboksmaterial:

I detta avsnitt behandlas hur gränsen mellan övernaturligt anknuten icke-religion, i min terminologi 

vidskepelse, och religion har dragits upp i handbokslitteratur inom religionsvetenskap, antropologi 

och sociologi. Utifrån analysen av materialet nedan går det att se att när religion avskiljs från något 

annat anknutet till det övernaturliga är det i alla fall utom ett termen magi som betecknar det som 

det skiljs ifrån, i det sista fallet används istället termen ”fakta”. När det gäller vad som är referenten 

för termen magi varierar det ganska kraftigt och likaså varierar begreppen och definitionerna. Det 

går dock att identifiera ett par typer av uppdelningar och att konstatera att även i de fall där magi 

eller motsvarande inte definieras eller ens nämns så är religionsdefinitionerna påverkade av 

föreställningar om hur religion avgränsas mot annat övernaturligt anknutet. 

Jag börjar med att undersöka den religionsvetenskapliga handbokslitteraturen.

2.2.1 Religionsvetenskap:

   Låt mig börja med att titta närmare på religionsvetenskapen då den utgör kärnan i själva arbetet.

De första av de religionsvetenskapliga definitioner är hämtad från A. C. Bouquets Religion a short

outline  från 1954. I  den definierar  Bouquet  religion som en relation mellan människor  och det

övernaturlig  och  handlingar  i  relation  till  detta  med  något  slags  mening  eller  mål.36 Bouquet

definierar varken  superstition   eller  magi  på explicit så frågan blir då om hans definition lämnar

utrymme för något sådant. Detta blir då beroende på vad man menar med dels relation och dels

orden  mening  och  mål,  men  så  som  jag  förstår  Bouquet  lämnar  han  ett  visst  utrymme  för

superstition i from av dels handlingar i relation till det övernaturliga som man själv inte vet varför

man genomför, det vill säga avsaknad av mål/mening, och dels tron på något övernaturligt som inte

förhåller  sig  till  på  något  sätt  utöver  att  man  accepterar  dess,  möjliga,  existens,  det  vill  säga

avsaknad av relation.

 Alan Coates Bouquet (1884-1976) själv var en Anglikansk präst och Doctor of Divinety utbildad 

vid Cambridge som efter pensionen blev föreläsare i komparativ religionshistoria vid Cambridge. 

Han erkände själv svårigheten i att som Anglikansk präst vara helt och hållet neutral i sin 

beskrivning av olika religioner även om det var vad han eftersträvade. 37

Nästa religionsvetenskapliga definition är hämtade från Ringgrens och Ströms  Religionerna i 

historia och nutid i fjärde upplagan från 1968. Författarna fastnar här, efter att ha gått igenom ett 

36 AC Bouquet, Comparative religion, Penguin Books, Penguin Books, 1953, , p. 16.
37 ‘cracknell.pdf’, <http://www.anglicantheologicalreview.org/static/pdf/articles/cracknell.pdf> [accessed 27 April 

2017].
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antal olika, för J. B. Pratts definition av religion. Pratt definierar, enligt dem, religion enligt 

följande: ”En allvarlig och social inställning (attityd) hos individer eller grupper gentemot den 

makt eller de makter som de anser ha den yttersta kontrollen över deras intressen och öden.” 38 De 

kontrasterar också religion mot magi och menar på att: ”Skillnaden mellan de båda kan i korthet 

uttryckas så att medan människan i religionen känner sig helt beroende av den ödesbestämmande 

makten, söker hon i magin att betvinga den och utnyttja den för sina syften”. 39 De konstaterar 

vidare att det är svår att dra skarpa gränser mellan religion och magi, men uppfattar dem likväl som 

skilda fenomen. 

   Helmer Ringgren (1917-2012) var från 1962-1964 professor i religionshistoria vid Åbo 

Universitet och därefter, fram till 1983 professor i Gamla Testamentets exegetik. Hans 

religionshistoriska forskning var främst inriktad mot forntida religioner i Mellanöstern inklusive 

Israels religion. 40 I Ringgrens arbete med Israelitisk religion syns viss påverkan av den så kallade 

Uppsala- eller skandinaviska skolan. 41

   Åke V. Ström (1909-1994) var präst i Svenska kyrkan och från 1968 docent i religionshistoria vid 

Lunds universitet. Som religionshistoriker var han främst intresserad av fornnordisk religion men 

hans forskning täckte också in ämnen som Nya Testamentets exegetik, relgionssociologi och 

religionspsykologi såväl som religionshistoriska studier i andra områden. 42

Den tredje religionsvetenskapliga definitionen är hämtad från The Study of Religion 2nd Edition.  

2014 av G. D. Chryssides och R. Geaves som används som kurslitteratur på A-kursen i 

religionsvetenskap vid Uppsala universitet.43 Författarna väljer här att i första hand visa på hur 

religion har definierats av olika forskare, de visar på såväl substantiella definitioner som 

funktionella och presenterar också en dimensionsmodell i stil med Ninian Smarts. De diskuterar 

vidare kring för och nackdelar med de olika sätten att definiera religion och konstaterar att vi, som 

forskare, är tvungna att helt enkelt välja definitioner utefter vad som skall studeras i den specifika 

studien. När det kommer till vad religion är blir det lite krångligare men författarna förutsätter att 

var och en har något slags grundförståelse av vad som är religion och att föreslår att man låter den 

avgöra om något är religion eller inte. Det blir med andra ord högst subjektivt. 

38 H Ringgren & ÅV Ström, Religionerna i historia och nutid, Verbum, 1968, , p. 7.
39 Ringgren and Ström, , pp. 11–14.
40 ‘Helmer Ringgren - Uppslagsverk - NE’, <http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l

%C3%A5ng/helmer-ringgren> [accessed 27 April 2017].
41 ‘Uppsalaskolan - Uppslagsverk - NE’, <http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l

%C3%A5ng/uppsalaskolan> [accessed 27 April 2017].
42 OLSSON-TORD, ‘Aktad religionsforskare’, in DN.SE, , 1994, <http://www.dn.se/arkiv/familj/aktad-

religionsforskare/> [accessed 27 April 2017].
43 ‘Kursplan för Religionsvetenskap A - Uppsala universitet’, 

<http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=32768&type=1> [accessed 17 June 2017].
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   De avslutar dock kapitlet, inte med en definition av religion, men i varje fall en beskrivning: 

”Religions are characterized by their possession of worldviews, but not any worldview makes for a 

religion: the worldview must relate to the transcendent, and point towards some goal that lies above 

and beyond the materialistic goals of the present world.”44 

Varken magi, vidskepelse eller något motsvarande behandlas explicit men denna förståelse av 

religion bäddar om inte annat för en förståelse av superstitio som det som saknar antingen 

bortomvärldsliga mål eller en specifik förståelse av världen men i övrigt framstår som religion. 45

   Ron Geaves (1948) är en pensionerad professor i komparativ religionsvetenskap vid Liverpool 

Hope University. Geaves har studerat ett flertal religioner men har sitt huvudfokus på islam. Han 

har också arbetat med frågor rörande interreligiös diskussion, främst då med kristna och muslimer. 

