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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att kritiskt analysera hur sekulära organisationer förhåller sig till 

religionsfrågor i utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. Våra frågeställningar berör hur 

organisationerna förhåller sig officiellt till religionsfrågor i utvecklingssamarbetet, hur de förhåller sig till 

dessa frågor i praktiken samt hur organisationerna beskriver mötet mellan den sekulära ideologin och den 

religiösa kontexten. För att ta reda på detta har vi utfört sju kvalitativa intervjuer med anställda inom 

sekulära organisationer som är väl insatta i organisationernas strategiska och operationella arbete samt i 

deras ideologiska grunder. Vi har även studerat organisationernas officiella dokument. Studiens resultat 

visar att samtliga organisationer saknar riktlinjer kring religion, att det inte förs någon aktiv dialog kring 

religionsfrågor inom organisationerna samt att organisationerna till stor del förhåller sig till religionsfrågor 

genom att bekräfta och respektera dess förekomst i arbetet. Det framkommer även att religiösa ledare ses 

som en tillgång och att religion ses som ett verktyg när det kommer till att förankra arbetet. Resultatet 

visar vidare på att organisationerna delvis förhåller sig till frågorna genom att beskriva dem i mer sekulära 

termer och pratar snarare om exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati än om religion i arbetet i de 

religiösa kontexterna. I analysen av det insamlade materialet har vi utgått från teorier om sekularisering, 

postsekularisering, stigberoende, historisk institutionalism samt postkolonialism och även tidigare 

forskning inom det aktuella området, vilka på olika sätt belyser området kring sekularitet, religion och 

utveckling. 

 

Abstract 

The main aim of this study is to analyze how secular organizations deal with religion in international 

development work, both officially and practically, and how they describe the meeting between the secular 

ideology and the religious context. To answer these questions we have interviewed seven employees of 

different secular organizations who are well familiar with the organization’s operational as well as 

strategic work. The study also examines the official documents of each organization. The result show that 

none of the organizations has any policies about religion and that there is no active dialogue about how to 

deal with religion within the organizations. The results also show that religion is described as a tool and a 

resource for change rather than is implemented in the development work. Further, the dialogue around 

religion is often translated into secular terms. In order to problematize and to analyze the results, the study 

has mainly been inspired by theories of postcolonialism, secularism, path dependency and historical 

institutionalism which all together highlight the issue of secularism, religion and development. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande ord och Problemformulering 

I vår magisteruppsats “Religion i utvecklingssamarbete” studerade vi hur anställda inom Sida upplever 

religionsfrågor som komponent inom utvecklingssamarbetet i religiösa kontexter och kom fram till att 

dessa frågor får “bristande uppmuntran och uppmärksamhet” inom Sida. (Lind och Zakrison, 2014) Temat 

“religion och utveckling” synliggörs alltmer, både runtom i våra grannländer men även i Sverige, då 

påtryckningar från framförallt religiösa aktörer och forskare har lett till att ämnet uppmärksammas och 

diskuteras i större utsträckning. I Nederländerna samlar man till exempel akademisk kunskap och 

praktiska erfarenheter inom den holländska plattformen för frågor kring religion och utveckling för att öka 

kunskapen inom området. (Knowledge Centre Religion and Development, u.å.) I en norsk rapport om 

religion och utveckling understryks vikten av en ökad religionskompetens rent allmänt men framförallt 

hos de aktörer som verkar i områden där religion har en betydande roll. (Oslo Center for Peace and 

Human Rights, u.å.) Ämnet är omdebatterat även i Storbritannien där man i rapporten “Religions and 

Development Research Programme” skriver att det inte räcker att enbart fokusera på religiösa aktörer för 

att täcka in utvecklingsområdet. (University of Birmingham, 2011)  

Religion och utveckling är ett aktuellt ämne och samtal mellan olika aktörer om hur man bör arbeta och 

gå vidare med dessa frågor förs löpande vilket har gett ringar på vattnet. Hösten 2014 tillsattes exempelvis 

en tjänst på Sida med tematiskt ansvar för religion, som en effekt av påtryckningar från olika håll i 

samhället. Den 29 januari 2015 anordnade Sida ett “Development Talks” med inbjudna talare inom 

området som handlade om religionens roll inom utvecklingssamarbetet. De talade bland annat om 

religionens påverkan på samhället och vice versa, att man bör undersöka religionens roll och påverkan 

genom strukturer snarare än genom individer samt menade att religion som fenomen förändras över tid 

och att det finns en risk att vi fastnar i föråldrade synsätt. Talarna underströk vikten av att se på världen 

utifrån hur den ser ut idag och att utvecklingssamarbetet kan bli mer effektivt genom att integrera religion 

i analyser. Religion finns överallt och sträcker sig utanför trosbaserade organisationer och andra religiösa 

aktörer, vilka ofta är de aktörer som nämns i arbetet med religion och utveckling. 

        Religionens betydelse ser enligt Sidas rapport “Religionens roll i utvecklingssamarbete” ut att 

uppmärksammas alltmer världen över vilket innebär att relationen mellan religion och utveckling bör 

utforskas i högre grad och kunskap inom området kring religion och utvecklingsarbete omsättas i 

handling. I rapporten framkommer bland annat att religion inte bara kan ses som en privatsak utan bör ha 

en tydlig och självklar plats i det offentliga rummet och samtalet samt att en mer öppen, nyanserad och 

positiv syn på religionens roll inom arbetet med utveckling krävs. Religion spelar en betydande roll för 

majoriteten av världens befolkning och utgör ofta en viktig faktor i samhället. Trots denna verklighet har 

relationen mellan religion och utveckling länge varit en ickefråga inom det svenska 
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utvecklingssamarbetet. Detta kan ha sin förklaring i historiska orsaker som; att materialistiska och 

ekonomiska perspektiv länge har dominerat området, utveckling av vetenskap och sekularisering, 

privatisering av religion, västvärldens genomslag inom globaliseringen samt den akademiska världens 

negligering av området som något betydelsefullt. Religion och utveckling är dock genom historien tätt 

sammanvävda på såväl global, regional som lokal nivå, vilket inte bör förbises i arbetet. Det krävs idag en 

fördjupad reflektion, diskussion och analys kring religion och utveckling för att nå utsatta utvecklingsmål. 

(Nordung, 2009)  

I denna masteruppsats har vi valt att titta närmare på hur sekulära organisationer förhåller sig till 

religion inom utvecklingssamarbete. Religiösa biståndsaktörer och forskare anser att religion bör få ökat 

utrymme i utvecklingssamarbetet och menar att det är viktigt att inkludera även sekulära organisationer i 

diskussionen kring religionens roll i arbetet samt understryker vikten av att religion beaktas även i det 

offentliga. Jones och Juul Petersen (2011) beskriver att forskning kring religionens roll inom sekulära 

organisationer och dess relation till utvecklingssamarbete är mycket begränsad. Vidare menar Noy (2009), 

i likhet med Habermas, att religion får olika mycket utrymme inom olika delar av samhället och 

exemplifierar detta genom att peka på västerländsk forskning inom religion och utveckling som under lång 

tid inte tagits hänsyn till på grund av politiska och vetenskapliga angreppssätt, där man blundat för 

religionsfrågor och dess samhällspåverkan. 

Svenska Missionsrådet beskriver i dialogskriften “Religion som tillgång i Utvecklingssamarbetet” 

(2013) att religion länge har varit en ickefråga inom det svenska utvecklingssamarbetet och att 

diskussionen inte bör begränsas till trosbaserade organisationer då det behövs en fördjupad kunskap om 

religionens roll även inom myndigheter och sekulära organisationer. Religion har inom 

utvecklingskontexter stor påverkan på såväl samhällsnivå som individnivå, varför det inte går att blunda 

för religion i dessa kontexter. Vi kan konstatera att religion enligt forskning är en betydande faktor inom 

utvecklingsarbete och att trosbaserade organisationer uttryckligen arbetar mycket med religionsfrågor. 

Frågan är hur sekulära organisationer, som är de största utförarna av utvecklingssamarbete, förhåller sig 

till religion. Då det saknas forskning på hur sekulära organisationer förhåller sig till religionsfrågor i 

arbetet menar vi att detta är en kunskapslucka som behöver lyftas för att synliggöra och tydliggöra 

religionens roll inom utvecklingssamarbetet i relation till dessa organisationer.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med studien är att kritiskt analysera hur sekulära organisationer förhåller sig till religionsfrågor i 

utvecklingssamarbete i religiösa kontexter.   
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Frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig organisationerna officiellt till religionsfrågor i utvecklingssamarbetet?  

2. Hur förhåller de sig till religionsfrågor i praktiken? 

3. Hur beskriver organisationerna mötet mellan den sekulära ideologin och den religiösa kontexten? 

 

1.3 Motivering av forskningsfråga 

Denna studie utförs som en del av en masterutbildning i socialt arbete som inriktar sig mot 

verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället. Till att börja med vill vi med detta avsnitt förtydliga 

studiens koppling till socialt arbete utifrån den indirekta men dock viktiga påverkan vi menar att arbetet 

kring religionsfrågor i utvecklingssamarbete har på det sociala arbetets utformning i religiösa kontexter. 

Därtill vill vi också motivera forskningsfrågans koppling till verksamhetsanalys i civilsamhället utifrån 

vårt val av organisationer som studieobjekt.  

När vi närmar oss socialt arbete bör vi förtydliga vilken nivå vi rör oss på i diskussionen utifrån det 

faktum att praktiken innehåller flera dimensioner. Netting m.fl. (1993) förklarar att socialt arbete sedan 

tidigt 1900-tal varit uppdelat i mikro- meso- och makronivå vilket innefattar allt från direkt individuellt 

inriktade insatser till strukturellt socialt arbete på organisations- och samhällsnivå. I takt med 

samhällsutvecklingen har det sociala arbetet fortsatt vara uppdelat på olika nivåer, dock har individnivån 

fått allt större fokus i utvecklingen av socialt arbete som profession.  

