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Förord 

Det har varit en lärorik och spännande process att genomföra denna studie. Vi har lagt ner mycket tid och 

ansträngning sedan dag ett och vi är tacksamma för att allt har gått smidigt inom den begränsade tidsram 

vi haft. Vi vill tacka alla intervjupersoner som ställt upp på att delta i vår studie, utan ert deltagande hade 

denna studie inte blivit av. Vi vill även tacka Mia Melin, Josephine Sundqvist och Eva-Christina Nilsson 

som har bidragit med inspiration, kunskap och tips kring vårt forskningsområde. Ett stort tack också till 

vår handledare Anna Carlstedt som har gett oss värdefulla råd under hela processen och som trott på vår 

studie. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett mycket bra samarbete och stöttande. Det har varit 

ett nöje att dela hela processen med varandra och vi kommer att kunna blicka tillbaka på den här tiden och 

känna stolthet över det vi åstadkommit. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att bidra med en förståelse för hur anställda på Sida upplever 

religionsfrågor som komponent inom utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. Det vi frågat oss är vilka 

upplevelser och behov av att arbeta med religionsfrågor som finns samt om religionsfrågor ges tillräckligt 

med utrymme inom Sidas utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. För att svara på uppsatsens 

frågeställningar har vi utfört sex kvalitativa intervjuer med anställda på Sida som har insikt i deras 

långsiktiga utvecklingssamarbete och erfarenhet av arbete i religiösa kontexter. Studiens resultat visar att 

intervjupersonerna upplever att religion får bristande uppmärksamhet och uppmuntran inom Sida samt att 

de upplever religion som ett komplext begrepp. Studien visar även att intervjupersonerna upplever att 

Sidas policyer, metoder och verktyg inte tillräckligt täcker de behov som finns av religion i 

utvecklingssamarbetet. I vår analys av intervjumaterialet har vi utgått från teorier om sekularisering, 

postsekularisering och sakralisering som belyser utvecklingen av religionens roll i den offentliga sfären.  

 

Abstract 

This study's main aim is to contribute with an insight regarding how employees of the Swedish 

International Development Cooperation Agency (Sida) experience religion as a component of 

development work in religious contexts. The study focuses on whether or not religion is given enough 

space within Sida's development work and if the policies of Sida are enough to cover the needs in 

religious contexts. To answer these questions we have interviewed six employees of Sida which holds 

experiences of development work in religious contexts. The results show a lack of knowledge and 

encouragement of these questions within Sida and that the interviewees experience religion as a complex 

concept. The study also shows that the interviewees find policies, methods and tools within Sida as 

inadequate to cover the needs of religion in development work. In order to highlight and to problematize 

the results, the study has mainly been inspired by the secularization, the post-secularization and the 

sacralization theories that focuse on the role of religion in the public sphere.  
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1. Inledning  

1.1 Inledande ord 

Utvecklingssamarbete som utförs av svenska organisationer i utvecklingsländer görs ofta i en religiös 

kontext. I många länder som tar emot bistånd och stöd har religion en stark prägel på samhället och i 

människors liv. När krissituationer uppstår eller när levnadsförhållanden är svåra kan religion därmed få 

en viktig roll i den personliga och den samhälleliga utvecklingsprocessen. På senare tid har religionens 

roll i utvecklingssamarbete tagits upp för diskussion bland biståndsaktörer och forskare. Det är en aktuell 

fråga och både aktörer och forskare pekar på vikten av att arbeta med religionsfrågor i religiösa kontexter. 

Samtidigt har flera av våra grannländer gett frågan om religionens roll i samhällsutvecklingen allt större 

uppmärksamhet på senare tid. Regeringarna i Storbritannien, Norge och Nederländerna har tagit upp 

ämnesområdet och har bland annat startat samarbeten mellan statliga biståndsaktörer och trosbaserade 

organisationer samt inlett forskningsprojekt i ämnet.  

Sverige har länge varit ett framstående land inom utvecklingssamarbete och bidrar varje år med stora 

mängder resurser till utvecklingsländer. Hagevi et al. (2005) skriver att det svenska folket enligt flera 

undersökningar sägs vara ett av de mest sekulariserade i världen, vilket innebär att religionens inflytande 

och betydelse i det svenska samhället har minskat i takt med utveckling och modernisering. (s. 211) 

Vårt intresse för ämnet uppstod i samband med seminariet “Legitimitet, samarbete och värdegrund- 

religiösa aktörer i utvecklingssamarbete” som Föreningen för Utvecklingsfrågor och Svenska 

missionsrådet anordnade den 10 mars 2014. Under seminariet diskuterade forskare och representanter från 

bland annat Svenska missionsrådet och Sida religion och religiösa aktörer inom utvecklingssamarbete. Vi 

har även inspirerats av dialogsskriften, “Religion Som Tillgång i Utvecklingssamarbetet”, som Svenska 

missionsrådet (2013) har tagit fram tillsammans med de trosbaserade biståndsaktörerna Diakonia, PMU 

och Svenska kyrkan för att öka kunskapen om religionens roll i utveckling. De förklarar att religion varit 

en ickefråga eller “blind fläck” inom utvecklingssamarbetet i Sverige och att det finns en risk att 

effektiviteten i arbetet skadas om denna bristande kunskap består. Inom de nordiska länderna är kunskap 

och medvetenhet om religionens påverkan på individers vardag svag vilket även kan påstås gälla inom 

utvecklingssamarbete. Detta i sin tur kan innebära negativa konsekvenser för svenskt utvecklingsbistånds 

effektivitet. (s. 9-10) Vidare lyfter de fram vikten av att diskussionen inte ska begränsas till trosbaserade 

organisationer då behovet av en fördjupad kunskap om religionens roll i utvecklingssamarbetet gäller även 

för sekulära organisationer, civilsamhällesorganisationer och myndigheter. (a.a. s. 31) 

Vi vet alltså vad de trosbaserade organisationerna har för åsikter i frågan, men mindre om vad man 

anser inom Sida som är den myndighet som på uppdrag av regeringen fördelar och inriktar det svenska 

biståndet. Vår förhoppning med denna studie är att bidra med en förståelse för hur anställda på Sida 

upplever religion som komponent i utvecklingssamarbete utifrån det faktum att arbetet rör sig i religiösa 
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kontexter och att strategier för religion saknas. Med de trosbaserade organisationernas åsikter i 

bakgrunden vill vi undersöka detta på policynivå för att bredda förståelsen för området. 

 

1.2 Problemformulering 

I det svenska utvecklingssamarbetet finns idag inga riktlinjer kring att arbeta med religion. Frågan är hur 

religionsfrågor beaktas i svenskt utvecklingssamarbete i länder där religion många gånger har en stor 

inverkan på samhället. Får de utrymme i utvecklingssamarbetet trots frånvaron av riktlinjer kring religion? 

Finns det behov av strategier kring religion eller är det en ickefråga inom Sida?  

Sida arbetar utifrån den biståndspolitiska plattformen och samarbetar med olika biståndsaktörer som 

utför insatser på olika håll i världen. Anställda på Sida har därmed god insikt i det svenska 

utvecklingssamarbetet och hur religionsfrågor behandlas i arbetet. Vi vet redan att forskare och 

trosbaserade biståndsaktörer anser att religion bör få ökat utrymme i utvecklingssamarbetet. Genom att 

intervjua anställda på Sida vill vi ta reda på hur de ser på religionens roll i utvecklingssamarbetet. Detta är 

en aktuell fråga och en kunskapslucka som behöver lyftas för att synen på religionens roll i 

utvecklingssamarbete ska tydliggöras.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till förståelse för hur anställda på Sida upplever religionsfrågor som 

komponent inom utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. 

 

1.4 Frågeställningar 

Vi utgår från tre frågeställningar som alla rör hur intervjupersonerna upplever Sidas utvecklingssamarbete 

i religiösa kontexter: 

- Hur ser de på arbetet med religionsfrågor? 

- Ser de ett behov av att arbeta mer/på ett annat sätt med religionsfrågor?  

- Ser de att dessa frågor ges tillräckligt stort utrymme? 

 

1.5 Koppling till socialt arbete 

Sida finansierar en stor del av det internationella sociala arbetet som utförs av svenska aktörer i 

utvecklingsländer. Internationellt socialt arbete är ett brett område som innefattas av 

utvecklingssamarbetet mellan Sida och andra biståndsaktörer. Det kan till exempel handla om 

förändringsarbete i ett visst problemområde eller social mobilisering som innebär att människor själva ska 

uppnå förändring. Det kan även innebära psykosocialt stöd i krissituationer eller påverkansarbete för att nå 

strukturell förändring.  
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När organisationer ansöker om stöd från Sida för det sociala arbetet måste de i sin projektplan följa de 

policyer och strategier som Sida har som utgångspunkt i utvecklingssamarbetet. Dessa strategier och 

policyer påverkar därmed hur arbetet utformas och i slutändan går till på plats i berörda utvecklingsländer.  

Det finns forskning som visar på att religion kan vara en viktig tillgång i socialt arbete. Ett exempel är 

Furness och Gilligans (2005) undersökning bland socialarbetare och studenter inom socialt arbete som 

visar på att det finns behov av att i både utbildning och praktik fokusera på religion. Resultatet i 

undersökningen visade att kunskap om religion kan ha betydelse för människor i det sociala arbetets 

målgrupper och att det även kan finnas nytta av insatser inriktade mot religion och religiositet inom socialt 

arbete. (s. 617-618) 

Eftersom Sidas riktlinjer påverkar det internationella sociala arbetets utformning har frågan om religion 

i utvecklingssamarbetet en stark koppling till internationellt socialt arbete. Om religion till exempel skulle 

få ökat utrymme i strategier för utvecklingssamarbete skulle även det sociala arbetet på plats influeras av 

detta. Även religionsfrågan i sig är relevant för socialt arbete då religion, som forskning påvisar, kan vara 

en viktig tillgång inom socialt arbete.  

De anställda på Sida vi intervjuat i denna studie har insikt i hur det genom Sida finansierade 

utvecklingsarbetet som utförs av biståndsaktörer i utvecklingsländer går till. De får följa processen genom 

projektbeskrivningar, utvärderingar och resultat samt har kunskap om de kontexter som utvecklingsarbetet 

och därmed det internationella sociala arbetet genomförs i. Detta forskningsområde har direkt koppling till 

socialt arbete på ett strukturellt plan. Netting, Kettner, McMurtry och Thomas (1993) skriver i sin bok 

“Social Work Macro Practice” om socialt arbete på makronivå. Författarna beskriver innebörden av att 

arbeta på makronivå inom socialt arbete som “sociala insatser med syfte till att bidra med förändring inom 

organisationer och samhällen”. Med det strukturella sociala arbetet syftar de på arbete på den 

organisatoriska, samhälleliga nivån och därmed mindre på direkta insatser för individer och grupper. Dock 

grundar sig arbetet fortfarande på behov, problem och aktuella frågor som existerar på mikronivå. Det 

strukturella sociala arbetet kan till exempel innebära arbete med utskott eller nämnder inom 

organisationer, politisk påverkan, att identifiera utveckling inom lagstiftningar, att komma med förslag på 

lösningar samt utveckla programförslag. Det handlar även om att förhandla om avtal, uppmuntra 

människor i samhället att delta i beslutsfattande, göra behovsutvärderingar samt att tala för människors 

behov i syfte att påverka system i samhället. (s. 3) 

Då denna studie har en strukturell inriktning ligger inte fokus direkt på de sociala insatserna i 

praktiken. Dock behandlar studien ett område som har direkt påverkan på utformandet av sociala insatser. 

Religionens relevans för socialt arbete är liksom inom området för utvecklingssamarbete ett högst aktuellt 

ämne. Det finns ett flertal böcker och studier som visar på vikten av att inkludera religion i socialt arbete. 

Inom internationellt socialt arbete, som ofta utförs i länder där religion har stort inflytande i samhället och 
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människors liv, är det särskilt viktigt att ta sig an religionsfrågor i arbetet.  

Genom att undersöka om anställda på Sida upplever att religion får tillräckligt med utrymme i 

utvecklingssamarbete kan vi nå kunskap om värderingar kring att arbeta med religion på en strukturell 

nivå i en postsekulär tid.   

 

1.6 Arbetsfördelning  

Vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans och har till viss del skrivit ihop, men för att effektivisera 

arbetet har vi även ansvarat för vissa delar var och en för sig. För att försöka göra arbetet så rättvist som 

möjligt var ambitionen och målet att vi skulle lägga ungefär lika mycket tid var och därmed även 

producera ungefär lika stor mängd text. Båda var delaktiga i samtliga intervjuer och transkriberingen 

delades i stort sett lika. Analys skrev vi i största möjligaste mån tillsammans för att uppnå en så 

heltäckande och flerbottnad text som möjligt samt för att få till ett enhetligt språk. Även följande delar är i 

stort sett skrivna tillsammans: Sammanfattning, Abstract, Problemformulering, Syfte, Frågeställningar, 

Resultat, samt Slutsatser. Nedan följer den individuella uppdelningen av arbetet: 

Följande delar är helt, eller till största del, skrivna av Sara Lind: I Inledningen: Inledande ord och 

Koppling till socialt arbete. I Bakgrunden: Socialt utvecklingsarbete och religion, Religion i det svenska 

utvecklingssamarbetet och Religion och utveckling på agendan i våra grannländer. I Tidigare forskning: 

Litteraturöversikt: religion och utveckling, Religionens roll i utvecklingssamarbetet mellan EU och 

Afrika, Erfarenheter och råd från Nederländerna samt Uppsatsens förhållande till tidigare forskning. I 

Metoden: Urval, Intervjubeskrivning, Tolkningsprocessen, Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

samt Kritiska reflektioner om metod. I Teoretisk utgångspunkt: Sekularisering och Uppsatsens 

förhållande till teori.  

Följande delar är helt, eller till största del, skrivna av Rebecca Zakrison: I Inledningen: 

Arbetsfördelning och Disposition. I Bakgrunden: Definitioner av religion, Sidas utvecklingssamarbete, 

Aktörer inom utvecklingssamarbete, Om det svenska biståndet samt Styrning av det svenska biståndet. I 

Tidigare forskning: Religion och politik i en postmodern, sekulariserad tid. I Metod: Design, 

Förförståelse, Etiska överväganden och Litteratursökning, databaser och sökord. I Teoretisk 

utgångspunkt: Postsekularisering och Sakralisering: religion i den offentliga sfären. Rebecca har även 

skrivit Förslag på fortsatt forskning och introduktionerna till uppsatsens kapitel. 

 

1.7 Disposition 

Det första inledande kapitlet innehåller inledande ord, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

koppling till socialt arbete och arbetsfördelning. Efter det följer kapitel två som presenterar centrala 

punkter som utgör bakgrunden för studien, vilka delas in i följande underrubriker: Socialt 
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utvecklingsarbete och religion, Definitioner av religion, Det svenska utvecklingssamarbetet samt Religion 

och utveckling på agendan i våra grannländer. Kapitel tre innehåller tidigare forskning på området och 

kapitel fyra går igenom hur vi gått tillväga i forskningsprocessen samt vilka material vi använt oss av. 

Därefter följer kapitel fem som redovisar de teorier vi använt och som är underlag för uppsatsens analys 

av resultatet. I kapitel sex presenteras resultatet som består av det intervjumaterial som samlats in genom 

intervjuer med sex anställda på Sida. Svaren i resultatdelen är indelade utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Analys och slutsatser följer i kapitel sju och åtta och i kapitel nio föreslår vi fortsatt forskning inom 

uppsatsens område. Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av kapitlets innehåll för att tydliggöra för 

läsaren vad varje del innehåller. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras centrala punkter i uppsatsen. Först följer en redovisning av religion i relation 

till utveckling och internationellt socialt arbete. Därefter följer en beskrivning av socialt utvecklingsarbete 

och religion, efter det går vi igenom olika religionsdefinitioner och visar på begreppets komplexitet, sedan 

kommer en beskrivning av svenskt utvecklingssamarbete och dess styrning och efter det en redogörelse 

för religion och utveckling i våra grannländer Storbritannien, Norge och Nederländerna. 

 

2.1 Socialt utvecklingsarbete och religion 

En stor del av det utvecklingssamarbete som utförs genom Sida riktar sig mot olika former av sociala 

insatser och syftar till att uppnå social förändring. Internationellt socialt arbete är ett brett arbetsområde 

som innefattar många olika insatser och fokusområden som berörs av Sidas utvecklingssamarbete. Det 

finns litteratur och forskning som visar på vikten av att arbeta med religionsfrågor i socialt arbete då 

religion berör och spelar en central roll i många människors liv. Särskilt relevant är religionens roll för 

internationellt socialt arbete som rör sig i religiösa kontexter runt i världen. 

Healy och Link (2012) beskriver internationellt socialt arbete som ett multidimensionellt koncept som 

syftar till att främja mänskliga rättigheter och människors välbefinnande globalt. Internationellt socialt 

arbete rör sig förutom på individnivå även på en strukturell nivå med syfte att uppnå strukturella 

förändringar i nationella och internationella sammanhang. (s. 12) Vidare nämner Healy (2008) några 

centrala dimensioner av internationellt socialt arbete. Det sociala arbetet som sker på ett nationellt plan 

relaterar till internationella sociala problem vilket gör att arbetet ständigt influeras och påverkas av 

internationella faktorer. Detta förutsätter internationella samarbeten där olika länders idéer om 

välfärdslösningar kan utbytas. Genom att lyfta upp aktuella sociala frågor och engagera sig över lands- 

och kulturgränser kan förändringar och lösningar på globala problem uppnås. Kunskaper om områden, 

politiska lägen och andra faktorer som påverkar kontexten är viktiga för att kunna påverka policyer och 

riktlinjer på området. Vidare krävs en förmåga att kommunicera i tvärkulturella sammanhang. ( s. 15)  

Netting et al. (1993) beskriver strukturellt socialt arbete där internationellt utvecklingssamarbete ingår 

och som syftar till att uppnå förändring inom organisationer och samhällen. Arbetet grundar sig i behov 

och problem som existerar på individnivå men fokuserar på insatser inom den organisatoriska och 

samhälleliga nivån för att uppnå förändring. Det kan handla om att göra behovsutvärderingar, påverka 

lagstiftningar, utveckla programförslag och att lyfta fram människors behov för att påverka system i 

samhället. (s. 4) 

Furness och Gilligan (2013) förklarar att socialt arbete idag rör sig över hela världen i multireligiösa 

samhällen där religiösa och spirituella trossystem har en avgörande roll i skapandet av den allmänna 

världsbilden. I dessa kontexter krävs kunskap och förståelse bland socialarbetare för människors religiösa 
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övertygelser och utövanden. Utan kunskap och förståelse går det inte att möta de behov som existerar och 

det går inte heller att kalla arbetet för kulturellt kompetent. Det sociala arbetet måste därför kunna 

lokalisera betydelsen av religion, trossystem och spiritualitet för människor i en viss kontext. För att 

uppfylla ansvaret om att skydda människors rättigheter och kunna bemöta varje person individuellt med 

respekt för kulturell mångfald menar författarna att socialarbetare måste inkludera religionsfrågor i sitt 

arbete. De måste vara öppna för att undersöka religionens relevans för människors värderingar, dilemman 

och motivation i det dagliga sociala arbetet. Vidare menar författarna att det behövs litteratur på området 

för att öka socialarbetares kompetens att möta utmaningar som rör religionsfrågor. (s. 271-272) 

Gärde (2014) tar upp området internationellt socialt arbete och internationellt biståndsarbete där 

socialarbetare är verksamma tillsammans med många andra yrkesgrupper. Han lyfter fram vikten av att 

förstå de värderingsmönster, organisationskulturer och rådande paradigmer som råder inom 

utvecklingssamarbetet. Detta påverkar fördelningen och inriktningen av biståndsmedel samt vilka grupper 

som prioriteras inom arbetet. Religion och kultur har en central roll i utvecklingssamarbetet då 

utformandet av policyer och biståndsagendor bygger på det som anses vara “sanningar”. Samtidigt menar 

Gärde att religion och kultur har en viktig roll i mötet mellan det sekulära Europa och länder i syd där 

religiositeten anses vara mer utbredd. (s. 209)  

Moksnes och Nilsson (2013) lyfter fram religion i utvecklingssamarbete och menar att vi måste ha 

kunskap och förståelse för kontexter där religion och religiositet är en viktig komponent i människors liv. 

Detta menar de är en förutsättning om vi vill åstadkomma förändring genom utvecklingssamarbete. 

Religion har, förutom på det personliga planet, även en stor påverkan på samhället och politiken. På 

många håll i världen får religion människor att samlas och mobilisera sig kring sociala och politiska frågor 

och därför kan vi förstå politiska processer och social utveckling bättre genom förståelsen av religionens 

roll i människors liv. Det finns ofta en stark tilltro till religiösa ledare, varför det är viktigt att ha kunskap 

om hur man närmar sig dessa frågor och samarbetar med institutioner och religiösa ledare. Författarna 

poängterar att vi måste ha ett systematiserat sätt att arbeta med religionsfrågor, särskilt de som arbetar för 

social förändring och utveckling. (s. 3-5)  

Många organisationer härstammar från missionsarbete där religion traditionellt var en del av arbetet. 

Sedan mitten av 1900-talet har utvecklingssamarbetet fokuserat allt mindre på religion i och med 

sekulariseringsteorin om religionens minskade betydelse i takt med moderniseringen. Teorin har dock 

ifrågasatts då religiösa rörelser fått ökat intresse i västländer, dock hänvisat till den privata sfären. (a.a. s. 

8) Scott (2005) problematiserar detta utifrån det faktum att religion är en stor del i det offentliga och inom 

politiken i många utvecklingsländer och att synen på religion som något privat därmed inte fungerar i 

utvecklingssamarbete (s. 11). 
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2.2 Definitioner av religion 

Religion är ett mycket komplext begrepp med en subjektiv mening och därför är det svårt, näst intill 

omöjligt, att finna en definition som täcker in hela begreppet. Vi har valt att beskriva ett antal olika 

religionsdefinitioner utifrån Nationalencyklopedin, Sander och Andersson (2005) och Gärde (2014) som 

alla visar på komplexititeten kring att hitta en heltäckande definition av begreppet. I uppsatsen används 

begreppet framförallt utifrån ett större perspektiv, då vi är ute efter att beskriva hur man kan arbeta med 

religionsfrågor som komponent i utvecklingssamarbetet på ett övergripande plan. Vi har därmed inte varit 

ute efter att gå in på eller beskriva personlig religiositet med allt vad det innebär. Samtidigt är vi medvetna 

om att det kan vara svårt att avgränsa och avgöra vad som är vad.  

Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver begreppet religion enligt följande: “En kulturyttring som inte 

låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition. Otaliga försök har gjorts att i 

en allmängiltig formel fånga de olika religionernas väsen...”  

Sander och Andersson (2005) definierar religion som ”allt som människor gör och tänker utifrån 

övertygelsen om existensen av någon form av bortom mänskligt godtycke existerande ’absoluta’ eller 

’heliga’ svar”. (s. 59) Religion och religiositet har engagerat människan i alla tider och de allra flesta 

människor har en uppfattning om vad religion är. Det tycks dock finnas lika många uppfattningar om hur 

religion bör definieras som forskare och andra som ägnat sig åt att studera religion. Med andra ord är det 

svårt att finna en definition av fenomenet religion. Religion är ett mångdimensionellt fenomen och har 

olika betydelse och innebörd för olika individer. Definierandet försvåras ytterligare av att vi rör oss över 

olika religiösa traditioner som utifrån varje religion har mycket olika syn på dess innebörd och funktion. 

Utifrån västerländska kristna sammanhang ses religion ofta som något som rör en individuell och privat 

sfär och där religionen till stor del handlar om intellektuella och känslomässiga trosuppfattningar. Detta 

skiljer sig från flertalet andra religiösa traditioner där religion har en mycket vidare innebörd, som till stor 

del rör handlingar och beteenden snarare än trosföreställningar. Bland religionsvetare har man traditionellt 

pratat om två olika strategier som är förknippade med olika definitioner som behöver tas hänsyn till vid 

definierandet av religion, nämligen substantiella och funktionella definitioner. Den substantiella, eller 

innehållsliga, definitionen beskriver vad religion är eller vill vara och utgår från de delar som ingår i och 

bygger upp en religion, såsom trosföreställningar, upplevelser, föreställningar om normer och värderingar 

samt institutionsformer. I västvärlden har man i hög grad använt sig av meningssystem som inkluderar en 

gudstro som huvudkriterium på att något utgör en religion. Den funktionella definitionen talar om vad 

religion gör på individ, grupp eller samhällsnivå. Alla meningssystem är enligt denna definition religioner 

som fyller vissa socialt, psykologiskt eller samhälleligt meningsskapande och sammanbindande 

funktioner. Det kan handla om att ge trygghet, att ge svar på existentiella frågor, erbjuda skydd på olika 

sätt samt hålla ihop grupper och samhällen. Den funktionella definitionen av religion är mycket vidare än 
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den substantiella vilket leder till att religion kan finnas inom en mängd olika områden av mänsklig 

verksamhet. Utifrån substantiella definitioner finner man sekularisering medan man utifrån funktionella 

definitioner finner religiös förändring. Religion kan alltså både försvinna och utvecklas på samma gång 

vilket visar på nödvändigheten av att ta fram och utveckla nya metoder och instrument för studier av 

religion i dagens postmoderna samhälle. En gemensam nämnare för olika religiösa traditioner kan 

sammanfattas i en uppfattning om ”hur man bör leva för att leva det sanna, rätta mänskliga livet” och att 

detta liv är ett liv ”i enlighet med en transcendent, yttersta, objektiv (personlig eller opersonlig) verklighet, 

en verklighet man på olika sätt håller för sann”. (a.a. s. 53-57) 

Gärde (2014) menar att synen på religion måste ställas mot person och sammanhang. För någon kan 

frågan om vad religion innebär vara en ytterst laddad fråga som hela tillvaron vilar på medan det för 

någon annan inte har någon större betydelse. För empiriker och samhällsvetare handlar definierandet av 

religion om att kunna ringa in betydelsen den har i människors liv, mellan individer och hur den skapas 

och verkar i olika sociala kontexter och samhällen. Svenskar verkar i allt högre utsträckning inte kunna 

knyta an till konventionella religiösa institutioner och religion i sig. SvD-skribenten i artikelserien “Guds 

återkomst” från 2010 uttryckte frustration över att varken kyrkor, samfund eller humanister kunnat fånga 

komplikationerna i religiösa begrepp och skrev följande:  

 

Som man traditionellt definierar begreppen tro, religion och Gud är jag  

 icke-troende, men om jag själv får definiera begreppet har jag en djup och stark tro.  

 icke-religiös, men jag menar att jag är religiös.  

 ateist, men även här finns komplikationer, ty borrar man vidare tror jag på Gud. 
 