   George D. Chryssides doktorerade i Religionsfilosofi vid Oriel Collage, Oxford efter att ha 

studerat teologi och filosofi vid University of Glasgow. Idag är Chryssides ansvarig för den 

religionsvetnenskapliga forskningen vid University of Wolverhampton. Hans huvudsakliga 

forskningsområde är nya religiösa rörelser. 46

2.2.2 Antropologi:

I Socialantropologi från 1960 definierar författarna G. Boalt, B.Hanssen och L.Gustafsson, religion 

enligt följande:”Vi kan definiera religion som människans förhållande till inbillade övernaturliga 

makter. Den tar sig uttryck i föreställningar om ting och sammanhang som inte har någon fysisk 

realitet och i beteenden som avser att påverka makterna eller gudarna.”47 Jag noterar att det finns ett 

visst ontologiskt anspråk i denna definition men återkommer till detta i diskussionen. Vidare 

definierar Boalt m.fl. Magi enligt: ”Sådant [= religiöst] likformigt beteende, som avser att 

åstadkomma verkningar genom medel som ligger utanför de kända naturlagarnas område kallas 

magi eller trolldom.” Exempel på magi är för Boalt m.fl. såväl dopet som att spotta över axeln för 

att avvärja otur. Om jag själv skulle sätta ord på det som Boalt m.fl. uppfattar som skillnaden mellan

religion och magi är den huvudsakliga skillnaden att magi betecknar handlingar och religion 

inskränks till att enbart beteckna forum internum (lat.) religiositet. 48

   Professor Gunnar Boalt (1910-2000), Börje Hanssen (1917-1979) och Lars Gustafsson (1925-

2016) var alla tre verksamma vid Stockholms Universitet hade alla sociologi som ett av sina 

huvudämnen. Boalt var en pionjär inom utvecklingssociologi i Sverige och skrev också läroböcker 

44 GD Chryssides & R Geaves, The study of religion, Bloomsbury Academic, 2014, , p. 36.
45 Chryssides and Geaves, , pp. 17–36.
46 ‘Religion21’, <http://www.religion21.com/aboutme.html> [accessed 27 April 2017].
47 G Boalt, B Hanssen & L Gustafsson, Socialantropologi, Natur och Kultur, 1960, , p. 106.
48 Boalt, Hanssen and Gustafsson, , p. 106.
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inom en rad andra områden inom sociologin.49 Hanssen var docent i folklivsforskning och var aktiv 

som såväl etnolog som sociolog och hans avhandling Österlen inom historisk antropologi och 

sociologi i Sverige och Danmark.50 Lars Gustafsson var universitetslektor inom sociologi och var 

utöver det också lokal och riksdagspolitiker för Socialdemokraterna.51 

I An Introduction to Social Anthropology second edition från 1972 väljer författaren, L. P. Mair, att 

inte själv definiera vare sig religion eller magi utan diskuterar istället en rad av äldre definitioner av 

religion och avskiljningar av magi från religion. Bland de definitioner och uppdelningar som 

diskuteras kan nämnas namn som är klassiker inom alla tre studerade ämnena så som Taylor, Frazer 

och Durkheim samt olika typer av kritik av deras arbete.52 Mair konstaterar att gränsdragnings 

frågan är problematisk i i princip alla uppdelningarna, men landar slutligen i den bästa 

uppdelningen antagligen inte är någon av alla dessa klassiska uppdelningar utan att hon föredra en 

uppdelning mer i linje med ”vanligt folks” (fritt översatt) förståelse av begreppen. Mair landar då i 

att uppdelningen bör grunda sig på huruvida kommunikation eller manipulation är det dominerande 

elementet i interaktionen med det övernaturliga, men invänder också själv att manipulation utan 

kommunikation verkar närmast omöjligt och att gränsdragningen fortfarande utgör ett problem.53

   Lucy Philip Mair (1901-1986) var en brittisk socialantropolog som 1963 blev professor i 

socialantropologi vid London School of Economics en post hon behöll fram till sin pension 1968 

varefter hon undervisade vid universiteten i Durham och Kent. Mair hade rykte om sig att alltid stå 

på ”afrikanernas” sida mot kolonialmakten, något som kanske inte var helt och hållet sant. Hon 

accepterade aldrig den marxistiska och socialistiska (social)antropologins ståndpunkt att 

kolonialismen var rakt igenom av ondo utan menade att man även om resultaten inte var lyckade 

också måste se till intentionen och att européerna faktiskt trodde att dem gjorde livet bättre för de 

koloniserade även om de hade fel. Hon tycks alltså snarare ha intagit en mittenposition. Mair bedrev

mycket av sitt fältarbete i Uganda. 54

49 ‘Gunnar Boalt - Uppslagsverk - NE’, <http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/gunnar-boalt> [accessed 28 April 2017].

50 ‘Börje Hanssen - Uppslagsverk - NE’, <http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/b%C3%B6rje-hanssen> [accessed 28 April 2017].

51 ‘Lars Gustafsson j:r 91 år gammal avled på julafton, På julafton avled Lars Gustafsson j:r 91 år gammal. Lars var 
medlem i Föreningen Jakobsbergs folkhögskola i nära 70 år. Ingen annan har haft ett så långt medlemskap och ingen
annan har heller varit så närvarande i folkhögskolans verksamhet.’, in Jakobsbergsfolkhögskola, 
<http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/nyheter/lars-gustafsson-jr-91-ar-gammal-avled-pa-julafton.aspx> 
[accessed 28 April 2017].

52 LP Mair, An introduction to social anthropology, Clarendon, 1972, , chap. 13.
53 LP Mair, An introduction to social anthropology, Clarendon, 1972, , p. 229.
54 ‘Oxford DNB article: Mair, Lucy Philip’, <http://www.oxforddnb.com.ezproxy.its.uu.se/view/article/63455?

docPos=1> [accessed 28 April 2017].
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Slutligen, en bok från den nuvarande kurslitteraturen på A-kursen i kulturantropologi vid Uppsala 

universitet, Små platser, Stora frågor av T. H. Eriksen55. Eriksen föreslår ett par klassiska 

definitioner av religion, dels Taylors, tro på övernaturliga väsen, och dels Durkheims, om att det 

som utmärker religion är det heliga. Den definition Eriksen i slutändan fastnar för är dock Geertzs. 

Geertz definierar religion enligt följande: ”(1) Ett system av symboler som (2) etablerar mäktiga, 

genomgripande, och långvariga stämningar och motiv hos människor, genom att (3) formulera 

idéer om en allmängiltig existentiell ordning, som (4) omges av en sådan aura av fakta att (5) 

stämningarna och motiven tycks vara unikt realistiska.” 56

   Eriksen föredrar en terminologi som inte används av någon annan som jag har undersökt i denna 

uppsats. Istället för att skilja på religion och magi skiljer Eriksen på religion och kunskap, en 

distinktion han gör enligt följande: ”Religion sägs härvid innefatta olika slags social tro på 

övernaturliga krafter, som är offentliga och ges offentligt uttryck i form av ritualer. Kunskap kan 

definieras såsom innehållande ”fakta” som människor har rimliga skäl att vara förvissade om är 

sanna, som de handlar utifrån, och som dessutom är av socialt ursprung.” 57 Den kunskap som här 

avses kan exempelvis vara kunskap om hur man avvärjer olycka, men torde också kunna inbegripa 

idéer kring människovärde etc. och Eriksen menar att denna uppdelning kan ses som en modern 

motsvarighet till uppdelningen mellan religion och magi. 58

   Thomas Hylland Eriksen (1962) är professor i socialantropologi vid Oslo Universitet och 

ordförande för EASA (European Association of Social Anthropologists). Eriksens huvudsakliga 

forskningsområden är globalisering, identitets och kulturpolitik, och antropologins historia.59 Hans 

forskning och framträdanden och ställningstaganden i media har också gjort honom till något av ett 

hatobjekt för den Europeiska extremhögern. 60

2.2.3 Sociologi:

De äldsta av undersökningens moderna definitioner är hämtad från Dictionary of Sociology från 