I denna studie belyser vi forskningsområdet utifrån ett makroperspektiv, detta då fokus ligger på 

organisationer och strukturella samhällsfaktorer. Med tanke på mikronivåns dominans inom det sociala 

arbetet vill vi därför motivera studiens koppling till socialt arbete. Netting m.fl. (1993) beskriver 

strukturellt socialt arbete vilket, till skillnad från socialt arbete som fokuserar på direkta insatser för 

individer och grupper, avser arbete på den organisatoriska och den samhälleliga nivån. I grunden för det 

strukturella sociala arbetet ligger dock problem och behov som identifierats på mikronivå. Författarna ger 

vidare exempel på arbetsuppgifter som det strukturella sociala arbetet innefattar, så som påverkansarbete 

kring politiska processer och lagstiftningar, utveckling av programförslag och lösningar på samhälleliga 

problem, uppmuntran till deltagande i beslutsfattande samt att föra människors talan för att påverka 

samhällssystem. Syftet med det strukturella arbetet är på så vis att uppnå förändring inom samhällen och 

organisationer.  

De sekulära organisationerna som studien undersöker arbetar med utvecklingsfrågor på en strukturell 

nivå vilket i förlängningen påverkar hur arbetet utformas och prioriteras på plats i utvecklingskontexter. 

Därmed ger även organisationernas angripanden av centrala frågor på den strukturella nivån utslag i det 

sociala arbetets utformning. Arbetets fokus baseras därtill på problem som identifierats på plats i 

utvecklingskontexterna, vilket kan kopplas till Netting m.fl.:s (1993) förklaring av förankring på 
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mikronivå. Utifrån det faktum att utvecklingssamarbete många gånger sker i kontexter där religion har en 

stor påverkan i samhället är det därmed också relevant att påstå att organisationernas förhållningssätt till 

religionsfrågor på strukturell nivå påverkar hur det direkta arbetet ser ut på plats. Detta menar vi även 

säger något om hur sociala problem och det sociala arbetets utformning påverkas av hur vi angriper frågor 

på strukturell nivå.  

Organisationerna som studeras tillhör det civila samhället då de är ideella i sin form och därmed skiljer 

sig från den offentliga och den privata sfären (Wijkström och Lundström, 2002). Genom att utföra en 

kritisk analys av verksamheterna som bygger på deras officiella dokument och övergripande intervjuer har 

vi för avsikt att förstå hur de förhåller sig till religionsfrågor i det strukturella arbetet, som i förlängningen 

påverkar det sociala arbetets utformning. Inom ramen för vår utbildning samt vårt intresse för 

civilsamhället och det strukturella sociala arbetet ser vi därmed vår forskningsfråga som relevant, och 

utifrån den kunskapslucka som existerar, som ett viktigt bidrag inom forskningen. Vår förhoppning med 

studien är att bidra till att fylla denna kunskapslucka samt att väcka intresse för fortsatt forskning på 

området. 

 

1.4 Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva denna studie tillsammans. Vissa delar har vi skrivit ihop men för att effektivisera 

arbetet samt möjliggöra för enskild bedömning av våra separata insatser har vi även ansvarat för ett antal 

delar var och en för sig. Målet och ambitionen har varit att lägga ungefär lika mycket tid vardera och 

producera ungefär lika stor mängd text. Vi valde att genomföra samtliga intervjuer tillsammans och 

transkriberingen delades i största möjliga mån lika. Följande delar är till i stort sett skrivna tillsammans: 

Syfte och frågeställningar, Resultat och analys, Slutsatser, Diskussion, Förslag på vidare forskning samt 

Bilaga 1 och 2. 

Följande delar är helt, eller till största del, skrivna av Sara Lind: I Inledning: Motivering av 

forskningsfråga och Disposition. I Bakgrund: En arena bestående av olika ideologier, Religion och 

sekularitet, två olika ideologier samt Sekulära organisationer. I Teoretiskt ramverk: Historisk 

institutionalism och stigberoende, samt Postkolonialism. I Tidigare forskning: Religion: en tabubelagd 

fråga samt Uppsatsens förhållande till tidigare forskning. I Metod: Individers tillhörighet i 

organisationer, Urval, Val av metod, Bearbetning och analys samt Förförståelse. Sara har även skrivit 

Förslag på vidare forskning, Abstract samt inledande texter till varje kapitel. 

Följande delar är helt, eller till största del, skrivna av Rebecca Zakrison: I Inledning: Inledande ord och 

problemformulering samt Arbetsfördelning. I Bakgrund: Religionsfrågor i utvecklingssamarbetet och 

Organisationernas roll inom utvecklingssamarbetet. I Teoretiskt ramverk: Sekularisering, 

Postsekularisering samt teoretisk diskussion. I Tidigare forskning: Nya perspektiv på offentlig religion i 
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det moderna samhället samt Religion i utvecklingssamarbete. I Metod: Design, Tolkningsprocessen, 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, Forskningsetisk diskussion, Litteratursökning, databaser och 

sökord samt Kritiska reflektioner om metod. Rebecca har även skrivit Sammanfattning och Bilaga 3.  

 

1.5 Disposition 

Studiens inledande kapitel innehåller inledande ord och problemformulering samt studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitel två presenterar det område som uppsatsen rör sig inom genom att definiera 

centrala begrepp, sekulära organisationer samt beskriva religionsfrågors roll inom utvecklingssamarbetet. 

Därefter följer kapitel tre som redovisar de teorier som utgör underlag för uppsatsens analys av resultatet. I 

kapitel fyra beskriver vi tidigare forskning på området samt hur studien förhåller sig till den. Sedan följer 

kapitel fem som redovisar tillvägagångssättet genom forskningsprocessen utifrån val av metod och 

material. I kapitel sex presenteras studiens resultat och analys under nio olika tematiska rubriker som utgår 

från studiens syfte samt utifrån centrala teman som genererats ur empirimaterialet. I kapitel sju följer 

studiens slutsatser och därefter lyfts förslag på vidare forskning på området i kapitel åtta. Studien avslutas 

med kapitel nio som utgör en diskussion kring studiens genomförande och resultat. Samtliga kapitel inleds 

med en kortare redogörelse för respektive kapitels huvudsakliga innehåll.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel följer en genomgång av uppsatsområdet för att ge en introduktion kring centrala begrepp 

och aktörer. Först presenteras den organisatoriska arenan som uppsatsen rör sig inom. Därefter följer en 

redogörelse av de två olika ideologier som uppsatsen belyser: sekularitet och religion. Sekulära 

organisationer definieras och sedan beskrivs komplexiteten kring begreppet religion samt dess roll inom 

utvecklingssamarbetet. Till sist beskrivs de sekulära organisationernas roll inom utvecklingssamarbetet 

utifrån deras funktion som Sidas ramorganisationer.  

 

2.1 En arena bestående av olika ideologier och aktörer 

När vi närmar oss området för studien är det lämpligt att identifiera den arena som vi rör oss inom och 

som inrymmer olika organisationer, aktörer, ideologier och begrepp. Denna arena kan beskrivas som ett 

socialt landskap, vilket Ahrne och Papakostas (2014) använder för att analysera organisationers stabilitet 

och förändring. De menar att organisationer är i ständig förändring samtidigt som det finns en 

grundläggande stabilitet och kontinuitet vilket innebär att olika skeenden kan förklaras av de centrala 

faktorerna i det aktuella landskapet. Detta kan även beskrivas utifrån benämningen organisatoriskt fält, 

vilket DiMaggio och Powell (1983) beskriver som ett område inom vilket olika organisationer delar på 

ansvaret för liknande uppgifter. Utifrån det organisatoriska fält organisationerna verkar inom anpassar de 

sig efter dominerande normer och beteenden som finns inom fältet. Detta gör att organisationerna med 

tiden liknar varandra alltmer. Det organisatoriska fältet kan användas för att förstå hur ett antal 

organisationer med liknande uppgifter är sammankopplade utifrån de normer, regler och praktiker som 

finns inom fältet.  

Vi ser den arena som uppsatsen rör sig inom som delvis ett organisatoriskt fält då de sekulära 

organisationerna vi studerar har liknande uppgifter och påverkas av förväntningar och normer i det 

organisatoriska fältet. Samtidigt menar vi att arenan inrymmer ytterligare faktorer som också är viktiga att 

identifiera. I detta avsnitt redogör vi för hur uppsatsen förhåller sig till begrepp som ideologi, sekulära 

organisationer och religiösa kontexter, vilka vi menar är centrala för det sociala landskap, eller 

organisatoriska fält, som uppsatsen rör sig inom. Med detta vill vi ge en fördjupad bild av begreppens 

innebörd då de är mångtydiga och många gånger inbegriper flera dimensioner. 

 

2.1.1 Religion och sekularitet, två olika ideologier 

När vi skriver om hur de sekulära organisationerna förhåller sig till religionsfrågor angriper vi området 

utifrån ett ideologiskt perspektiv. Utifrån att organisationerna arbetar i religiösa kontexter menar vi att det 

sker ett möte mellan två olika ideologier; religion och sekularism. I detta avsnitt ska vi förklara vad vi 

menar med sekularism och religion som olika ideologer och hur studien förhåller sig till det. 
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Ideologi beskrivs i Nationalencyklopedin enligt följande (Ideologi, 2015): 

 

ideologi (av ideo-, se idé, och -logi), ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, 

kunskapssociologi och idéhistoria. Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i 

synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande 

enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och 

handlingsnormer. Att vara anhängare av en ideologi betyder alltså att man accepterar dess 

verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar och stöder dess handlingsprogram.  
 

Utifrån denna definition förhåller sig uppsatsen med andra ord till ideologi som en samhällsåskådning som 

bygger på en uppsättning värderingar och normer om hur verkligheten är beskaffad.  