Även Gärde visar på otaliga försök till att definiera religion, allt ifrån teologer och religionssociologer till 

filosofer och vetenskapliga forskare som har skilda meningar om vad religion innebär. Exempelvis menar 

Richard Dawkins att man på vetenskaplig grund kan avfärda Guds existens som vidskepelse, och att tron 

på ett högre väsen inte endast är felaktigt utan ännu viktigare, farligt. Keith Ward står för en motsatt syn 

då han utifrån vetenskaplig grund hävdar att religiös tro inte behöver vara irrationell eller skadlig i 

människors liv och i samhället, utan snarare skulle mänskligheten utan religion vara betydligt värre däran 

och hoppet om en ljus framtid lågt. (s. 15-17)  

 

2.3 Det svenska utvecklingssamarbetet 

2.3.1 Sidas utvecklingssamarbete 

Sida (2012) beskriver i sin skrift “Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete” att Sverige arbetar med 

långsiktigt utvecklingssamarbete och att de samarbetar med andra länders regeringar, myndigheter, 

organisationer och näringsliv. Utvecklingsländernas regeringar är ytterst ansvariga för utvecklingsarbetet 
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inom det egna landet och har oftast egna strategier kring ekonomisk och social utveckling samt 

fattigdomsbekämpning, vilka utgör utgångspunkten för hur det svenska biståndet till landet kommer att 

utformas. Den svenska regeringen och riksdagen avgör tillsammans vilka länder Sverige ska samarbeta 

med, vilka områden som ska prioriteras samt vilken budget som finns att röra sig med. UD och Sida är 

tillsammans ansvariga för vägledande principer, professionella och ekonomiska resurser och finns på plats 

på svenska ambassader och konsulat i samarbetsländerna. FN, EU och Världsbanken, så kallade 

multilaterala organ, är stora organisationer som utgör en viktig del i arbetet. Samarbetet sker även 

bilateralt, mellan Sverige och ett annat land, där samarbetspartnern exempelvis kan vara landets regering, 

en organisation eller ett privat företag. Sida är ansvarig för det bilaterala samarbetet, vilket omfattar 

hälften av det svenska biståndet. Enskilda organisationer, myndigheter och företag i Sverige samarbetar 

också med Sida och utgör en viktig roll då de bidrar med kunskap, kompetens, engagemang och kontakter 

i samarbetsländerna. (s. 6-7) 

 

2.3.2 Aktörer inom utvecklingssamarbete 

Inom utvecklingssamarbete finns olika typer av aktörer som har olika roller och fokusområden inom 

fältet. Det finns exempelvis myndigheter, som Sida, sekulära icke-statliga organisationer, som Rädda 

Barnen och trosbaserade icke-statliga organisationer, som Diakonia. Aktörerna inom samarbetet fyller 

olika funktioner och bidrar till ett effektivt förändringsarbete. 

Gärde (2014) skriver att trosbaserade organisationer (TBO:s) spelar en framträdande roll inom 

internationellt biståndsarbete och menar att de genom sina moderkyrkor, systerförsamlingar och 

missionsstationer världen över har tillgång till välutvecklade nätverk. Många TBO:s har på olika sätt 

bedrivit hjälp- och stödverksamheter i form av bistånd långt innan de fick tillgång till statligt och 

skattefinansierat bistånd efter andra världskriget. (s. 209-211) 

 

2.3.3 Om det svenska biståndet 

Wohlgemuth (2012) skriver att det offentliga svenska biståndet startade 1962 och att Sverige sedan dess 

har visat sitt intresse och engagemang när det handlar om att ge stöd åt människor som lever i fattigdom 

och under svåra levnadsförhållanden. Biståndet har satt Sverige på kartan i ett internationellt perspektiv 

och på många sätt gynnat såväl stora delar av världen som det svenska kultur- och samhällslivet. 

Proposition 1962:100 är utgångspunkten för svenskt bistånd och de övergripande målen för 

utvecklingssamarbetet handlar om: ”att höja de fattiga folkens levnadsnivå”. Detta ska uppnås genom att 

”bidra till en produktionsökning som är snabbare än befolkningsökningen”, ”medverka till en 

samhällsutveckling i politisk demokratisk och socialutjämnande riktning” och inte minst genom 

”biståndets karaktär av ömsesidigt samarbete snarare än ensidig hjälp”. Detta övergripande mål har med 
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ett antal tillägg och vissa omformuleringar utgjort grunden för biståndet i över femtio år, samtidigt som 

biståndets inriktning, organisation, prioriteringar och arbetssätt på många sätt förändrats. (s. 5-7) 

Sverige har genom biståndet lyckats åstadkomma goda resultat vad gäller förändring på det lokala 

planet, det vill säga på mikronivå men har även haft en viktig roll i ett större sammanhang och bidragit till 

normskapande i internationella organ som FN och Världsbanken. Exempel på där Sverige spelat en 

ledande och pådrivande roll i utvecklingssamarbetet är Barnkonventionen 1990 och globala 

överenskommelser som Parisdeklarationen 2005. Det drygt femtioåriga svenska biståndet har även gett 

indirekta effekter, som att Sveriges engagemang i världen ökat enormt. De tusentals och åter tusentals 

svenskar som på ett eller annat sätt arbetat med bistånd har både fått en ny bild av världen samtidigt som 

de tagit med sig nya synsätt in i sitt framtida arbete. (a.a. s. 43-44) 

Bjerninger (2013) menar att det svenska biståndet har växt fram ur tanken om solidaritet mellan 

människor och folkslag; en vilja att ta ansvar för medmänniskor, att främja rättvisa både nationellt men 

även ute i världen och en vilja att minska fattigdom och nöd. Han påstår att solidaritetstanken har varit, 

och fortfarande är, skälet till att biståndet i Sverige har haft stöd bland majoriteten av medborgarna. (s. 18-

19) Vidare menar författaren att biståndstanken är beroende av två faktorer, nämligen att biståndet måste 

kunna visa verkliga resultat i kampen mot fattigdom samt att biståndet måste vara förankrat i en kunskap 

hos det svenska folket om fattiga människors behov och situation. (a.a. s. 25) 

 

2.3.4 Styrning av det svenska biståndet 

Regeringen (2014) införde 2014 en ny politisk biståndsplattform. Arbetet med framtagandet av skrivelsen 

har framförallt skett inom regeringskansliet, men information och synpunkter har även inhämtats från 

svenska myndigheter och civilsamhället. Plattformen är en redogörelse för vad regeringen vill att svenskt 

bistånd ska åstadkomma för människor som lever i fattigdom och förtryck. Den fungerar också som en 

vägledning för hur man på ett effektivt sätt bör använda de resurser som finns att tillgå. Den 

biståndspolitiska plattformen utgör utgångspunkten för styrningen av biståndet, är ett centralt dokument 

för svensk biståndspolitik och ersätter de tidigare omfattande policy-och inriktningsdokument som varit 

riktlinjer för arbetet. Det svenska biståndet har under lång tid befunnit sig under en omvandlingsprocess 

då regeringen har velat skapa ett öppet, effektivt och modernt bistånd som genererar konkreta resultat vid 

fattigdomsbekämpning. För att effektivisera fattigdomsbekämpningen i världen behövs en tydlig styrning 

och ett stort fokus på resultat och mål. 

Plattformen har ersatt de tidigare policyer som var vägledande för framtagandet av resultatstrategier 

för länder och regioner. I arbetet på Sida (2014) fungerar den politiska biståndsplattformen som 

övergripande vägledning medan strategierna, som tas fram i dialog mellan UD och Sida, är de man arbetar 

med mer konkret. 
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Regeringen (2014) lyfter fram kvalitet och effektivitet som ledord inom det svenska 

utvecklingssamarbetet. Sedan 2013 utgör resultatstrategier regeringens sammanhållande instrument för att 

styra Sveriges internationella bistånd. Strategierna riktar sig till både land- och regionsnivå, inom 

samarbete med multilaterala organisationer och tematiskt inriktad verksamhet inom biståndet. De nya 

riktlinjer som tagits fram understryker vikten av att fokusera på de resultat svenskt bistånd ska bidra till 

samt på resultatuppföljning där man kan dra lärdom av erfarenheter och kunskap om hur resultat ska 

uppnås. Styrningen förenklas genom att riktlinjerna för alla resultatstrategier nu finns samlade i ett enda 

dokument. Processen för att ta fram en resultatstrategi går till på följande sätt:  

 Regeringen godkänner och meddelar Sida inriktningar (ingångsvärden) för de förväntade resultat som 

svenskt bistånd bör bidra till (resultatförslag). 

 Sida förbereder ett resultatförslag baserad på ingångsvärden. De svenska ambassaderna är ofta 

engagerade i denna process, i samråd med partnerlandet i fråga, samt andra samarbetspartners inom 

området. 

 Sida sänder resultatförslaget till regeringen (UD). 

 UD tar fram en resultatstrategi som bygger på resultatförslaget från Sida. 

 Regeringen godkänner resultatstrategin och instruerar Sida att genomföra strategin. 

 

2.3.5 Religion i det svenska utvecklingssamarbetet 

Innan den biståndspolitiska plattformen skapades i mars 2014 utgick Sida från Regeringens Strategier och 

policyer för utrikespolitik och internationellt samarbete. I Regeringens (2012) “Strategi för särskilda 

insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014” (UF2012/21825/UD/UP), nämner de tre 

fokusområden: medborgerliga och politiska rättigheter, demokratins och rättsstatens institutioner och 

procedurer samt demokratiseringens aktörer. I strategin nämndes religion på tre ställen, då kopplat till 

religionsfrihet och religiösa aktörer. Religionsfrihet nämndes som en del av människors fri- och rättigheter 

och policyn avsåg att uppmärksamma hot och inskränkningar mot dessa. Religiösa sammanslutningar 

beskrevs som del av de aktörer som policyn avsåg att ge stöd till.  

I Regeringens (2014) skrivelse “Biståndspolitisk Plattform” som Sidas utvecklingsarbete sedan mars 

2014 utgår ifrån förekommer religion i ungefär samma utsträckning som i den tidigare policyn om 

demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Det som tas upp är huvudsakligen religionsfriheten och 

att alla människor, oavsett religiös tillhörighet, ska kunna göra sig hörda. Religiösa minoriteter nämns som 

en av de mest utsatta grupperna och står i fokus för Sveriges arbete mot diskriminering inom biståndet. 

Vidare nämns religiösa sammanslutningar vilka omfattas av de förändringsaktörer som regeringen avser 

att stärka i demokratiseringsprocessen. (s. 21) Religionsfriheten är en av opinionsfriheterna som 

regeringen beskriver och respekten för dem utgör en stomme i regeringens demokratibefrämjande arbete. 
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(a.a. s. 19)  

Till skillnad från den tidigare policyn tas religion upp som en risk kopplat till konflikter. I 

biståndspolitisk plattform står följande: 

 

Om samhällen inte lyckas hantera konflikter på fredlig väg finns det risk för väpnat våld. Orsakerna 

bakom konflikter skiljer sig åt men kan röra exempelvis landägandefrågor, fördelning av intäkter från 

naturresurser eller brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, exempelvis kopplade till religiös 

eller etnisk identitet. (a.a. s. 36) 
 

Gärde (2014) beskriver att intresset för att analysera religionens roll i utvecklingssamarbete inte verkar ha 

fått genomslag i Sverige. Han lyfter fram att Sida saknar specialkompetens inom religionsfrågor och att de 

enbart har finansierat ett fåtal projekt inom forskningsområdet. Vidare går han in på fyra tänkbara 

förklaringar till detta. Den första orsaken är att majoriteten av chefer och ledare inom Sida under de 

senaste 20 åren tillhör fyrtiotalister som färgats av ideologier där religionen bygger på marxistiska grunder 

och ses som ett hinder för utveckling och modernisering. Den andra förklaringen är att religion har 

placerats i den privata sfären och därmed inte rör sociala och samhälleliga frågor. Tredje förklaringen är 

att utvecklingssamarbetet på grund av traditionsbundenhet främst kopplas till den offentliga sfären. 

Kyrkor, samfund och trosbaserade organisationer har inte haft någon avgörande roll i de medel som 

kanaliserats genom statliga och multilaterala aktörer. Den fjärde orsaken är att kyrkor, samfund och 

trosbaserade organisationer inte har nått ut tillräckligt med information om sitt arbete för social rättvisa, 

hälsa, utbildning och påverkan för att legitimera sig som viktiga aktörer. Istället menar Gärde att de har 

nöjt sig med de mindre och begränsade medel som Sida har tilldelat dem i olika kampanjer. Vidare 

förklarar han att det har gjorts begränsat med analyser kring förhållandet mellan utveckling, konflikt och 

religion inom Sida. Där menar han att alla världsreligioner är viktiga att beakta, likväl som olika 

naturreligioner i Afrika som har stor inverkan på människors syn på hälsa, välbefinnande, miljö och andra 

faktorer som är av stor relevans för utvecklingsprojektens genomförande. (s. 210-211) 

 

2.4 Religion och utveckling på agendan i våra grannländer 

I flera europeiska länder har det under senaste åren vuxit fram samarbeten mellan statliga biståndsaktörer 

och trosbaserade organisationer. Dessa samarbeten har satt frågan om religionens roll i 

utvecklingssamarbete på agendan vilket genererat forskning och policyer kring frågorna. Nedan 

presenteras några av de insatser som gjorts på området i Storbritannien, Norge och Nederländerna.  

 

2.4.1 Storbritannien 

Brittiska Department for International Development (DFID) styr Storbritanniens internationella bistånd 

och har uppmärksammat religionens roll inom utvecklingssamarbete genom diverse seminarier, rapporter 
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och konferenser. I februari 2014 anordnade de tillsammans med utrikespolitiska departementet Foreign 

Commonwealth Office (FCO) en konferens, “Religion, foreign policy and development: making better 

policy to make a bigger difference”, som samlade forskare, politiker, utvecklingsarbetare och religiösa 

aktörer. Syftet var att diskutera utmaningar och möjligheter i samarbetet för att öka medvetenheten och 

engagemanget för religion inom utrikespolitiken och utvecklingssamarbetet. I en rapport beskriver Finlow 

och Fitzgerald (2014) de huvudsakliga slutsatserna från konferensen som var att det finns behov av en 

bredare förståelse för religionens roll i människors liv och inom politiken, att diskussionen behöver 

breddas samt att religion bör integreras i utrikespolitiken och utvecklingssamarbetet. (s. 1-2) 

DFID har även finansierat ett stort forskningsmaterial genom University of Birmingham (2011) som 

ger vägledning åt många forskare och praktiker. Rapporten “Religions and Development Research 

Programme” tar upp relationen mellan religion, politik och styrning i Indien, Pakistan, Nigeria och 

Tanzania. Initiativet till studien togs på grund av det märkbart ökade intresset för religion i västsamhällen. 

Syftet var att undersöka “religionens återkomst” och dess betydelse för god styrning samt att ta reda på 

om trosbaserade organisationer är en hjälp eller ett hinder inom utveckling och fattigdomsbekämpning. 

Den brittiska rapporten visar på den sekulära statens bortgång och ett ökat tryck på relationen mellan 

politik och religion i olika statsskick. Religiösa aktörer som engagerar sig i politiska frågor i Pakistan, 

Nigeria och Tanzania bidrar med kunskap om den föränderlighet som pågår inom statlig styrning och 

inom religiösa traditioner. Religion har många gånger använts som ett maktmedel och religiösa aktörer har 

använts för att legitimera statens makt. För att utveckla en lämplig roll för religion inom statligt samarbete 

måste det finnas en förståelse för policyer och dess påverkan på styrning och utveckling. Att fokusera 

enbart på religiösa aktörer räcker inte för att ringa in hela utvecklingsområdet. Detta menar DFID är ett 

avgörande steg mot en bättre förståelse för religionens ökade betydelse i utvecklingsländer. Rapporten 

visar på att religiösa aktörer har en begränsad påverkan på relationen mellan stat och religion i Indien, 

Pakistan, Nigeria och Tanzania. De religiösa aktörernas begränsade inflytande visar vidare på en stor 

utmaning för dem att driva igenom förändringar för utveckling i Asien och Afrika. (s. 1-2) 

 

2.4.2 Norge 

Oslo Center for Peace and Human Rights (u.å.) i Norge har tagit fram rapporten “Innblikk i forholdet 

mellom religion og utvikling, en rapport for prosjektet religion og utvikling 2011-2012” på initiativ av 

norska Utenriksdepartementet. Rapporten är resultatet av projektet “Religion och Utveckling” som syftade 

till att öka kunskapen om sambandet mellan religion och politisk dynamik samt ge norska biståndsaktörer 

kunskap om religionens betydelse i de kontexter de är verksamma inom. Målet var att öka kunskapen och 

kompetensen om sambandet mellan religion och utveckling och om den offentliga debatten kring dessa 

frågor. Rapporten belyser tre områden som alla har en central del i Norges utvecklingspolitik och som 
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innehåller omdebatterade frågor i Norge och internationellt: 

 Religion, konflikt, fred och försoning 

 Religion, demokrati och mänskliga rättigheter 

 Religion, modernitet och ekonomisk tillväxt  

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter och Utenriksdepartementet (2012) lyfter i rapporten fram att 

religionsfältet bör behandlas som ett tematiskt område, vilket kräver samarbete och dialog mellan olika 

avdelningar inom förvaltningen samt en plan för kompetensutveckling inom området. 

Religionskompetensen bör huvudsakligen stärkas på två nivåer; en grundläggande förståelse om religioner 

och om förhållandet mellan religion och samfund samt en kontextbaserad kunskap för de aktörer som är 

involverade i områden där religion har en viktig betydelse. Dessa kunskaper kan genereras genom 

följande punkter: 

 Kurser i religionskunskap bör inkluderas i yrkesundervisning. Kursmaterial bör utvecklas för att lära ut 

analyser av religionens betydelse i relevanta kontexter. 

 Utbildning och vägledning för ambassadpersonal i områden där religion och politik är tätt 

sammanvävda. 

 Ett ökat samarbete mellan ambassader och lokalt religionskunniga för att få med religionspolitiska 

frågor i projektutvärderingar. 

 Norska UD och Norska departementet för utvecklingssamarbete (Norad) bör inkludera externa 

personer med kompetens i religionsfrågor i strategi- och policydiskussioner samt i utvärderingar där 

religion har en central problemställning. 

 Framtagande av metoder för att säkra ökad kunskap och en mer effektiv kommunikation mellan 

avdelningar och sektioner när det handlar om religionsfrågor. Även politiska konflikter inom området 

för utveckling och mänskliga rättigheter bör införa ett mer systematiskt och strategiskt arbete kring 

hantering av religionsfrågor. 

 Norska UD och Norad bör efterfråga forskningsprojekt och ta reda på utmaningar i arbetet med 

religionsfrågor.  

 Norska UD och Norad bör utveckla checklistor för att säkerställa att analyser inkluderar 

religionsfrågor, exempelvis i konfliktanalyser avseende arbete i kontexter där religiösa traditionella 

strukturer har stort inflytande. (s. 4-5) 

 

2.4.3 Nederländerna 

Den holländska plattformen för religion och utveckling, Knowledge Centre Religion and Development 

(u.å.), samlar akademisk kunskap och praktiska erfarenheter för att öka kunskapen inom ämnet. Deras mål 

är att skapa goda relationer mellan personer som besitter kunskap och personer som har praktiska 



16 
 

erfarenheter av religion och utveckling, så som holländska utvecklingsarbetare, anställda på regionala 

kontor i utvecklingsländer, forskare, personer i utvecklingsländer som är engagerade i frivilliga 

organisationer och så vidare. Visionen med plattformen är att utvecklingsarbete ska ta sociala, 

miljömässiga och kulturella dimensioner i beräkning och inte enbart baseras på ekonomiska och politiska 

avseenden. Två centrala teman i denna vision är pluralism och förändring. Med pluralism menar de att 

världen består av många olika värderingar av och synsätt på utveckling vilket måste tas i beaktning i 

arbetet med olika aktörer och målgrupper. Förståelse och kunskap om religion är nödvändig för att förstå 

pluralismen och för att kunna möta den. Vidare menar de att religion har en central roll i 

förändringsarbete, varför kunskap och förståelse om religion är en viktig förutsättning för att uppnå 

förändring.  

Knowledge Centre Religion and Development har publicerat ett antal rapporter, studier och böcker 

inom området för religion och utveckling. Bland annat har de tagit fram skriften “Religion and 

Development: Practitioners´ Guide” vilken vi återkommer till under kapitlet “Tidigare forskning”. 
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3. Tidigare forskning 

Det har under senaste åren tillkommit en hel del internationell forskning inom ämnesområdet för religion 

och utveckling. Nedan följer en redovisning av de fyra forskningar vi funnit relevanta och därför valt att ta 

med i uppsatsen, vilka vi menar belyser området utifrån olika perspektiv. I den tidigare forskning som 

presenteras beskrivs översiktliga forskningar om religion, utveckling och politik i en postmodern, 

sekulariserad tid, men också mer specifika forskningar, som behandlar religionens roll i 

utvecklingssamarbete mellan EU och Afrika samt praktiska råd och erfarenheter från en studie gjord i 

Nederländerna. 

 

3.1 Litteraturöversikt: religion och utveckling  

Jones och Juul Petersen (2011) redovisar i sin litteraturstudie “Instrumental, Narrow, Normative? 

Reviewing recent work on religion and development” hur forskning kring religion och utveckling har sett 

ut de senaste åren. Religion har länge varit en icke-fråga inom utvecklingsstudier men har fått ett ökat 

intresse på senare tid. Författarna vill med artikeln bidra med en kritisk överblick över den nya litteratur 

som publicerats inom området. Samtidigt som författarna menar att den nya forskningen bidrar med 

värdefulla aspekter för utvecklingsstudier genom att öppna ett fält som efterfrågats, menar de att den även 

har vissa brister och svagheter. (s. 1291) 

Studier av de största akademiska tidsskrifterna inom utvecklingsfrågor visar att det inte finns någon 

artikel där religion eller andlighet är ett centralt tema. De flesta utvecklingsorganisationerna saknar 

riktlinjer med koppling till religionsfrågor samtidigt som de verkar undvika dessa frågor i sina program 

och projektplaner. Jones och Juul Petersen förklarar att religion är en tabubelagd fråga inom 

utvecklingsstudier och att det har varit det länge. Vi håller med författarna om att religion kan upplevas 

som ett komplext begrepp och att det inte uppmuntras inom Sida, se analys. Beskrivningar om 

modernisering och sekularisering som format samhällsstudier sedan efterkrigstiden har sett religion som 

konservativa och traditionella krafter som har förväntats försvinna från offentligheten i takt med 

samhällets utveckling och modernisering. Religion har ansetts vara irrelevant för utvecklingsstudier och 

utvecklingssamarbete. Några studier har fokuserat på religionens negativa påverkan på utveckling men 

framför allt har forskare och praktiker undvikit ämnet. Idag menar författarna dock att religion inte längre 

är en tabubelagd fråga utan att det blivit allt mer modernt att tala om religion i utveckling. Religion står på 

agendan bland många stora ideella organisationer och antalet forskare som tar upp ämnet ökar. Detta 

märks bland annat på den ökade förekomsten av seminarier, artiklar, konferenser, rapporter och böcker 

som behandlar religion och utveckling. (a.a. s. 1292) Vi ifrågasätter detta då vårt resultat visar på att 

intervjupersonerna upplever att religion fortfarande får bristande uppmärksamhet i Sidas 

utvecklingssamarbete. Vi för en närmare diskussion kring detta i analysen. 
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Jones och Juul Petersen lyfter fram några bidragande orsaker till att religion åter fått utrymme inom 

utvecklingsstudier. De menar att religion bevisligen har fått utrymme i det offentliga och inom politiken 

på flera håll i världen trots ökad välfärd och utveckling, vilket motbevisar teorierna om sekularisering av 

samhället. Här vill vi återigen hänvisa till vår analysdel där vi diskuterar det bristande utrymmet för 

religion inom Sida givet vårt resultat, utifrån teorier om att den offentliga sfären ännu är sekulariserad till 

viss del. Vidare förklarar författarna att antalet trosbaserade organisationer har ökat dramatiskt. I 

Latinamerika och Europa har katolska organisationer varit viktiga inom hälsa och utbildning medan 

muslimska system har bidragit med ekonomiskt stöd i Mellanöstern och Nordafrika. Idag har trosbaserade 

organisationer en mer framträdande roll inom utvecklingssamarbete, vilket författarna menar beror på det 

ökade stödet till trosorienterade insatser till civilsamhällsorganisationer. Världsbanken uppskattar att 50 % 

av alla hälso- och utbildningsinsatser i Afrika söder om Sahara utförs av trosbaserade organisationer. Efter 

attackerna i New York den 9 september 2001 har religion, särskilt islam, integrerats mer i utrikes- och 

säkerhetspolitik i de största givarländerna. Kriget mot terrorismen har även lett till ett ökat samarbete med 

muslimska organisationer i syfte att bygga broar och att nå den muslimska världen. (a.a. s. 1293) 

Jones och Juul Petersen visar på att intresset för religion och utveckling från början kommer från 

organisationer och aktörer på området snarare än från forskare. Sedan senare delen av 90-talet har initiativ 

kring religion och utveckling tagits av bland annat Världsbanken i projektet “World Faith Development 

Dialogue”. Senare har fler organisationer tagit initiativ för att stärka samarbeten med religiösa aktörer 

inom utvecklingssamarbete. I flera västländer, däribland Storbritannien och Nederländerna har nationella 

policyer tagits fram för att arbeta med religion i utveckling. Svenska Sida har anordnat ett antal 

workshops om religionens roll i utveckling. Flera länder har även finansierat forskningsprojekt vilket 

genererat en mängd studier i ämnet på senare tid. Jones och Juul Petersen har sett att majoriteten av 

forskningen på området gjorts på uppdrag av regeringar vilket tyder på att det inte är forskarinstitutionerna 

själva som tagit upp frågan. (a.a. s. 1295) 

Jones och Juul Petersen är kritiska mot den nya forskningen som tillkommit om religion och 

utveckling. Först och främst tycker författarna att den forskning som görs har en alltför instrumentell 

inriktning på religionens roll i utveckling. Överlag är majoriteten av den nya forskningen på området 

inriktad på religionens och religiösa aktörers positiva värde i utvecklingssamarbete. Istället för att 

problematisera de komplexa aspekterna som finns relaterat till området så fokuserar forskningen på de 

positiva tillgångar som religion och religiösa aktörer kan vara i det praktiska utvecklingssamarbetet. 