1944 skriven av H. P. Fairchild. Fairchild definierar såväl religion som magi och superstition. Låt 

oss börja med att titta på hur Fairchild definierar religion: 

The social institution built up around the idea of a supernatural being or beings, and the relation of human 

beings to them. In any particular culture this idea becomes formalized into a social pattern or patterns. Such a 

pattern comes to be known as ”the religion” of a particular group. Every true religion involves three major 

55 S Berggren, ‘Re:Fråga om Kursliteratur’.
56 TH Eriksen, Små platser - stora frågor, Nya Doxa, 2000, , p. 228.
57 Eriksen, , p. 228.
58 Eriksen, , pp. 227–228.
59 ‘About EASA’, <http://www.easaonline.org/about.shtml> [accessed 28 April 2017].
60 ‘On Deconstructing the Majority: Nothing To Do With Islam? Really? | The Brussels Journal’, 

<https://www.brusselsjournal.com/node/3679> [accessed 28 April 2017].

25



aspects. (1) A conception of the nature and character of divinity. (2) A set of doctrines concerning the 

reciprocal duties and obligations between divinity and humanity. (3) A set behavior patterns designed to 

conform to the will of God  and to assure to the individual believer the approval of his conscience and 

whatever rewards or freedom from penalties in this world or the next are included in the doctrines of his 

particular faith. Since the higher beings in the religious nexus are in essence supernatural, the whole of religion

necessarily lies outside the scope of science and is a matter of belief. 61

Superstition definierar Fairchild i relation till religion som en kvarleva av äldre religion som saknar 

grund i den dominerande religionen och/eller kan sägas stå i strid med vetenskapliga fakta. 62 

Medan magi definieras som följer:

Beliefs and practices concerned with producing effects by the coercion of the supernatural forces or agents, as 

through the manipulation of fetishes or rituals, or by following out some mystical principle or association of 

ideas, e.g., that like affects like; differentiated from religion by the absence or minimization of the element of 

propitiation, and from science, which has evolved from it by a process of refinement and  correction by its 

largely fallacious character; called ”black magic” when pursued for private or sinister ends; hence by 

extension, sorcery or witchcraft in general. 

Jag behandlar i min diskussion delvis det som Fairchild kallar för magi och superstition som en 

entitet.

   Henry Prat Fairchild (1880-1956) från Illinois USA var professor i sociologi från 1910-1912 vid 

Yale Univeristy och från 1924-1951 där emellan ägnade han sig bland annat åt att undervisa i 

samhällsvetenskap. Fairchild var tydligt påverkad av Marx och var verksam inom en marxistisk 

tradition. Fairchild var också aktiv i Planed Parenthood och satt i organisationens styrelse under två 

perioder under 30- och 40-talen. Vidare var han också en aktiv medlem i Nationella Rådet för 

Amerikansk-Sovjetiska Vänskaps Klubben. 63

E. Allardt och Y. Littunen definierar i Sociologi (8de kompletterad upplaga) från 1976 religion som:

”… ett system av föreställningar om en övernaturlig värld om helighet och världslighet, ett system 

som även innehåller en grad av kollektivet, gruppen eller samhället accepterade regler för det 

dagliga handlandet. ”64 De definierar inte magi eller något motsvarande men ett rimligt sätt att 

definiera det utifrån deras definition av religion torde vara att avgränsa det till det som är profant 

och/eller rent individuellt men i övrigt uppfyller religionsdefinitionen, också huruvida religiös 

61 HP Fairchild, Dictionary of sociology, Philosophical Library, 1944, , sec. Religion.
62 Fairchild, , sec. Superstition.
63 ‘Henry P. Fairchild, President 1936’, 2007, 

<https://web.archive.org/web/20070927072313/http://www2.asanet.org/governance/Fairchild.html> [accessed 2 
May 2017]; ‘Henry Pratt Fairchild Obituary’, 2008, 
<http://web.archive.org/web/20080303022254/http://www2.asanet.org:80/governance/FairchildOb.html> [accessed 
2 May 2017].

64 E Allardt & Y Littunen, Sociologi, trans. Nils Holmqvist, 8., [kompl.] uppl, Stockholm, AWE/Geber, 1976, , p. 162.
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praktik faller inom denna definition av religion är mycket tveksamt. 65

   Erik Allardt (1925) är sedan 1958 professor i sociologi vid Helsingfors universitet och har 

beskrivits som en av nordens mest framstående samhällsvetare. Han har tilldelats den finska 

hederstiteln Akademiker vilken kan innehas av högst tolv levande finska medborgare. 

Huvudområden i hans forskning inbegriper politisk radikalism, språkliga minoriteter, välfärd, och 

förändringar i samhällsstrukturen. Hans doktorsavhandling betraktas också som genombrottet för 

modern sociologi i Finland. Allardt har i sina olika arbeten påverkats av såväl Durkheim som 

samtida amerikansk sociologi. 66

   Yrjö Littunen (1929-1994) var en finsk sociolog och filosofie doktor som 1955-1957 var 

professor vid Åbo Universitet och därefter vid Tammerfors Universitet. Hans forskning var inriktad 

mot bland annat masskommunikation, politisk sociologi och utbildnings- och kunskapssociologi. 67

Det tredje och sista paret definitioner av religion och magi är hämtade från från Giddens Sociologi 

3e upplagan i svensk översättning av Börje Nilsson utkommen 2003 som fungerar som 

kurslitteratur på  A-kursen i Sociologi vid Uppsala Universitet68. Giddens menar att det som är 

gemensamt för alla religioner är att: ”Alla religioner inbegriper en uppsättning symboler som 

väcker känslor av vördnad eller andakt. De är ofta kopplade till vissa ritualer eller ceremonier (till 

exempel gudstjänster) som de troende engagerar sig i.”69 Även magi beskrivs av Giddens, då med 

orden: ”Magi går ut på att man kan påverka skeenden i världen genom sånger, ritualer eller 

speciella ord och handlingar.” 70 Vidare menar Giddens att den flesta slags magi har försvunnit ur 

samhället men att det som finns kvar är det som vi i vardagligt tal skulle kalla vidskepelse. 