Casanova (2009) beskriver sekularism som en ideologi och syftar till begreppets samlade bild av 

samhället, värderingar och livsåskådningar. Han förklarar att begreppet inkluderar en rad moderna 

sekulära världsåskådningar och ideologier som uttrycks genom olika historiska, moderna och kulturella 

synsätt. Sekularism kan även förstås som ett epistemiskt kunskapssystem som tas för givet som den 

moderna verklighetens normala struktur, som något naturligt och “otänkt”. Modern sekularism 

förekommer även inom normativa förklaringar av skillnader mellan den sekulära staten och religion eller i 

differentieringar mellan vetenskap, åskådning, teologi samt i praktiska åtskillnader mellan juridik, moral 

och religion.  

Casanova (2009) förklarar att det går att se sekularism som både en ideologi och som en statlig 

hållning. Med statlig hållning menar han att religiösa och politiska auktoriteter åtskiljs för att hålla staten 

neutral gentemot alla religioner samt för att skydda varje individs fria vilja och alla medborgares jämlikhet 

inför demokratiskt deltagande. Sekularism blir en ideologi när det används för att förklara vad religion är 

eller vad den gör. På så vis menar Casanova att religion är något som skapar förutsägbara effekter, vilket 

karaktäriserar modern sekularism. Vidare identifierar han två typer av sekulära ideologier som han kallar 

historiskfilosofiska och politiska sekularismer. Den första typen är sekulära teorier om religion som en 

historisk livsfilosofi som succesivt trängs undan till ett förvisat stadium. Den andra handlar om sekulära 

politiska teorier som ser religion som en irrationell kraft och diskurs som bör bannlysas från den 

demokratiska offentliga sfären. 

När vi pratar om sekularism som en ideologi hänvisar vi till Casanovas (2009) beskrivning av 

sekularismen som både en historiskfilosofisk och en politisk ideologi. Vi menar att båda delarna är 

relevanta för uppsatsens område som berör perspektiv på samhällets utveckling och på religionens plats i 

den offentliga sfären.  

 

2.1.2 Sekulära organisationer 

Utifrån uppsatsens fokus på sekulära organisationer är det även på sin plats med ett förtydligande från vår 

sida av vad vi avser med benämningen. Det har att göra med olika typer av aktörer inom fältet för 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ide
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/-logi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/-logi
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internationellt utvecklingsarbete som åtskiljs beroende på ursprung, inriktningar, ideologiska grunder och 

huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Sekulära organisationer återfinns i några historiska beskrivningar av hur olika aktörer har organiserat 

sig och vuxit fram inom det internationella utvecklingsområdet. De sekulära organisationerna jämförs då 

ofta med trosbaserade organisationer. Ferris (2005) förklarar att många stora sekulära organisationer 

formades under 1800-talet, så som Röda Korset-rörelsen och antislaveri-organisationer men att det var 

först under tidigt 1900-tal som de ökade i antal. Rädda Barnen grundades exempelvis 1919 och Oxfam 

under andra världskriget. Efter andra världskriget fortsatte antalet sekulära och kristna organisationer att 

öka dramatiskt på grund av den humanitära situationen. Vidare förklarar Ferris att trosbaserade 

organisationer har flera karaktärsdrag som liknar de sekulära organisationerna då de är influerade av 

samma politiska, sociala och ekonomiska kontext. Dock skiljer sig de trosbaserade organisationerna från 

de sekulära på två punkter. Dels har de en valkrets som innefattar mer än humanitära frågor och dels har 

de en tro som motiverar dem i arbetet. För många religiösa människor innebär religionstillhörigheten en 

slags plikt att hjälpa fattiga och utsatta människor. Detta skiljer sig åt mellan olika religiösa traditioner 

men Ferris menar att det är en stark motivation till humanitärt arbete. 

Traditionellt sett har religion varit en naturlig del av internationellt utvecklingsarbete då många 

organisationer hade missionerande uppgifter på agendan. Under senare delen av 1900-talet har 

organisationer dock fokuserat mindre på religionsfrågor i takt med samhällets sekularisering.  

(Moksnes och Nilsson, 2013)   

När vi skriver sekulära organisationer syftar vi till organisationer som, i motsats till trosbaserade 

organisationer, verkar utifrån en sekulär ideologi, se definition i föregående avsnitt. Med detta menar vi 

alltså organisationer som härstammar från ett sekulärt samhälle och bygger sin grundidé på sekulära 

tankar om hur samhället ska organiseras och styras.  

 

2.1.3 Religionsfrågor i utvecklingssamarbetet  

Det är näst intill omöjligt att finna en heltäckande, universell definiton av fenomenet religion då det är av 

en mångdimensionell karaktär och då det går att finna åtskilliga uppfattningar om vad som inbegrips i 

begreppet. Detta menar Gärde (2014) som hävdar att synen på religion bör ställas mot person och 

sammanhang och att innebörden för någon kan vara livsavgörande medan den för någon annan inte har 

någon större betydelse. Religion utgör en central och viktig del av vår uppsats och är som bekant ett 

komplext och omfattande begrepp. Casanova (2008) menar att religion kan delas in i två olika kategorier: 

substantiell religion och institutionell religion. Den substantiella religionen syftar till att förklara vad 

religionen innebär och utgår från de delar religionen är uppbyggd av. Det kan till exempel handla om 

trosföreställningar, värderingar, normer eller religiösa riter. Den institutionella innebörden av religion 
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handlar om att varje religion har någon form av gemenskap och institutionella inslag samt förekommer 

som ett samhällsfenomen. I denna kategori inryms exempelvis religiösa ledare och institutioner. För att 

förstå religion och dess påverkan menar författaren att det även är viktigt att se till sociala aspekter.  

Vi har valt att inte avgränsa oss till vare sig den ena eller andra kategorin utan konstaterar att dessa 

olika aspekter finns och kommer därmed att förhålla oss till detta i resultatet. Vidare är vi medvetna om 

den personliga innebörd och påverkan i människors liv den religiösa övertygelsen har, vilket är något vi 

har med i bakhuvudet. När vi talar om begreppet religionsfrågor syftar vi på frågor som på olika sätt står i 

relation till religion vilket innebär att det kan handla om en mängd olika saker, så som religiösa samfund, 

sedvänjor, ledare, lagstiftning, konflikter men även människors subjektiva uppfattningar. För att kunna 

vara fria i förhållande till empirimaterialet har vi alltså valt att inte avgränsa oss utan har en öppenhet 

kring vad som inryms i begreppet. 

Vi är medvetna om att religionsfrågor som begrepp kan vara svårt att förstå innebörden av då det är 

problematiskt att avgöra vad som egentligen är vad, men har försökt att vara tydliga med detta vid 

intervjuerna genom att exemplifiera och berätta hur vi tänker kring begreppet. Vi syftar med andra ord inte 

enbart på religionsfrågor i den aspekten att det endast berör den subjektiva upplevelsen utan är ute efter 

hur man förhåller sig till det faktum att religion på olika sätt genomsyrar kontexten, samhället och dess 

invånare, där organisationerna verkar. När vi använder begreppet religiösa kontexter syftar vi på de 

utvecklingskontexter som de utvalda organisationerna verkar inom, vilka alla mer eller mindre präglas av 

religion, såväl på individ-, grupp- och samhällsnivå. Därmed menar vi att religion och 

utvecklingssamarbete har en nära koppling samt en ömsesidig påverkan på varandra.  

Eade and Williams (i Ver Beek, 2000, s. 31) anser att det finns en tydlig koppling mellan religion och 

utveckling då de menar att utveckling handlar om att stärka individers kapacitet att bestämma sina egna 

värderingar och prioriteringar samt därefter organisera sig själva att agera efter dessa. Ver Beek skriver att 

spiritualitet ofta utgör en betydande del när det kommer till människors beslut och handlingar och att 

andlighet även ger en känsla av hopp och makt. Att inte ge människor utrymme att utforska, förstå och 

avgöra hur program kring utveckling kommer att påverka den spirituella dimensionen, och i ett vidare 

skede samhället, motverkar utvecklingen. Författaren menar att det hämmar människors möjlighet att 

bestämma över sina egna värderingar och förminskar en del av deras identitet vilket i sin tur leder till att 

möjligheten att bestämma hur deras spiritualitet ska forma framtiden berövas. Författaren menar vidare att 

spiritualitet och religion är ett riskfyllt och känsligt ämne som ofta gett upphov till konflikt och förtryck 

snarare än frihet och utveckling historiskt sett. Detta innebär dock inte att denna aspekt av 

utvecklingsarbete kan förbises, utan på samma sätt som socialvetenskapliga forskare och praktiker menar 

att faktorer som etnicitet, kön och klass utgör viktiga komponenter i människors liv och måste tas hänsyn 

till i utvecklingsarbete, är det även viktigt att integrera den religiösa aspekten i arbetet för att nå förändring 
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på djupet. Att ignorera och inte låtsas om dessa aspekter minskar inte eventuella konflikter utan bidrar 

snarare till brist på förståelse, ett minskat inflytande hos lokalbefolkningen och förstärker dessutom den 

grupp av människor som ser sig som mer utvecklade, vilka redan befinner sig i en överordnad position.    

 

2.1.4 Organisationernas roll inom utvecklingssamarbetet 

Alla de studerade organisationerna är ramorganisationer till Sida (se vidare information under urval) och 

utgör en del av den ovan beskrivda arenan. För att få en förståelse för organisationernas roll inom arenan 

presenteras nedan en närmare beskrivning av ramorganisationernas förhållande till Sida samt vilka krav 

som ställs på organisationerna för upprätthållandet av avtalen. 

Sida (2012), Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, är Sveriges statliga biståndsorgan vars 

uppgift är att hantera finansiella bidrag som fungerar som stöd för insatser i utvecklingssamarbetet samt 

för det humanitära biståndet. För att nå bästa möjliga resultat i arbetet menar Sida att det krävs många 

olika typer av metoder och samarbeten. Sverige arbetar med både kortsiktiga insatser i form av humanitärt 

bistånd samt med långsiktigt bistånd i form av utvecklingssamarbete, där den sistnämnda utgör den mest 

omfattande delen av arbetet. Sida samarbetar med såväl internationella som nationella aktörer i form av 

till exempel myndigheter, företag och enskilda organisationer.  