Författarna menar att detta beror på att stora delar av forskningen som gjorts har begärts och finansierats 

av organisationer och policyfattare. En annan kritik som författarna framför är forskningens begränsade 

fokus på trosbaserade organisationer. Framförallt forskas det kring kristna organisationer och dess roll 

inom utvecklingssamarbete. Författarna menar att forskningen är mycket begränsad när det kommer till 
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religionens roll för utvecklingssamarbete inom sekulära organisationer. Vi har också märkt att fokus ofta 

ligger på religiösa aktörer i sökandet efter relevant forskning för studien, vilket vi också förklarar under 

rubriken “Uppsatsens förhållande till tidigare forskning”. En tredje kritik författarna framför är att 

forskningen och litteraturen bygger på normativa antaganden och föreställningar om vad religion och 

utveckling är. Religiösa aktörer och religion i utvecklingssamarbete ses ofta som något alternativt inom 

utveckling, avskilt från den huvudsakliga inriktningen som inte tar upp religionsfrågor. Det finns en syn 

på religion som något radikalt och alternativt medan utveckling förenklas genom att definieras som “något 

som biståndsorganisationer gör”. Vidare beskrivs ofta utvecklingsarbete som har religiösa inslag som 

bättre och mer äkta än andra former av sociala insatser. Detta menar författarna är problematiskt, då det 

förutsätter att andra organisationer är sekulära till sin form och är separerade från att arbeta med religion. 

Ordet utveckling beskrivs också på ett begränsat sätt då det inte problematiseras tillräckligt, förklarar 

författarna. De menar att utveckling beskrivs som något bestämt och entydigt och därmed går miste om 

den pluralism och komplexitet som begreppet inrymmer. För att förstå begreppets innebörd måste det 

studeras utifrån postkoloniala samhällsteorier och de kontexter där utvecklingsarbetet sker. (a.a. s. 1300) 

För att nå en positiv utveckling inom forskningen förklarar författarna att den behöver öppnas upp för 

ytterligare aspekter och teorier. Ett sätt är att fokusera mindre på hur religion påverkar utvecklingsarbete 

och istället titta på hur utvecklingsindustrin påverkar religion och religiösa organisationer. Ytterligare 

aspekter som författarna saknar är forskning kring rådande utvecklingspolicyer och strategier samt hur 

religion får plats i dessa. Här menar vi att vår studie motiveras för forskningsområdet, då vi tittar på hur 

anställda inom Sida upplever religionsfrågor utifrån att Sida saknar policyer kring religion, se 

“Uppsatsens förhållande till tidigare forskning”. Genom att studera symboler och ceremonier kan även 

förekomsten av religiösa inslag inom institutioner analyseras. Detta kan vara ett sätt att ifrågasätta den 

objektiva synen på utveckling som råder samt utmana konventionella föreställningar om religion. Jones 

och Juul Petersen lyfter fram en studie av van Ufford och Schoffeleers som visar på att det finns nära 

kopplingar mellan religionsstudier och utvecklingsstudier. Resultatet från deras studie visade också att det 

från början är religiösa motiv som ligger till grund för dagens utvecklingsarena. (a.a. s. 1301) 

Jones och Jules Petersens slutsatser är att forskningen inom religion och utveckling bör bli mer öppen 

och reflekterande. Det finns många variabler som har betydelse inom området, så som historik, 

antropologi, ekonomi och sociologi. Detta har vi märkt givet studiens resultat, se analys. En bidragande 

orsak till bristerna inom forskningen menar författarna är att initiativen kommer från aktörer istället för 

från forskningsinstitutioner. Eftersom forskningen nästintill varit obefintlig på området tidigare finns 

ingenting som utmanar det rådande paradigmet om synen på religion som en saknad länk inom 

utvecklingsarbete. (a.a. s. 1302) 
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3.2 Religion och politik i en postmodern, sekulariserad tid 

I artikeln ”Religion, secularisation and politics: a postmodern conspectus” skriver Haynes (1997) att vissa 

menar att den religiösa återkomst som bevittnas i världen är av stor politisk betydelse medan andra menar 

att sekularisering i allmänhet fortsätter, med undantag från vissa begränsade omständigheter och 

förhållanden. Haynes beskriver hur den pågående debatten om religionens politiska betydelse antyder att 

det finns en bristande tydlighet när det handlar om hur religiösa värden, normer och trosuppfattningar 

stimulerar och påverkar sociopolitisk utveckling och tvärtom. Vi har märkt att religionens politiska 

betydelse är omstridd och otydlig under studiens gång vilket vi går in på i analysen. Genom artikeln vill 

Haynes bidra till debatten och visa på några viktiga argument: 

 det postmoderna tillståndet stimulerar till att människor vänder sig till religion under vissa 

omständigheter 

 sekularisering fortsätter i stora delar av den industrialiserade västvärlden men inte i samma 

utsträckning i tredje världen 

 i tredje världen är sekulära politiska ideologier, som socialism och liberal demokrati, inte 

nödvändigtvis betraktade som de mest användbara i arbetet med att nå gruppers mål, utan istället 

fungerar religion (ofta i relation till nationalism, etnicitet eller decentralisering) många gånger som en 

mobiliserande motstridig ideologi. (s. 709) 

Haynes menar att religion dels innefattar religiösa institutioner, såväl som sociala grupper och rörelser 

kopplade till religiösa angelägenheter, dels innefattar den en spirituell mening där religion tillhör modeller 

av socialt och individuellt uppträdande som syftar till att hjälpa människor att organisera sina vardagsliv. 

Religion kan påverka världen genom vad den säger (teologi) och genom vad den gör (då religion ses som 

ett socialt fenomen) och är inte något som enbart berör den individuella nivån utan kan även ha stor 

påverkan på samhällsnivå. Vidare menar Haynes att det är möjligt att värdera religionens politiska 

betydelse i relationen mellan kyrka och stat: ju närmare samarbete och relation mellan kyrka och stat, 

desto mindre motstånd till anpassning till det moderna samhället. I västvärlden utvecklar vanligtvis 

religiösa organisationer en empatisk relation till den politiska makten över tid, även om de står i motstånd 

till denna. (a.a. s. 709-710) 

I korthet talar Haynes om sekularisering som den mest fundamentala, strukturella och ideologiska 

förändringen i politiska utvecklingsprocesser. Det innebär att samhällen gradvis rör sig från att vara 

fokuserade kring kyrkan till att religiös makt och auktoritet förminskas. En konsekvens av sekularisering 

är en gradvis förändring av relationen mellan religion och politik. Vidare menar han att postmodernism är 

ett outgrundligt koncept vars mångtydighet visar på förvirringen och osäkerheten som existerar i modern 

tid. Denna förvirring och osäkerhet som råder idag, i en tid som påverkas av både sekularisering och 

postsekularisering, håller vi med om givet vårt resultat, se analys. Termen postmodernism, förklarar 
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Haynes, används inom många olika områden när det gäller mänskligt liv och aktivitet. Socialt sett syftar 

postmodernismen till förändringar i vardagslivet och erfarenheter av olika grupper som bland annat 

utvecklar nya identitetsstrukturer. Postmodernismen riktar även uppmärksamhet till förändringar som sker 

inom modern kultur. (a.a. s. 712-716) 

Haynes menar att det alltid har funnits motståndare till allmänna uppfattningar. I den moderna eran är 

det inte längre möjligt att hålla alla religiösa tendenser inom traditionellt organiserade ramverk. Detta är 

en konsekvens av två utvecklingar: omfattande, instabila förändringar vilket leder till att många 

människor ifrågasätter det som tidigare varit deras starka övertygelse samt det faktum att religion, etik och 

moral, inte minst i västvärlden, mer och mer förflyttas från den offentliga till den privata arenan. Förr i 

tiden fungerade populära religiösa grupper i avskildhet, detta har dock kommit att ändras på senare tid. 

Parallellt med postmodernismen går globaliseringen av världen. Genom spridning av religiösa 

uppfattningar och syner har globaliseringen bidragit till att religiösa grupper inte längre är lika isolerade, 

mycket på grund av ökade kommunikationsmöjligheter i samband med globaliseringen. Under vissa 

omständigheter av kulturellt försvar och övergångar är det vanligt att religion har en betydande påverkan 

på politik, inte minst i tredje världen. Det fanns en tillit till att spridning av urbanisering, utbildning, 

ekonomisk utveckling, vetenskaplig rationalitet och social mobilisering skulle kombineras för att minska 

religionens sociopolitiska makt, men den var inte särskilt väl grundad. Hot som utgår antingen från 

mäktiga utomstående grupper eller från ovälkomna moderniseringssymptom (som sociala vanor eller 

nedbrytning av moraliskt beteende) stimulerar dessa typer av religionsbaserade reaktioner. (a.a. s. 725-

726) 

Medan sekularisering i många västerländska samhällen utgör det normala och fortlöpande tillståndet 

har fundamentalistiska och kulturella grupper ett gemensamt missnöje gentemot etablerade, hierarkiska, 

institutionaliserade religiösa organ. De bär på en längtan efter att finna Gud genom personlig sökning, 

snarare än genom institutioner samt en tro på samhällens förmåga till att göra fördelaktiga 

livsförändringar genom uthålliga gruppers ansträngningar. Denna strävan efter att göra på sitt eget sätt och 

inte styras av överordnade organ karaktäriserar populära religiösa grupper. För de grupper som inte 

uppskattar moderniseringen erbjuder religion ett logiskt alternativ. Samspelet mellan religion och politiska 

frågor är av stor vikt då det bär på ett seriöst och betydelsefullt budskap om samhällelig återuppståndelse 

och förnyelse i relation till både politiska ledare och ekonomiska eliter. (a.a. s. 726) 

 

3.3 Religionens roll i utvecklingssamarbetet mellan EU och Afrika 

Ellis och Ter Haar (2006) lyfter i sin artikel "The role of Religion in development: Towards a new 

relationship between the European Union and Africa" fram vikten av att arbeta med religion i kontexter 

där religion har en framträdande roll i samhället. I studien fokuserar de på religionens roll inom 
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utvecklingssamarbete i Afrika. Afrika är i fokus för många västländers utvecklingssamarbete samtidigt 

som kontinenten består av många olika religiösa traditioner som har stor påverkan på ländernas 

utveckling. Vidare studerar författarna Europeiska Unionens (EU) riktlinjer och policyer för 

utvecklingssamarbete samt religionens roll inom EU:s utvecklingssamarbete. Med artikeln vill de belysa 

den nya relation som växer fram mellan EU och Afrika. 

Synen på religion skiljer sig åt i olika delar av världen. För många människor är religion något större 

än det materiella och institutionella. Religionen finns ständigt närvarande och genomsyrar livet på alla 

plan. Den andliga världen anses lika viktig som andra delar i samhällslivet och religionen skapar 

gemenskap mellan människor på ett andligt plan. I Västeuropa ses religion främst som något privat och 

hänvisat till institutionella former. Detta diskuterar vi i analyskapitlet utifrån de teorier som rör 

sekularisering och postsekularisering. Författarna menar att en vanlig syn på religion är att det utövas 

inom organiserade religiösa institutioner som exempelvis kyrkan. Vidare ligger fokus inom politiken 

huvudsakligen på relationen mellan kyrka och stat. Synen på religion inom utvecklingssamarbete påverkas 

mycket av det europeiska synsättet, vilket krockar med hur majoriteten av världens befolkning uppfattar 

religion. Även begreppet utveckling menar de har formats av ett västerländskt sätt att se på utveckling. 

(a.a. s.355.) 

Ellis och Ter Haar går igenom några utvecklingsområden som ofta berörs inom litteraturen och som 

även tas upp i milleniemålen. Författarna kopplar varje område till Afrika och diskuterar religionens 

relevans för utvecklingsarbete. Det första området de tar upp är konfliktförebyggande och fredsbyggande 

arbete vilket är centralt då alla de beväpnade konflikter som förekommer i Afrika innebär stora hinder för 

utvecklingsarbete. Vanliga tillvägagångssätt för att inkludera religion i konfliktförebyggande arbete är att 

samarbeta med religiösa institutioner. Samarbetet sker ofta med missionskyrkor som har effektiva 

byråkratier och vars uttryckssätt är bekanta för sekulära utvecklingsaktörer. Det gör att dessa kyrkors 

relation till Europa stärks. Vidare finns en utbredd spiritualitet bland människor i Afrika vilket både 

legitimerar och motverkar våld. Traditionella fredsstiftare i Afrika använder sig ofta av spiritualitet och de 

har länge haft auktoritet bland folket. De har därmed en viktig roll för fredsarbetet i där, vilket 

internationella fredsaktörer många gånger missar då de sällan samarbetar med traditionella fredsarbetare. 

Författarna lyfter fram problematiken med att de traditionella fredsarbetarna många gånger även är de som 

legitimerar våld och konflikter. De menar trots dessa motsägelser att de är viktiga för internationella 

aktörer och EU att samarbeta med för att nå en bättre kunskap och förståelse för kontexten de arbetar i. 

(a.a. s. 156-158) Denna ambivalens kring trosbaserade aktörer och deras positiva kontra negativa inverkan 

framkommer även i vårt resultat, vilket vi går in närmare på i vår analys.  

Ytterligare ett område där Ellis och Ter Haar anser att religion bör beaktas i utvecklingssamarbete är 

inom produktion och välfärdsarbete. Många gånger påverkar religiösa och spirituella idéer 
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förhållningssättet till brukande och ägande av marken. Det finns till exempel ofta en tro på att jordens 

fruktbarhet avgörs genom närvaron av förfäders andar. Detta förklarar författarna kan utgöra ett hinder för 

utvecklingsarbete om religionens betydelse inte beaktas. Att bygga och fördela land till människor utan att 

sätta sig in i deras traditioner och religiösa övertygelser kan leda till svåra konflikter och förödelser istället 

för utveckling. (a.a. s. 360) 

Inom området för hälsa och utbildning har religion många gånger en avgörande roll för utvecklingen i 

Afrika. Synen på sjukdom och helande har ofta utgångspunkt i både det spirituella och det fysiska i en 

människa och det är vanligt att förklaringar till att någon exempelvis insjuknat i HIV/AIDS har andliga 

kopplingar. Vidare bygger utbildning på samma idéer vilket förstärker dessa synsätt och trosuppfattningar 

bland människor. Författarna förklarar att religion därför måste integreras i policyer för hälsa och 

utbildning inom utvecklingssamarbete oavsett om dessa synsätt delas eller går isär. (a.a. s. 361) 

Ellis och Ter Haar argumenterar för att strategier för utvecklingssamarbete inom EU behöver utvecklas 

och förbättras utifrån människors resurser och tillgångar. Bland dessa har människors religion och 

spiritualitet en nyckelroll för utveckling inom samtliga ovan nämnda utvecklingsområden. I de fattigaste 

länderna i Afrika förklarar författarna att effektiva, centraliserade byråkratier knappt existerar. I dessa 

samhällen sker maktutövande och beslutsfattande många gånger inom religiösa ramar. Vidare har religion 

en central roll i politiken bland majoriteten av afrikanska regeringar söder om Sahara. Dessa förhållanden 

menar författarna gör utvecklingsarbete utan strategier kring religionsfrågor till en omöjlighet. (a.a. s. 362) 

Författarna drar några slutsatser i artikeln och poängterar att religion kan spela en viktig roll i 

utvecklingssamarbete, vilket de menar att policyfattare inom EU har börjat förstå. Författarna förklarar att 

Europas riktlinjer för utvecklingssamarbete behöver ses över och utgå ifrån de människor som 

utvecklingsinsatserna avser. Policyfattare och aktörer inom utvecklingssamarbete behöver samarbeta mer 

med religiösa nätverk då religion många gånger upplevs som främmande och obekvämt i arbetet. Detta 

håller vi med om då resultatet visar på intervjupersonernas ambivalens och osäkerhet kring religionsfrågor 

i arbetet, se analys. Att ta religionens roll för utveckling seriöst menar författarna kan ha stora fördelar för 

utvecklingssamarbetet och även för regeringar i Europa. Författarna rekommenderar vidare att regeringar 

bör arbeta för att bygga relationer mellan politik och religion. De menar att den fortsatta betydelsen som 

religion har i Afrika och för dess utveckling visar på vikten att ta sig an religion inom politiken i Europa. 

(a.a. s. 365) 

 

3.4 Erfarenheter och råd från Nederländerna 

Boender, Dwarswaard och Westendorp (2011) från holländska Knowledge Center Religion and 

Development har tagit fram boken “Religion and Development: Practitioners´ Guide” som presenterar 

religion i utvecklingssamarbete utifrån ett praktiskt perspektiv. Författarna har genomfört intervjuer med 
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25 personer i Nederländerna som arbetar inom olika utvecklingsorganisationer och som i sitt arbete har 

erfarenhet av religionsfrågor. Vi har valt att ha med denna studie i tidigare forskning då vi anser att den 

ligger nära vår egen studie utifrån att den bygger på intervjuer i Nederländerna, ett land som kan liknas 

med Sverige i olika avseenden. Läs mer under rubriken “Uppsatsens förhållande till tidigare forskning”. 

Tidigare studier visar att verksamma inom utvecklingsorganisationer i Nederländerna ofta finner sig i 

situationer som involverar religion och att de upplever det som problematiskt, vilket också vårt resultat 

visar, se analys. Därför har författarna utifrån intervjupersonernas erfarenheter och teoretisk kunskap tagit 

fram praktiska råd för att vägleda anställda inom utvecklingsorganisationer i arbetet med religionsfrågor. 

Den centrala frågeställningen under intervjuerna var “på vilket sätt möter du som utvecklingsarbetare 

religion i ditt arbete och hur hanterar du det ?“ [vår översättning] Studien svarar även på frågor om hur 

religion påverkar kontexter, vilken roll religion har i samarbeten mellan religiösa och sekulära länder samt 

hur personliga trosuppfattningar påverkar synen på religion inom utvecklingssamarbete. (s. 70) 

Religion får bristande uppmärksamhet i utvecklingssamarbete i Nederländerna och det finns många 

bidragande orsaker till det, som exempelvis tidsbrist. En framträdande förklaring menar dock författarna 

är att utvecklingsarbetare från väst inte kan fly från vår sekulära världsbild. Eftersom vi arbetar och 

socialiserar oss inom en specifik språkdomän lyfter författarna därför språket och medvetandehöjning som 

viktiga faktorer för att öka uppmärksamheten. (a.a. s. 11) 

Resultatet från intervjuerna visar att religion upplevs som en viktig faktor i utvecklingsarbete men att 

det finns både negativa och positiva aspekter som bör tas hänsyn till. Negativa aspekter kan vara 

maktutövande bland religiösa ledare som resulterar i ojämn fördelning av resurser, omvändelse och 

evangelisation eller när religiösa argument används för att ställa olika grupper mot varandra. Fördelar med 

att inkludera religion i arbetet kan vara att religiösa församlingar och trosbaserade organisationer i 

utvecklingsländer ofta har ett stort stöd bland människor och därmed når ut till många. Utvecklingsprojekt 

där religiösa och kulturella övertygelser tas i beaktning når bättre resultat och en god tillit kan utvecklas 

när givar- och partnerorganisationer delar religiös identitet. Dessa aspekter är ofta två sidor av samma 

mynt vilket sätter anställda inom utvecklingsorganisationer i svåra beslutssituationer. (a.a. s. 70) I vårt 

resultat framkommer också en komplexitet gällande tillgångar och hinder kopplat till religionsfrågor, 

vilket vi diskuterar i analysen. För att vara mottaglig för religionens positiva aspekter förklarar författarna 

att man måste vilja se dem själv. Samtidigt måste även organisationen man är anställd inom se de positiva 

effekterna och göra plats för dem, då den mätningsfokuserade kulturen vanligtvis inte tillåter det. (a.a. s. 

54) I analysen diskuterar vi även organisationens utrymme för frågorna, då vårt resultat visar på att 

religionsfrågor inte uppmuntras inom Sida. 

Författarna diskuterar det faktum att intervjupersonerna inom den holländska utvecklingssektorn 

representerar olika generationer och att detta påverkar deras syn på religion. Studiens resultat visar att de 
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yngre anställda är betydligt mer öppna för religion än deras äldre kollegor. Detta menar författarna beror 

på olika erfarenheter av religion vilket påverkar deras förhållningssätt till ämnet. I Nederländerna skapade 

religion fram till 1960-talet stora uppdelningar i samhället vilket har skapat ett behov bland människor 

som var med om den tiden att frigöra sig från de förlegade religiösa dogmerna. Författarna menar att detta 

är en bidragande orsak till att de äldre intervjupersonerna har svårare att möta religionsfrågor i arbetet. 

Vidare kan åsikter inom organisationer och bland anställda skapa spänningar i utvecklingssamarbetet, 

särskilt när det handlar om känsliga ämnen som HIV/Aids samt kvinnors och homosexuella rättigheter. 

(a.a. s.70-71) Vi har inte märkt några generationsskillnader i vårt resultat men diskuterar huruvida 

erfarenheter och personliga trosuppfattningar påverkar hur intervjupersonerna upplever religionsfrågor i 

arbetet, se analys. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever en skillnad mellan att ha “kunskap om” och “empati för” 

religion. Med religiös empati menar de att vara uppmärksam och respektfull för religionens betydelse för 

människor samt ha en förståelse för hur religion gestaltar sig i olika kontexter. De menar att 

kunskapsbrister är enkelt att åtgärda medan känslor och empati är ett större problem, då det handlar mer 

om personlighetsdrag. Samtidigt är en kombination av dessa nödvändig. Religiös empati växer fram med 

erfarenheter och är relevant för såväl trosbaserade som sekulära organisationer. Det personliga 

förhållandet till religion och religiositet är även en faktor som spelar in i hur uppmärksam man är för 

dessa frågor. (a.a. s. 40) 

I västvärlden skiljer vi mellan religion och sekularitet och många är uppfostrade med ett sekulärt 

tankesätt. Detta menar Boender et al. gör att utvecklingsarbetare tenderar att se religion som ett begränsat 

fenomen. Religion finns inte naturligt med i tänkande och agerande och det ses huvudsakligen som 

personliga övertygelser tillhörande den privata sfären. Vi håller dock inte med om det, då vi utifrån 

resultatet tolkar det som att våra intervjupersoner överlag är positivt inställda till att arbeta med 

religionsfrågor i utvecklingssamarbetet, som rör sig utanför den privata sfären, se analys. I 

utvecklingssammanhang menar författarna vidare att synen på religion som något privat inte fungerar då 

det är en så pass stor del av samhällskontexten i utvecklingsområden. (a.a. s. 15)  

Kontextanalyser är en god hjälp för att fastställa vilka processer som pågår i ett samhälle. I 

kontextanalyser begränsas ofta religiösa aspekter till att kartlägga religiösa aktörer. Religionens värde i 

kontexten diskuteras inte generellt och författarna lyfter fram några orsaker till svårigheten med detta: 

 Det är svårt att greppa omfattande och abstrakta ämnen som religion. 

 Det är svårt att prata om religion med partners och andra aktörer då det kräver tillit. 

 Det tar tid att skaffa sig tillräcklig kunskap och för att bygga upp en förtrolig relation med partners. 

 Möjligheter att tillförskaffa sig kunskap om religion i en kontext är ofta begränsade, exempelvis på 

grund av språkbarriärer. 
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 Det är svårt att bestämma om man har tillräckligt med kunskap om en religion för att göra en sund 

kontextanalys. 

 Religion som ämne är sällan inkluderad i utvecklingsprogram och relaterade utvärderingssystem. (a.a. 

s. 25) 

Inställningen till att samarbeta med trosbaserade organisationer skiljer sig åt mellan intervjupersonerna i 

studien. Medan vissa trycker på ett ökat förtroende till kyrkor som partnerorganisationer menar andra att 

kyrkor inom många utvecklingsområden kan vara opassande och därför bör få begränsat utrymme i 

samarbetet. (a.a. s. 36) Författarna förklarar denna ambivalens utifrån den sekulära utvecklingen och att 

holländska organisationer inte ställer några krav på att arbeta med religion och religiösa aktörer. Eftersom 

det saknas strategier för området blir det också svårt att förhålla sig till dessa frågor. (a.a. s. 25) Här ser vi 

en likhet med vårt resultat, som också visar på en ambivalens kring religion i arbetet. Vi analyserar det 

vidare utifrån teorier kring sekularisering, postsekularisering samt sakralisering i analysen. 

 

3.5 Uppsatsens förhållande till tidigare forskning 

Den forskning vi har presenterat ovan representerar vidden på forskningsområdet som rör denna studie. 

Den inledande forskningen av Jones och Juul Petersen (2011) bidrar med en översikt och en 

sammanställning över den forskning som gjorts på området för religion och utveckling fram till 2011. Vi 

har inte hittat någon senare forskning som vi anser ringar in forskningsområdet bättre. Den andra 

forskningen (Haynes, 1997) har vi valt att presentera då den bidrar med en inblick i relationen mellan 

religion och politik med kopplingar till sekularisering och postmodernism. Artikeln är relevant för vår 

studie som berör just religion inom den offentliga, politiska sfären. Haynes är därtill en framstående 

forskare på området som var tidig att forska kring dessa frågor, varför många forskare har refererat och 

citerat hans studier och publiceringar. Artikeln av Ellis och Ter Haar (2006) bidrar med en redovisning av 

utvecklingssamarbetet mellan EU och Afrika och lyfter fram religionens roll i arbetet utifrån den religiösa 

kontext som råder i många afrikanska länder. Vi anser att artikeln är relevant för vår studie då den kan 

kopplas till Sidas övergripande utvecklingssamarbete i utvecklingsländer där religion många gånger har 

en viktig roll i samhället. Avslutningsvis går vi igenom “Religion and Development: Practitioners´ Guide” 

som Boender et al. (2011) tagit fram genom holländska KCRD. Studien ligger nära vår egen studie då den 

bygger på intervjuer med anställda inom utvecklingsorganisationer med fokus på religionsfrågor i 

utvecklingssamarbete. Med dessa fyra forskningarna har vi velat ringa in framträdande studier som täcker 

olika områden för forskningsfältet, detta för att ha ett så heltäckande underlag som möjligt för vår studie 

och dess analyskapitel.  

Den största svårigheten med att presentera forskningsfältet har varit att hitta svensk forskning då det 

saknas svenska studier inom området för religion och utveckling. Vidare saknas studier som tittar närmare 
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på hur offentliga myndigheter hanterar frågorna. Vi har heller inte hittat någon forskning som riktar in sig 

mot icke-religiösa eller sekulära organisationer och hur de förhåller sig till religionsfrågor i 

utvecklingssamarbetet. Majoriteten av studierna och artiklarna vi påträffat under sökandet efter relevant 

forskning är inriktade mot trosbaserade organisationer som givetvis redan har ett tänk kring religion.  