Skillnaden mellan religion och magi ligger enligt Giddens i förekomsten av kollektiva ceremonier i 

religion till skillnad från magi. Gränserna är dock, precis som i flera andra fall, oskarpa. 71

   Anthony Giddens (1938), engelsk baron och professor emeritus vid och före detta rektor för LSE 

är en engelsk sociolog. Han är idag en av världens mest lästa sociologer och har bland annat skrivit 

om moderniteten och hävdar att vi idag lever i ett senmodernt eller posttraditionellt samhälle där 

idividuella val blir allt viktigare och traditionella auktoriteter får allt mindre makt vilket bidrar till 

såväl ökad frihet som ökad ångest. Giddens fungerade också som politisk rådgivare åt Tony Blair 

65 Allardt and Littunen, , p. 162.
66 M Alestalo, ‘Erik Allardt’, <http://www.blf.fi/artikel.php?id=7233> [accessed 2 May 2017].
67 J Lindberg, ‘Yrjö Littunen - Uppslagsverket Finland’, <http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-

LittunenYrjoe> [accessed 3 May 2017].
68 ‘Kursplan för Sociologi A - Uppsala universitet’, <http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?

kKod=2SC011> [accessed 17 June 2017].
69 A Giddens, Sociologi, trans. Björn Nilsson, Studentlitteratur, 2003, , p. 442.
70 Giddens, , p. 443.
71 Giddens, , pp. 442–443.
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och är en stark förespråkare av tredje vägens politik inte begränsad av en traditionell höger – 

vänster uppdelning.72 

2.4 Diskussion:

Låt mig börja med att omedelbart notera att det finns ett antal tydliga brytpunkter i den historiska 

översikten där terminologin förändras kraftigt på ett eller annat vis. Den den första stora 

förändringen är antagligen också den tydligaste, den från Ciceros uppdelning till Lactantius 

uppdelning, där skillnaden går från att ligga helt och hållet i praktiken och uppsåtet bakom 

praktiken till att handla om sanningshalten i tron. Även efter Lactantius genomgår terminologin en 

stor förändring i det att det som åsyftas går från att handla om endast sanning till sanning och 

tillvägagångssätt hos senare kristna teologer. Efter detta hålls betydelsen av superstitio/superstition 

relativt fixerade under längre period även om det görs ett flertal försök att definiera det hela, 

personligen uppfattar jag Thomas av Aquinos formulering ”Superstition is a vice contrary to 

religion by excess, not that it offers more to the divine worship than true religion, but because it 

offers divine worship either to whom it ought not or in a manner it ought not.” 73 som rätt elegant 

och att den sammanfattar flera av de tidigare försöken på ett snyggt och effektivt vis. I och med 

reformationen, och de händelser som ledde fram till den såväl som de som följde den lades dock 

grunden för en ny förändring. Där protestanter, trots att definitionen av superstitio som sådan inte 

förändrades,  utökade referenten till att också innefatta kyrkligt sanktionerade riter som av 

protestanterna, och somliga katoliker, uppfattades som apokryfiska och/eller former av 

avgudadyrkan. Under en period gick detta så lång så att inte bara katolska seder och bruk 

uppfattades som superstitio utan faktiskt hela katolska kyrkan som sådan.

   Parallellt med, men som jag uppfattar det relativt oberoende av, kritiken av katolska bruk, växte 

också en annan förändring fram som i första hand berörde hur man tänkte sig att uppkomsten av 

superstitio såg ut. Man gick från att som Isidore skylla den på mänsklig dumhet och förvirring till 

att istället allt med skylla uppkomsten av superstitio på yttre påverkan, först i form av demoner och 

senare direkt från självaste djävulen.

   Ytterligare en omsvängning eller bryt punkt finns vid övergången från tidigare tydligt religiösa 

definitioner till de klassiska vetenskapliga definitionerna. I dessa definitioner ligger fokus i 

allmänhet, inte på att  beskriva vilken typ av praktik och tro som ska anses vara bra respektive dålig 

72 ‘Anthony Giddens -- Britannica Academic’, 
<http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Anthony-Giddens/472433> [accessed 2 May 
2017]; ‘Anthony Giddens - Uppslagsverk - NE’, <http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
%C3%A5ng/anthony-giddens> [accessed 2 May 2017].

73 Thomas av Aquino, , vol. 3 Q 92.
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utan istället på att beskriva vad som är gemensamt för alla religioner. Att man försöker göra detta, 

innebär inte nödvändigtvis satt man lyckas eller för den delen att man är överens. Det bör också 

notera att en av de här behandlade klassikerna här avviker rätt kraftigt, Marx rejält kritisk mot 

religion, och menar att det inte finns något egentligt övernaturligt inslag i religion74 . I någon 

mening skulle detta kunna tolkas som att all religion är superstitio och att något sådant som sann 

religio inte existerar.

   Hur förklaras då dessa olika omsvängningar bäst?  När det gäller övergången från Ciceros 

uppdelning till Lactantius ligger förklaringen sannolikt i ett försök att legitimera kristendomen i den

romerska världen. Lactantius använde termer som hade använts mot kristendomen, omdefinierade 

dem, fyllde dem med nytt innehåll men behöll kontotationerna av att religio var något positivt och 

bra medan superstitio var dess negativa spegelbild.

   Även nästa förändring, från Lactantius och Augustinus till senare teologer, kan förklaras ganska 

enkelt utifrån den historiska kontexten, när kristendomen blivit den dominerande religionen 

framstod behovet av att hålla samman kyrkan och kyrkans praktik som allt större. Termen 

superstito blev då ett praktiskt verktyg för att kritisera oönskade praktiker och på så vis också 

koppla samman dem med hedendom och andra oönskade religioner. 

   Kritiken av katolska riter följer rent principiellt i samma spår som tidigare kritik av oönskad 

praktik, det som är nytt är att kritiken nu vänds mot riter och praktiker som är sanktionerade av 

kyrkan som helhet. Principiellt är det med andra ord endast ens skärpning av tidigare tolkningar, 

rent politiskt blev det efter reformationen otvivelaktligen ett praktiskt slagträ för protestanter riktat 

mot katolicismen. Om de kritiserade religionsuttrycken uppfattades som centrala för katolicismen är

det inte heller särskilt konstigt att katolicismen som helhet i vissa kretsar kom att betraktas som 

superstitio.

   När det gäller djävulens ökade roll för superstitions uppkomst så är den svårare att förklara utifrån

den historiska kontexten och jag misstänker att man snarare bör söka efter svaren i den teologiska 

utvecklingen i stort. 

   Den sista här beskrivna förändringen, den från det äldre historiska materialet till klassikerna 

förklaras, så som jag förstår det, främst av viljan att använda sig av vetenskapliga definitioner som 

inte förutsätter någon särskild religion för att vara acceptabla.  

När man tittar på det yngre materialet framgår rätt snart att de olika handboksförfattarna inte är helt 

överens om hur och var man bäst drar gränsen mellan religion och magi eller vidskepelse. Det olika 

uppdelningar som föreslås bygger på huruvida det handlar om kollektivt eller individuellt beteende, 

74 I Furseth, P Repstad & H Nordli, Religionssociologi, Liber, 2005, , pp. 52–55.
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huruvida det rör sig om manipulation eller kommunikation, tro eller handling, eller förekomsten 

eller avsaknaden av en sammanhängande världsbild som inkluderar det övernaturliga. Det framstår 

med andra ord inte som att det är helt självklart var gränsen skall dras, eller ens om den bör dras, det

finns förekommer också ett antal handböcker75 där författaren inte explicit förhåller sig till magi 

eller vidskepelse utan nöjer sig med att definiera och/eller diskutera religion. Har då dessa moderna,

akademiska sätt att skilja religion och vidskepelse/magi något med de äldre att göra och hur händer 

de i så fall samman? Låt oss börja med att betrakta den uppdelning mellan religion och magi som 

bygger på huruvida det rör sig om kommunikation eller manipulation.