Sida (2009) stödjer ett flertal svenska organisationer och deras utvecklingssamarbete genom att ingå 

fleråriga avtal om så kallade rambidrag. Dessa ramorganisationer får bidrag för sin egen verksamhet och 

genomför utvecklingssamarbetet utifrån Sidas riktlinjer samt har ett strategiskt, långsiktigt och nära 

samarbete med Sida. En av ramorganisationernas huvuduppgifter är att kanalisera Sidas stöd till 

utveckling av civilsamhället. Målet med att stödja svenska civilsamhällesorganisationer handlar om att de 

i sin tur ska stärka aktörer inom civilsamhället i de utvecklingsländer de verkar inom, att civilsamhällets 

aktörer utför ett rättighetsbaserat arbete samt om ett ökat fokus på demokratisering och respekt för fattiga 

och diskriminerade individers mänskliga rättigheter.  

 2011 tog Sida (2014) fram nya urvalskriterier för bedömning av organisationers rätt att få eller behålla 

partnerskap. Bedömningarna utgår från regeringens strategi om “ett livskraftigt och pluralistiskt civilt 

samhälle i utvecklingsländer, som bidrar effektivt, med rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i 

alla dess dimensioner” och ser till hur väl organisationerna uppnår dessa utsatta mål. Från och med 2015 

har Sida 16 ramorganisationer som svarar mot Sidas beslut om ramstatus där kraven bland annat handlar 

om: 

● Grundläggande formella krav (till exempel ska organisationerna ha bedrivit utvecklingssamarbete 

i minst 5 år, och ha samlat in minst 5 miljoner kronor under föregående år) 

● Representativitet, självständighet och förankring 

● System för intern styrning och kontroll 
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● Kapacitet och kompetens att uppnå och redovisa (gentemot strategierna) relevanta resultat  

● Kapacitet att anpassa sig och kapacitet och kompetens i policy- och metodarbete. 

● En närmare presentation av studiens samtliga organisationer och intervjupersoner återfinns i 

bilaga 3. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Nedan följer en genomgång samt kritisk diskussion av de teorier som vi förhåller oss till i studien för att 

identifiera de frågor som finns inom arenan. Vi har valt att rikta in oss på teorier om sekularisering, 

postsekularisering, historisk institutionalism och stigberoende samt postkolonialism som på olika sätt 

berör uppsatsens område och som vi menar är relevanta teorier i förhållande till studiens syfte. Då det 

finns många olika fragment inom ovanstående teorier har vi valt att presentera det som vi anser är av störst 

relevans för studiens syfte och som fungerar som relevanta verktyg i analysen av resultatet. 

   I vår tillämpning av sekularisering och postsekularisering väljer vi att fokusera på de delar 

som tar upp religionens roll i det offentliga rummet som vi menar berör hur organisationer arbetar med 

religionsfrågor. Teorier kring stigberoende och historisk institutionalism är relevanta genom att de pekar 

på att organisationerna verkar i en kontext med historiska och samtida samhälleliga strömningar vilket 

innebär att de är beroende av omgivningen och de historiska rötterna som organisationerna bildades 

utifrån. Vidare lyfter postkolonialismen fram att länder som arbetar i utvecklingskontexter också bär med 

sig ett arv, vilket organisationerna måste förhålla sig till och som i sin tur kan bidra med förståelse för hur 

organisationerna ser på religionsfrågor i arbetet. 

 

3.1 Sekularisering och Postsekularisering 

Teorier om sekularisering och postsekularisering är nära sammankopplade med varandra och beskrivs 

med fördel tillsammans, sett till uppsatsens område, varför vi har valt att presentera dem under ett 

gemensamt avsnitt. 

De främsta och mest betydelsefulla sociologerna under 1800-talet - Comte, Freud, Durkheim, Weber, 

Marx och Spencer - var överens om att religionens betydelse i samhället skulle minska successivt i och 

med industrialiseringens framväxt. Synsättet om sekulariseringen av samhället pekade på religionens 

långsamma död och minskade relevans samt en större tilltro till vetenskapen. Sekulariseringen innebar 

även en uppfattning om religionens minskade närvaro i samhället och förflyttning från den offentliga till 

den privata delen av samhället. Dessa sekulära tankar präglade socialvetenskapen under större delen av 

1900-talet men har på senare år börjat ifrågasättas i allt högre grad. Kritikerna pekar på olika faktorer som 

visar på en tydlig religiös prägel i världen idag och exemplifierar detta genom att hänvisa till att 

amerikaner idag går till kyrkan i större utsträckning, den nyandliga vågen som på senare tid svept över 

Västeuropa samt tillväxten av religiösa partier i den muslimska världen. Många menar att världen idag är 

mer religiös än någonsin och att den traditionella tesen om sekularisering behöver uppdateras. Under 

1900-talet har sekulariseringen präglat den rika västvärlden men det innebär inte att världen i sin helhet 

blivit mindre religiös. Tvärtom har snarare större delen av världens befolkning idag en religiös åskådning 

och tillhörighet. (Norris och Inglehart, 2011) Även Noy (2009) belyser förändringen från det 
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sekulariserade samhället där västerländsk forskning om religion i utvecklingsarbetet inte har tagit med 

religiösa aspekter i samhällsutvecklingen på grund av de vetenskapliga och politiska förhållningssätten 

som dominerat, till ett ökat intresse för och uppmärksammande av religionens betydelse inom 

utvecklingsarbetet. 

Habermas (2006) beskriver hur sekulariseringen av samhället inte nödvändigtvis inneburit att 

religionen dött ut utan förespråkar snarare religionens återkomst och utbredning i samhället. Det 

postsekulära samhället handlar enligt Habermas om ett samhälle där sekulära och religiösa opinioner och 

institutioner på lika villkor kommunicerar och interagerar med varandra. Habermas (2008) menar att 

religion bör få ökat utrymme i den offentliga sfären och beskriver en uppdelning av samhället i en formell 

och en informell del där den formella delen utgörs av staten och politiska institutioner medan den 

informella delen ej består av myndigheter utan utgörs av det civila samhället. Habermas beskriver hur 

sekulariseringen har skett framför allt i den formella sfären vilket innebär att religion inte diskuteras något 

nämnvärt i offentliga sammanhang. Han menar vidare att religiösa röster måste få utrymme och tillåtas 

spela en större roll i den offentliga och demokratiska delen av samhället men att dessa röster behöver 

anpassas till det rådande sekulära språkbruket. På så sätt kan religion bli en del av det offentliga samtalet. 

Det finns enligt Habermas en klyfta mellan religiösa och sekulära opinioner och denna måste överbryggas 

genom förnuft. För att det ska kunna ske måste den religiösa sidan acceptera att deras politiska språk 

formuleras på ett tillgängligt universellt språk, medan den sekulära sidan inte får ställa sig över 

trosbaserade övertygelser och ståndpunkter och döma ut dem som irrelevanta. Vidare understryker 

Habermas vikten av ett naturligt möte mellan samhälle och religion. Han menar även att ett effektivt 

utvecklingsarbete kräver att religion uppmärksammas i samhällets samtliga sfärer. 

 

3.2 Historisk institutionalism och stigberoende  

Historisk institutionalism och stigberoende är två teoretiska begrepp som ofta förekommer inom forskning 

kring organisationer och dess utveckling. De båda begreppen berör historiska händelser och samhälleliga 

faktorer samt organisationers beroende av dessa. Vi väljer därför att ta upp de båda begreppen under ett 

gemensamt teoretiskt avsnitt med betoning på stigberoende, som närmare berör organisationers beteenden. 

 Historisk institutionalism och stigberoende hänger samman genom att de beskriver historikens 

påverkan på utveckling och förändringsprocesser på olika nivåer. Historisk institutionalism beskriver 

institutioners effekt på organisationer och samhället i stort. Dessa effekter påverkar i sin tur beteendet 

inom organisationer, stigberoende. För att klargöra skillnaden mellan en institution och en organisation 

kan en institution förstås som en etablerad struktur som baseras på såväl formella som informella regler 

(Johansson, 2002) medan organisationer handlar om formell tillhörighet och kollektiva resurser som kan 

användas av organisationens medlemmar (Ahrne och Papakostas, 2002). North (1995) gör en liknelse 



14 

genom att beskriva institutioner som spelregler och organisationer som spelarna i laget. För att dra 

paralleller till de studerade organisationernas beteenden i denna uppsats påverkas dessa alltså av politiska 

beslut samt formella och informella regler inom området för internationellt utvecklingssamarbete. 

Historisk institutionalism är en gren inom nyinstitutionell teori som studerar förhållandet mellan 

organisationer och omvärlden samt hur detta förhållande påverkar förutsättningar för utveckling och 

förändring inom organisationer (Thelen 1999, Åberg 2015). Inom historisk institutionalism studeras 

institutioner utifrån historiska återblickar. Genom att se till historien går det att förstå hur och varför en 

institution utvecklas som den gör. (Premfors m.fl. 2003) Inom nyinstitutionell teori beskrivs institutioner 

som kollektiva uttryck som är socialt konstruerade utifrån att de bygger på en gemensamt skapad kulturell 

förståelse av hur världen fungerar. (Thelen 1999, Meyer och Rowen 1991, Åberg, 2015) Organisationer 

kommer och går medan de institutionella formerna, som skapas genom kulturella och politiska processer, 

består. Detta gör att nya organisationer tenderar att likna redan existerande organisationer. Vid försök att 

ändra på rådande institutionsformer blir tankar och föreställningar om alternativa lösningar hindrade av de 

inbyggda kulturella banden. Med andra ord kan man beskriva det som att en organisation speglar det 

samhälle den verkar i. (Thelen, 1999)  

Stigberoende handlar om historikens inverkan på utveckling och förändringsprocesser samt att tidigare 

vägval skapar ett beroende av att fortsätta på samma spår. Teorin beskriver organisationers beroende av 

tidigare handlingar och lösningar av problem vilka påverkar hur framtida utmaningar kommer att hanteras. 