Med vår studie vill vi bidra till att fylla detta tomrum som vi upptäckt inom forskningen. Genom att 

titta på hur några anställda inom Sida upplever religionsfrågor i det svenska utvecklingssamarbetet bidrar 

vi till en förståelse för hur dessa frågor kan upplevas i en sekulär kontext. Vår förhoppning är även att öka 

intresset och inspirera till fortsatt forskning på området. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt under forskningsprocessen. Vi redogör först för studiens 

design och beskriver därefter hur vi valt ut intervjupersonerna samt hur intervjuerna gått till. Efter det 

beskrivs hur vi tolkat, bearbetat och analyserat resultatet. Sedan beskrivs validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i relation till uppsatsen, vår förförståelse samt vilka etiska överväganden som gjorts. 

Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av hur vi gått till väga vid sökandet efter litteratur samt vilka 

kritiska reflektioner som gjorts i förhållande till metod. 

 

4.1 Design 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats, då syftet med studien är att nå kunskap genom 

individers subjektiva upplevelser. Bryman (2009) menar att den kvalitativa ansatsen utgår från en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad eller interpretativ, vilket innebär ett 

tydligt fokus på förståelse av en social verklighet utifrån de intervjuades tolkningar. (s. 250) Larsson, Lilja 

och Mannheimer (2005) beskriver hur kunskaper om individens subjektiva upplevelser nås utifrån 

individens egna ord och beskrivningar. Forskaren strävar efter en förståelse av den intervjuade individens 

kognitiva och emotionella upplevelsevärld utifrån individens egna tankar, ord, minnen, kunskaper, känslor 

och tolkningar. Undersökarens målsättning är med andra ord att försöka uppleva vad intervjupersonen 

upplever eller se världen utifrån intervjupersonens synfält. (s. 92) 

Metodvalet för studien är en kvalitativ intervjustudie och vi har utfört sex intervjuer med anställda på 

Sida. Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, då vi menar att detta är ett relevant 

tillvägagångssätt med tanke på studiens syfte och urval. Bryman (2009) går igenom vad semistrukturerade 

intervjuer innebär, och beskriver hur forskaren utgår från olika teman som ska beröras och frågor ställs 

utifrån en intervjuguide. Denna intervjuform ger intervjupersonen en viss frihet och möjlighet till 

utveckling av sina svar. (s. 301) 

I studien har vi använt oss av en induktiv strategi, som ofta sammankopplas med kvalitativ forskning. 

Vi har utgått från teorier i bakgrunden och med dessa i åtanke samlat in empiri. Målet har med andra ord 

inte varit att generera teori genom empiriresultatet, vilket induktion många gånger avser att göra. Larsson 

et al. (2005) beskriver induktion, som handlar om att ett visst fenomen studeras utan förutfattade 

hypoteser och där teori växer fram ur empirimaterialet. Inom kvalitativ forskning bekantar sig forskaren 

vanligen inledningsvis med litteratur kring området och preliminära forskningsfrågor formuleras. Om 

litteraturgenomgången utförs i ett tidigt skede av uppsatsprocessen kan det leda forskaren till redan 

formulerade teorier och antaganden inom området. Samtidigt är empiri alltid beroende av teori och 

forskaren präglas alltid av någon form av hypotes eller implicit teori. (s. 95-96) Bryman (2009) menar 

dock att det finns en komplexitet i karaktäriseringen av induktiv strategi som sammankopplas med 
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kvalitativ forskning. I en förenklad beskrivning av induktion genereras teori ur observationer och resultat, 

men det finns många exempel på induktiva, kvalitativa studier som inte genererar teori, utan där teori 

används i studiens bakgrund. Det är därför bättre att uppfatta induktiva och deduktiva strategier som 

tendenser, snarare än att se dem som entydiga distinktioner. (s. 22-24) 

 

4.2 Urval 

För att få tag på intervjupersoner till studien har vi använt oss av snöbollsurval som är en form av 

bekvämlighetsurval. Bryman (2009) beskriver bekvämlighetsurval som ett urval av personer som för 

forskaren är tillgängliga och enkla att få tag på (s. 114). Då studien är kvalitativ till sin form och vi sökte 

en urvalsgrupp med en viss kompetens menar vi att valet av urvalsteknik är relevant. Bryman beskriver 

vidare snöbollsurval då forskaren initialt ser till att få kontakt med ett fåtal personer som är relevanta för 

undersökningens syfte. Därefter använder forskaren dessa personer för att få kontakt med ytterligare 

intervjupersoner. Ett sådant urval kan inte göras slumpmässigt då det inte finns någon tillgänglig 

urvalsram för populationen att ta stickprovet ifrån. För att få tag på relevanta intervjupersoner menar han 

att ett snöbollsurval är den enda genomförbara strategin. Problemet med snöbollsurval är dock svårigheten 

att få tag på en urvalsgrupp som representerar populationen. Våra intervjupersoner representerar inte hela 

Sida då vi eftersökt viss kunskap och erfarenhet. Vi kan därmed inte generalisera de svar vi får till alla 

anställda på Sida. (a.a. s. 115-117) 

Dalen (2008) beskriver urval för kvalitativa intervjustudier, som ofta är små och har nära anknytning 

till studiens ändamål och centrala syfte. (s. 117) I urvalet av intervjupersoner har vi haft följande 

avgränsningar: 

 anställda på Sida 

 som har insikt i Sidas långsiktiga utvecklingssamarbete 

 och som har erfarenhet av utvecklingssamarbete i religiösa kontexter  

I vårt urval av intervjupersoner har vi använt oss av personliga kontakter som har god kännedom om och 

kontakt med anställda inom Sida. Detta för att nå personer som vi vet har kunskap om religion i 

utvecklingssamarbete. För att nå ut till fler personer bad vi de tillfrågade personerna om tips på andra 

personer inom Sida och på så vis använde vi oss av snöbollsurval. Sammanlagt tillfrågade vi 19 personer 

om att delta som intervjupersoner i vår studie. Av dessa ställde sex personer upp på intervju. Bryman 

(2011) lyfter fram ett vanligt problem för kvalitativa forskare som handlar om svårigheten att avgöra hur 

många intervjupersoner som behövs för studien. (s. 435) Då vi varit begränsade till Sida och inte varit ute 

efter att generalisera resultatet har vi bedömt de sex personer vi fått tag på och det empirimaterial som 

dessa genererat som tillräckligt utifrån den mättnad vi anser att vi uppnått i förhållande till studiens syfte. 
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4.3 Intervjubeskrivning 

Innan vi genomförde intervjuerna hade vi förberett en intervjuguide (bilaga 1) som våra semistrukturerade 

intervjuer skulle utgå ifrån. Intervjuguiden skickades till respektive intervjuperson via mail inför varje 

intervju för att de skulle vara förberedda på vilka frågor intervjuerna skulle beröra. Alla intervjuer skedde 

på Sida under personernas arbetstid bortsett från en intervju, som utfördes hemma hos personen. 

Varje intervjumöte började med att vi presenterade oss och vår studie samt att vi delgav 

intervjupersonerna vårt samtyckesbrev (bilaga 2) innehållandes information om studiens syfte och etiska 

riktlinjer. Intervjupersonerna gav sitt samtycke genom att skriva under brevet.  

Som verktyg för att underlätta vårt minne och för att garantera att vi fick med oss rätt information 

spelades intervjuerna in på band, något som intervjupersonerna gav samtycke till enligt samtyckesbrevet. 

För att försäkra oss mot eventuella tekniska problem har vi använt oss av två bandare vid varje tillfälle. 

Längden på intervjuerna har varierat mellan ca 30-40 minuter och har utgått från intervjuguiden. Då 

intervjuerna varit semistrukturerade till sin form har vi även kommit med följdfrågor och gett 

intervjupersonerna utrymme att fritt utveckla sina svar.  

Vårt upplägg och vår arbetsfördelning under intervjuerna har gått ut på att turas om att ansvara för 

olika uppgifter för att göra arbetsansvaret jämlikt. En av oss har haft huvudansvar för intervjun genom att 

ställa frågor utifrån intervjuguiden och komma med följdfrågor medan den andra har antecknat, skött 

inspelning och ställt följdfrågor eller kommit med förtydliganden. Förutom att uppnå ett jämlikt 

arbetsansvar har syftet med uppdelningen varit att undvika en rörig intervjusituation och att underlätta för 

transkribering av inspelningarna.  

 

4.4 Tolkningsprocessen 

Syftet med denna studie har varit att bidra med en förståelse för hur anställda upplever religionsfrågor i 

sitt arbete. Vi har därmed huvudsakligen varit ute efter att tolka intervjupersonernas svar utifrån vad de 

har för mening, betydelse och innebörd. Tolkningen har skett utifrån en hermeneutisk och en 

fenomenologisk tradition. Bryman (2009) beskriver innebörden av traditionerna som är att försöka nå en 

förståelse för människors beteende och hur de skapar mening i sin värld. Syftet med fenomenologin är att 

beskriva personers upplevelser av ett fenomen utifrån deras perspektiv, utan att forskaren utgår från sina 

egna förutfattade uppfattningar. (s. 27) 

Vi har varit medvetna om våra egna förförståelser av ämnet under tolkningsprocessen, detta för att inte 

låta våra förutfattade uppfattningar påverka resultatet. Ödman (2006) beskriver en fullkomlig frånvaro av 

egna uppfattningar som oundviklig vid tolkning av material. Han menar att tolkningen alltid grundar sig i 

den förförståelse forskaren har i ämnet och att tolkningar alltid görs vid försök att förstå ett fenomen, 

vilket beror på att man har en otillräcklig förförståelse i ämnet. (s. 45) Thurén (2007) beskriver vidare den 
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hermeneutiska cirkeln som innebär att forskaren växlar mellan teori, praktik, förförståelse och erfarenhet i 

tolkningen av materialet. Erfarenheter och förförståelse bildar en slags cirkel där forskaren kan generera 

djupare kunskaper och uppfatta fler detaljer ju mer erfarenhet och förförståelse forskaren har. (s. 60-61) 

Vi har under tolkningsprocessen ansträngt oss för att ha en objektiv utgångspunkt och en öppenhet för 

alternativa tolkningar. Detta genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till vår egen tolkning och vår 

förförståelse i frågorna samt en god förankring i teori och tidigare forskning. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

För att möjliggöra en god analys av intervjuerna har det inspelade materialet transkriberats till textform 

och därefter bearbetats. Vid transkriberingen har vi varit noga med att inkludera intervjupersonernas 

utsagor ordagrant och att markera eventuella pauser eller kursivera ord som de har betonat. Detta för att i 

bästa möjliga mån garantera en säker och rättvis tolkning av intervjumaterialet. Efter transkriberingen 

hade vi en stor mängd material som vi gick igenom och bearbetade för att sålla bort innehåll som inte var 

av relevans för studiens syfte. Överflödiga ord och fraser togs bort för att göra materialet mer lätthanterligt 

och meningskoncentrerat, utan att ändra meningsinnehållet. Vid meningskoncentreringen har vi utgått från 

Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av begreppet, som är att den huvudsakliga innebörden i 

materialet lyfts fram. Forskaren börjar med att läsa igenom hela materialet för att få en känsla och 

förståelse för helheten och för att fånga upp de mest centrala meningsenheterna i intervjupersonernas 

utsagor. Längre berättelser kortas ner till några få ord och teman, som ligger inom studiens syfte, 

formuleras utifrån de centrala meningsenheterna. Dessa presenteras sedan i en beskrivande text. (s. 221)  

I vår bearbetning har vi även utgått ifrån Langemars (2008) beskrivning av tematiska analyser som 

innebär att material struktureras utifrån förutbestämda teman alternativt teman som genererats av 

empirimaterialet. Analys utifrån förutbestämda teman kallas deduktiv eller teoristyrd tematisk analys och 

när teman genereras ur empirimaterialet kallas det induktiv eller empiristyrd tematisk analys. (s. 127) 

Först görs en genomgång av materialet och centrala, relevanta ord och textavsnitt markeras för att sedan 

sorteras in under teman. Materialet sammanfattas sedan med egna ord och förstärks med belysande citat. 

(a.a. s. 128) Vi har använt oss av både deduktiv och induktiv tematisk analys då vi utgått från studiens 

frågeställningar och teman i intervjuguiden för att sedan hitta lämpliga teman utifrån det sammanställda 

materialet.  

Vi har lagt ned mycket tid och omsorg på att bearbeta materialet och enbart behålla material som ligger 

inom studiens syfte. Materialet från varje enskild intervju har bearbetats var för sig för att sedan föras 

samman i ett gemensamt dokument under de centrala teman och rubriker som vi genererat. Texten har 

sedan omarbetats till en berättande form med beskrivningar av intervjupersonernas svar och deras 

gemensamma eller skiljaktiga meningar. För att öka känslan av personlig närvaro och subjektivitet i 
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resultatet har vi använt oss av många citat i texten. Det ger studien en transparens och en ökad 

tillförlitlighet. Vår förhoppning är även att citaten ska göra texten mer intressant för läsaren och att ge en 

uppfattning om vad våra tolkningar har grundats i. Med hjälp av studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning har vi analyserat materialet och kommit fram till våra slutsatser. 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vi har varit noga med att uppnå så hög validitet som möjligt genom att hålla oss nära syftet genom hela 

studien. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver validitet som handlar om att man undersöker det man 

uppgett att man ska undersöka. För att uppnå en god validitet trycker författarna på vikten av forskarens 

trovärdighet och förmåga att ifrågasätta, kontrollera och tolka studiens resultat. (s. 264-268) 

Lincoln och Guba (1985) listar några kriterier som hjälper forskaren att visa på ett trovärdigt och relevant 

resultat i förhållande till studiens syfte. Vi har utgått från följande kriterier: 

 Att ställa frågor under intervjuerna som utgår ifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 Att välja intervjupersoner som är relevanta för studiens syfte och som är väl insatta i Sidas 

utvecklingssamarbete och som har erfarenhet av arbete i religiösa kontexter. 

 Att utföra samtliga intervjuer tillsammans för att hjälpas åt med följdfrågor och förtydliganden samt 

möjliggöra stöd i tolkning av materialet vid eventuella svårigheter. (s. 290) 

Varje intervju har genomförts vid personlig kontakt då detta eliminerar felmarginaler som missförstånd 

kring studiens syfte. Vidare har vi avslutat intervjuerna med att fråga om intervjupersonerna har något att 

tillägga av relevans för studiens syfte. Allt detta för att förstärka studiens validitet.  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om att studien är korrekt utförd. Thurén (2007) förklarar 

att en hög reliabilitet uppnås om flera forskare kommer fram till samma resultat genom att använda 

samma metod. (s. 26) Bryman (2009) beskriver intern reliabilitet som innebär att samtliga författare i en 

studie ska vara överens om målen, metodprocessen och tolkningen. (s 352) Vi har varit samspelta och 

eniga genom hela processen i framtagandet av denna studie och analyserat materialet tillsammans vilket 

ger studien en hög intern reliabilitet. Vidare har vi använt dubbel inspelningsutrustning under 

intervjuerna, diskuterat och redovisat metod- och tolkningsprocessen samt våra förförståelser i ämnet 

vilket även det stärker reliabiliteten i studien.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att generalisering, som handlar om i vilken utsträckning studiens 

resultat kan generaliseras till en annan population, är mindre vanligt inom kvalitativa studier som ofta 

bygger på ett fåtal intervjupersoner. (s. 280) Eftersom vårt huvudsyfte med denna studie är att ta del av 

sex intervjupersoners subjektiva upplevelser av religionsfrågor i utvecklingssamarbete har vi inte haft för 

avsikt att generalisera resultatet till en större population. Vi menar inte att intervjupersonernas upplevelser 
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representerar alla anställdas upplevelser inom Sida utan målet är att bidra till förståelse för hur de 

specifika intervjupersonerna upplever ämnet.  

 

4.7 Förförståelse 

Thurén (2007) beskriver att förförståelse handlar om att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom 

sinnen, utan att det även handlar mycket om tolkning och att det präglar vårt sätt att se på verkligheten, 

såväl i vardagen som inom vetenskapen. Författaren menar att vi utan förförståelse inte kan förstå något 

över huvud taget och att den dessutom ofta är omedveten. Då alla människor socialiseras in i ett visst 

samhälle uppfattas verkligheten på ett sätt som överensstämmer med just det samhällets kultur, medan den 

i andra samhällen uppfattas på ett annat sätt. Thurén menar att man kan likna riktig förförståelse vid 

förkunskap och felaktig förförståelse vid fördom. Den hermeneutiska cirkeln (beskriven ovan) är en 

relevant metod att använda sig av för att övervinna fördomar samt komma fram till en bättre förförståelse. 

(s. 58-62)  

Valet av uppsatsområde föll sig ganska naturligt då vi fick inspiration utifrån ett seminarium som 

anordnades av Föreningen för Utvecklingsfrågor och Svenska missionsrådet tidigare i vår, där religion 

och religiösa aktörer inom utvecklingssamarbete diskuterades. Det talades om att religion länge varit en 

icke-fråga inom svenskt biståndsarbete och att det finns risk för att effektiviteten i arbetet skadas om inte 

kunskapen om religionens roll i utvecklingssamarbetet ökar. Vi tyckte båda att detta var ett spännande, 

viktigt och aktuellt område och bestämde oss för att skriva uppsatsen inom detta fält. Intresset för 

internationellt socialt arbete, utvecklingsfrågor och religiösa kontexter är stort hos oss båda och vi skulle 

gärna arbeta med internationella frågor i framtiden. Vi har båda utlandserfarenhet, både genom 

utbyteskurser genom Ersta Sköndal Högskola i Filippinerna, som i högsta grad är en religiös kontext, och 

Skottland, men också genom privata resor världen över. Detta har gett oss möjlighet att se och uppleva 

socialt arbete på den internationella arenan, vilket gör att vi lättare kan relatera till hur socialt arbete kan 

fungera i andra kontexter än den svenska. Trots denna förförståelse inom området strävar vi efter att 

förhålla oss objektivt samt förhålla oss kritiskt till uppsatsens ämne och innehåll för att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika att vår egen förförståelse ska påverka uppsatsens resultat.  

 

4.8 Etiska överväganden 

En viktig och nödvändig del av forskningsprocessen är de etiska överväganden som man som forskare 

behöver gå igenom och fundera kring. För att skydda såväl forskare som intervjupersoner är det viktigt att 

förhålla sig till etiska riktlinjer. I studien har vi valt att utgå från de forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de fyra huvudkrav inom vetenskaplig forskning som 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
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utnyttjandekravet. (s. 6) Vi har även tagit de etiska riktlinjer som finns reglerade i Lagen (SFS 2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor i beaktning, där paragraferna 16 och 17 behandlar 

informations- och samtyckeskraven.  

För att uppfylla dessa forskningsetiska krav utformades ett samtyckesformulär (se bilaga 2) som varje 

intervjuperson fick ta del av innan intervjun påbörjades. I formuläret beskrivs studiens syfte, val av 

intervjupersoner, hur informationen kommer att hanteras, intervjupersonernas rätt till anonymitet samt att 

de får möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. Intervjupersonerna informerades om deras uppgift i 

forskningsprojektet och om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det informerades om att 

uppsatsen kommer att publiceras på Diva och finnas tillgänglig för nedladdning, vilket innebär att den kan 

komma att bli aktuell som inspiration eller källa till andra uppsatser. Intervjupersonerna informerades om 

att deltagandet i uppsatsen är frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan, 

utan att det på något sätt skulle innebära några negativa följder. De informerades om rätten till att 

självständigt bestämma om, hur länge och under vilka förutsättningar de medverkar i studien. Innan 

intervjun påbörjades fick de möjlighet att läsa igenom, lämna sitt samtycke samt skriva under formuläret.  

Vad gäller konfidentialitetskravet informerades intervjupersonerna om rätten till anonymitet i studien, 

att det endast var vi som forskningshuvudmän som skulle ha tillgång till det inspelade materialet samt att 

röstinspelningarna endast var till för vårt minne och att de efter transkriberingen skulle raderas. Vi 

informerade om att uppsatsen kommer finnas tillgänglig och offentliggöras via Ersta Sköndal Högskolas 

hemsida och att vi efter att uppsatsen blivit godkänd kommer skicka ut den till de intervjupersoner som så 

önskar.  

Som forskare bör man vara medveten om vilka konsekvenser uppsatsen kan få för inblandade parter 

och vi har därför diskuterat hur vi på bästa möjliga sätt hanterar det insamlade materialet. Även om vi inte 

anser att intervjuerna har berört ett särskilt känsligt ämne för intervjupersonerna har vi valt att 

avidentifiera och behålla dem anonyma, så att de därmed är oidentifierbara för utomstående. Några av 

intervjupersonerna har dessutom uttryckt önskemål om att medverka anonymt vilket gjorde beslutet enkelt 

för oss. Då det inte skulle tillföra något av värde för studiens syfte att nämna intervjupersonerna vid namn 

var det en självklarhet att avstå från detta. Vi har däremot valt att skilja på dem genom att benämna dem 

för I1-I6 (där I står för Intervjuperson) för att underlätta skrivandet och läsandet av uppsatsen. 

Det är alltid viktigt att reflektera över hur informationen som lämnas ut genom uppsatsen kan komma 

att påverka intervjupersonerna, oavsett om ämnet i sig bedöms vara känsligt eller ej. I intervjuerna har vi 

varit ute efter intervjupersonernas upplevelser, tankar och erfarenheter i relation till arbetet vilket skulle 

kunna vara känsligt att dela inför exempelvis kollegor, arbetsgivare eller allmänheten. Då denna uppsats 

kommer finnas tillgänglig för vem som så önskar läsa, har vi valt att inte ta med någon detaljerad 

information som skulle kunna kopplas till de specifika personer som intervjuats. 
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4.9 Litteratursökning, databaser och sökord 

Backman (2008) menar att litteratursökning som moment är förenligt med den kvalitativa 

forskningsprocessens metod (s. 76). Bryman (2011) beskriver litteratursökning som ett tillvägagångssätt 

för att beskriva forskning och centrala tankar och idéer inom forskningsområdet. Författaren menar vidare 

att en viktig del av uppsatsprocessen är att ta reda på och läsa vad andra forskare skrivit inom området. (s. 

125) Vi har använt oss av följande databaser för att finna relevant litteratur till studien: Ersta Sköndal 

Högskolas artikeldatabaser, DIVA-portal, Google Scholar samt Stockholms Universitets databaser. På 

Ersta Sköndal Högskola använde vi oss främst av Academic Search Premier och SocINDEX och på 

Stockholms Universitet använde vi oss av Social Services Abstracts och Social Sciences Citation Index. 

Sökord som “religion utvecklingsarbete”, “utvecklingssamarbete”, “religion development secular”, 

“religion, development, post secular”, “religion, secularization, development, globalization”, “religion 

development policy” och “religion development strategies” användes och där det var möjligt kryssades 

“full text” och “peer riewed” i inom sökfältet.  

Litteratur har även sökts genom böcker, tidskrifter och publicerade texters referenslistor vilka i sin tur 

lett fram till ytterligare referenser. 

 

4.10 Kritiska reflektioner om metod 

Vi har under studiens gång stött på utmaningar som kan kopplas till arbetsprocess och metod. Som vi 

beskriver under rubriken “Urval” har vi fått tag på ett begränsat antal intervjupersoner som har gått med 

på att delta i studien, varför antalet intervjupersoner möjligtvis kan uppfattas som lågt. Vi har dock inte 

upplevt det som ett problem då syftet inte har varit att generalisera vårt resultat eller att nå ett 

representativ urval inom Sida. Detta är en kvalitativ studie med syfte att bidra till en förståelse för hur 

anställda på Sida upplever religionsfrågor i relation till arbetet och därför anser vi som tidigare nämnt att 

de sex personer vi intervjuat bidrar till empirisk mättnad.  

Vi har även reflekterat över svårigheten som ämnet religion kan innebära. Religion kan ha olika 

betydelse för människor utifrån ett subjektivt perspektiv vilket kan påverka intervjupersonernas svar. En 

möjlig påverkande faktor gällande hur intervjupersonerna upplever religionsfrågor i arbetet kan vara deras 

personliga religiösa åskådning. Vi inser svårigheten med att ta avstånd från denna i en professionell roll 

som Sidatjänsteman. För att undvika att blanda in personliga religiösa åskådningar har vi dock försökt att 

hålla samtalet i fokus på det professionella arbetet som handlar om utvecklingssamarbete i religiösa 

kontexter. Vi har inte frågat efter deras personliga religiösa åskådning och vet således inte huruvida de är 

“religiösa” eller ej.  

Ett par gånger under intervjuerna har vi märkt att svaren har handlat mer om religiösa aktörer än om 

det allmänna utvecklingssamarbetet. När vi har varit ute efter att höra vad intervjupersonerna upplever 
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kring religion i det övergripande utvecklingssamarbetet som rör alla aktörer så har de vissa gånger 

tenderat att svara utifrån samarbetet med religiösa aktörer. Vi har i dessa fall förtydligat vad vi menar 

under intervjuerna vilket har hjälpt. Vi har diskuterat om detta kan bero på okunskap i ämnet, vilket kan 

göra att fokus hamnar på det man känner till. En lärdom av detta är att vara tydligare inför intervjuerna 

vad det är vi är ute efter, utan att vara ledande och påverka deras tankar.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 

Nedan följer en genomgång av de teorier som används i studien. Bryman (2009) menar att induktiva, 

kvalitativa studier inte enbart handlar om att generera teorier utifrån den insamlade empirin, vilket ofta 

beskriver induktion i grova drag. Teori kan även användas i bakgrund som utgångspunkt, och som något 

som finns med vid empiriinsamlingen (s. 22-24). Vi har valt att utgå från teorier om sekularisering, 

postsekularisering och sakralisering, som alla rör sig inom samma område men med olika 

förklaringsmodeller till hur religion och samhälle ser ut och korrelerar. Det finns ett antal teorier kring 

sekularisering och modernisering som kan förklara orsaken till att religion finns eller inte finns med som 

en faktor i utvecklingsarbetet. Marx, Weber, Durkheim och Habermas har alla tankar och teorier kring 

sekularisering av samhället. Habermas teori om postsekularitet är relevant för religionens roll i 

utvecklingsarbetet då sekulariseringen i det offentliga kan vara en bidragande faktor till att vi i Sverige 

saknar riktlinjer kring religion som biståndsorganisationerna ska följa i det sociala utvecklingssamarbetet. 