Denna uppdelning ligger mycket nära den som vi får av Cicero där det som avgör huruvida något är

religio eller superstitio är huruvida den som utför ritualen eller ber bönen gör det för att 

åstadkomma något eller endast för att ära guden/gudarna, eller med andra ord hur huruvida målet 

med kommunikationen är manipulation eller kommunikationen som sådan. Det bör dock påminnas 

om att den vanligaste tolkningen av Ciceros uppdelning, så som jag tolkar det, felaktigt varit att det 

endast är superstitio om uppsåtet är ont. Detta behöver i sig inte utesluta att Ciceros uppdelning i 

någon mån inspirerat den senare uppdelningen men visar likväl att det inte rör sig om en ren kopia. 

De uppdelningar jag menar att hör till denna kategori är de som presenteras i Religionerna i historia

och nutid, An Introduction to Social Anthropology, och Dictionary of Sociology. 

   Det kan också konstateras att denna typ av praktiker normalt uppfattades som att de föll inom 

ramen de definitioner av superstitio som handlade om tillbedjan av något som inte förtjänade att 

tillbes då magi av kyrkan förklarades av att man samarbetade med demoner vilket uppfattades som 

en form av tillbedjan. Enligt dessa definitioner var dock inte bönesvar att betrakta som magi, något 

som inte alls är lika självklart i de moderna uppdelningarna. Tvärt om skulle det enligt de flesta här 

studerade uppdelningar av denna typ vara att betrakta som en typ av religiös magi som också visar 

på svårigheterna med att dra en skarp gräns mellan vad som är religion och vad som är magi enligt 

denna typ av uppdelning. 

   Medan det inte går att utifrån detta säga med säkerhet att denna typ av uppdelningar i religion och

magi grundar sig i de äldre kristna och förkristna uppdelningarna i religio och superstitio framstår 

det helt klart som möjligt, och för mig framstår det mycket sannolikt att så är fallet.

   Ytterligare en sak att ta i beaktande är hur väl denna uppdelning stämmer med hur begreppen 

används utanför akademin i dagliga samtal. Uppfattar så kallat vanligt folk offerkult, med tanken att

guden skall göra något i utbyte, som i första hand en religiös företeelse eller en magisk? Det 

75 AC Bouquet, Comparative religion, Penguin Books, Penguin Books, 1953; Chryssides and Geaves; Allardt and 
Littunen.
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stämmer väldigt dåligt med min personliga förståelse av vad som är religion att påstå att offerkult 

inte skulle höra dit. Inte heller skulle en sådan beskrivning stämma särskilt väl med hur offerkult 

brukar beskrivas. 

   Det kan alltså konstateras att denna modell för att skilja på magi och religion har tydliga 

paralleller i de äldre uppdelningarna mellan supertitio och religio, samt att det finns 

gränsdragningsproblem både vad gäller var gränser bör dras och vad gäller att saker hamnar i fel 

kategori relativt en intuitiv sortering även i fall där det förefaller tydligt var de bör hamna enligt 

definitionen. 

Vidare till uppdelningar av typen kollektiv religion kontra individuell magi. De uppdelningar som 

jag uppfattar som av denna typ är  dels den i Allardts Sociologi och dels den i Giddens Sociologi. 

Denna typ av uppdelning har ingen direkt parallell i själva de äldre definitionerna, däremot kan man

här se tydliga paralleller till flera av klassikerna, kanske framförallt Freuds. Freud, som inte 

diskuterades i inledningen, beskrev religion som just ”allas galenskap” i motsats till psykosen som 

var individuell,76 med andra ord att det var just det kollektiva som särskilde religionen från annat. 

Likaså är de sociologiska klassikernas beskrivning av religions som något socialt värd att notera.

Vidare finns också ett par paralleller till den historiska verkligheten om än inte definitionerna som 

sådana i det att att de kristna definitionerna i praktiken ledde till att internationella kyrkliga var 

religio medan den lokala särarten, om den inte helt och hållet följde den officiella doktrinen kunde 

riskera att betraktas som superstitio. Denna koppling framstår dock som mycket svag. Vidare skulle 

man också kunna argumentera för att det på grund av kyrkans inställning till häxkonst77 var farligt 

att låta någon annan få kännedom om det i fall man utövade häxkonst. Detta borde ha lett till att det 

säkraste sättet att ägna sig åt magi blev att göra det helt på egen hand. Detta skulle sin tur rimligen 

leda till att så kallad magi i första hand utövades individuellt medan kristendomen, det som var att 

betrakta som religio, givetvis innehöll officiella kollektiva ceremonier. 

   Hur praktisk är då denna uppdelning, finns det någon gränsdragningsproblematik? Giddens, som 

76 DA Leeming, ‘Freud, Sigmund, and Religion’ in Encyclopedia of Psychology and Religion, Springer US, 
<http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?genre=bookitem&spage=339&SS_sid=info%3Asid
%2Fsummon.serialssolutions.com&SS_referer=http%3A%2F%2Fuu.summon.serialssolutions.com%2Fsv-SE
%2Fsearch%3Ffvf%3DContentType%252CBook%2BReview%252Ct%257CContentType%252CNewspaper
%2BArticle%252Ct%26q%3Ddurkheim%2Breligion&date=2010-01-01&externaldocid=3042600192&atitle=Freud
%2C+Sigmund
%2C+and+Religion&title=Encyclopedia+of+Psychology+and+Religion&localeid=1053&paramdict=sv-
SE&SS_LibHash=MZ8AN8JM8E&sid=info%3Asid
%2Fsummon.serialssolutions.com&SS_source=56&l=MZ8AN8JM8E&SS_ReferentFormat=BookFormat&rft_val_
fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx
%3Abook&au=&PP=true&SS_RequestType=1&epage=341&SS_jc=TC0001085975&SS_multi=true&SS_V=DP20
14-EEMPTY> [accessed 12 May 2017].

77 Mackay.
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själv förordar denna uppdelning, menar att så är fallet och att gränsen mellan religion och magi blir 

oskarp. 78

   Precis som i det tidigare fallet bör det också undersökas hur väl den givna uppdelningen stämmer 

med en mer vardaglig förståelse av religion och magi. Det är måhända svårt att föreställa sig en 

religion i vanlig bemärkelse helt utan inslag av social eller kollektiv praktik, men att tänka sig 

magiska ritualer som kräver mer än en magiker är ingen större svårighet. Här har vi alltså ett  

problem på själva idéplanet, att det dessutom finns grupper som själva identifierar det som de 

sysslar med som magi eller trolldom och utför ritualer i grupp innebär att detta problem också är ett 

praktiskt sådant.

   Det kan alltså konstateras att denna typ av uppdelningar medför vissa problem vad gäller 

gränsdragning och intuitiv sortering. Anknytningen till de äldre definitionerna är att betrakta som 

svag, medan det finns tydliga band till somliga av klassikerna. 

Låt mig nu titta närmare på uppdelningar av som grundar sig i förekomsten av en sammanhängande 

världsbild som förklarar det övernaturliga. Till denna kategori räknar jag uppdelningen i The Study 

of Religion .Samt det som jag uppfattar som något av ett extremfall av samma typ av uppdelning, 

den uppdelning där endast världsbilden i fråga utgör religion medan handlingarna oavsett världsbild

uppfattas som magi, som i Socialantropologi. Hur passar dessa typer uppdelningar samman med de 

äldre uppdelningarna? Det finns inget i de kristna eller förkristna definitionerna och uppdelningarna

som begränsar religio till endast föreställningar eller tro, eller superstitio till endast handlingar. 