Detta skapar en långsam utveckling inom organisationer utifrån de självförstärkande mekanismer som 

uppkommer i takt med att den valda stigen trampas upp. Det är på så sätt det första vägvalet, det så kallade 

formativa momentet, som skapar den fortsatta utvecklingen och som förstärks genom att organisationens 

intressen tillfredsställs. Individer inom en organisation tenderar vidare att handla utifrån hur den redan 

befintliga strukturen ser ut vilket i sin tur stärker sociala normer och regler. (Premfors m.fl. 2003) 

Stigberoende kan därmed användas för att förstå varför organisationer beter sig på ett visst sätt och varför 

de till exempel inte prioriterar religionsfrågor som länge varit en ickefråga inom utvecklingssamarbete. 

Weber (1978) använder metaforen järnbur (iron cage) för att beskriva hur en organisations historiska 

rötter motverkar utveckling och förändringsprocesser. Denna järnbur skapar en kultur och en idealbild av 

hur organisationer och individer bör agera vilket bidrar till upprätthållandet av den befintliga strukturen. 

(DiMaggio och Powell, 1983; Åberg, 2015) 

Definitionen av stigberoende diskuteras bland forskare med hänvisning till att den är för enkel och att 

det krävs närmare förklaringar för vad teorin innebär mer än att historiken har en betydelse. Att välja väg 

kan öppna upp för möjligheter men även innebära vissa begränsningar. Det finns tillfällen, så kallade 

kritiska ögonblick, då det är möjligt att välja mellan olika alternativa vägar och vid dessa tillfällen finns 

goda möjligheter för institutionell förändring. När vägvalet sedan är gjort är det svårt att byta riktning och 
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gå en annan väg. Mönster som har skapats är svåra och kostsamma att ändra på och en organisation 

fortsätter lätt i samma riktning utifrån tidigare beslut. Varje händelse inom en organisation är därmed en 

reaktion på tidigare händelser och att det tas för givet att nästa steg bör tas i samma riktning som tidigare 

(Pierson, 2000; Mahoney, 2000). 

Ju längre tiden går blir det svårare att byta riktning då vinsten ökar av att fortsätta på samma spår 

jämfört med andra alternativ. Samtidigt blir alternativa lösningar alltmer svåråtkomliga med tiden på 

grund av de självförstärkande mekanismer som uppstår när ett vägval ger resultat. För att organisationen 

ska kunna ändra riktning efter tidigare vägval krävs därmed stora kostnader och mödosamma 

förändringsprocesser. (Pierson, 2004) De självförstärkande mekanismerna beror på att ekonomiska 

satsningar och inlärningseffekter skapar förväntningar på att den valda vägen är rätt. Detta i sin tur skapar 

tillfällen till att investera i specialiserad kompetens, djupare samarbeten med andra aktörer och utveckling 

av en social och politisk identitet. Satsningarna bidrar till att stärka organisationens värde på marknaden 

och fäster dess strukturer och funktioner vilket förklarar varför det blir alltmer omständigt att lämna stigen 

och pröva alternativa vägar ju längre tiden går. Samtidigt som de förväntningar som finns kring 

organisationers upprepande mönster kan fungera stärkande kan de på så sätt även hämma organisationers 

möjlighet att vara flexibel.  

 

3.3 Postkolonialism 

För att bättre förstå det sammanhang som organisationerna vi studerar rör sig inom samt hur mötet mellan 

de sekulära organisationernas och mottagarländernas ideologier artar sig har vi valt att använda oss av 

postkolonial teori. Främst kommer vår analys att ske utifrån den kritik som lyfts fram mot 

utvecklingsarbete utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv, vilken vi kommer gå in på närmare nedan.  

I Nationalencyklopedin definieras postkolonialism som ett “heterogent forskningsfält som utifrån 

studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska 

kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning” 

(Postkolonialism, 2015). 

Termen postkolonialism refererar till den period som kom efter kolonialismens slut och vänder på det 

koloniala konceptet genom att se det ur de kolonialiserades perspektiv. Teorin har ett kritiskt perspektiv 

genom att svara för de kvarvarande sociala, kulturella och politiska effekterna av kolonialismen bland de 

människor som styrdes av kolonialmakter. Postkoloniala teoretiker skapar utrymme för de kolonialiserade, 

vars kulturer kvävdes av västerländsk ideologi under kolonialtiden genom att beskriva relationen mellan 

väst och öst, detta utifrån syftet att uppmärksamma och hindra reproduktionen av det koloniala arvet. 

(Childs och Williams, 1997) 
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Edward Said, som många gånger beskrivs som postkolonialismens grundare, undersökte redan på 70-

talet hur den falska bilden av västerlandet och österlandet skapats genom hur man i väst har beskrivit 

världen i öst. Genom att beskriva östlandet som det primitiva och ociviliserade “andra” har västlandet i 

kontrast framställts som det avancerade och civiliserade. Vidare framhåller Said att det är missledande att 

säga att detta nedtryckande upphörde i samband med kolonialismens slut. Konsekvenserna från 

kolonialtiden lever istället vidare genom det språk och den kultur som kolonisatören skapat. Östlandets 

kultur, värderingar och historia har ignorerats och förvrängts för att väst ska kunna dominera och utnyttja 

deras tillgångar genom så kallade upplysande, civiliserande och humaniserande insatser. Genom denna 

dikotomi som skapats av att väst utmålat öst som “den andre” förknippas väst som den mer positivt 

laddade parten i motsatsparet. (Said, 1978) 

Baaz (i Eachrane och Faye, 2001) framför kritik mot utvecklingsarbete med hänvisning till 

postkolonial teori. Genom att studera de svenska biståndsorganen ur ett postkolonialt perspektiv kommer 

hon med slutsatser om att organisationernas arbete i stor utsträckning upprätthåller det koloniala arvet och 

därmed strider emot biståndets grundidé. Hennes tes bygger på den ojämna maktbalans som föreligger 

mellan givare och mottagare i biståndssammanhang vilket hon menar härstammar från relationen mellan 

kolonisatören och den kolonialiserade. Biståndsarbetet reproducerar därmed de stereotypa dragen som 

bildades under kolonialtiden.   

En bidragande orsak till den koloniala reproduktionen, förklarar Baaz (i Eachrane och Faye, 2001), är 

biståndsorganisationernas användande av begreppet “partnerskap” som de använder för att beskriva deras 

förhållande till de länder som biståndsarbetet riktar sig till. Organisationerna beskriver sig som 

samarbetspartners med berörda länder med syfte att skapa en jämlik relation dem emellan. Baaz 

ifrågasätter denna “jämlika relation” utifrån det faktum att det finns en naturligt ojämn maktbalans mellan 

parterna utifrån biståndsorganisationernas ekonomiska överläge. Hon menar att i ett scenario då parterna 

har olika mål och intressen, så behöver mottagaren anpassa sig efter givaren utifrån dess ekonomiska 

makt.  

Baaz (i Eachrane och Faye, 2001) problematiserar även partnerskapets syfte att tilldela mottagaren 

ansvaret för sitt egna samhälles utveckling, detta då utvecklingen i sig förväntas gå i samma riktning som 

det västerländska samhället. På liknande sätt menar Baaz att agerande i kolonier rättfärdigades under 

kolonialtiden.  

Briggs och Sharp (2004) framför liknande argument som Baaz (i Eachrane och Faye, 2001) gällande 

utvecklingsarbetets tendens att stärka koloniala strukturer snarare än att lösgöra sig från dem. Vidare 

framhåller de att biståndsorganisationerna blir blinda för sådant som inte faller inom ramen för den 

västerländska diskursen och därmed enbart uppmärksammar mottagarens uttryck av behov och önskemål 

som passar organisationernas förutbestämda utvecklingsmål. Det kan vara sådant som teknisk och 
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materiell hjälp och mindre av det som önskas egentligen, menar författarna. För att komma ifrån detta 

problem understryker de att biståndsorganisationer måste se bortom sina västerländska normer och istället 

lyssna in mottagaren. 

 

3.4 Teoretisk diskussion 

Dessa teoretiska ansatser menar vi gemensamt utgör relevanta verktyg för att kunna analysera 

forskningsfrågan utifrån det empiriska materialet. Tillsammans utgör teorierna en grund för att förstå och 

vidare kunna analysera studiens syfte som handlar om de utvalda organisationernas förhållningssätt till 

religionsfrågor inom utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. Vi menar att teorierna belyser 

forskningsfrågan utifrån olika perspektiv och att de på ett relevant sätt korrelerar med, och kompletterar 

varandra på ett sätt som utgör en heltäckande grund för att kunna förstå organisationernas roll i samhället 

samt funktion i utvecklingssamarbetet. Teorierna kompletterar varandra genom att närma sig 

organisationernas koppling till religionsfrågor från olika håll. Sekularisering och postsekularisering 

påverkar exempelvis hur organisationerna väljer att arbeta utifrån övergripande samhälleliga synsätt kring 

religion och dess betydelse samt spridning inom samhällets olika sfärer. Stigberoende och historisk 

institutionalism pekar däremot på att organisationerna påverkas av dess omgivning men understryker även 

vikten av den tid då organisationerna bildades och hur denna präglar organisationerna på olika sätt. Vidare 

beskriver den postkoloniala teorin hur de länder som arbetar i utvecklingskontexter präglas av sitt arv 

vilket i sin tur påverkar synen på religionsfrågor inom organisationerna. De valda teorierna berör med 

andra ord området kring organisationer och samhället kopplat till religion och utvecklingskontexter utifrån 

olika perspektiv vilket leder till en heltäckande teoretisk grund och ett gediget analytiskt verktyg inom 

studiens område. Att enbart försöka förstå forskningsfrågan utifrån teorierna var och en för sig skulle 

därmed anses bristfälligt, men genom att kritiskt analysera forskningsfrågan utifrån teorierna tillsammans 

med dess olika aspekter anser vi att en djupare förståelse kan presenteras.  