Även sakralisering är en relevant och intressant teori i förhållande till uppsatsen, då den pekar på 

religionens ökade betydelse för människor inom samhällets olika områden, vilket är en viktig aspekt att 

förhålla sig till inom utvecklingssamarbete. 

 

5.1 Sekularisering 

McGuire (2002) går igenom några kända teoretikers tankar om samhällsutvecklingen och religion. August 

Comte som myntade begreppet “sociologi” påstod att samhället hade utvecklats från ett teologiskt till ett 

vetenskapligt stadie, vilket innebar en försvagning av religiöst tänkande. Max Weber framställde vidare 

den moderna tiden som en desillusionerad värld. De tidigare idealen som formade framväxten av 

protestantismen hade förlorat sitt religiösa innehåll och människor fokuserade på rationellt, hårt arbete för 

att utvecklas istället för att förlita sig till en “högre makt”. (s. 285)  

Även Noy (2009) beskriver att samhället sedan sena delen av 1800-talet har gett större uppmärksamhet 

till det ekonomiska än det religiösa. Han beskriver att de klassiska sociala teoretikerna Marx, Weber och 

Durkheim alla förutsåg hur det moderna samhället oundvikligen skulle sekulariseras och att religionens 

roll skulle förminskas. Enligt Marx var religion ett hinder och en falsk medvetenhet vilket enbart kunde 

besegras av en banbrytande samhällsutveckling bort från religion. Weber såg sekularisering som en 

grundläggande faktor i moderniseringen, där byråkrati och vetenskap skulle ta över världen. Även 

Durkheim kopplade ihop sekularisering med vetenskapens framväxt och moderniseringen, men placerade 

en evolution där vetenskap skulle byta ut den traditionella religionens plats och ge plats åt nya, 

“personliga religioner”. (a.a. s. 1) 

Berger (1967) har efter de stora sociologernas tidiga teorier lagt till sina tankar om sekularisering. Han 

trodde att den växande pluralismen i samhället skulle underminera religionens roll och den mångsidighet 
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som religion påstods representera. Enligt Berger skulle religion, i den utsträckning det fortsatte att 

existera, privatiseras, och i den privata sfären upprätthålla en viktig roll för troende människor. Han 

förklarade även att religion i och med sekulariseringen av samhället skulle segregeras från de 

dominerande institutionerna i den offentliga sfären. Med segregering menade han att normer och 

värderingar inom den privata sfären skulle behandlas som icke relevanta inom de offentliga 

institutionernas verksamheter. (s. 133) 

Enligt samtliga ovan nämnda sociologer sågs sekulariseringen som en omfattande teologisk process 

med nära koppling till modernisering och framväxten av det moderna samhället. Dock har uppfattningen 

om religionens minskade betydelse förändrats under senare år då man märkt att religionen fortfarande har 

en betydande roll i samhället, trots den moderna utvecklingen. 

Noy (2009) diskuterar teorin om sekularisering kopplat till utvecklingsarbete och förklarar att det har 

tagits större hänsyn till religion inom utvecklingsarbete sedan början på 2000-talet. Han pekar på vikten 

av att omvärdera de sekulära tankarna då den klassiska sekulariseringsteorin, som varit begränsad till en 

västerländsk syn på social och ekonomisk utveckling samt förutsett att religionens roll i samhället ska 

försvinna, har bevisats vara felaktig. Medan vissa forskare fortfarande försvarar den klassiska teorin har 

den kritiserats av många i en intensiv debatt inom religionssociologin. Sekulariseringsdebatten har främst 

handlat om komplexiteten och osäkerheten kring vad exakt som menas med sekularisering och hur det 

skulle kunna mätas. Däremot råder det inga tvivel om att teorin om religionens försvinnande från den 

moderna världen var fel. Efter detta konstaterande har många forskare försökt omformulera sekularisering 

och identifiera dess beståndsdelar. Noy presenterar några komponenter av sekulariseringsprocessen som 

har tagits fram av forskare generellt: 

1. Sekularisering innebär ett minskande av religiös tillgivenhet, närvaro och utövande i samhället.  

2. Sekularisering innebär en förflyttning av religiösa trosuppfattningar och religiösa auktoriteter till 

människors egna privata sfärer med ett minskat inflytande över andra sociala områden. 

3. Sekularisering innebär en generell rörelse från en andlig världssyn baserad på spirituella krafter mot ett 

materialistiskt synsätt på världen. 

Noy förklarar att dessa tre aspekter av sekularisering har varierat i grad på olika ställen i det moderna 

samhället. Inom vissa områden har religion fått en viktig betydelse i samhället medan det i andra 

sammanhang bortses från totalt. Till exempel har västerländsk forskning inom utveckling och religion 

trängts undan under en lång tid på grund av vetenskapliga och politiska angreppssätt, som inte tagit 

hänsyn till religiösa aspekter i samhällsutvecklingen. (a.a. s. 7-8) 

 

5.2 Postsekularisering 

Brommesson och Friberg-Fernros (2013) beskriver samhällsfilosofen Jürgen Habermas tankar kring det 
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postsekulära samhället, vilka kan sammanfattas som ”en vision av samhället där såväl troende som icke-

troende medborgare förväntas ha en självreflexiv medvetenhet om de egna övertygelsernas 

begränsningar” och pekar på vikten av mötet mellan religion och samhälle. Habermas utgångspunkt är att 

religionen existerar i samhället och att den även kommer att fortsätta existera framöver. Han understryker 

religionens självklara roll inom den kulturella sfären men poängterar att den också måste ges utrymme i 

det offentliga samtalet och att religiösa röster måste få höras i det demokratiska samhället. (s. 10) Vidare 

förklarar författarna Habermas syn på ett postsekulärt samhälle, som innebär en plats där det råder stor 

generositet mellan religiösa och icke-religiösa individer och där båda parter visar på en insikt om den egna 

livsåskådningens begränsningar. Det normativa ideal som beskrivs här visar på skillnader mellan det pre-

sekulära samhället, där religionen dominerade den politiska sfären, och det postsekulära, som understryker 

vikten av att dra lärdom från det sekulära samhället när det gäller relationen mellan tro, politik och 

begränsningar hos olika typer av livsåskådningar. Samtidigt uppmärksammas och belyses religionens roll 

och dess betydelse i samhället, såväl bakåt i historien som idag. Habermas förespråkar ett ökat utrymme 

för religiösa röster och menar att religiösa individer även på den offentliga arenan bör få argumentera 

utifrån sin personliga religiösa övertygelse. Den offentliga sfären består i stora drag av den politiska delen 

av samhället och kan enligt Habermas delas upp i två delar; en formell del och en informell del. Den 

formella delen utgörs av staten och dess institutioner medan den informella delen utgörs av civilsamhället 

i vilken religiösa argument har sin plats. (s. 11-13)  

Ziebert och Riegel (2010) beskriver hur postsekulariseringen försöker förklara hur religion interagerar 

med moderna samhällen utifrån ett strukturellt oberoende från staten, men också i reaktion till 

civilsamhällets krav och efterfrågan. För många människor fungerar religion som en källa till värderingar 

och normer, och samhället idag visar att religion har sociala och politiska implikationer. 

Postsekulariseringen skildrar religion som en social kraft inom civilsamhället, och enligt Habermas svarar 

postsekulär religion mot åtminstone följande tre punkter, nämligen genom acceptans av pluralitet, 

kommunikation genom resonerande samt uppmärksammande av fundamentala rättigheter. Från samhällets 

synvinkel framställer postsekulariseringen religion som en förespråkare av social sammanhållning inom 

ett demokratiskt ramverk, eftersom postsekulär religion är förenlig med civilsamhällets förväntningar och 

efterfrågningar. Från individens synvinkel framställer postsekulariseringen religion som en källa till socio-

moraliskt engagemang eftersom det föreslår ett etiskt förhållningssätt. Inom det postsekulära 

västerländska samhället skapas ett ramverk för att försöka förstå och studera den multifacetterade 

närvaron av religion i dagens moderna samhälle. Det finns åtskilliga varianter på attityder gentemot 

religion inom offentligheten och för att begripa dessa behöver praktisk teologi och empirisk forskning 

överväga andra koncept. (s. 299-301) 

Brommesson och Friberg-Fernros (2013) beskriver att postsekulariseringen pekar på att religionens 
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plats i samhället på senare år har getts en ökad betydelse, dock enbart inom den informella sfären som 

innefattar det civila samhället. Det pågår idag en diskussion kring om religiösa frågor och uttryck bör 

bannlysas från offentligheten, eller om det ska vara en rättighet att uttrycka religiositet även i det 

offentliga rummet. Det talas ibland om att sekularisering enbart har skett i samhällets offentliga sfär och 

att sekulariseringen med andra ord inte präglat alla delar av samhället. Författarna menar att det inte 

enbart är i mindre utvecklade länder som sekulariseringen avstannat, utan även i de mest utvecklade 

länderna, där religionen ges alltmer utrymme i samhället. Den före detta svenska statsministern Ingvar 

Carlsson menar att det idag är omöjligt att förstå samtiden utan en kompetens på religionens område och 

understryker vikten av kunskap om religion i samhället och dess påverkan på människor. En djupare 

kunskap om, och ett professionellt förhållningssätt till, religion menar Brommesson och Friberg-Fernros 

är nyckeln till ett mer effektivt utvecklingssamarbete och bör därför uppmärksammas i samhällets alla 

rum. (s. 12-13, 19-25)  

Sigurdson (2009) menar att Sverige befinner sig i ett postsekulärt tillstånd som präglas av modernitet. 

Han beskriver postsekularisering som en hybrid mellan det sekulära och det religiösa och menar att staten 

i ett postsekulärt samhälle ska vara neutral och med andra ord inte privilegiera varken religiösa eller 

sekulära livsåskådningar. Samhället bör ta hänsyn till både religiösa och sekulära traditioner, vilket i sin 

tur betyder att sekulariserade medborgare inte kan förbise religion eller religiösa medborgare som med 

religiöst språk yttrar sig om offentliga angelägenheter. Givetvis har religiösa medborgare inte heller rätt 

att begära att religion och religiösa traditioner ska styra samhället och dess invånare. Författaren menar att 

postsekulariseringen innebär att religion inte längre bör begränsas till det privata och att både 

sekularisering och avsekularisering kan existera samtidigt (s. 322-323).  

 

5.3 Sakralisering: Religion i den offentliga sfären 

Hagevi (2005) skriver att religion har en betydelsefull roll inom politiken. Lika länge som den moderna 

samhällsvetenskapen har existerat har relationen mellan politik och religion studerats. Han beskriver hur 

stora samhällsprofiler som Durkheim, Marx och Weber observerat att religion inte enbart är begränsad till 

tro, religionsutövning och kyrkor utan att den är betydande även inom andra delar av samhället, 

exempelvis den offentliga sfären. (s. 11)  

Sedan 1800-talet och framåt har modernisering och sekularisering starkt influerat 

samhällsvetenskapen. Teorin om moderniseringens påverkan på religion togs för given och ifrågasattes 

ytterst sällan. Intresset för religion och politik avsvalnade, den ökande sekulariseringen var ett faktum och 

vissa menade till och med att all religionsutövning skulle dö ut inom en snar framtid. Sekulariseringens 

utgångspunkter är dels att religion är viktig, dels att det finns ett samband mellan religion och politik. De 

senaste decennierna har den traditionella samhällsvetenskapliga synen på religion och politik ifrågasatts i 
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allt högre grad, religionens betydelse noterats av allt fler och teoretikernas beskrivning av samhällets 

sekularisering ifrågasätts alltmer. Fler och fler rapporter tyder på att religion och det religiösa intresset är 

på väg tillbaka in i samhället, även i den moderna delen av världen. Det kan betyda att sekularisering 

ersatts av sakralisering, som innebär att religion betyder alltmer för allt fler människor inom allt fler 

samhällsområden. (a.a. s. 19-20) Sakraliseringen innebär vidare att religiositet påverkar politik i större 

utsträckning och att integrationen mellan dessa fenomen ökar. Sverige anses vara bland de mest 

sekulariserade länderna i världen, men det framkommer att individer som är födda efter år 1960 har ett 

ökat religiöst intresse, vilket tar avstånd från teorin om att moderniseringen av det svenska samhället leder 

till ökad sekularisering. Enligt Hagevi bryter sakraliseringen nu fram inom det svenska samhället, som 

alltså utgör ett av världens mest sekulariserade. (a.a. s. 219) 

 

5.4 Uppsatsens förhållande till teori 

Vi har i detta teorikapitel genomgående presenterat de teorier som behandlar religion i samhället och i den 

offentliga sfären. Det finns många olika teorier kring sekularisering, postsekularisering och sakralisering 

varför vi tvingats göra ett urval för att hålla oss till det som är av relevans för vår studie. I analysen av 

resultatet förhåller vi oss närmare till några fragment i teorierna som vi nu vill lyfta fram för att tydliggöra 

hur vi ser på teorin. De teoretiska fragment vi fokuserar särskilt på är följande: 

 Bergers (1967) teori om att religion i och med sekulariseringen av samhället skulle segregeras från de 

dominerande institutionerna i den offentliga sfären. Religion skulle privatiseras och fortsätta ha en 

viktig roll för människor i den privata sfären. Normer och värderingar inom den privata sfären skulle 

behandlas som icke relevanta inom de offentliga institutionernas verksamheter i takt med 

sekulariseringen. (s. 133) 

 Habermas (i Brommesson och Friberg-Fernros, 2013) indelning av den offentliga sfären i en formell 

och en informell del, där han menar att den formella delen utgörs av staten och dess institutioner 

medan den informella delen utgörs av civilsamhället i vilken religiösa argument har sin plats. 

Brommesson och Friberg-Fernros förklarar att religionens plats i samhället på senare år har getts en 

ökad betydelse, dock enbart inom den informella sfären som innefattar det civila samhället. (s. 11-13) 
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6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från de sex intervjuer som utförts. Först redovisas en kort presentation av de 

sex personer som intervjuats och därefter följer deras svar som vi efter sammanställandet delat in i 

kategorier utifrån uppsatsens frågeställningar. Vi har valt att särskilja intervjupersonerna åt genom att 

kalla dem I1-I6 (där I står för Intervjuperson) utan någon inbördes ordning. Detta gör vi för att förenkla 

både för skrivandet och läsandet av texten. 

 

6.1 Presentation av intervjupersoner och deras erfarenheter av arbete i religiösa 

kontexter 

Vi har intervjuat sex personer som arbetar på olika positioner och olika enheter inom Sida. Överlag har 

intervjupersonerna som Sida-tjänstemän stor erfarenhet av arbete inom och med olika religiösa kontexter. 

Tillsammans täcker deras arbetsfält in stora delar av världen, som länder i Afrika, Asien, Sydamerika och 

Europa vilket innebär att de arbetat i kontexter som på många sätt är lika varandra men också som skiljer 

sig åt. I1 har till exempel arbetat i flera länder både i Sydamerika, Afrika och Europa och menar att alla 

kontexter har varit religiösa, om än i olika grad. I3 beskriver hur religionen spelat en viktig roll i arbetet i 

fält. Exempelvis var buddhismen mycket viktig i Sydostasien medan islam präglade det afghanska 

samhället i hög grad. I3 menar vidare att det kan vara svårt att definiera vad som är religion och inte, och 

hänvisar till FN:s deklaration som talar om både religion och övertygelse, där en övertygelse innefattar 

mer än bara religion. Även I6 har stor erfarenhet av arbete i olika delar av världen och påpekar den starka 

prägel religion har i samhället och som man behöver förhålla sig till.  

  

6. 2 Behov av religionsfrågor 

Intervjupersonerna är överens om att religion har en betydande roll i länderna de arbetat i och att det är 

nödvändigt att vara medveten om och förhålla sig till den i arbetet. I2 berättar till exempel om tiden i 

Tanzania och om hur religionen utgör en självklar del av människors vardag: 

  

Det gick ju inte att säga att man inte var religiös. Man frågar om man är katolik eller muslim eller vad 

man är. Och om man ställer frågan om religion är viktig för dig, är det 25 % som svarar ja i Sverige. 

Frågar man i Malawi så är det 98 % som säger att det är viktigt. Så man har ju sett att det är viktigt 

med religion i de här länderna i syd. 
  

I5 kommer hela tiden i kontakt med religionsfrågor i arbetet, exempelvis genom religiösa konflikter, när 

det gäller yttrandefrihet eller frågor kring kvinnans roll i samhället. ”Jag har jobbat i Mellanöstern och 

Nordafrika där det ser väldigt olika ut, med muslimer och kopter och allt möjligt som blandas… Ja, det 

finns överallt. Världen är religiös, liksom.” Även I3 är övertygad om att religion spelar en mycket viktig 

roll i många av de länder som Sida arbetar i men ställer sig tveksam till om de som myndighet blir 

uppmuntrade att analysera och fundera kring religionens roll.  
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I6 upplever att det finns ett behov av att ge religionsfrågor större plats i diskussionen och visar 

samtidigt på komplexiteten när det kommer till samarbetet med andra aktörer:  

 

Jag tycker att vi skulle behöva tänka till mycket mer kring det här med värdegrunden. Vad är en 

gemensam värdegrund, vad är minsta gemensamma nämnare? Vad kan vi ställa för krav på andra 

aktörer? Det är en sak, med dem som vi samarbetar med. Men sen har vi det här med kontexten också, 

att man måste se så att våra projekt som vi stödjer inte kränker andra människor och deras sätt att 

utöva sin religion, samtidigt som deras sätt att utöva sin religion inte får kränka mänskliga rättigheter 

hos målgruppen. Så hela den här analysen är ju en del av en mer övergripande kontextanalys. Man 

måste se till många olika aspekter. Religion är en, kön är en, äldre är en, funktionshindrade, miljö… 

Så där är det ju en del av helheten. 
 

I1 menar vidare att de arbetar med respekten för religionsfrihet, på samma sätt som de arbetar med respekt 

för alla andra rättigheter. Vad religionen som finns där gör med människors sätt att tänka och agera är 

svårare att närma sig, enligt I1: 

  

Den analysen har vi inte riktigt tagit till oss, menar jag. Och det tror jag beror på att det är en sån het 

potatis, för det handlar om att gå in och analysera hur människors trosmönster och beteendemönster 

ser ut. Och det är ju otroligt svårt och känsligt. Och att dessutom sedan sätta en titel på det, att ”det 

beror på att” … 
  

I1 fortsätter och berättar hur de analyserar konflikter i kontextanalyserna, om svårigheten med att gå in på 

individnivå och att generalisera kring religiösa grupper: 

  

Vi går in och gör en analys, ganska kort för det mesta, av hur konflikter ser ut, hur skiljelinjen ser ut 

mellan religiösa grupper. Men det är svårt för oss att sedan skrapa på ytan och gå ner och försöka se 

”vad betyder det här då”, i form av hur människor agerar och vad de kommer att tänka och tycka om 

vissa viktiga utvecklingsfrågor. Så jag tror att vi har svårt att göra det. Och det är ju samma 

egentligen, skulle jag vilja påstå, inom jämställdhetsarbetet, att när man går ifrån att prata om hur det 

ser ut på en makronivå, i relativt generella termer, och börjar skrapa på ytan och tala beteendemönster, 

då blir det väldigt känsligt och då blir det svårt. Men där har vi ändå två grupper som är relativt lätta, 

kvinnor och män, att generalisera kring. Det är mycket svårare för oss att generalisera kring religiösa 

grupper. Så att jag tror att det är politiskt väldigt känsligt. 
 

6.3 Upplevelse av utrymme för religionsfrågor  

Det framkom under intervjuerna att majoriteten av intervjupersonerna upplever att religionsfrågor ges för 

lite utrymme i Sidas utvecklingssamarbete. De flesta beskriver att religion har en viktig roll utifrån 

kontexten för utvecklingssamarbetet och att det därför bör få större utrymme än vad det får idag. “Jag tror 

man missar en dimension om man inte analyserar religionens roll, jag tror att det skulle vara väldigt 

nyttigt för många att medvetandegöra religionsfrågor”, säger I3 och fortsätter: “Sen tror jag det görs 

också, jag tror att man arbetar med religionsfrågor men det finns inget som uppmuntrar till det.” I4 

diskuterar svårigheten med att värdera om frågornas ringa uppmärksamhet är en nackdel för 

utvecklingssamarbetet eller inte:  
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Jag är inte helt säker på att det gagnar vår fattigdomsbekämpande verksamhet att ägna mycket tid åt 

att utveckla policyramverk kring dessa frågor. Den frågan har varit uppe för diskussion tidigare men 

man har valt att inte lägga så mycket resurser på frågan och jag är inte säker på att det var fel 

avvägning. Jag tycker det är svårt. Sen finns det DFID i Storbritannien, de har gjort jättemycket arbete 

i det här området så det är möjligt att det kanske räcker. 
 

I6 menar att det finns ett behov av att samtala kring dessa frågor, men att det inte prioriteras: “Jag tror att 

Sida kanske inte tillräckligt har tagit tag i den problematiken, hur vi ska tänka kring de här frågorna. Det 

kommer upp ibland, men inte så ofta.” I1 ser också på våra grannländers arbeten i ämnet men tycker att 

Sverige snarare bör inspireras av deras försprång på området: “Jag vet inte om vi kanske är på väg dit, 

men i så fall med myrsteg. Andra länder och ministerier har ju kommit längre där. Jag skulle vilja påstå att 

vi ligger lite efter.” Även I2, som tycker att Sidas ramverk inte tillgodoser behoven av religionsfrågor i 

arbetet, lyfter fram fördelen med att ha liknande strategier eller ramverk som våra grannländer arbetat 

fram. Detta håller dock inte I5 med om utan menar att behovet av religionsfrågor tillgodoses lika väl som 

andra behov inom Sida: 

 

Strategierna hålls på en så oerhört allmän nivå. Regeringen har de senaste fem åren ändrat om 

jättemycket. När jag anställdes så hade vi jättemånga strategier för olika ämnen och nu är det väldigt 

få ämnen. Jag vet inte om vi har strategier för utbildning och hälsa. Varför skulle vi då ha det för till 

exempel religion? Det är inte logiskt. 
 

I5 menar vidare att det är mycket viktigt att tänka ett steg längre, på vad det skulle innebära för Sida att 

arbeta med religionsfrågor:  

 

Så man får tänka lite på vad det innebär. Är det självklart att Sida ska jobba med religionsfrågor? Att 

våga tänka så. Det är så lätt att tänka och säga: vad dumt att vi inte gör det, men vad får det för effekt? 

Och speciellt när man rör sig i en politisk verksamhet. I Norge till exempel har politiken fått mycket 

mer kristet fokus inom utvecklingspolitiken, vilket säkert påverkar deras möjligheter att inte kunna 

förhandla med muslimer i Palestina och så. Plötsligt åker präster runt med något slags intyg från UD 

att de ska resa i det här landet och missionera.    
 

Däremot uttrycker I5 ett behov av stöd i ämnet, som finns när det handlar om till exempel jämställdhets- 

och mediefrågor: “Det finns inga vägledningar kring hur man ska arbeta med religion, det kan jag sakna.”  

 

6.4 Religion som tillgång och hinder 

6.4.1 Tillgång 

Intervjupersonerna är överens om att religion kan vara en tillgång i arbetet. De menar exempelvis att det 

är en stor tillgång när det handlar om att nå ut till människor. I1, I2 och I6 är övertygade om att religion 

kan vara en positiv faktor i förändringsarbetet. De beskriver hur civilsamhällesorganisationer många 
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gånger har tillgång till enorma nätverk som människor är en del av, i exempelvis afrikanska länder som 

Zambia och Tanzania, där i princip alla människor tillhör en religiös institution. Det kan även vara en 

inkörsport till att komma in i diskussioner om värderingar, om hur människor tänker och agerar samt hur 

man på sikt ska kunna förändra beteenden vilket är viktigt i arbetet med rättighetsfrågor. I1 menar att det 

finns stor potential att nå förändring genom att komma nära människor:  

  

I religiösa kontexter så har du i och med religionen tillträde till så många människor. Du får en otrolig 

out reach och du har också möjlighet, om du kan använda de nätverk som finns, att verkligen förändra 

människors beteenden på ett sätt som väldigt många civilsamhällesorganisationer vill göra. Vi ser att 

många av de partners vi har i utvecklingskontexten når väldigt, väldigt långt om de är religiösa, då de 

verkligen kommer in i människors allra heligaste och i deras vardagsliv och deras sätt att tänka och 

agera. Så ja, en otrolig potential. 
  

I2 instämmer och understryker vikten av att använda sig av det nätverk som öppnas upp i samarbetet 

med olika partner:  

 

Fördelen med de här trosbaserade organisationerna är att de når ut väldigt bra. Om man till exempel 

tittar på PMU:s arbete i Kenya så finns det 700 församlingar över hela landet, de är ju inte speciellt 

huvudstadsbaserade utan de är ju verkligen långt ut och där är kyrkan den enda 

civilsamhällesorganisationen som finns långt ut. Oftast är de ju trovärdiga också, man förlitar sig på 

dem, att de är viktiga för folk. Och utnyttjas de på rätt sätt är det ganska viktigt att de finns där. 
 

Även I6 beskriver religiösa aktörers omfattande räckvidd och möjligheter att påverka: 

 

Religiösa aktörer som får stöd från oss har en räckvidd, eller en out reach, som är svår att slå. De når 

ju verkligen in i människors liv och når ut väldigt långt på landsbygden, de når ut till väldigt breda 

lager av människor och de har stora påverkansmöjligheter. Så de är en tillgång på grund av det, att de 

kan mobilisera folk, de kan påverka folk. Sen vet ju vi att religion är väldigt viktigt i människors liv. 

Och då är det ju viktigt att vi tar hänsyn till det. Det kan vara en väldigt positiv kraft, därför att det ger 

människor en mening med livet när de har det väldigt svårt. Så det lyfter ju människor.  
  

I5 berättar om det mervärde som ofta nämns i samband med trosbaserade organisationer och vad de kan 

bidra med. I5 ställer sig frågande till detta och menar att man i så fall lika gärna skulle kunna säga att alla 

har ett mervärde: 

 

Religiösa organisationer lyfter ofta något som man kallar för mervärde. Det låter ju intressant, finns 

det ett mervärde så är vi nyfikna på det. Men det är svårare för dem att formulera det och hitta evidens 

för att det verkligen är ett mervärde, mer än att man kanske hittar vissa målgrupper som man kan nå, 

som andra inte kan nå. Då har ju alla ett mervärde, fast inom olika områden. Fackföreningar har ett 

mervärde, för de når fackligt aktiva och politiska aktörer har ett mervärde för de når politiker på 

samma nivå.   
 