Däremot kan man hos exempelvis Augustinus av Hippo hitta spår av att somliga typer av 

superstitio, framförallt sådana som vi i dagligt tal skulle beskriva som trolldom eller magi, i vart fall

inte var öppna med att det skulle finnas något slags bakomliggande förklaring. Augustinus ser sig 

förvisso som tvungen att förklara hur dessa fungerar, men ger förklaringar, utifrån en samtida 

kristen föreställningsvärld, som inte nödvändigtvis skulle accepteras av utövarna av dessa praktiker.

Det går alltså att finna vissa förlagor till denna typ av uppdelning även knappast kan sägas utgöra 

huvudpoängen i den uppdelningen som Augustinus gör.

   Låt mig för ögonblicket definiera världsbild i enlighet med Nationalencyklopedins definition som 

”världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums byggnad”79. Det är säkerligen 

ingen den enda möjliga definitionen men den torde var tillräcklig för att fungera i detta 

sammanhang. Vad gäller den uppdelning där det är förekomsten av nämnda världsbild som är 

avgörande för vad som är religion och vad som inte är det blir i så fall var gränsen går rätt tydligt. 

78 Giddens, , p. 442.
79 ‘världsbild - Uppslagsverk - NE’, <http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v

%C3%A4rldsbild> [accessed 17 June 2017].
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Det som blir avgörande är huruvida den som utför handlingen känner till och håller för sann en 

världsbild som förklarar hur den fungerar. På motsvarande vis är också uppdelningen mellan tro 

som religion och handling som magi relativt tydlig. 

   Slutligen bör vi i dessa fall, precis som för de tidigare, undersöka hur väl dessa uppdelningar 

stämmer med en vardaglig förståelse av religion.  När det gäller handling kontra tro blir problemet, 

förutsatt att religion och magi ses som omöjliga att kombinera, uppenbart, religiös praktik är nu helt

plötsligt att betrakta som magi. I det andra fallet blir problemet att exakt samma praktik kan falla i 

olika kategorier beroende på individens teologiska kunskapsnivå, något som förefaller tämligen 

opraktiskt. 

   Vi konstaterar således att det verkar finnas en typ av släktskap mellan dessa typer av uppdelningar

och de äldre, att uppdelningen förvisso blir tydlig men inte alls alltid särskilt intuitiv eller praktisk.

I handbokslitteraturen finns, som synes i genomgången av materialet, ett flertal exempel på att 

endast religion definieras medan magi eller superstitio lämnas utan att vare sig diskuteras eller 

definieras. I flera av dessa fall löper dock religionsdefinitionerna parallellt med en eller flera av 

definitionerna i uppdelningarna ovan och samma resonemang gäller därför också för dem.

    Så är dock inte fallet med Bouquets religionsdefinitionen. En relation mellan människor och det 

övernaturliga och handlingar i relation till detta med något slags mål eller mening. Utrymmet för 

superstitio blir här minimalt, särskilt om vi inskränker oss till det som faktiskt är intressant att 

studera. En handling helt utan mening är inte särskilt intressant i någon annan mening än att den är 

konstig, och rimligtvis knappast heller särskilt vanlig. Vad gäller en tro eller övertygelse som på 

intet sätt påverkar personen som vill jag ifrågasätta huruvida den i så fall är värd att kallas tro eller 

övertygelse. Att klassificera företeelser efter detta kriterium torde vara relativt enkelt, möjligen kan 

det vara ett problem att praktiker och föreställningar som i vanligt tal skulle beskrivas som magi 

eller vidskepelse här handlar under paraplyet religion. Detta behöver dock inte vara något problem 

då det enligt denna definition inte finns någon nödvändig motsättning mellan dessa begrepp. 

Även Eriksens avskiljning av så kallad fakta från religion förtjänar att diskuteras separat. Denna 

uppdelning skiljer sig från de övriga både vad gäller termer och vad som ingår i begreppet kopplat 

till termen fakta. Sättet att definiera religion uppvisar likheter med flera av de andra medan fakta 

begreppet sträcker sig även bortom det övernaturliga till sådant som politisk ideologi. Intressant nog

förblir delar av det som i vardagligt tal skulle beskrivas som vidskepelse utanför såväl definitionen 

av religion som  fakta, ett exempel kan vara riter för att avvärja otur. Orsaken eller förklaringen till 

riten hamnar inom ramen för denna typ av social fakta medan själva riten inte riktigt blir att 
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klassificera som något i och med att Eriksen betraktar konceptet vidskepelse eller magi som 

föråldrat.80

En påminnelse om vad som var syftet med de äldre kristna och förkristna emiska definitionerna av 

och uppdelningarna i superstitio och religio kan här vara på sin plats. I Ciceros fall handlade det om

att klargöra vad som var ett önskvärt beteende i relation till gudarna och vad som inte var det, inte 

att beskriva två väsensskilda fenomen. Motsvarande syfte finns också till en viss grad i de kristna 

uppdelningarna i den mån som de reglerade vad som var önskvärd rit. Utöver detta finns i de kristna

definitionerna också en klausul om till vem tillbedjan riktas, den skall ändas riktas till den sanne 

Guden, annars är det superstitio. Vad som är eller inte är superstitio blir således beroende på vilken 

eller vilka, om någon, gud som man uppfattar som sann, en fråga som vi som religionsvetare varken

kan eller bör ta ställning till. En intressant fråga blir då huruvida det är rimligt att använda en 

uppdelning som i grund och botten går tillbaka på hur önskvärt eller renlärigt något är för att 

klassificera olika typer av förhållanden och handlingar med relation till det övernaturliga? Eller om 

det är så att begreppen har förändrats tillräckligt mycket och/eller är användbara nog för att detta 

ska vara en ickefråga?  Vi kan mot bakgrund av diskussionen ovan konstatera att uppdelningarna i 

samtliga undersökta fall har vissa problem med gränsdragningarna. Antingen att de ger oväntade 

resultat eller att de är svårt att dra upp tydliga skiljelinjer eller en kombination av bägge. Vidare kan 

vi också konstatera det i flera fall finns likheter mellan uppdelningarna mellan religion och magi 

och de äldre uppdelningarna av religio  och superstitio. Det framstår också som rimligt att det 

faktum att distinktionen överhuvudtaget görs har en del av sin bakgrund i de äldre uppdelningarna. 

Vi kan alltså svara jakande på den första delen av frågeställningen, uppdelningen i religio och 

superstitio har kommit att påverka hur man inom akademin definierar religion. 

Ett uttalat mål med denna uppsats var också att undersöka om det finns några mönster i hur 

religionsdefinitionerna ser ut i olika ämnen och därmed också hur man förhåller sig till de äldre 

uppdelningarna mellan religio och superstitio. Låt mig därför nu göra just det. Jag vill till att börja 

med påpeka att jag är medveten om att underlaget här inte är särskilt omfattande och att det därmed 

finns en problematik gällande urval och tillförlitlighet i resultatet, detta innebär att man inte bör dra 

allt för långtgående slutsatser enbart utifrån detta material. Detta betyder dock inte att det är 

ointressant att undersöka vilka tendenser som man kan se i materialet vilket är det som vi nu skall 

göra. 