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området. Vi har valt följande forskning då de belyser 

studiens forskningsområde ur tre olika perspektiv. Den första delen belyser frånvaron av religion inom 

utvecklingssammanhang och ger förklaringen att religion upplevs som en tabubelagd fråga. Den andra 

forskningen tar upp sekulariseringens påverkan i samhället och den sista tittar på hur anställda inom Sida 

ser på arbete med religionsfrågor i utvecklingssamarbetet.  
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4.1 Religion: en tabubelagd fråga 

Religionsaspekten är ofta frånvarande inom utvecklingsforskning och det finns olika teorier och tänkbara 

orsaker till det. Under senare delen av 1900-talet är forskning som berör religion och utveckling 

knapphändig men relationen mellan de två begreppen har diskuterats alltmer på senare år. Många forskare 

och praktiker menar dock att religionens roll för utvecklingsarbetet bör tas i större beaktning. Utifrån det 

faktum att religion sällan tas upp förs en diskussion inom forskningen om att det finns en rädsla för att 

närma sig religionsfrågor i utvecklingssammanhang, såväl teoretiskt som praktiskt.  

Hovland (2008) belyser att trosbaserade organisationer behöver utvecklas för att bättre kunna handskas 

med tro och samarbeta med finansiärer på ett bra sätt. Dock understryker hon att det är minst lika viktigt 

för sekulära organisationer att bli bättre på att närma sig frågor kring religion, sekularitet, modernitet och 

utveckling för att inte förutsätta att utveckling är ett sekulärt projekt som står i motsats till religion. 

Hovland menar att det finns en vag, odefinierad, rädsla för religion inom utvecklingsarbetet. Samtidigt 

förklarar hon att det är paradoxalt då det finns en skepsis mot religion och religiöst missionerande 

samtidigt som utveckling i sig innebär ett slags missionerande utifrån hur arbetet genomförs med tydliga 

visioner och idéer om vad som är god utveckling och inte. Hon menar att det utbredda sekulära 

utvecklingsarbetet som fått ett så pass fast grepp under senare delen av 1900-talet har utvecklat egna 

trossatser, visioner och förutsägelser. 

Hovland (2008) hänvisar till den diskussion som förs inom Norska byrån för utvecklingssamarbete, 

NORAD, där man aktivt arbetar med värdebaserat utvecklingsarbete utifrån uppfattningen att utveckling 

aldrig är neutralt ifrån värderingar. Värdebaserat utvecklingsarbete är inte något som enbart trosbaserade 

organisationer utför, utan samtliga organisationer som explicit arbetar med humanitära frågor. Hovland 

förklarar att det inte är en fråga om utveckling bör baseras på värderingar eller ej, utan att frågan är vilka 

värderingar det bör baseras på samt hur dessa kan implementeras i arbetet. 

Ver Beek (2000) diskuterar frånvaron av religionsaspekten inom utvecklingssammanhang och menar 

att en förklaring till detta är att det finns ett tabu kring att prata om religion i utvecklingssammanhang. 

Han förklarar att spiritualitet för de flesta människor i utvecklingskontexter är integrerat i förståelsen av 

omvärlden samt har en central roll i beslutsfattande och inom samhällsutvecklingen. Trots spiritualitetens 

centrala funktion är det dock en faktor som är underrepresenterad inom utvecklingsdiskursen. I 

vetenskapliga tidskrifter analyseras ständigt hur utvecklingsarbetet på det mest effektiva sättet kan 

integrera faktorer som är centrala i människors liv, så som jämställdhet, kunskap om ursprungskultur och 

sociala strukturer. Religion däremot tas inte upp som en av de centrala faktorerna. (s. 31) 

I sin studie undersöker Ver Beek (2000) i vilken utsträckning religionsaspekten tas upp och ges 

utrymme inom utvecklingsforskning samt inom utvecklingsorganisationers policyer och riktlinjer. Genom 

att gå igenom de tre största vetenskapliga tidsskrifterna på utvecklingsområdet (“World development”, 
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“Journal of development studies” och “Journal of developing areas”) mellan åren 1982-1998 konstaterar 

han att religion och spiritualitet knappt tas upp i någon av tidningarna. I två av tidskrifterna återfanns inte 

en enda artikel under perioden där relationen mellan utveckling och religion utgjorde ett centralt tema. 

Vidare tittade han på några av de största amerikanska utvecklingsorganisationerna för att kartlägga deras 

policyer kring spiritualitet och andra frågor. Resultatet visade att samtliga organisationer hade omfattande 

policyer och riktlinjer kring frågor om jämställdhet, ursprungsbefolkning och miljö men att ingen 

organisation hade några riktlinjer kring religion och spiritualitet. Ver Beek beskriver det som svårt att hitta 

några utlåtanden som uttryckte organisationernas syn på dessa frågor. Utifrån frånvaron av dessa frågor 

drar han slutsatsen att organisationerna försöker undvika att arbeta kring religionsfrågor. 

Resultatet menar Ver Beek (2000) pekar på ett misslyckande att utforska och förstå en grundläggande 

aspekt av hur människor i syd förstår världen, fattar beslut och organiserar sig. Detta menar han även gör 

utvecklingsarbetet ineffektivt. Han diskuterar några tänkbara orsaker till varför organisationerna undviker 

ämnet. Framför allt menar han att det finns en rädsla inom organisationerna för att komma utifrån och 

pracka på, eller uppfattas som att ha för avsikt att pracka på, religiösa eller vetenskapliga perspektiv. Det 

finns exempel på flera fall då religiösa organisationer har använt utvecklingsprogram för att försöka föra 

över deras perspektiv på mottagarna. På grund av detta menar Ver Beek att dessa frågor undviks helt av 

såväl sekulära som religiösa organisationer. En annan orsak kan vara att religion och spiritualitet i 

socialvetenskapliga skrifter historiskt sett har beskrivits som trossystem baserade på myter med negativa 

effekter på samhället, vilka så småningom skulle ersättas av förnuftigt vetenskapligt tänkande. Vidare 

föreslår Ver Beek att det nordiska synsättet på religion och sekularitet som varandras motsatser kan vara 

en förklaring till att religion undviks inom både forskning och praktik. Det heliga, i form av religiösa 

tankar, är privata och personliga vilket gör det obekvämt att ta upp religion i det offentliga rummet. 

Ytterligare en orsak menar han kan vara rädslan för konflikt utifrån erfarenheten av religiösa konflikter i 

exempelvis Nordirland, Mellanöstern och Balkan. Historiskt sett har försök av individer och grupper att 

övertyga andra om sina trosuppfattningar resulterat i konflikter vilket gjort att man helt undviker det 

känsliga ämnet. Dock argumenterar Ver Beek för att undvikande inte leder till mindre konflikt. Han menar 

att frågan måste lyftas precis som när det uppstår konflikter inom områden som t ex jämställdhet eller 

etnicitet, då dialog är den enda vägen för att skapa förståelse. Slutligen pekar Ver Beek på bristen av 

erfarenhet och framtagna modeller för att närma sig religionsfrågor. Han menar att frågornas frånvaro 

inom litteratur och forskning kan förstärka övertygelsen om att det inte är ett legitimt forskningsområde 

och att frånvaron av teorier och modeller vidare kan övertyga praktiker att ämnet är olämpligt. 

Rädslan för att närma sig religionsfrågor menar Ver Beek (2000) hindrar båda parter från att reflektera 

över och lära sig av varandras olika perspektiv. Vidare leder undvikandet av religionsfrågor till att det 

vetenskapliga/materialistiska perspektivet förstärks ytterligare inom utvecklingsarbetet. För att 
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utvecklingsarbetet ska lyckas med att stärka människors kapacitet att själva avgöra sina prioriteringar och 

organisera sig förklarar Ver Beek att forskare och praktiker måste ta människors religiositet i beaktning.  

Hovland (2008) förklarar att det är viktigt att utmana antagandet om att sekularism är separerat från, 

eller på något sätt motsäger, religiösa frågor. Hon menar att det är lämpligt att fundera kring vilken 

inverkan sekularismen har på utvecklingsprojekt utifrån begreppets relation till religion och modernitet. 

För att bättre förstå problematiken kring mötet mellan det sekulära och det religiösa föreslår Hovland att 

det krävs mer forskning kring religionens faktiska roll i sociala processer som har ”sekulära” 

utvecklingsmål samt hur trosbaserade organisationer bäst kan inkluderas i biståndspolicys.  

Att öppna upp för dessa diskussioner menar hon kan utrusta trosbaserade organisationer till att bättre 

kunna handskas med tro samt att sekulära organisationer bättre kan arbeta utifrån det faktum att utveckling 

inte nödvändigtvis är en ”sekulär” aktivitet. 

 

4.2 Nya perspektiv på offentlig religion i det moderna samhället 

Casanova (2008) menar att religion återvänt som en viktig fråga i det offentliga samtalet i dagens Europa 

och att man kan ana ett skifte från ett sekulärt till ett postsekulärt samhälle. Han kallar utvecklingen kring 

religionens övergång från det privata till det offentliga för deprivatiseringen av religion. Konferenser och 

forskningsprogram om religion kopplat till exempelvis politik, migration och våld blir allt vanligare och 

den gamla tesen om religionens privatisering tas idag sällan upp utan att problematiseras eller 

omformuleras. Terroristattackerna den 11 september 2001 och den ökade vaksamheten mot terrorgrupper 

som uppkommit efter denna händelse har bidragit till att Europas uppmärksamhet i högre grad fokuseras 

på religionsfrågor, däremot är framväxten av islamistisk fundamentalism och hot riktade mot västvärlden 

enligt Casanova inte någon huvudsaklig förklaring till denna uppmärksamhet. Han pekar snarare på 

förändringsprocesser som globalisering och europeisk integration som avgörande utmaningar mot Europas 

välfärdsstater men även mot kyrka-stat-modeller och förhållanden mellan religion och sekularitet som 

etablerats i Europa efter andra världskrigets slut.  