Ett exempel från I1:s arbete visar på katolska kyrkans tunga prägel på samhället: ”Jag skulle vilja påstå att 

i Centralamerika så har ju den katolska kyrkan i vissa fall haft en väldigt progressiv roll, och varit snarare 
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den faktor som har bidragit till att människor har mobiliserats och organiserats.”  

I3 berättar att det i Sidas strategi, när det gäller demokratisering och yttrandefrihet, nämns att de ska 

arbeta med religiösa aktörer och religionsfrihet. Religiösa aktörer, precis som många andra aktörer kan 

vara en viktig förändringsaktör och få till stånd förändringar på flera olika plan. I3 menar vidare att 

religion även kan vara en viktig faktor i arbetet med att lösa konflikter: 

  

Vi ser nu i exempelvis Centralafrikanska Republiken att det är en konflikt som många menar är en 

religiös konflikt. Då har imamen och den kristna ledaren åkt ut i byar och försöker medla att det inte 

finns någon konflikt och så vidare. Den typen av initiativ är ett exempel på när man skulle kunna 

använda religion för att minska konflikter. 

 
I3 berättar vidare om Sidas förhållningssätt till religion som grundar sig i den biståndspolitiska 

plattformen och dess fokusområden och drar paralleller till den gamla PGU:n där det tydligt 

nämndes att de skulle arbeta med bland annat sexuell och reproduktiv hälsa och användande av 

preventivmedel för att förhindra HIV/Aids. Detta område har religiösa aktörer ett visst inflytande 

över och I3 menar att det är viktigt att arbeta tillsammans med dem för att nå förändring på olika 

plan: 

  

Där tror jag att man kan jobba på flera olika sätt, dels genom att öka toleransen hos religiösa aktörer 

men man kan även använda de religiösa aktörernas nätverk för att nå ut till väldigt många människor 

och på så vis skapa förändring. Många religiösa aktörer är ganska patriarkala, det är ofta män som 

dominerar religiösa organisationer och jag tror att man kan driva jämställdhetsfrågor genom dialog 

med religiösa aktörer och många mänskliga rättigheter-frågor genom religiösa aktörer.  
  

I2 berättar om ett konkret exempel då religion fungerade som en positiv kraft. Sida gav stöd till svenska 

kyrkan som i sin tur gav stöd, i form av stipendier, till masterstudenter vid teologiska institutioner på 

afrikanska universitet i Etiopien, Tanzania och Sydafrika. Studenternas uppsatser presenterades för 

finansiärerna och olika aktörer, som exempelvis konservativa kyrkor. I2 menar att studenterna och deras 

uppsatser fungerade som en positiv faktor bland annat när det gällde att förhindra spridning av HIV/Aids 

och för att motverka sexuellt våld. ”Det var ett tillfälle då jag stötte på den här religionsdelen. Och de var 

väldigt trovärdiga.” I2 avrundar frågan om religion som tillgång i utvecklingssamarbetet: ”Religion 

handlar ju mycket om försoning och fred, och det är ju positivt på så sätt.” 

 

6.4.2 Hinder 

Samtliga intervjupersoner anser att religion även kan vara ett hinder i utvecklingssamarbetet och ger 

exempel på hur det kan yttra sig i arbetet. De har alla olika exempel på hur den religiösa kontexten 

fungerat som en negativ kraft och satt käppar i hjulet för arbetet. I6 beskriver att religion ofta utgör en 

konservativ kraft, som exempelvis tar ställning mot kvinnors och homosexuellas rättigheter och menar att 

det på så sätt kan vara ett hinder. I1 är inne på samma spår och menar att religionsfrågor har en mycket 
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nära koppling till värderingar och rättighetsfrågor och att man ibland stöter på värderingar som går stick i 

stäv med de värderingar som kännetecknar det svenska biståndet, såsom respekt för hbtq-personers 

rättigheter eller kvinnors mänskliga rättigheter. I1 ger exempel från arbetet i Zambia: 

 

Det kan helt klart vara ett hinder. I södra Afrika, definitivt. I Zambia har det i många fall varit svårt att 

jobba med rättighetsfrågor, särskilt hbtq, där vi har varit tvungna att jobba med hbtq-organisationer 

genom generella rättighetsorganisationer, eftersom att det är förbjudet med homosexualitet. Och det är 

ofta kyrkan som ligger bakom, eller organisationer som ligger väldigt nära kyrkan, som motarbetar 

respekten för hbtq-personers rättigheter, och som menar att det är någonting icke-afrikanskt, något 

icke-zambiskt i det här fallet. 
  

I4 är övertygad om att religion kan utgöra ett hinder i utvecklingssamarbetet och nämner både en allmän 

och en konkret observation utifrån Sidas arbetsområde: 

Det här vanliga, att många slänger ur sig att det är religionen som är roten till allt det onda och alla 

konflikter har sitt ursprung i religion. Det är väl att förenkla det men det är klart att det ligger något i 

det också, det är klart att religionen spelar en stor roll i många konflikter. Om jag tänker lite mer 

konkret i vår kontext… Det är klart att det kan vara ett hinder ibland... Till exempel allt negativt som 

kommer med religiös extremism och kvinnoförtryck som kopplas till vissa religiösa kontexter. Det är 

klart att det hindrar utvecklingen i allra högsta grad. Det är väl just inom jämställdhetsområdet som 

det sticker ut mest som problematiskt. 

I5 tycker sig se obalanser inom de religiösa organisationerna när man tittar på jämställdhet och alla 

människors lika värde, vilket tydliggörs exempelvis då kvinnor inte tillåts vara den andliga förkunnaren, 

ha tolkningsföreträde och inta en ledarposition. I5 menar då att det kan bli problematiskt för Sida att ge 

stöd dessa i vissa situationer.  

 

Är det lämpligt för Sida att gå in och stödja en sådan känslig sak? Vad händer då om vi går in och 

stödjer en sådan verksamhet i olika länder? Vad får det för politiska effekter? Det kan ju bli att vi, från 

att vara ansedda som en väldigt lyhörd, lyssnande och neutral aktör så blir vi plötsligt en imperialist. 
 

Flera av intervjupersonerna berättar om exempel då stödet från Sida inte använts på det sättet man kommit 

överens om, och där samarbetspartner använt medlen i andra syften. I2 menar att det inte är helt ovanligt 

att det råder en kamp mellan kyrkor när det handlar om att frälsa folk och att biståndsmedel ibland har 

använts i felaktiga syften. I6 har också erfarenhet av detta och menar att det är en fråga som har varit uppe 

med jämna mellanrum under årens lopp, främst när det gäller Sidas ramsamarbete:  

 

Ibland har Sidas pengar använts till verksamhet som gränsar till missionerande istället och det får de 

absolut inte göra. Och flera av dem säger: “det här är ju två sidor av samma mynt”, men vi är väldigt 

noga med att det inte får finnas några tveksamheter kring detta, men det är väldigt svårt… Så det har 

varit uppe ibland under åren, den frågan, men det är inget stort problem, som jag ser det nu i alla fall. 

Men det kommer upp med jämna mellanrum. Och det är väldigt svårt, för det kommer ju till det här 

att, det är just missionerandet som gör att de får alla de här kontakterna… Men det får inte blandas 

ihop. Så det är svårt. De kanske har kyrkor som lokala samarbetspartner, och för dem att förstå att 



48 
 

“här kommer Oscar och pratar om att vi ska ha samma religion och tro på samma Gud och så kommer 

Erik, som reser ner tillsammans med Oscar, men han pratar om den här utvecklingsbiten...”  
   

Vidare menar I4 att ett ökat antal medlemmar i en kyrka kan få många olika, både positiva och negativa 

konsekvenser:  

 

En konsekvens kan vara att konflikter skapas i ett samhälle, om man hårdrar det skulle det till och 

med kunna leda till krig och det skulle kunna få många stora skador på ett samhälle. Men kanske mer 

typiskt är nog att det ofta för med sig ganska mycket positivt också. Att bli religiös eller gå med i en 

kyrka i dessa kontexterna kan innebära att personer kan sluta dricka massa alkohol eller sluta slå sin 

fru och misshandla barnen och så. Så det finns många goda värderingar som de här kyrkorna står för 

så det kan absolut vara något positivt i fattigdomsutvecklingen.   
 

Sida kontrollerar sina samarbetspartner regelbundet genom att göra stickprovskontroller där de bland 

annat tittar på hur pengarna har använts och till vad, berättar I6:  

 

Ibland kanske det kommer upp något som man tycker verkar tveksamt. Ibland görs det utvärderingar, 

då intervjuar man lokala partner, och så kanske de säger att ”det var så bra, vi fick ju pengar för att 

göra en kampanj mot samkönade äktenskap”. Så det kan komma upp på olika sätt, men det är inte så 

att vi försöker dammsuga för att se om det dyker upp något sånt, utan det är mer om det kommer upp 

på annat sätt.  
 

I2 anser att kyrkor i många kontexter är mansdominerade, hierarkiska och odemokratiska vilket motverkar 

biståndets syften. I vissa fall kan det vara en svår avvägning om samarbetet ska fortsätta eller avbrytas 

men I2 tror att det är viktigt att försöka föra en dialog: ”Antingen avbryter man samarbetet eller också så 

fortsätter man samarbetet och fortsätter dialogen och diskuterar de här frågorna. Och det har väl flera valt 

då att trots allt försöka ha en dialog kring det hela och försöka jobba ekumeniskt med kyrkorna.” I2 menar 

vidare att det finns en hel del stridigheter mellan kyrkorna och att religionen utnyttjas politiskt, vilket är 

ytterligare ett exempel på att religion kan utgöra ett hinder i arbetet. I5 menar att religion kan vara ett 

hinder på samma sätt som det kan vara ett hinder för andra områden: 

Jag tror att politiken har sina fallgropar och religionen har sina fallgropar. Och till exempel 

medieaktörer har sina fallgropar. Så alla har fallgropar, och de måste man känna till och identifiera. 

Då kan det ju vara ett hinder men också fördelar, och det är just den okunskapen som finns, att idag 

har vi inga åsikter om det, vi har ingen forskning och bevis på vad som funkar och vad som inte 

funkar.  
 

I3 tar upp komplexiteten kring begreppet religion, vad det innebär och vad som är en religiös fråga och 

inte. I3 menar att man måste vara försiktig när man pratar om vad som är religiöst och icke-religiöst, vad 

som är mänskliga rättigheter och vad som inte är mänskliga rättigheter och så vidare. ”Man kan säga att 

religiösa aktörer till exempel är patriarkala men man kan även säga att många organisationer är 

patriarkala”, fortsätter I3. ”Men frågan är om de är patriarkala för att de är religiösa eller för att det 



49 
 

kanske inte fått genomslag i den kontexten?” I3 tror att dessa typer av frågor kan vara svåra att förstå i det 

sekulariserade Sverige: 

 

Jag tror att det är svårt i ett land som Sverige som är ganska sekulariserat, att förstå den här typen av 

frågor och jag tror att det ligger till grund för att vi också saknar verktyg. Vi har svårt att närma oss… 

vi vill egentligen skygga lite från det här för att det är lite obehagligt för vi förstår det inte och vi vill 

inte stödja något som inte går till rätt sak. 
 

Även I6 tar upp att den svenska kontexten är starkt sekulariserad och menar att det är en viktig aspekt att 

ha med sig i arbetet: “Det gör att vi kan ha svårare att förstå att religionen betyder så mycket i människors 

liv i andra länder.” 

  

6.5 Icke-religiösa organisationer och religion 

Majoriteten av intervjupersonerna är överens om att behovet av arbete med religionsfrågor i 

utvecklingssamarbetet även sträcker sig utanför de trosbaserade organisationerna. De tycker att aktörer 

som inte har någon religiös grund också har nytta av dessa frågor i arbetet. I3 understryker vikten av 

förståelse för religiösa aktörer och den kontext man arbetar i: 

 

Jag tror att många av våra partners skulle kunna lära sig mer av religiösa aktörer och jag tror det är 

viktigt att partners har en förståelse för religiösa aktörer för att de verkar i länder som domineras av 

religiösa aktörer. Religionen är väldigt betydelsefull för människor i de länder som vi arbetar i. Det är 

något som jag tror är viktigt för alla att förstå med vad man än jobbar med. Det är också viktigt att 

förstå kontexten och vad som är viktigt för människorna som man vill hjälpa. 
 

I6 tror att religion kan vara en tillgång i arbetet, för såväl religiösa som icke-religiösa organisationer: “Jag 

tror att även om man inte är en religiös organisation själv så måste man ta hänsyn till att människor är 

religiösa, och använder man det på rätt sätt så kan det ju bli en tillgång. Om man ser det som en tillgång 

tror jag att det kan vara en tillgång.” 

I4 säger att icke-religiösa aktörer kan ha värdefull hjälp av att arbeta med religionsfrågor och 

problematiserar det sekulariserade Sverige, som enligt I4 har hindrat förekomsten av religionsfrågor i 

utvecklingssamarbetet: “Jag tror att det kan vara ett problem ibland att Sverige är ett väldigt sekulariserat 

land och precis som vi är ett sekulariserat land så är biståndsarbetet ganska sekulariserat förutom när det 

handlar om trosbaserade organisationer.” Vidare lyfter I4 fram att religionen många gånger är en självklar 

del av samhället men att det är högre upp i biståndskedjan som behoven av att inkludera religionsfrågor är 

som störst. Bland genomförandeorganisationerna tas religion huvudsakligen upp när det är en fråga om 

diskriminering. För att föra in religionsfrågan i det övergripande arbetet menar I4 att det finns störst 

chanser ju högre upp i biståndskedjan man kommer. Två av intervjupersonerna har en annan infallsvinkel. 

I5 förhåller sig mer neutralt till frågan och lägger ingen värdering i huruvida icke-religiösa aktörer bör 
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arbeta med religion eller ej. “Världen är religiös och då får man förhålla sig till det. Precis som världen är 

politisk och innehåller miljöaspekter, då får man förhålla sig till det.” Vidare förklarar I5 att verksamheter 

ofta handlar om konflikthantering och att religion är en del av det. Där är det viktigt att bjuda in olika 

yrkesgrupper och aktörer och att mötas på neutrala platser som välkomnar alla istället för att samlas i 

exempelvis kyrkor eller moskéer som kan upplevas som exkluderande för vissa aktörer. Viktigt är också 

att samla upp frågor som inte endast rör religion utan även andra dimensioner som konflikten bygger på. 

I2 har inte reflekterat närmare över att icke-religiösa aktörer kan arbeta med religionsfrågor tidigare men 

ställer sig positiv till det med tanke på att de aktörerna är mer neutrala. “Kyrkorna har ju varit 

framträdande kan man säga i det sammanhanget… Jag kan tänka mig att de icke-kyrkliga 

organisationerna kan gå in som mer neutrala där.” 

 

6.6 Metoder och verktyg inom Sida 

Intervjupersonerna ger olika beskrivningar vad gäller metoder och verktyg som finns för att närma sig 

religionsfrågor i utvecklingssamarbetet inom Sida. Flera av personerna säger att de inte känner till några 

metoder eller verktyg i frågan medan andra berättar utförligt om skrivelser, rapporter och analyser som 

används i arbetet, dock inte specifikt kopplat till religion. I4 säger: “Jag tror inte det finns så mycket… 

Något renodlat verktyg är jag ganska säker på att det inte finns. Det finns ett par skrifter om religion och 

utveckling, eller seminarium snarare.” Även I2 är osäker: “Det är inget så där konkret som jag kan komma 

på... Jag har svårt att komma på något direkt.”  

I6 menar att Sidas styrande dokument är lite väl magra på området och berättar att det inte finns någon 

särskild policy eller förhållningssätt kring hur de ska arbeta med religionsfrågor. I6 hänvisar till det enda 

riktmärke de har att förhålla sig till, religionsfriheten, som ryms inom mänskliga rättigheter och menar att 

Sida skulle tjäna på att ta fram fler hjälpmedel. Samtidigt menar I6 att det kan hända att policyer inte kan 

gå in djupare, då de ska vara korta, lättillgängliga och användbara dokument och tänker att det möjligtvis 

snarare är verktyg än policyer som behöver utvecklas:  

 

Det skulle kunna vara verktyg i form av instruktioner för hur man gör kontextanalys till exempel. 

Vilka frågor man ska ställa, vilka aspekter man ska ta hänsyn till och så. Jag tror att kontextanalys är 

det jag tänker på allra mest då, där vi skulle behöva någonting generellt på Sida. Om man skulle göra 

guidelines eller riktlinjer för Sida på 100 sidor, då går det inte, ingen skulle använda det. Det är för 

mycket, det är ju bara en aspekt av många. Det är ett fel som man ibland gör när man försöker ta fram 

nya saker. Det blir för svårsmält, det är ingen som orkar ta till sig det. Så det får inte vara mer än 

några sidor. Sida har tagit fram det kring ett antal olika aspekter, som mänskliga rättigheter, korta 

broschyrer på ungefär fyra sidor, som hjälper till när man ska analysera den här problematiken. Så det 

är någonting sånt jag tycker skulle behövas på det här området också.  
 



51 
 

Några konkreta metoder eller verktyg för användning av religion i utvecklingssamarbete nämner 

intervjupersonerna inte förutom de övergripande analysmetoderna ovan samt att Sidas tjänstemän ska 

hålla sig neutrala och opartiska utifrån värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati. En aspekt 

som kommer upp under intervjuerna är att det finns en hel del dokument att utgå ifrån men att det saknas 

incitament till att använda dem. I3 sätter ord på det: ”Det finns verktyg som man skulle kunna använda 

sig av men det finns ingenting som uppmuntrar oss att använda de verktygen. Vi har ju väldigt många 

skrivelser, men nej, jag tror inte det.”  

I2 nämner trosbaserade organisationer som bra verktyg för fattigdomsbekämpning och projekt som 

rör exempelvis HIV/Aids-prevention. Där menar I2 att de har ett förtroende och en möjlighet att prata om 

religionsfrågor och kan nå ut till människor på ett annat plan än övriga aktörer. I2 funderar kring verktyg 

och riktlinjer i arbetet ute i världen och understryker att trosbaserade organisationer inte har större behov 

än andra aktörer: 

  

De är oftast lika professionella som andra organisationer. Många gånger är de mer professionella 

eftersom att de funnits där så länge. Jag menar, den första missionären åkte ut 1865, så det finns ju en 

tradition som många andra organisationer inte har. Och det lever ju de på ganska mycket. 
 

En orsak till att det inte finns så mycket riktlinjer kring arbetet med religionsfrågor tror I6 kan ha att göra 

med den starka sekulariseringen som råder i det svenska samhället:  

 

Kanske att man undervärderar religionens roll. Och att man faktiskt måste ta med den i alla analyser 

när man gör kontextanalyser, jag tror att man ofta undervärderar det. Och sen tror jag att Sida inte 

heller har tagit tag i det här problemet: vad betyder det att jobba med religiösa människor? Och vad 

betyder det att våra värderingar ska stämma överens för att vi ska kunna samarbeta? Vem är det som 

ska ge efter? Det är väldigt tydligt att våra partner som vi jobbar med ska stödja våra värderingar, men 

till vilken utsträckning, var hittar man det…? Hur möts man? Det kan inte vara så att vi säger: nu ska 

vi inte jobba med några som är mot abort, för då kan vi inte jobba med speciellt många i världen. En 

stor del av världen, både kristna och muslimer är ju emot abort, så det är klart att vi inte kommer hitta 

partners som stämmer helt överens med våra värderingar.  
 

Flera av intervjupersonerna beskriver hur de strategier som numer styr Sida har förändrats och där 

den nya biståndspolitiska plattformen ger viss vägledning. De beskriver hur de i nuläget upplever att 

de befinner sig i ett slags mellanläge utan styrande dokument. I3 menar dock att några av de verktyg 

som utarbetats på Sida kan ses som metoder, där religionen skulle kunna vara något man tittar på. I3 

berättar vidare om att det tagits fram ett dokument kring maktanalys och spånar på hur det skulle 

kunna användas i relation till religion: 

  

Maktanalysen är ett verktyg där man skulle kunna tänka sig att man analyserar utifrån ett 

maktförhållande, vad religionen och religiösa aktörer spelar för roll i ett land. Det skulle man kunna 

tänka sig i framtagande av strategier kring hur man ska jobba. Det skulle kunna vara en bra 
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utgångspunkt. 
  

Även I6 understryker vikten av att utveckla ett analysinstrument som innefattar exempelvis vilka frågor 

som bör ställas och hur bedömning av organisationer ska gå till. I6 berättar om ett exempel från en aktör i 

Tanzania där religion var en viktig del av analysen och menar att även om Sida inte tog hänsyn till det så 

skulle aktörerna på plats ändå göra det, då de ser hur viktig religionen är i det fallet. Trots detta tror I6 att 

det behövs verktyg kring religion, inte minst för att ha någon slags samsyn på hur hanterandet av frågorna 

ska gå till. Risken finns annars att de hanteras på olika sätt överallt, menar I6. Även I2 tycker att det borde 

finnas fler frågor kring just religionens roll och betydelse: ”Det är viktigt att förstå det. Det är väl ungefär 

det som jag kan tänka mig saknas.” Det menar även I1 som understryker behovet av fler verktyg när det 

kommer till att möta dessa frågor: 

 

Vi har ganska ofta saknat det i kontextanalyserna, det har inte fått tillräckligt utrymme. Så om vi hade 

fått mer kunskap om hur olika grupper agerar utifrån religiös tillhörighet så tror jag att det hade gjort 

det lättare för oss att arbeta, att förstå kontexten och veta hur vi ska kunna komma in för att kunna 

bidra till förändring. Så jag skulle säga att det är lite styvmoderligt behandlat och att det inte får så 

stort utrymme. 

 

På frågan om intervjupersonerna märkt av att aktörer på plats har behov av verktyg och riktlinjer i arbetet 

svarar I3: ”Då kan jag säga att vi saknar verktyg. Vi har inget förhållningssätt, vi har inga tydliga riktlinjer 

om att vi ska jobba med religion eller religiösa aktörer. Svar nej.” I4 instämmer och menar att verktyg 

kring just religion saknas: 

 

Hade det varit ett annat tematiskt ämne ni frågat om hade jag kanske direkt tänkt på vilka verktyg vi 

har och verksamhet som jag vet sker för att använda dessa. Men vi har inte så mycket verktyg alls vad 

gäller hur man arbetar bäst med religionen som en faktor i utvecklingssamarbetet. Nej ärligt talat, den 

frågan känner jag inte igen i mitt arbete direkt. 
 

I5 säger att behov av verktyg och riktlinjer utifrån aktörer på plats inte märkts av, men menar att religiösa 

aktörer många gånger har svårt att formulera sig utifrån de normer som Sveriges regering står för. Det 

beror oftast på att de inte är så starka, och de starka trosbaserade organisationerna behöver inte alltid Sidas 

hjälp, menar I5: 

  

Starka religiösa organisationer kan få mycket pengar på annat håll, så de söker sig inte till Sida. Så vi 

träffar ofta svaga organisationer som då råkar vara religiösa, så det är inte i förhållande till religion. 

Däremot tycker jag att vi som handläggare kan behöva det (verktyg och riktlinjer) och att svenska 

regeringen behöver det, på policynivå. 
 

6.7 Bristande kunskap och uppmuntran 
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Flera av intervjupersonerna är överens om att kunskaper om religionens roll i utvecklingssamarbete är 

bristande inom Sida. De beskriver att det saknas kunskaper eller att de kunskaper som finns inte tas 

tillvara i arbetet. “Jag tror att vi har begränsad kunskap. Jag tror att det finns ett stort utrymme att lära sig 

mer om religionsfrågor och religiösa aktörer, hur de påverkas och hur de kan vara till nytta för 

utvecklingssamarbetet”, säger I3. Även I4 tycker att det saknas kunskaper på området men förtydligar att 

man måste arbeta med problemformuleringen för att ta reda på om det finns behov av mer kunskap på 

området. I4 menar att det kanske inte behövs mer än grundläggande principer om allas lika värde och 

religionsfrihet och att bristande kunskap kanske inte är det största hindret för utvecklingssamarbetet. 

Samtidigt problematiserar I4 detta och förklarar svårigheten med att inte riktigt veta: “Ju mer man vet om 

något och ju mer man sätter sig in i frågan desto mer skulle man se, så är det ju alltid.” 

I5 menar att kunskapsbristen är ett faktum inom Sida när det handlar om religionsfrågor och kopplar 

det till den allmänna kunskapsbrist som råder i ämnet i Sverige. 

 

I Sverige är det så, vi kan inte mycket alls. Jag känner mig ganska unik där, för jag är inte troende men 

har ett enormt intresse och har jobbat med frågorna. Jag tycker att folk relaterar till religion på ett mer 

okunnigt sätt än till andra frågor… Rent generellt är det ett ganska vedertaget faktum att svenskar inte 

är så religiöst upplysta. Men vi är heller inte särskilt färgade jämfört med andra, det är en fördel med 

det också. 
 

Några av intervjupersonerna har en annan synvinkel på kunskapsläget inom Sida. De menar att det finns 

goda kunskaper om religionens roll i utvecklingssamarbetet bland anställda men att den huvudsakliga 

bristen är att kunskapen inte tillvaratas. I1 säger: 

 

Jag skulle vilja säga att det finns mycket kunskap hos de individuella handläggarna men vi har inte 

systematiserat hur vi som organisation kan och bör arbeta med religionsfrågor. Så var och en sitter 

med sin kunskap. Vi skulle behöva bli bättre på att plocka in den och ha ett förhållningssätt som är 

tydligare. Men om ledningen skulle höra mig säga det så skulle de säga ”nej, inga fler positionspapper 

och riktlinjer”. Så vi känner litegrann att just nu har vi händerna bakbundna eftersom det finns ett 

behov att få hjälp med någon typ av riktlinjer. Och nu får vi ju faktiskt inte det, det är ganska 

tydligt...Vi behöver göra någonting åt den kunskap som finns, ta tillvara den på något sätt. Och se till 

så att vi alla jobbar enhetligt, men också att vi hjälper dem som kanske inte har den kunskapen, som 

kanske inte har jobbat i religiösa kontexter. Det skulle vi behöva bli bättre på. 
 