80 Eriksen, , p. 228.
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Om man jämför de religionsvetenskapliga religionsdefinitionerna med de övriga framstår det som 

att man inom religionsvetenskapen varit mindre villig att kontrastera religion mot magi, eller som i 

fallet Eriksen något som författaren menar vara en motsvarande uppdelning, än man har varit i de 

övriga ämnena. I de undersökta religionsvetenskapliga handböckerna förekommer denna typ av 

uppdelning vid ett tillfälle, av tre möjliga, att jämföra med de övriga där det förekommer vid fem av

sex möjliga tillfällen. 

   Jag vill nu lyfta in, och uppmärksamma läsaren på, att det under den senare delen av 1900-talet 

och även nu under början av 2000-talet har förts en diskussion kring rimligheten i att definiera 

religion i relation magi eller superstition inom teologi och religionsvetenskap i vid mening. Den 

största behållningen från denna diskussion för denna uppsats är antagligen det faktum att ett resultat

av den är att åsikten att det är fel att definiera religion utifrån relationen mellan religion och 

superstition/magi har blivit dominerande bland religionsvetare och teologer av olika slag.81 Att det 

skulle vara fel grundar sig i att man menar att det reproducerar protestantiskt kristna och allmänt 

västerländska föreställningar om vad religion är och, kanske framförallt, vad religion inte är, 

föreställningar som man vill göra sig av med. Jag säger att detta antagligen är det viktigaste att ta 

med sig från denna debatt, detta eftersom det kan bidra till att förklara varför man inom 

religionsvetenskapen verkar undvika just denna typ av uppdelning. Likväl skulle jag här vilja 

nämna ytterligare en poäng som Hanegraaff gör i sin diskussion av ämnet. Nämligen den att även i 

de fall där religion inte aktivt ställs mot magi/superstition så riskerar definitionen att färgas av 

förförståelsen av magi/supestition som något skilt från religion. Detta riskerar i sin tur att ytterligare

reproducera just de föreställningar om vad religion är som man försökte bli av med.82 Detta 

förtjänar i min mening ytterligare diskussion i samband med denna uppsats och medan jag lämnar 

det för tillfället återkommer jag till detta längre ned. 

    När man jämför de studerade sociologiska religionsdefinitionerna med övriga studerade 

definitioner är den tydligaste avvikelsen betoningen på att religion är något kollektivt, det 

förekommer där i alla tre sociologiska definitioner/beskrivningar av religion medan det inte 

förekommer på samma sätt i något av de övriga fallen. Kanske inte så förvånande på det hela taget 

med tanke på att sociologin har sitt fokus just på den sociala verkligheten vilket gör det naturligt att 

studera just den sociala aspekten av religion vare sig man ser den enda existerande eller om man 

helt enkelt menar att det är den enda för sociologin intressanta aspekten. Det stämmer också väl 

överens med de klassiker som är närmast knutna till sociologin, det moderna ämnets grundare, 

Marx, Durkheim och Weber. Så väl Marx som Durkheim ser tveklöst religion som något socialt, 

81 WJ Hanegraaff, ‘Reconstructing “Religion” from the Bottom Up’, in Numen, vol. 63, 2016, 576–605 (p. 594).
82 Hanegraaff, 576–605 (pp. 594–595).
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Marx som en helt och hållet social konstruktion och som Durkheim ett socialt faktum. Att någon 

som försökte närma sig ämnet utifrån Webers arketyper inte skulle ha sociala aspekter i arketypen 

för religion framstår för mig som ytterst osannolikt. 

   När det gäller antropologin är det enda som kan sägas sticka ut att är det att man här, mer än  i 

något av de andra ämnena visar en benägenhet att vilja avskilja religion från andra närliggande 

fenomen, läs magi, skillnaden gentemot sociologin dock tämligen marginell på denna punkt och att 

antropologin framstår avvikande beror kanske främst på att religionsvetenskapen avviker i den 

andra riktningen. 

 Över tid syns utifrån handboksmaterialet ingen uppenbar eller entydig förändring under perioden 

från mitten av nittonhundratalet fram till idag vad gäller just hur man ser på relationen magi och 

religion. Det är dock om man tittar på andra källor som till exempel Hanegraafs artikel uppenbart 

att det har förekommit omfattande diskussion kring hur religion bör definieras och att termer som 

magi och vidskepelse allt mer fasats ut. Denna diskussion förefaller dock i stort varit begränsad till 

religionsvetenskapen, där trenden verkar vara ett minskat användande av termer som magi i 

motsättning till religion även om det inte går att utläsa ur det material som ligger till grund för 

denna studie. Om detta beror på att materialet inte är helt och hållet representativt eller att detta var 

majoritetsåsikten under hela den studerade tidsperioden är tyvärr inte något jag kan svara på utifrån 

det material jag har studerat. 

Det kan alltså konstateras att det finns vissa skillnader mellan de olika ämnena, detta i sig räcker 

dock inte för att säga att man förhåller sig på olika sätt till uppdelningarna mellan religio och 

superstitio när man definierat religion. Möjliga alternativa förklaringar till skillnaderna måste också

undersökas innan något kan sägas med säkerhet. När det gäller sociologins fokus på det kollektiva i 

religion framstår det för mig mer sannolikt att man är färgad av de sociologiska klassikerna och 

deras religionsdefinitioner såväl som själva ämnets inriktning mot just det sociala. Om religion ska 

gå att studera sociologiskt måste det finnas en social komponent.

   Vad gäller religionsvetarnas ovilja att definiera magi, eller något motsvarande, framstår det med 

Hanegraafs artikel som bakgrund som att man inte vill befatta sig med de tydligt emiska och 

värderande uppdelningarna i religio och superstitio. Detta trotts att det framstår som att man enligt 

honom är lika påverkad av dem när det gäller synen på vad religion är. 83

   Inom antropologin finns vad jag ser som ett tydligt arv från den historiska uppdelningen mellan 

religio och superstitio nämligen villigheten att explicit kontrastera religion med något annat som 

också  det har med det övernaturliga att göra. Ett arv som också finns hos de här undersökta 

83 Hanegraaff, 576–605 (p. 595).
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klassikerna i ämnet, hos Tyler i form av animism84 som ett slags proto-religion och hos Frazer som 

magi som ett slags ickefungerande vetenskap baserad på övernaturliga samband85. Det vill säga 

uppdelningen mellan riktig religion och det som inte riktigt är att betrakta som religion. 

   Över huvud taget verkar detta, att uppdelningen görs och att religion avgränsas mot annat som 

relaterar till det övernaturliga vara det tydligaste arvet från den historiska uppdelningen i religio och

superstitio. Här skulle jag dock vilja lyfta blicken från själva definitionerna och istället titta på vad 

det är som man försöker ringa in med dem. Om man utifrån definitionerna ovan skulle bygga upp 

ett slags arketyp av magi verkar magi utmärkas av att: 1) Magi är i första hand individuellt, inte 

kollektivt. 2) Magi handlar om att manipulera verkligheten i enlighet med egna syften. 3) Magi hör 

inte samman med en sammanhängande världsbild men kan höra samman med enskilda ”fakta” av 

typ om A följer B. 4) Magi är handlingsorienterat och inte trosorienterat. 