För att förstå kontextualiseringen av religion och det sekulära måste man se till den kristna historien 

och dess utveckling i Västeuropa samt ta de skiftande historiska mönstren av differentiering och 

sekularisering i europeiska samhällen i beaktning. Detta skulle bidra till att en jämförande analys av dessa 

mönster inom andra världsreligioner och civilisationer skulle bli mindre eurocentrisk. Sedan 

globaliseringen startade över världen med den europeiska koloniala expansionen är erkännandet att alla 

processer hänger samman dynamiskt och att de är ömsesidigt organiserade av största vikt. I västvärlden 

finns många olika sätt att se på sekularisering och västerländska moderniteter, vilka till största del 

sammankopplas med grundläggande historiska skillnader mellan olika grenar inom kristendomen. 

Kollisionen mellan religion och den sekulära sfären ledde till att upplysningens religionskritik medförde 
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att i stort sett varje europeisk progressiv och social rörelse sedan den franska revolutionen anslöt sig till 

sekularismen. Denna process har utifrån berättelser som legat till grund för teorier om sekularisering och 

differentiering återgivits som den sekulära sfärens frigörelse och expansion som ett resultat av en 

försvagad, reducerad och uppdelad religiös sfär. Casanova menar att gränserna mellan samhällets olika 

sfärer är väl bevakade men att de är i ständig förändring och förflyttar religionen ut mot marginalen och in 

i den privata sfären. (Casanova, 2008) 

Det behöver finnas en medvetenhet kring att det europeiska sekulariseringsbegreppet inte är 

överförbart och direkt applicerbart inom kulturer där religiösa och sekulära struktureringar skiljer sig från 

de europeiska. Detta innebär att det blir problematiskt då sekularisering generaliseras till en global och 

universell samhällsutvecklingsprocess samt då den överförs till kulturella områden och andra religioner 

där relationen mellan religion och världen präglas av olika typer av strukturering och dynamik. Författaren 

beskriver hur han, då han tidigare studerat religionens deprivatisering, försökt hänvisa offentlig religion 

till civilsamhällets offentliga rum och inte låta den ta plats inom den politiska och demokratiska 

samhällssfären men att han på senare tid har ändrat synsätt. Han beskriver hur han idag erkänner sin 

västerländska sekulära fördomsfullhet och det kyrkliga perspektiv på religion som han använde i sin 

tidigare analys av relationerna mellan stat, nation, civilsamhälle och kyrka i västerländska protestantiska 

och katolska samhällen. Att offentlig religion skulle begränsas till det civila samhällets offentlighet och 

hålla sig inom nationalstatsgränser eller gränser för en avreglerad kyrka där kyrka och stat hålls isär 

juridiskt sett är osannolikt, och detta måste erkännas och uppmärksammas vid globala jämförelser. För att 

komma åt den demokratiska politikens verkliga och viktiga frågor världen över krävs det att man går 

bortom den sekulära diskursen om separation men även bortom det civila samhällets offentlighet. 

Berättelsen om sekulariseringen och dess framväxt har fram tills alldeles nyligen varit integrerad i 

skildrandet av en bred generell teleologisk process om mänsklighetens utveckling och om den sociala 

moderniseringen. Västvärlden har visat vägen för resterande delen av världen och idag uppmärksammas 

tecken som tyder på att vi är på väg in i en global, postsekulär tid alltmer. (2008) 

 

4.3 Religion i utvecklingssamarbete 

I studien “Religion i utvecklingssamarbete - En kvalitativ studie om hur anställda på Sida upplever 

religionsfrågor som komponent i arbetet” av Lind och Zakrison (2014) understryks det att religion får 

bristande uppmärksamhet och uppmuntran inom Sida och att religion är ett komplext begrepp vilket 

försvårar arbetet med dessa frågor. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med anställda inom Sida 

som har erfarenhet av arbete i religiösa kontexter och syftar till att bidra till en förståelse för hur de 

upplever religionsfrågor som komponent inom utvecklingssamarbetet. Författarna beskriver att religionens 

roll i samhället är särskilt relevant inom internationellt socialt arbete som utförs i religiösa kontexter 
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världen över samt att religion utgör en viktig del av alla samhällssfärer och därmed inte, som tidigare, bör 

utestängas från den offentliga sfären. De diskuterar resultatet utifrån teorier om sekularisering, 

postsekularisering samt sakralisering, vilka behandlar utvecklingen av religionens roll inom samhällets 

olika delar. 

Med anledning av ett ökat intresse kring religionens roll inom utvecklingssamarbete i omkringliggande 

europeiska länder problematiseras det faktum att Sverige, som annars är ett framstående land inom 

utvecklingssamarbete, inte arbetar utifrån några riktlinjer eller policys som tar upp religionsfrågor. Inom 

Sida finns policys kring hur arbetet ska ske inom ett flertal aktuella områden så som miljö och 

jämställdhet men policys kring religion saknas alltså. Lind och Zakrison lyfter fram satsningar som sker i 

länder som Norge, Nederländerna och Storbritannien där religionsfrågor betonas alltmer inom 

utvecklingssamarbete på policynivå och författarna menar att ett framtagande av vägledande styrdokument 

om förhållningssätt till religion inom Sida bör diskuteras. Intervjupersonerna är överens om att verktyg 

och metoder kring arbete med religionsfrågor inom utvecklingssamarbetet är något som saknas och skulle 

kunna underlätta utförandet av ett enhetligt arbete. Det framkommer även att den kunskapsbank gällande 

religionsfrågor som finns inom Sida inte tillräckligt tillvaratas, att det generellt råder en positiv inställning 

till religionens roll inom utvecklingssamarbetet samt att området borde uppmärksammas i högre grad. 

(Lind och Zakrison, 2014) 

Samtliga intervjupersoner beskriver komplexiteten och ambivalensen som är påtaglig i arbetet kring 

religionsfrågor och menar att religion kan fungera både som en tillgång i arbetet men att det även kan 

utgöra hinder. En viktig tillgång som beskrivs är samarbetet med religiösa aktörer som de menar kan 

öppna upp för åtkomst till stora och utbredda nätverk och att man därigenom kan påverka och förändra 

värderingar hos målgrupper man annars inte skulle nå. Exempel på hinder i arbetet är att religion många 

gånger utgör en konservativ, bromsande kraft och därmed kan innebära ideologiska krockar på grund av 

föråldrade värderingar om exempelvis frågor kring rättigheter, demokrati och jämställdhet. Författarna 

menar att det råder en viss oklarhet kring hur anställda inom Sida kan närma sig religionsfrågor i 

utvecklingssamarbetet och menar att dessa oklarheter grundar sig i avsaknaden av styrande dokument 

inom området. (Lind och Zakrison, 2014) 

I studiens resultat framkommer en uppfattning om att arbete med religionsfrågor inte bör begränsas till 

trosbaserade organisationer utan att även aktörer utan religiös grund kan se religion som en tillgång i 

arbetet, då arbetet handlar mycket om att förstå människorna man vill hjälpa samt den aktuella kontexten. 

Det framkommer även tankar om hur det svenska sekulariserade samhället hindrat förekomsten av 

religionsfrågor i arbetet vilket även präglar det svenska biståndsarbetet samt att icke-religiösa aktörer har 

möjlighet att gå in som mer neutrala biståndsaktörer i utvecklingssamarbetet jämfört med trosbaserade 

organisationer. (Lind och Zakrison, 2014) 
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4.4 Uppsatsens förhållande till tidigare forskning 

I presentationen av tidigare forskning har vi inkluderat olika forskning som täcker in det fält som denna 

studie rör sig inom. Det första forskningsområdet (Hovland, 2008; Ver Beek, 2000) som tar upp religion 

som en tabubelagd fråga inom utvecklingssammanhang problematiserar det faktum att religion sällan tas 

upp som aspekt i arbetet samt kommer med tänkbara orsaksförklaringar till detta. Denna forskning menar 

vi ger en bakgrund och kan hjälpa oss att förstå denna studies resultat. Studiens andra forskning som 

handlar om religion i den offentliga sfären (Casanova, 2008) är relevant då denna studie berör just religion 

i det offentliga samtidigt som det i den svenska kontexten, vilken organisationerna rör sig inom, betraktas 

som en privatsak. Casanova rör sig mellan det sekulära och det religiösa vilket tillsammans med 

uppsatsens teoretiska ramverk kan användas för att få en fördjupad förståelse i studiens analys.  

Det har varit svårt att få tag på svensk forskning på området. Vår sista forskning (Lind och Zakrison, 

2014) tittar på hur anställda inom Sida upplever arbete med religionsfrågor och har därmed ett svenskt 

perspektiv, vilket vi menar är ett nyttigt bidrag för studien då graden av sekularisering skiljer sig mellan 

olika länder och därmed även påverkar hur man förhåller sig till religionsfrågor. På så sätt menar vi att 

forskningen kan hjälpa oss att förstå de svenska sekulära organisationernas förhållningssätt till religion. 

De sekulära organisationerna som denna studie tittar på är som tidigare nämnt Sidas ramorganisationer 

och står därmed i relation till varandra vilket vi också anser gör denna tidigare forskning relevant i 

förståelsen av studiens resultat. 