I6 uttrycker liknande tankar: “Kanske att det som saknas är den här samlade kunskapen och en samlad 

bild. Och veta hur vi ska tänka som Sida-tjänstemän. Jag tror att det kanske är allra främst det som 

saknas.” I2 instämmer med I1 och I6 och beskriver fördelen med att många på Sida har varit ute i arbetet 

och upptäckt att religionen är viktig. Vidare förklarar I2 att många handläggare har sin bakgrund i 

kyrkliga organisationer och därmed är kunniga men att kunskaperna i allmänhet ändå inte är särskilt höga 

bland handläggare. ”Det ligger inte på agendan här, åtminstone inte vad jag känner till. Då blir det att det 
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kanske glöms bort en del... Man tar inte upp det som en viktig fråga, vilket kan vara lite synd.” I2 

fortsätter: 

 

Det är så mycket annat som ska prioriteras och då blir kanske inte den här frågan lika viktig. Så tror 

jag det kan vara. Sen vet jag inte om det finns någon som ”äger” frågan över huvud taget på Sida. Jag 

funderar på om det finns någon på policynivå som är ansvarig för frågan, som det gör när man till 

exempel pratar om jämställdhet… Kunskaper om det behövs, det är ju det som har saknats. Det 

behövs både kunskaper här men också bland andra som jobbar med bistånd. Det saknas bland annat 

att man tar upp det på förberedelseutbildningar för de som jobbar utanför de trosbaserade 

organisationerna. Det går säkert att förbättra även där, det tror jag är viktigt. 
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7. Analys 

I detta kapitel analyserar vi resultatet som framkommit av intervjuerna i dialog med de teorier och den 

tidigare forskning som studien bygger på. Vi redovisar även våra egna reflektioner i en diskussion som 

förs löpande genom analysen. För att låta resultatet komma fram på ett naturligt sätt har vi tagit med några 

citat från intervjuerna. Vi har valt att dela in kapitlet i olika teman för att uppnå en tydlig struktur och för 

att underlätta för läsaren. 

 

7.1 Religion, en viktig komponent i utvecklingssamarbete 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever religion som en viktig fråga i utvecklingssamarbetet utifrån att 

det ofta rör sig i religiösa kontexter. Något som återkommer i studiens resultat är intervjupersonernas 

upplevelse av att religion får bristande uppmärksamhet inom Sida och att det har en negativ påverkan på 

utvecklingssamarbetet. Detta kan även utläsas i Ellis och Ter Haar (2006) forskning om religion i 

utvecklingssamarbetet mellan EU och Afrika, där de lyfter fram behovet av policyer kring frågorna. De 

menar att förståelse och kunskap undgås om religion inte tas i beaktning, vilket skapar hinder i arbetet. (s. 

360) Vi tolkar denna överrensstämmelse mellan våra intervjupersoners och Ellis och Ter Haar´s tankar 

som en indikator på att personliga upplevelser av religionens roll tenderar att krocka med styrande 

dokument. I fallet av vår studie upplever vi en samsyn om att religionsfrågor är viktiga men att det saknas 

policyer kring dem inom Sida. Vi frågar oss vad det kan bero på. För att få en bild av varför 

religionsfrågor inte har prioriterats inom Sida trots flertalet studier om vikten av dem i 

utvecklingssammanhang kan teorier kring sekularisering användas som utgångspunkt. Weber beskrev att 

sekulariseringen av samhället skulle öka i takt med moderniseringen och att religionen därmed skulle 

tappa sin betydelse. Byråkrati och vetenskap skulle ta över världen. Även Bergers (1967) teori om att 

samhället skulle segregeras i och med sekulariseringen kan förklara läget. Han menade att religion skulle 

försvinna allt mer inom de dominerande institutionerna i den offentliga sfären medan det till viss del 

skulle fortsätta existera i den privata sfären. (s. 133) I ljuset av Bergers teori ser vi att Sida, som en 

institution i den offentliga sfären, har separerats från andra delar i samhällslivet där religion får utrymme. 

Vi menar att intervjupersonernas upplevelser av religion som något viktigt också kan förklaras av Bergers 

teori om privatiseringen av religion. Kanske är det på grund av religionens förflyttning till den privata 

sfären som gör att intervjupersonernas tankar och Sidas utvecklingssamarbete inte överensstämmer helt. 

Boender et al. (2011) visar med sin forskning på att religion inte finns med i det naturliga tänkandet 

och agerandet bland utvecklingsarbetare då det främst är förknippat med personliga övertygelser. I deras 

studie lyfter de fram att sekulariseringen gjort att människor, och utvecklingsarbetare, i västvärlden är 

uppfostrade med ett sekulariserat tankesätt och därmed ser religion som ett begränsat fenomen. (s. 15) 

Givet vårt resultat håller vi inte med om deras generalisering av utvecklingsarbetare i väst. Vi menar att de 
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personer vi intervjuat generellt har ett öppet förhållningssätt till religionsfrågor och förstår vikten av att 

inkludera frågorna i utvecklingssamarbetet. Dock lyfter Boender et al. också fram att utvecklingsarbetare 

inom den holländska utvecklingssektorn tenderar att ha olika syn på religion på grund av det faktum att de 

representerar olika generationer. De visar på att de yngre anställda är betydligt mer öppna för religion än 

de äldre kollegorna och att det kan bero på historiken i Nederländerna där religion var en bidragande 

faktor till att deras samhälle var starkt segregerat fram till 1960-talet. (a.a. s.70-71) Även Hagevi (2005) 

förklarar en generationsskillnad när det gäller hur människor i de sekulariserade länderna upplever 

religion. Han menar, precis som Boender et al., att personer födda efter 1960 har ett ökat religiöst intresse. 

(s. 219) Detta ser han som en indikator på teorin om att sekulariseringen avtar och att en sakralisering nu 

bryter fram i det svenska samhället, det vill säga att religion får en allt större betydelse för människor och 

inom politiken. (a.a. s. 19-20) Även Noy (2009) håller med om det och förklarar att det har tagits större 

hänsyn till religion inom utvecklingssamarbete sedan början på 2000-talet. Han menar att 

sekulariseringsteorin därmed har bevisats vara felaktig och att idén om religionens försvinnande från den 

moderna världen inte stämmer. (s. 7-8) Vi har inte tagit reda på våra intervjupersoners ålder då vi ansåg 

att den informationen inte var av relevans för vår studie. Dock kan man applicera Boender et al.´s och 

Hagevis teorier på vår studie utifrån deras sammantagna upplevelse av religion som en viktig komponent i 

utvecklingssamarbetet. Hagevis teori om att religionen får en större betydelse för människor efter en tid av 

stark sekularisering kan förklara vår studies resultat. Däremot att religion skulle få en ökad betydelse inom 

politiken kan vi inte se, då frågorna fortfarande lyser med sin frånvaro inom Sida. Tittar vi på våra 

grannländer, som börjat utveckla och införa strategier för att närma sig religion inom 

utvecklingssamarbetet, så har Hagevis teori en starkare koppling. Vi tänker oss att skillnaden mellan läget 

i Sverige och länder som Norge, Nederländerna och Storbritannien kan bero på Hagevis förklaring om att 

Sverige är ett av de mest sekulariserade länderna i världen (a.a. s. 219). Kanske är det så att det därför tar 

längre tid för religionsfrågor att inkluderas på politisk nivå i det svenska samhället.  

I vårt resultat framkommer tankar om att våra grannländer har kommit längre än Sverige när det 

handlar om att uppmärksamma religionens roll i utvecklingssamarbetet. Intervjupersonerna upplever till 

viss del att Sverige ligger efter i det avseendet och att vi borde inspireras av våra grannländers försprång. 

Samtidigt framkommer en ambivalens kring detta, då några intervjupersoner upplever att det kanske kan 

räcka med våra grannländers framtagna dokument i ämnet. Det finns en tveksamhet kring att Sida skulle 

skapa policyer och strategier i frågorna, då det finns risk för att staten uppfattas som religiös vilket skulle 

kunna skapa hinder för samarbete med länder eller organisationer som inte delar detta. Ellis och Ter Haar 

(2006) går in på det när de förklarar att det kan upplevas som främmande och obekvämt att arbeta med 

religion i utvecklingssamarbete. De menar dock att det just ur den synpunkten är särskilt viktigt att 

frågorna får uppmärksamhet och att de tas seriöst. Eftersom religion har en viktig roll i många afrikanska 
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länder och för deras utveckling kan religion på policynivå i europeiska länder innebära stora fördelar för 

utvecklingssamarbetet. (s. 365) Under rubriken “Begreppets komplexitet” längre ner i analyskapitlet går 

vi närmare in på den ambivalens kring religionsfrågor som framkommer i resultatet. 

En aspekt som vi tänker kan ha viss inverkan på intervjupersonernas upplevelser av religion i 

utvecklingssamarbetet är deras egna personliga trosuppfattningar då de kan vara svåra att “ta avstånd 

från” i arbetet. Vi har inte frågat efter intervjupersonernas religiösa åskådningar men de har ändå i viss 

mån gett uttryck för att den personliga åskådningen har en betydelse. I6 säger till exempel:  

 
Jag tror att det finns en hel del personer som är kanske gamla missionärer eller som har jobbat inom 

trosbaserade organisationer. Speciellt när man jobbar med civila samhället så finns det ganska mycket 

utbyte, vi rekryterar personer som har jobbat för civilsamhällesorganisationer och personer som jobbar 

på Sida går ibland över och jobbar för civilsamhällesorganisationer. Och då blir det naturligt att det 

också är vissa som är trosbaserade organisationer. Men i och med att religion inte har så väldigt 

mycket utrymme på Sida så kan man inte säga att det har påverkat arbetet så mycket då.  
 

Detta går in i det vi diskuterade ovan utifrån Boender et al.´s (2011) forskning i Nederländerna kring 

erfarenheter av religion och dess påverkan på upplevelsen av frågorna i arbetet. Författarna menar att det 

personliga förhållandet till religion och religiositet påverkar hur uppmärksam man är på dessa frågor. Vi 

tänker att detta sträcker sig åt båda håll: är man själv religiös så kan det ge en ökad öppenhet för 

religionsfrågor i arbetet och är man “icke-religiös” kan det finnas ett motstånd att närma sig 

religionsfrågor i arbetet. Detta förhållande menar vi kan vara svårt att balansera då Sidas tjänstemän ska 

hålla sig neutrala och opartiska till analysmetoderna. Givet Sigurdssons (2009) teori befinner sig Sverige i 

ett postsekulärt tillstånd som präglas av modernitet, vilket betyder att både sekulära och religiösa krafter 

påverkar samhället. Han menar att staten i ett postsekulärt samhälle ska vara neutral och varken 

privilegiera religiösa eller sekulära livsåskådningar. (s. 322-323) Vi tolkar det som att intervjupersonerna 

inom Sida, som är en statlig organisation, ständigt påverkas av sekulära och religiösa påbud men att de 

måste förhålla sig neutrala till detta. Som I6 säger i citatet ovan har inte de anställdas eventuella religiösa 

trosuppfattningar inom Sida lett till att frågorna uppmärksammas, vilket skulle kunna tänkas bero på att 

man ska vara neutral, som Sigurdsson talar om.  

 

7.2 Upplevelse av brist på kunskap och uppmuntran 

Resultatet visar på tudelade meningar om hur kunskapsläget inom Sida ser ut. Flera intervjupersoner 

upplever att kunskaper om religionens roll i utvecklingsarbetet är bristande inom Sida och att det är den 

främsta orsaken till dess bristande uppmärksamhet. Som I3 uttrycker det: “Jag tror att vi har begränsad 

kunskap. Jag tror att det finns ett stort utrymme att lära sig mer om religionsfrågor och religiösa aktörer, 

hur de påverkas och hur de kan vara till nytta för utvecklingssamarbetet”. I1 har liknande tankar: “Om vi 

hade fått mer kunskap om hur olika grupper agerar utifrån religiös tillhörighet så tror jag att det hade gjort 
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det lättare för oss att arbeta, att förstå kontexten och veta hur vi ska kunna komma in för att kunna bidra 

till förändring.” Kunskapsfrågan uppmärksammas också i Boender et al.’s (2011) tidigare forskning i 

Nederländerna. Intervjupersonerna i deras studie tar upp kunskapsbrist kring religion men lyfter fram 

skillnaden mellan kunskap och religiös empati. De menar att kunskap är lätt att lära ut medan religiös 

empati, som är mer kopplat till personlighet, är svårare att lära sig. Vidare diskuterar författarna att 

religionens värde sällan diskuteras och inkluderas i utvecklingsprogram och utvärderingssystem. Detta 

menar de kan bero på en begränsad möjlighet att tillförskaffa sig kunskap om religion samt svårigheten att 

bedöma om man har tillräckligt med kunskap om religion för att göra en bra kontextanalys. 

Givet vårt resultat är kunskapsläget en problematisk fråga då det är svårt att avgöra om det saknas 

kunskaper. I4 säger till exempel: “Ju mer man vet om något och ju mer man sätter sig in i frågan desto 

mer skulle man se, så är det ju alltid.” Vi tolkar det som att man inom Sida skulle se behovet av 

religionsfrågorna bättre genom att ta till sig kunskap och ge utrymme för dem. Det verkar finnas en hel del 

kunskap kring religion att hämta men det finns svårigheter med att göra det och veta när man är “fullärd”. 

Samtidigt tänker vi att flera faktorer spelar in gällande hur kunskap upplevs och tillgodogörs. När det 

handlar om religion menar vi att den personliga trosuppfattningen, intresset och viljan till att närma sig 

dessa frågor är av relevans för kunskapsläget och öppenheten för kunskap i ämnet. Denna komplexitet kan 

ses i ljuset av Bergers (1967) teori om att religion flyttas över till den privata sfären och att normer och 

värderingar därmed behandlas som icke relevanta inom de offentliga institutionernas verksamheter (s. 

133). Att frågorna inte uppmärksammas inom Sida som en offentlig institution kan bero på att 

religionsfrågor i och med sekulariseringen har blivit en ickefråga, en så kallad “blind fläck”.  

Det råder delade meningar kring kunskapsläget bland våra intervjupersoner. I5 kopplar den bristfälliga 

kunskapen inom Sida till den allmänna kunskapsbrist kring religionsfrågor som råder i Sverige. I5 menar 

att svenskar är okunniga i ämnet och det är ett vedertaget faktum att svenskar inte är särskilt religiöst 

upplysta. Samtidigt menar flera av intervjupersonerna att det finns gott om kunskaper kring 

religionsfrågor men att kunskaperna inte tillvaratas från Sidas håll. Flera av dem beskriver alla de 

erfarenheter av arbete ute i fält bland anställda inom Sida som gör att det finns mycket kunskaper. 

Problemet verkar vara att Sida inte har systematiserat hur de kan och bör arbeta med religionsfrågor. I1 

menar att Sida behöver bli bättre på att tillvarata den kunskap som finns för att alla ska arbeta enhetligt 

med frågorna samt att de som inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet av arbete med frågorna behöver 

få stöd. Dock upplever I1 ett motstånd för att få igenom något sådant: 

 
Vi skulle behöva bli bättre på att plocka in den (kunskapen) och ha ett förhållningssätt som är 

tydligare. Men om ledningen skulle höra mig säga det så skulle de säga ”nej, inga fler positionspapper 

och riktlinjer”. Så vi känner litegrann att just nu har vi händerna bakbundna eftersom det finns ett 

behov att få hjälp med någon typ av riktlinjer. Och nu får vi ju faktiskt inte det, det är ganska tydligt. 
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Flera av intervjupersonerna har uttryckt liknande tankar. Vi tolkar det som att det finns vilja, kunskap och 

intresse bland intervjupersonerna att arbeta med religionsfrågor men att det inte uppmuntras inom Sida 

eller i några styrande dokument, vilket gör att frågorna faller undan. Detta framkommer även i Jones och 

Juul Petersens (2011) litteraturstudie över området för religion och utveckling där de förklarar att 

utvecklingsorganisationer undviker religionsfrågor i sina program och projektplaner. Ofta ses religion som 

något alternativt inom utvecklingsarbete, frånskilt från de huvudsakliga frågorna som 

biståndsorganisationer arbetar med. Författarna menar att detta är problematiskt då det förutsätter att 

organisationer är sekulära till sin form och därmed är separerade från att arbeta med religion. Vidare 

menar de att forskningen är begränsad när det kommer till religionens roll för utvecklingssamarbete inom 

sekulära organisationer. (a.a. s. 1300) Vi utgår från att Sida är en sekulär organisation utifrån Habermas 

(refererad i Brommesson och Friberg-Fernros, 2013) indelning av den offentliga sfären i en formell och en 

informell del, där den formella delen inkluderar staten och dess institutioner, liksom Sida. I den delen 

återstår det sekulära medan religionen tagit större plats i den informella delen, det civila samhället. (s. 11-

13) Att bristande incitament till att samla kunskap kring religionsfrågor inom Sida menar vi kan förklaras 

utifrån Jones och Juul Petersens forskning samt Habermas teori om sekularisering i den offentliga sfärens 

formella del. Denna bristande uppmuntran i frågorna inom Sida kan även ses i ljuset av Haynes (1997) 

forskning som visar på att politiska utvecklingsprocesser har förändrats på grund av sekulariseringen och 

att detta innebär ett mindre fokus på religion och religiösa grupper.  

 

7.3 Avsaknad av strategier, verktyg och metoder inom Sida 

Resultatet visar att intervjupersonerna upplever en avsaknad av strategier, verktyg och metoder för att 

närma sig religionsfrågor i utvecklingssamarbetet. I3 säger till exempel: “Då kan jag säga att vi saknar 

verktyg. Vi har inget förhållningssätt, vi har inga tydliga riktlinjer om att vi ska jobba med religion eller 

religiösa aktörer… Vi har inte så mycket verktyg alls vad gäller hur man arbetar bäst med religionen som 

en faktor i utvecklingssamarbetet”. Enligt Jones och Juul Petersen (2011) har religion länge varit en 

tabubelagd fråga och deras forskning visar på att biståndsorganisationer har undvikit dessa frågor i sina 

program och projektplaner (s. 1291-1292). Detta kan ses i ljuset av Noy´s (2009) förklaring av 

sekulariseringsteorin där han menar att den västerländska forskningen inom utveckling och religion har 

trängts undan under en lång tid på grund av vetenskapliga och politiska angreppssätt. Dock förklarar han 

att religion fått större utrymme sedan 2000-talets början, vilket vi har sett i några av våra grannländer (s. 

7-8). Själva menar vi att sekulariseringsteorin kan fungera som en förklaring till att Sida inte har några 

utarbetade strategier, verktyg och metoder i ämnet. Detta nämns även av flera av intervjupersonerna som 

orsak till att förekomsten av religionsfrågor inom biståndsarbetet har lyst med sin frånvaro. I4 ser att 

arbete med religionsfrågor kan vara en värdefull och viktig tillgång för sekulära aktörer och poängterar 



60 
 

vikten av att inkludera religionsfrågor på ett högt plan i biståndskedjan. I6 håller med och menar att man 

kanske undervärderat detta område. Religion har varit en ickefråga under en lång tid inom politiken och 

offentliga institutioner, som Sida är en del av. Som Berger (1967) beskriver det har sekulariseringen 

inneburit en privatisering av religion och en segregering från de dominerande institutionerna i den 

offentliga sfären. (s. 133) Vi tänker att Sidas frånvaro av verktyg och metoder kring religion därmed har 

nära koppling till denna samhällsutveckling. Bergers teori kan även förklara intervjupersonernas 

personliga inställning till att arbeta med religionsfrågor som överlag är positiv. De flesta av 

intervjupersonerna är överens om att religion bör få ökat utrymme i Sidas utvecklingssamarbete. I6 

förklarar att det behövs verktyg kring religion inte minst för att ha en samsyn på hur hanterandet av 

frågorna ska gå till och att det annars finns risk för att de ska hanteras på olika sätt överallt. Vidare tror I6 

att Sida skulle tjäna på att ta fram fler hjälpmedel. I1 säger: “Vi har ganska ofta saknat det (religion) i 

kontextanalyserna, det har inte fått tillräckligt utrymme…  Jag skulle säga att det är lite styvmoderligt 

behandlat och att det inte får så stort utrymme.” Av vårt resultat har vi alltså kunnat se en upplevelse av 

religion som en viktig komponent i arbetet, samtidigt som frågan lyser med sin frånvaro i Regeringens 

och Sidas styrdokument som ligger till grund för utvecklingssamarbetets utformning. Vi kopplar Bergers 

teori om religionens ökade betydelse i den privata sfären till intervjupersonernas öppenhet och positiva 

inställning till frågan.  

Ellis och Ter Haar (2006) förklarar i sin forskning att regeringar bör bygga relationer mellan politik 

och religion och att det är viktigt att ta sig an religion inom politiken i Europa. (s. 365) Även Boender et 

al. (2011) som undersökt religion i det holländska utvecklingssamarbetet menar att det är en förutsättning 

att organisationen man arbetar inom ger utrymme för religion på agendan. (s. 54) Forskarna är överens om 

vikten av att det övergripande utvecklingssamarbetet inom den offentliga sfären bör inkludera 

religionsfrågor då arbetet ofta utförs i en religiös kontext. Några av intervjupersonerna beskriver 

kontextanalyser, socialanalyser och konfliktanalyser som möjliga verktyg som religion skulle kunna 

inkluderas i, förutsatt att religionen utgör en viktig faktor i kontexten. Dock har inte Sida några strategier 

som säger att religion bör finnas med i analyserna förutom på en punkt som handlar om religionsfrihet. Vi 

tror att Boender et al. har en poäng i att incitamenten till att arbeta med religion bör komma från 

organisationen själv (Sida i det här fallet) då det är svårt att som enskild tjänsteman driva igenom en sådan 

fråga i en “sekulär organisation”. 

Att både praktiker (läs: våra intervjupersoner) och forskare tycker att frågan bör få större utrymme 

krockar med det faktum att Sida saknar metoder, verktyg och strategier för att göra det. Vidare framgår 

religionens betydande roll i den offentliga sfären inom teorierna postsekularisering och sakralisering. 

Brommesson och Friberg-Fernros (2013) beskriver Habermas teori om religionens återkomst i det 

postsekulära samhället, där de understryker att religion måste ges utrymme i det offentliga samtalet (s. 
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10). Vidare förklarar Hagevi (2005) att Sverige länge varit ett av de mest sekulariserade länderna i världen 

(s. 219) men att sekulariseringen nu har ersatts av en sakralisering, som innebär att religion fått en ökad 

betydelse i samhället. I och med sakraliseringen kommer politiken i allt större utsträckning att påverkas av 

religion. (a.a. s. 19-20) Denna åtskillnad mellan teori och forskning jämfört med hur det ser ut i praktiken 

inom Sida tycker vi är intressant att titta på för att försöka förstå vad skillnaden beror på. Vi menar att en 

mer passande teori i detta sammanhang är Habermas teori som Brommesson och Friberg-Fernros (2013) 

beskriver som utgår från att den offentliga sfären i samhället är uppdelat i en formell och en informell del. 

Den formella delen utgörs av staten och dess institutioner medan den informella delen utgörs av 

civilsamhället. Habermas menar att religionens plats i samhället getts en ökad betydelse, dock enbart i den 

informella sfären som består av det civila samhället. Denna teori menar vi kan förklara frånvaron av 

verktyg, metoder och strategier för religion inom Sida, som enligt Habermas tillhör den formella sfären.  

 

7.4 Begreppets komplexitet 
Det framkommer att religion är ett komplext begrepp och att det finns en ambivalens bland 

intervjupersonerna kring att arbeta med religionsfrågor. Nedan följer en analys utifrån de tillgångar och 

hinder som intervjupersonerna upplever i arbetet samt den ambivalens som kan utläsas kring religion i 

arbetet samt samarbete med andra aktörer. 

 
7.4.1 Tillgång 

Intervjupersonerna är enade om att arbetet med religion kan vara en tillgång i det långsiktiga 

utvecklingssamarbetet. Det kan vara en tillgång för såväl religiösa som icke-religiösa organisationer, 

menar I6: “Jag tror att även om man inte är en religiös organisation själv så måste man ta hänsyn till att 

människor är religiösa, och använder man det på rätt sätt så kan det ju bli en tillgång. Om man ser det som 

en tillgång tror jag att det kan vara en tillgång.” När det handlar om att nå ut till människor menar de att 

religion, i form av religiösa samarbetspartner, är en stor tillgång. De berättar om 

civilsamhällesorganisationers stora och utbredda nätverk som är en viktig resurs i arbetet, och om hur 

dessa organisationer ofta fungerar som inkörsport för att kunna påverka och förändra värderingar. Vi 

beskrev ovan att intervjupersonerna menar att kyrkan kan vara ett hinder för arbetet, men de ger även 

exempel på när kyrkan har fungerat som en positiv kraft. I1 beskriver till exempel hur katolska kyrkans 

roll haft en viktig påverkan i arbetet med rättighetsfrågor och även fungerat som en mobiliserande och 

organiserande kraft. Detta stämmer överens med Boender et al. (2011) som menar att religiösa 

församlingar och trosbaserade organisationer i utvecklingskontexter har stort stöd bland befolkningen och 

att de därmed når ut till en stor mängd människor. (s. 54) Haynes (1997) beskriver på en mer övergripande 

nivå och lyfter globaliseringen av världen som en bidragande faktor i arbetet med att nå ut till människor, 

då den erbjuder ökade kommunikationsmöjligheter. (s. 725) Dessa tankar om civilsamhällesorganisationer 
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som en viktig faktor i arbetet med att nå ut till människor bekräftas av Ziebert och Riegel (2009) som 

beskriver hur postsekulariseringen talar om att religion fungerar som en social kraft inom det civila 

samhället. (s. 299-301) Vi tror att man behöver investera i goda relationer till dessa organisationer då de 

många gånger är det enda sättet att nå fram till en viss grupp, vilket bekräftas av såväl intervjupersoner 

som teori och forskning då de menar att dessa organisationer erbjuder tillgång till enorma nätverk.  

Att religionen är påtaglig i utvecklingskontexter är ett faktum och något man måste vara medveten om 

och förhålla sig till i arbetet, säger intervjupersonerna. I2 uttrycker: “Det gick ju inte att säga att man inte 

var religiös” och I5 sammanfattar: “Världen är religiös och då får man förhålla sig till det”. Detta kan 

kopplas till teorin om sakralisering, som Hagevi (2005) beskriver handlar om att religion betyder alltmer 

för allt fler människor inom allt fler samhällsområden. (s. 20) Givetvis är religion något som måste tas 

hänsyn till i arbetet, vilket intervjupersonerna uttrycker ovan. Haynes (1997) talar i sin forskning om att 

religion på olika sätt berör människor både genom vad den säger och gör och menar att den inte enbart 

verkar på individnivå utan även på samhällsnivå (s. 709-710). Detta tänker vi är en väsentlig vetskap och 

ett tecken på att religion kan fungera som tillgång inom utvecklingssamarbetet och något som kan arbetas 

med på många olika sätt.  