   Det som är särskilt intressant med detta är att till ganska stor del ringar in samma saker som 

historiskt kritiserats för att vara superstitio. Tillåt mig att förtydliga vad jag menar. Till att börja 

med är trolldom eller magi i den meningen att man med övernaturliga krafter försöker manipulera 

världen, en del i det som i de senantika och medeltida kristna definitionerna inkluderades i 

superstitio. Det man då kritiserade var att magi enligt den dåtida kyrkans världsbild krävde samröre 

med, och tillbedjan av, demoner. Man tillbad något som inte förtjänade att tillbes.86 Värt att notera är

att denna förståelse av magi idag sannolikt skulle betraktas som religion då bedömningar av vad 

som förtjänar att tillbes i dagens akademiska sammanhang tenderar att hållas åtskilt från 

bedömningen av huruvida något är en religion eller inte om de ens görs. Bruk av lyckoamuletter 

som i vardagligt tal skulle beskrivas som vidskepelse och kan beskrivas som ett slags ”fakta” utan 

anknytning till någon sammanhängande världsbild i faller på samma kriterium. Ett exempel kan 

vara påståendet: ”Om jag ser en svart katt måste jag spotta tre gånger över axeln för att avvärja 

otur.” Det som det då uppfattas som att man tillber är själva katten.87 Exemplet med katten 

exemplifierar också det individuella, det är man själv som drabbas av otur och måste avvärja den, 

det handlingsinriktade, man genomför en specifik handling för att avvärja oturen, och även det 

tidigare illustrerade att manipulera världen. Det uppfyller med andra ord den ovan uppställda 

arketypen för magi väldigt väl. Det finns också andra former av det som i dagligt tal skulle kallas 

vidskepelse eller skrock som uppfyller arketypen mindre väl, exempelvis lyckoamuletter som är kan

vara mer tros- än handlingsinriktade. Likväl är jag övertygad om att följande poäng kvarstår. Även 

84 J McClenon, ‘Content Pages of the Encyclopedia of Religion and Social Science’, 
<http://hirr.hartsem.edu/ency/Tylor.htm> [accessed 15 May 2017].

85 ‘Sir James George Frazer | British anthropologist’, in Encyclopedia Britannica, 
<https://www.britannica.com/biography/James-George-Frazer> [accessed 15 May 2017].

86 Mackay, , p. 98; Hall, , p. 174; Thomas av Aquino, , vol. 3 Q 92.
87 Augustinus and Green, , v. ii 20.

37



om definitionerna som används för att avskilja religion från magi är annorlunda än de som historiskt

har avskilt religio från superstitio så är det man försöker att ringa in med dem ungefär samma 

företeelser. Magi täcker förvisso in mindre än supertitio i och med att det blir ohållbart att referera 

till andra religioner som avgudadyrkan i ett sammanhang där man inte tar ställning till olika 

religioners sanningshalt och lika så är det svårt att använda ett formkrav i still med de historiska 

definitionernas i ett sammanhang där olika samfund med olik rit ses som lika legitima. Själva 

kärnan verkar dock bestå vad gäller referenten för bägge termerna även om begreppen i viss mån 

skiljer sig åt. 

   En i grund och botten konfessionell uppdelning har med andra ord på ett tydligt vis påverkat hur 

religion som studieområde avgränsas, något som jag tror att var och än som ägnar sig åt studiet av 

religion i en eller annan form måste fråga sig själv huruvida det är rimligt att så skall vara fallet. Är 

det rimligt att låta förkristna romerska och senare kristna föreställningar om vad som är tro och hur 

det är rätt att praktisera sin religion avgöra hur religion ska definieras? För mig personligen framstår

det som märkligt att man skulle låta ett, eller möjligen två, studieobjekt få en sådan särställning att 

de kan definiera hur studieområdet avgränsas. Precis som religionsvetare av olika slag under det 

senaste dryga århundradet allt mer frångått kravet på att en religion måste ha, minst, en gud, för att 

komma bort från kristna västerländska föreställningar om vad religion är och möjliggöra att alla 

former av exempelvis buddhism klassificeras som religion så tror jag att tiden är mogen för att göra 

upp också med detta arv. Jag menar därför att det som refereras till som magi eller vidskepelse bör 

betraktas som religiösa uttrycka på samma sätt som deltagandet i organiserad religion. 
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3. Avslutning:

3.1 Slutsatser: 

Så, låt mig påminna om hur frågeställningarna i början av uppsatsen var formulerade:

– Hur har uppdelningen mellan religio och superstitio påverkat den vetenskapliga förståelsen 
av begreppet religion? 

– Skiljer detta sig mellan olika forskningsfält? I så fall, hur?

På den första frågan är svaret ett tveklöst ja, uppdelningen mellan religio och superstitio har 

kommit att påverka den vetenskapliga förståelsen av begreppet religion. Framförallt har den 

kommit att påverka så till vida att religion avgränsas mot andra övernaturliga fenomen men också 

vad som åsyftas i dessa avgränsningar. Det bör dock påpekas att i de fall som ett komplement till 

religion definieras, magi eller motsvarande, så är det inte i själva definitionerna som den stora 

likheten återfinns, utan istället är det i vad som faktiskt åsyftas. Det bör också noteras att i de fall 

där ett komplement till religion inte definieras så avgränsas religion i regel fortfarande på ungefär 

samma vis som i de fall där det görs. I bägge fallen framstår alltså religionsdefinitionerna som lika 

påverkade av den äldre uppdelningen mellan religio och superstitio. 

   Vad gäller den andra delen av frågeställningen så antyder det undersökta materialet att också 

svaret på denna fråga är ja, men det är svårare att utifrån denna studie uttala sig lika säkert om detta.

Den största skillnaden som framträder är att medan antropologerna genomgående definierar ett 

slags komplement till religion så undviker religionsvetarna i regel att göra just det. Jag tolkar detta, 

särskilt med den tidigare nämnda diskussionen kring lämpligheten i att låta vetenskaplig 

terminologi färgas av kristen förförståelse, som att man inom religionsvetenskapen i större mån är 

medveten om problematiken i att göra denna typ av uppdelning medan man inom antropologin 

förefaller vara mer bekväm med den. Det bör dock återigen noteras att de religionsvetenskapliga 

avgränsningarna av religion i grund och botten framstår som lika påverkade av uppdelningen i 

religio och superstitio även om det tar sig ett lite annorlunda uttryck. 

3.2 Vidare Forskning:

Vad gäller vidare forskning skulle jag vilja dela upp den i två övergripande kategorier. För det första

menar jag att det skulle vara intressant att studera huruvida det förekommer några uppenbara 

skillnader i hur man väljer att applicera de uppenbart svåranvända gränsdragningarna mellan 

religion och övernaturligt anknuten icke-religion, vidskepelse, beroende på social och religiös 

kontext. Det vore här intressant att undersöka hur denna typ av fenomen, företeelser och/eller 

praktiker skildras i såväl kristet dominerade områden i Europa som i hinduiskt eller buddhistiskt 
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dominerade områden i Asien , såväl som kristet koloniserade och dominerade områden i Afrika och 

Sydamerika och områden dominerade av islam i Asien, Mellanöstern och Afrika och så vidare. 

   Den andra delen av vidare forskning som jag menar att skulle vara intressant i samband med 

denna uppsats är att undersöka föreställningar och praktiker som enligt de undersökta definitionerna

ligger i gränslandet till religion men inte brukar betraktas som det eller som tydligt hör hemma i det 

som enligt de undersökta definitionerna av religion inte är att betrakta som det men som förfarande 

har med det övernaturliga att göra och undersöka dessa utifrån religionsvetenskaplig teori och 

metod. Detta skulle då kunna handla om så väl religionshistorisk som religionsbeteendevetenskaplig

teori och metod.
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