 

7.4.2 Hinder 

Samtliga intervjupersoner är överens om att religion även kan utgöra ett hinder och fungera som en 

negativ, bromsande kraft i arbetet och beskriver olika exempel på hur det kan yttra sig. Flera 

intervjupersoner pekar på den konservativa kraft religion kan innebära och kopplar bland annat det 

till ställningstagande mot kvinnors och homosexuellas rättigheter, som ofta är ett laddat område 

inom de religiösa kontexter intervjupersonerna kommer i kontakt med. I1 menar att det finns en nära 

koppling mellan religionsfrågor, värderingar och rättighetsfrågor, och att de ibland krockar med det 

svenska biståndets värderingar: “Det är ofta kyrkan som ligger bakom, eller organisationer som 

ligger väldigt nära kyrkan, som motarbetar respekten för hbtq-personers rättigheter…” I2 beskriver 

att stridigheter mellan kyrkor inte är ovanligt och att religionen utnyttjas politiskt, vilket utgör ett 

stort hinder i arbetet. Detta kan kopplas till Ziebert och Riegel (2009) som beskriver att religion 

fungerar som en källa till värderingar och normer för många människor, de beskriver även att 

religion har en stor påverkan på politiken i samhället. (s. 299) Ellis och Ter Haar (2006) beskriver i 

sin forskning hur maktutövande och beslutsfattande ofta sker inom religiösa ramar och menar att det 

är av största vikt att man tar hänsyn till religionsfrågor i utvecklingssamarbetet. (s. 362) Efter att ha 

sammankopplat uppsatsens resultat med forskning och teorier kan vi gång på gång konstatera att 

detta är ett mycket komplext och känsligt område. Vi tolkar detta resultat i relation till teori och 

forskning som att de hinder som tydliggörs i arbetet med religion inom utvecklingssamarbete 
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behöver tas hänsyn till och arbetas med på ett övergripande plan för att komma åt de strukturer som 

bromsar arbetet. När man börjar komma nära människors personliga värderingar och tränga sig 

igenom den privata sfären är det viktigt att inta ett professionellt förhållningssätt och möta 

människor på rätt sätt, för att förändring ska kunna bli möjlig. Religion, politik och utveckling har en 

ömsesidig påverkan och är tätt sammanflätade med varandra och dessa olika delar behöver tas i 

beaktning i arbetet, vilket Brommesson och Friberg-Fernros (2013) understryker då de presenterar 

Habermas tankar om den postsekulära tiden och vikten av att religion och samhälle möts. (s. 10).  

Då kyrkan ofta står för föråldrade värderingar i de kontexter som intervjupersonerna arbetat i, 

och samtidigt utgör en maktposition i samhället är det mycket viktigt att ha kunskap om hur man på 

bästa sätt arbetar för att kunna påverka och uppnå förändring. Man måste även vara medveten om 

det faktum att religion alltid existerar i ett samhälle, även om det tar sig uttryck på mer eller mindre 

explicita sätt och att religion påverkar olika delar av samhället, på såväl mikro- som makronivå. 

Inom utvecklingssamarbetet är det viktigt att veta hur man på ett effektivt sätt motverkar hinder och 

arbetar för förändring inom samhällets olika sfärer, vilket Brommesson och Friberg-Fernros (2013) 

beskriver utifrån Habermas tankar. Habermas är tydlig med sin teori om att religion alltid har, och 

alltid kommer att, existera i samhället och menar att religionen har en given roll inom den kulturella 

delen av samhället men att den måste få ta plats även inom den offentliga delen. Han menar även att 

religiösa aktörer bör få utrymme inom det demokratiska samhället. (s. 10) Haynes (1997) står för en 

annan syn vad gäller religionens plats i samhället och beskriver hur sekulariseringen inneburit att 

samhällen sakta men säkert rört sig från att vara centrerade kring kyrkan till att dess makt och 

auktoritet kraftigt har förminskats. (s. 712) Noy (2009) menar dock att den klassiska 

sekulariseringsteorin visat sig vara felaktig och visar på ett större hänsynstagande till religion inom 

utvecklingsarbete det senaste decenniet. (s. 7) Som forskare måste man förhålla sig till olika teorier 

och empiriska fynd och själv värdera den information som finns tillgänglig.  

Vår tolkning och reflektion kring kyrkan och religiösa aktörer och dess plats i samhället, utifrån 

resultat, teori och forskning, är att det råder delade meningar kring dess roll och funktion, både kring 

utrymme och prägel men också kring vilka konsekvenser som kan uppstå. Intervjupersonerna ger 

ytterligare exempel på när kyrkor kan utgöra hinder i arbetet. I2 beskriver till exempel att kyrkor kan 

ha en tendens att motverka biståndets syften genom att de ofta är mansdominerade, hierarkiska och 

odemokratiska, men understryker vikten av att föra en dialog och försöka nå varandra: ”Antingen 

avbryter man samarbetet eller också så fortsätter man samarbetet och fortsätter dialogen och 

diskuterar de här frågorna. Och det har väl flera valt då att trots allt försöka ha en dialog kring det 

hela och försöka jobba ekumeniskt med kyrkorna.” Denna ambivalens kring samarbete med 

religiösa aktörer och dess utrymme bekräftas i Boender et al.’s (2011) forskning som visar på att det 
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råder delade meningar om att samarbeta med trosbaserade organisationer. Författarna beskriver hur 

vissa av studiens intervjupersoner förespråkar ett ökat förtroende till kyrkor som 

partnerorganisationer medan andra menar att kyrkor i utvecklingskontexter inte alltid stämmer 

överens med biståndet och dess värderingar och därför bör få begränsad plats i 

utvecklingssamarbetet. (s. 36) Detta kan ses i ljuset av postsekulariseringen som beskrivs i 

Brommesson och Friberg-Fernros (2013), där de hävdar att det pågår en diskussion angående om 

religionsfrågor bör bannlysas från den offentliga sfären eller ej. (s. 12)  

Ett hinder som flera av intervjupersonerna upplever särskilt problematiskt är frågor kring 

jämställdhet. I5 menar exempelvis att det råder obalanser när man tittar på jämställdhet inom 

religiösa organisationer. Detta kan innebära svårigheter för Sida, då de måste ta ställning till om de 

bör stödja en sådan partner eller verksamhet och i förlängningen, vilka effekter som skulle komma 

av det. Även detta kan kopplas till ovan nämnda tankar om samarbete mellan olika aktörer och vilka 

implikationer som kan uppstå. Vi tänker att det krävs stor tydlighet, en vilja att förstå den andra 

kulturen/kontexten/aktören, tålamod och en dialog kring utvecklandet av samarbeten för att undvika 

missförstånd och för att säkra ett stabilt arbete. Detta kan även knytas an till ett annat hinder som 

flera av intervjupersonerna tar upp, nämligen att Sidas stöd inte alltid har använts på det sätt som 

man kommit överens om. De beskriver hur medlen använts i felaktiga syften och I6 exemplifierar 

detta med att beskriva hur pengar emellanåt gått till missionerande verksamhet. I3 menar att om 

garantin för att biståndet använts på rätt sätt saknas, kan det få konsekvenser för arbetet och pekar 

samtidigt på att det till viss del kan handla om sekulariserade aktörers brist på förståelse för religiösa 

aktörer. Detta bekräftas av I6 som menar att det svenska sekulariserade samhället innebär 

svårigheter för oss att förstå hur mycket religion faktiskt betyder i människors vardag. Boender et al. 

(2011) beskriver hur vi i väst skiljer mellan religion och sekularitet och hur sekulariseringen präglat 

våra tankar sedan barnsben. Vi tenderar att se religion som något privat, men författarna menar att 

det synsättet inte fungerar i utvecklingssammanhang då religion utgör en mycket integrerad del av 

samhället. (s. 15) Även Ellis och Ter Haar (2006) visar i sin forskning på hur synen på religion inom 

utvecklingssamarbetet är präglat av det europeiska synsättet, som inte stämmer överens med större 

delen av världens befolkning. (s. 355) Detta kan ses i ljuset av sekulariseringsteorin, där Berger 

(1967) beskriver hur religionen enbart existerar inom den privata sfären och hur den sakta men 

säkert skulle segregeras från offentligheten och dess institutioner. De normer och värderingar som 

fanns inom den privata sfären skulle enligt Berger inte ses som relevanta. (s. 133) Med denna 

bakgrund tolkar vi intervjupersonernas uttryck, vad gäller brist på förståelse mellan sekulära och 

religiösa aktörer, som ett bevis på de olika verkligheter som länge präglat våra samhällen. I väst har 

vår uppväxt sedan lång tid präglats av sekulariseringens tankar, idéer och praktik medan den 
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religiösa prägeln varit påtaglig i de utvecklingskontexter som intervjupersonerna refererar till.  

 

7.4.3 Ambivalens kring att arbeta med religion 

Intervjupersonerna beskriver religion både som hinder och tillgång i arbetet. I4 ger exempel på hur ett 

ökat antal medlemmar i en församling kan ge både negativa och positiva konsekvenser, i form av till 

exempel konfliktskapande och i det långa loppet krig, men även positiva förändringar av värderingar och 

beteenden. Denna inställning till att använda sig av religion i arbetet beskrivs i Boender et al. (2011) där 

studiens intervjupersoner har delade meningar om effekter av religion och religiösa aktörer som partner, 

då vissa uppmuntrar ett ökat förtroende gentemot kyrkor medan andra ställer sig skeptiska till detta och 

förespråkar ett begränsat utrymme för kyrkor i samarbetet. (s. 36) 

Såväl intervjupersoner som forskning visar på komplexiteten och en ambivalens när det gäller att 

arbeta med dessa frågor. Jones och Juul Petersen (2011) menar att det finns en syn på religion som något 

alternativt och radikalt och att utvecklingsarbete med religiösa inslag ofta beskrivs som mer äkta än andra 

former av sociala insatser. (s. 1300) I5 lägger ingen värdering i det utan menar att alla områden har sina 

styrkor och svagheter. Synen på religion som något alternativt kan ses i ljuset av sekulariseringen som 

beskrivs av Noy (2009) där han menar att religion i relation till utvecklingsarbete fått större fokus på 

senare år. Han understryker vikten av att omvärdera de sekulära tankarna då teorin om religionens 

frånvaro i samhället visats vara felaktig och menar att dessa tankar kopplas till en västerländsk syn på 

social och ekonomisk utveckling. (s. 7) Vår tolkning är att sekulariseringen av samhället, som givetvis 

präglar Sida och deras arbete, har inneburit att religion inte naturligt tas i beaktning i 

utvecklingssamarbetet. Detta i sin tur tänker vi kan göra att intervjupersonerna upplever detta som en 

komplex fråga. I5 menar att man måste se dessa frågor i ett större perspektiv och fundera kring vilka 

konsekvenser det skulle innebära att ta fram en strategi kring religion. 

Flera intervjupersoner beskriver religion som ett komplext begrepp och I3 menar att det krävs en 

finkänslighet då man pratar om vad som är religiöst och inte. Vidare beskriver I1 hur känsligt det kan vara 

att närma sig dessa frågor då man kommer så nära inpå människors tros- och beteendemönster samt 

svårigheten med att generalisera kring religiösa grupper. Av resultatet kan även en ambivalens bland 

intervjupersonerna utläsas kring deras åsikter om religion och trosbaserade organisationers positiva och 

negativa inverkan i arbetet. Detta stämmer överens med Ellis och Ter Haar´s (2006) beskrivning av 

problematiken kring trosbaserade organisationer, då de både fungerar som tillgång och hinder exempelvis 

genom att både legitimera och motverka våld. Trots detta menar de att samarbete med dessa 

organisationer är viktiga för internationella aktörer och EU, då det genererar en bättre kunskap och ökad 

förståelse för den aktuella kontexten. (s. 156-158) I5 talar om Sidas roll som biståndsaktör och 

hanterandet av det faktum att kristna aktörer dominerar på utvecklingsarenan. Jones och Juul Petersen 
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(2011) beskriver den dramatiska ökningen av trosbaserade aktörer på senare år och menar att de står för en 

framträdande roll inom utvecklingsarbete. (s. 1293) I4 uttrycker ambivalens kring huruvida framtagande 

av policyramverk kring religionsfrågor gagnar Sidas verksamhet men menar att det är en mycket svår 

avvägning. I5 ställer sig skeptisk mot att även Sida skulle ha ett tydligare fokus mot religionsfrågor, men 

vi menar att flera av intervjupersonernas uttryck för behov av riktlinjer är viktiga att ta på allvar.  

I Sidas strategi kring demokratisering och yttrandefrihet står det att de ska samarbeta med religiösa 

aktörer, vilket I3 menar är ett sätt att nå förändring på olika plan och understryker vikten av att arbeta 

tillsammans med dessa aktörer. I5 menar att det finns ett behov av att utveckla samarbetet med religiösa 

aktörer men att det måste finnas ett ömsesidigt intresse: “De vill ju inte alltid ha stöd från oss, för då 

måste de ha insyn och styrning av en främmande makt. De kanske inte vill det…” Dessa tankar kan 

kopplas till Haynes (1997) som menar att religiösa grupper karaktäriseras av strävan efter att göra på sitt 

eget sätt och inte underordnas styrande organ. Haynes beskriver även att ett nära samarbete och relation 

mellan kyrka och stat innebär ett mindre motstånd till att anpassa sig till dagens moderna samhälle samt 

att religiösa organisationer i väst ofta utvecklar en empatisk relation till politiska makthavare över tid, 

trots att de många gånger inte står för samma åsikter. (s. 726, 710) Ellis och Ter Haar (2006) anser att 

samarbetet mellan utvecklingsaktörer och religiösa nätverk bör utvecklas inom samhällets olika sfärer (s. 

365) och Jones och Juul Petersens (2011) forskning visar på en efterfrågan på ett ökat samarbete mellan 

organisationer och religiösa aktörer inom utvecklingssamarbetet. (s. 1295) Detta stämmer överens med 

Brommesson och Friberg-Fernros’s (2013) tankar om postsekulariseringen, då de förespråkar religionens 

utbredning inom den offentliga sfären. De beskriver dock hur utbredningen enbart skett inom det civila 

samhället, som utgör den informella offentliga samhällssfären. (s. 12-13) Vår tolkning av detta resultat i 

förhållande till tidigare forskning och teori är att det finns behov av ett ökat samarbete och en större 

ekumenik för att nå ett mer effektivt och framgångsrikt resultat. Det finns även behov av en större 

spridning av arbetet med religionsfrågor inom samhällets olika delar och vi tänker att ett större och 

djupare samarbete mellan olika aktörer som befinner sig på olika nivåer och plattformer kan vara en 

positiv faktor i arbetet. Samtidigt kan man utläsa en ambivalens kring detta hos intervjupersonerna och vi 

menar att det är en komplex fråga med många aspekter att tillgodose. Som I5 nämner är det inte alltid helt 

enkelt att ingå samarbete med aktörer på plats, då det många gånger handlar om drivna grupper som inte 

vill hamna i beroendeställning och underordnad position gentemot det styrande organet.  

 

7.5 Religiösa- och ickereligiösa aktörer 

Jones och Juul Petersen (2011) beskriver hur majoriteten av ny forskning inom området inriktar sig på 

religionens och religiösa aktörers positiva värde inom utvecklingssamarbetet och menar vidare att 

forskning kring religionens roll inom sekulära organisationer i relation till utvecklingssamarbete är 
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mycket begränsad. (s. 1300) Noy (2009) diskuterar sekulariseringen och menar att religionen får olika 

mycket utrymme inom olika områden och berättar till exempel att västerländsk forskning inom religion 

och utveckling under lång tid trängts undan på grund av vetenskapliga och politiska angreppssätt som 

blundat för religiösa aspekter och dess påverkan i samhället. (s. 7-8) Religionens värde i kontexten 

diskuteras inte generellt menar Boender et al. (2011) och visar på att religiösa aspekter ofta begränsas till 

att kartlägga religiösa aktörer inom kontextanalyser. (s. 25) Under intervjuernas gång märkte vi hur 

intervjupersonerna lätt hamnade i att prata om trosbaserade organisationer, trots att vi inte frågat om det. 

Vi tror att detta kan förklaras med ett bristande tänk kring religion och icke-religiösa aktörer i 

sekulariserade länder då man i första hand inte tänker att religion kan vara en tillgång även där. Detta 

bekräftas av I2 som uttrycker: “Det har jag inte ens tänkt på.”  

När det kommer till samarbete med religiösa aktörer visar Boender et al.’s (2011) forskning på en 

ambivalens kring detta. De förklarar detta genom att hänvisa till den sekulära utvecklingen och berättar att 

holländska organisationer inte ställer krav på att arbeta med religion eller religiösa aktörer. De menar 

vidare att det är svårt att förhålla sig till dessa frågor på grund av avsaknad av strategier gällande religion. 

(s. 36, 25) Det framkommer i vårt resultat att samarbete med religiösa aktörer både kan vara mycket 

positivt men även svårt på många sätt. Intervjupersonerna beskriver, likt de holländska intervjupersonerna 

i Boender et al.’s studie, att det kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till dessa frågor då det inte 

finns några övergripande krav eller riktlinjer på Sida. Vi är beredda att hålla med författarna om att 

ambivalensen kan bero på att Sida inte har något uttalat tänk kring detta samt att det grundar sig i vårt 

sekulariserade svenska samhälle. I4 menar att sekulariseringen hindrat förekomsten av religionsfrågor i 

utvecklingssamarbetet och säger: “Jag tror att det kan vara ett problem ibland att Sverige är ett väldigt 

sekulariserat land och precis som vi är ett sekulariserat land så är biståndsarbetet ganska sekulariserat 

förutom när det handlar om trosbaserade organisationer.” I2 är positiv till att också icke-religiösa aktörer 

kan arbeta med dessa frågor med tanke på att de är mer neutrala i förhållande till religiösa aktörer. 

Boender et al (2011) menar att det personliga förhållandet till religion kan avgöra hur uppmärksam man är 

för dessa frågor, men menar samtidigt att religiös empati växer fram med erfarenheter och är relevant både 

för icke-religiösa och religiösa organisationer. (s. 40) Det framkommer i vårt resultat att majoriteten av 

intervjupersonerna ser ett behov av att arbeta med religionsfrågor även utanför trosbaserade 

organisationer. I3 säger: “Jag tror att många av våra partners skulle kunna lära sig mer av religiösa aktörer 

och jag tror det är viktigt att partners har en förståelse för religiösa aktörer för att de verkar i länder som 

domineras av religiösa aktörer.” Dessa tankar kan ledas till Habermas syn om postsekulariseringen som 

beskrivs i Brommesson och Friberg-Fernros (2013) då han beskriver det postsekulära samhället som en 

plats där det råder en stor generositet och förståelse mellan religiösa och icke-religiösa individer. (s. 11) 
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8. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att bidra med en förståelse för hur anställda på Sida upplever religionsfrågor 

som komponent inom utvecklingssamarbetet i religiösa kontexter. Studiens resultat visar att 

intervjupersonerna, som är anställda inom olika enheter på Sida, generellt upplever att religion får 

bristande utrymme i utvecklingssamarbetet. Det framkommer att mycket av arbetet sker i religiösa 

kontexter och att det finns behov av arbetsinsatser på plats som inkluderar religionsfrågor för att kunna 

närma sig problematiken. För att göra det krävs dock verktyg och metoder kring arbete med 

religionsfrågor vilket intervjupersonerna är överens om saknas inom Sida. Vidare upplever de att det till 

viss mån saknas kunskap kring religion i utvecklingssamarbete, men framför allt att den kunskap som 

finns inte tillvaratas inom Sida. Det finns inga styrande dokument som uppmuntrar till att arbeta med 

frågorna vilket intervjupersonerna menar är en brist då detta försvårar ett enhetligt arbete med 

religionsfrågor inom Sida. 

Resultatet visar även att religion är ett komplext ämnesområde och att intervjupersonerna upplever en 

ambivalens kring att arbeta med frågorna då det både kan skapa hinder och innebära tillgångar i arbetet. 

Vidare beskriver de att trosbaserade organisationer många gånger har ett stort mervärde i religiösa 

kontexter då de har förmågan att nå ut till många fler människor än icke-religiösa organisationer. 

Samtidigt finns en aktsamhet i intervjupersonernas inställning till samarbetet då Sidas medel inte ska 

stödja missionsarbete eller evangelisation, vilket de menar kan vara svårt att urskilja i vissa fall.  

Trots viss ambivalens i frågan är intervjupersonerna generellt positivt inställda till religionens roll i 

utvecklingssamarbetet och menar att frågorna borde uppmuntras inom Sida. Det faktum att det saknas 

strategier, policyer och uppmuntran från Sidas håll menar vi kan förklaras utifrån Habermas (refererad i 

Brommesson & Friberg-Fernros, 2013) teori om sekularisering inom statliga institutioner i den formella 

sfären, där Sida ingår (s. 11-13). Vidare kan Bergers (1967) teori om privatisering av religion förklara att 

frågorna anses vara viktiga bland intervjupersonerna men inte inom den offentliga myndigheten Sida (s. 

133).  

En slutsats som vi drar utifrån vår tolkning av intervjupersonernas beskrivningar är att det råder 

oklarheter kring religionsfrågor i utvecklingssamarbetet inom Sida och kring hur de anställda kan närma 

sig dessa frågor i arbetet. Dessa oklarheter menar vi bygger på att det inte finns några styrande dokument 

som vägleder inom ämnet och att den allmänna åsikten bland intervjupersonerna är att detta är något som 

saknas. Vi förstår problemet med att införa ytterligare strategier kring ämnet då Sida har en uppsjö av 

styrande dokument men hänvisar till det intresse kring frågorna som vi har utläst bland intervjupersonerna 

och att de anser att religion får för lite utrymme i utvecklingssamarbetet. Samtidigt är vi medvetna om att 

vi enbart har intervjuat en liten del av Sidas anställda, vilket gör att vi inte kan säga något om hur hela 

Sida ställer sig till dessa frågor. De vi har träffat är också någorlunda insatta i ämnet vilket givetvis sätter 
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sin prägel på resultatet. Ändå menar vi att vårt resultat visar på något som kan spegla något större, vilket 

skulle kunna undersökas närmare i fortsatt forskning. 
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9. Förslag på fortsatt forskning 

I detta avslutande kapitel presenteras våra förslag på vidare forskning inom området. 

Under studiens gång har vi satt oss in i det spännande fältet kring religion och utveckling och fått 

insikt om hur komplext detta område är. Frågorna om religionens roll i relation till biståndsaktörer och 

utvecklingssamarbete är många och blir mer och mer aktuella. En förutsättning för att höja kunskapsnivån 

när det kommer till religion är att såväl trosbaserade som sekulära organisationer kan inta ett 

professionellt förhållningssätt till religion. Med dessa tankar som utgångspunkt föreslår vi vidare 

forskning kring synen på religionsfrågor inom sekulära, icke-religiösa, organisationer. Hur tänker de kring 

arbetet med religionsfrågor och vilken plats de bör få? Vi tänker även att en spännande vinkel skulle 

kunna vara att undersöka hur trosbaserade organisationer upplever samarbetet med Sida, med tanke på 

frågor kring religion och dess utrymme inom arbetet. Hur uppfattar trosbaserade organisationer att Sida 

hanterar dessa frågor?  
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of Global Studies, University of Gothenburg.  

 
Ziebertz, H.-G., & Riegel, U. (2010) Europe: A Post-secular Society?. International Journal  

of Practical Theology. 13(2), 293-308. doi: 10.1515/IJPT.2009.18 
 
Ödman, P.-J. (2006). Tolkning, förståelse, vetande – hermeneutik i teori och praktik. 

Stockholm: Norstedts Akademiska förlag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sida.se/Publications/Import/pdf/sv/Om-svenskt-bist229nd-och-utvecklingssamarbete_3254.pdf
http://www.sida.se/Publications/Import/pdf/sv/Om-svenskt-bist229nd-och-utvecklingssamarbete_3254.pdf
http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2014/Mars-2014/Tydligare-inriktning-pa-bistandet/
http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/ReligionDev_RPC/working_paper_55.pdf
http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/ReligionDev_RPC/working_paper_55.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Vilka religiösa kontexter har du erfarenhet av att arbeta i/med? 

 

Vilka behov av att arbeta med religionsfrågor upplever du att du kommit i kontakt med i ditt arbete? 

 

Har du märkt av att aktörer på plats har behov av verktyg och riktlinjer i arbetet med religionsfrågor i ditt 

arbete? I så fall, på vilket sätt? 

 

Upplever du att religion kan vara en tillgång i det sociala utvecklingssamarbetet? I så fall, på vilket sätt? 

 

Upplever du att religion kan vara ett hinder i det sociala utvecklingssamarbetet? I så fall, på vilket sätt? 

 

Finns det några metoder och verktyg att använda sig av på Sida för att närma sig religionsfrågor i det 

sociala utvecklingssamarbetet? I så fall, vilka? 

 

Upplever du att religionsfrågor ges tillräckligt med utrymme i Sidas sociala utvecklingssamarbete? 

 

Upplever du att det på Sida råder bristande kunskaper om religionens roll i utvecklingssamarbete? I så 

fall, på vilket sätt? 

 

Hur upplever du att religiösa behov tillgodoses utifrån de riktlinjer som finns på Sida idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Samtyckesbrev 

Syftet med studien är att bidra till förståelse för hur anställda på Sida upplever religionsfrågor som 

komponent inom utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. 

       

Du har blivit tillfrågad att delta som intervjuperson i vårt insamlande av empiri därför att du besitter viktig 

kunskap och erfarenhet som är av stort värde för vår uppsats. Du är anställd på Sida, har insikt i Sidas 

långsiktiga utvecklingssamarbete och har erfarenhet av utvecklingssamarbete i religiösa kontexter vilket 

är våra tre kriterier för urvalet av intervjupersoner. 

       

Intervjun kommer att pågå under max en timme och spelas in på band för att underlätta vårt minne. 

Bandupptagningen kommer att förstöras efter analysen. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du är 

fri att när som helst avbryta utan närmare motivering. Du har även rätt att vara anonym. 

       

Efter uppsatsens färdigställande kommer du erbjudas att ta del av resultatet. Den färdiga 

magisteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i Diva. 

      

Vid frågor, kontakta:      

Sara Lind 

Telefon: 0736385784 

E-mail: lind.sara@hotmail.com       

 

Rebecca Zakrison       

Telefon: 0702377438 

E-mail: rebecca_zakrison@hotmail.com 

             

Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie. 

     

       

...........................   ............................   ................................................................... 

Ort                         Datum                     Namnteckning                      