Det har varit särskilt svårt att hitta studier som tar upp religionsaspekten inom utvecklingssamarbetet 

utan att rikta sig till religiösa aktörer. Då denna studie fokuserar på sekulära aktörer har därför mycket av 

forskning om religion i utvecklingssamarbete fallit bort. Vi upplever att det finns ett glapp inom 

forskningen då många organisationer inom utvecklingssamarbetet är sekulära men arbetar i religiösa 

kontexter, vilket innebär ett möte mellan olika ideologiska grunder. Vår förhoppning med denna studie är 

att bidra till att fylla detta glapp som vi upptäckt på forskningsområdet. Därmed hoppas vi även på att få 

upp ljuset för frågan och skapa intresse för vidare forskning på området. 
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5. Metod 

I följande kapitel redovisas forskningsprocessens gång utifrån val av metod, design och teoretiskt 

förhållningssätt. Vi redogör för hur vi gått till väga i urvalet av organisationer och intervjupersoner samt 

hur vi har tolkat, bearbetat och analyserat vårt material. Därefter tar vi upp studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet samt diskuterar vår egen förförståelse till ämnet. Metodkapitlet avslutas med en 

beskrivning av hur vi har hittat litteratur på området samt kritiska reflektioner kring vårt val av metod.  

 

5.1 Design 

Då studiens syfte är att kritiskt analysera hur sekulära organisationer förhåller sig till religionsfrågor i 

utvecklingssamarbete i religiösa kontexter har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats, vilken 

Bryman (2008) menar utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad. 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver att kvalitativa undersökningar lämpar sig då man är ute efter att 

beskriva fenomen i dess kontext för att sedan kunna presentera en tolkning som ger ökad förståelse för 

fenomenet.  

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har vi valt att samla in empiri på två sätt: genom 

kvalitativa intervjuer med anställda inom sekulära organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete 

samt genom att studera organisationernas officiella dokument. Metoden är med andra ord dels en 

kvalitativ intervjustudie, dels en kvalitativ dokumentstudie. För närmare beskrivning av vår intervju- och 

dokumentstudie, se rubrik “Bearbetning och analys”. 

      I studien har vi använt oss av en induktiv strategi, vilket är vanligt förekommande inom kvalitativ 

forskning. Vi har dock inte valt att använda en renodlad induktiv strategi utan har utgått från en induktiv 

öppenhet. Denna öppenhet har resulterat i att vi både har utgått från teori men även adderat teori efter 

empiriinsamlingen för att på bästa sätt förstå resultatet och kunna genomföra en heltäckande analys utifrån 

relevanta teorier. Larsson m.fl. (2005) menar att induktiv forskning alltid präglas av teori trots dess syfte 

att vara teoretiskt obunden, detta då forskaren är inläst på tidigare forskning och litteratur inom området 

som påverkar studiens utformning. Vidare förklarar Bryman (2009) att kvalitativa studier som använder 

teori i bakgrunden är vanligt förekommande och att de induktiva och deduktiva strategierna snarare kan 

beskrivas som tendenser än som bestämda angreppssätt.  

 

5.2 Individers tillhörighet i organisationer  

Vi intar ett organisatoriskt perspektiv i studien och menar att våra intervjupersoner ger oss en representativ 

bild av hur respektive organisation ställer sig till studiens frågeställningar. I detta argument utgår vi från 

Ahrne och Papakostas (2014) teori om individers tillhörighet i organisationer. De menar att tillhörighet är 

ett centralt begrepp då individer präglas av en organisatorisk tillhörighet vilket innebär att det går att 
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studera organisationer genom individer som företrädare. Teorin bygger på resonemanget att en människa 

måste vidta vissa åtaganden för att bli accepterad i gruppen och att personen annars kan bli utestängd från 

organisationen. Då organisationer utgörs av människors handlande menar författarna att det går att förstå 

organisationerna genom att studera människorna inom dem. Tillhörigheten är vidare kopplad till 

kollektiva resurser inom organisationen och har mindre att göra med specifika individer vilket gör att 

organisationen och de kollektiva resurserna kan fortleva trots utbyte av individer (a.a. s. 15).  

Vi menar att teorin om tillhörighet är grundläggande för vår förståelse av intervjupersonernas roll i 

studien vilket är avgörande för vårt resultat. Vi ser på intervjupersonerna utifrån att de präglas av en 

organisatorisk tillhörighet som Ahrne och Papakostas (2014) beskriver. Intervjupersonernas utsagor kan 

på så sätt säga något om hur organisationerna i sig förhåller sig till religionsfrågor och därmed ser vi 

möjligheten att med hjälp av uppsatsens teorier föra en kritisk granskning kring organisationernas 

förhållningssätt till religionsfrågor. 

 

5.3 Urval 

I urvalet av de sekulära organisationerna utgick vi från Sidas ramorganisationer 2015 som består av 

sammanlagt 16 organisationer (Sida, 2014). Då vårt krav var att de skulle vara sekulära återstod 13 

organisationer efter att vi valt bort de tre som är trosbaserade. Anledningen till att vi valde att utgå från 

Sidas ramorganisationer är att de är väletablerade och har långvarig erfarenhet av internationellt 

utvecklingsarbete vilket därmed också garanterar av att de har erfarenhet av arbete som riktar sig till 

religiösa kontexter. Vi hörde av oss till samtliga 13 sekulära organisationer. För att få tag på 

intervjupersoner till studien hade vi som krav att de skulle vara väl insatta i organisationernas strategiska 

och operationella arbete samt i deras ideologiska grunder, detta för att kunna svara för organisationen 

under intervjun. Vi kontaktade cirka fem personer via mail inom varje organisation på positioner med 

övergripande ansvar för det internationella arbetet alternativt chefs/ledarpositioner utifrån deras översikt 

över andra anställda inom organisationerna. I mailen beskrev vi vår studies syfte samt frågade efter tips på 

vilken person inom organisationen som de ansåg bäst skulle passa som intervjuperson utifrån vårt syfte 

och våra krav på personens kunskaper. Efter tips och hänvisningar till olika personer inom 

organisationerna fick vi till slut fram sju personer som vi blivit tipsade om och som utifrån sina positioner 

har god insikt i de frågor vi efterfrågat. De sju personerna representerar en organisation var, vilka även 

blev föremål för vår dokumentstudie:  

● Naturskyddsföreningen 

● RFSU   

● Palmecentret  

● Forum Syd 
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● Rädda Barnen 

● Individuell Människohjälp 

● Svenska Afghanistankommittén 

Både vårt urval av organisationer och intervjupersoner kan beskrivas som målinriktat urval, vilket 

Bryman (2008) beskriver som ett strategiskt urval utifrån relevant egenskap och kunskap hos personen 

eller organisationen som är intressanta för att förstå en social företeelse. Det målinriktade urvalet är ett 

icke-sannolikhetsurval då syftet är att välja ut lämpliga deltagare och inte att slumpa fram dem. I urvalet 

ska forskaren vara medveten om relevanta kriterier för att välja eller utesluta en organisation eller person. 

Utifrån att vi var ute efter både organisationer och intervjupersoner med specifika egenskaper anser vi att 

urvalet var lämpligt för studiens syfte. 

 

5.4 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av både dokumentanalys och intervjuer för att besvara studiens syfte. Nedan 

följer en beskrivning av de två metodvalen. 

 

5.4.1 Officiella dokument 

Syftet med att studera organisationernas dokument var att ta reda på deras officiella hållning till 

religionsfrågor, vilket går under studiens första frågeställning. De dokument vi tittat på är beroende av 

vilka dokument som fanns tillgängliga på organisationernas officiella hemsidor då vi utförde 

dokumentanalysen. Som utgångspunkt hade vi bestämt att vi skulle läsa varje organisations stadgar, 

årsrapport och senaste verksamhetsberättelse eller motsvarande dokument. Utöver det lämnade vi det även 

öppet för att analysera ytterligare dokument som vi fann relevanta för studien. Exempel på dokument som 

vi analyserat förutom stadgar, verksamhetsberättelser och årsrapporter är Rädda Barnens dokument 

“Kompassen”, Svenska Afghankommitténs “Strategic Plan” och “Policy” samt RFSU:s “Idéprogram”. 

Dessa menar vi är av relevans utifrån att de innehåller beskrivningar av organisationernas inriktningar och 

förhållningssätt i arbetet. Då ingen av organisationerna vid tidpunkten för dokumentanalysen hade sina 

verksamhetsberättelser för 2014 färdigställda har vi tittat på de från 2013. 

      Dokumentanalysen påbörjades innan vi utförde intervjuerna dels för att vara inlästa på respektive 

organisations arbete men även för att kunna ställa frågor till intervjupersonerna utifrån specifika delar i 

dokumenten.  
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5.4.2 Intervjuer    

Intervjuerna har gjorts med en nyckelperson inom respektive organisation. Nyckelpersonen är en person 

som är väl insatt i organisationens ideologiska grunder och strategiska arbete samt som av andra anställda 

i organisationen anses kunna svara för organisationen.  

Inför intervjuerna förberedde vi en intervjuguide (bilaga 1) som vi skickade ut till intervjupersonerna 

inför intervjutillfället för att de skulle få chans att förbereda sig på vad intervjun skulle komma att beröra 

för frågor. Intervjuguiden fungerade som en mall men vi gav även utrymme för följdfrågor och för 

intervjupersonerna att få utveckla svaren fritt, detta utifrån vad som kom upp och som var av intresse 

utifrån studiens syfte. Detta kallas semistrukturerad intervju utifrån den låga graden av standardisering och 

är lämplig i undersökning av förhållningssätt och åsikter (Bryman, 2008).  

Intervjuerna utfördes på respektive organisation förutom en som utfördes på ett café. Innan vi 

påbörjade intervjuerna presenterade vi oss själva och vår uppsats samt lät intervjupersonerna läsa igenom 

och skriva under vårt samtyckesbrev (bilaga 2). Ingen av personerna hade något emot att vi spelade in 

intervjun på band, vilket vi gjorde för att underlätta för vårt minne samt för att garantera ett korrekt 

resultat. Intervjuerna pågick under ca 30-40 minuter. Innan vi avslutade intervjuerna frågade vi personerna 

om de önskade att tillägga eller förklara något som de tänkt på för att ge dem utrymme att utveckla det.  

Vi har lagt upp ansvarsfördelningen mellan oss genom att turas om att hålla i intervjuerna. En av oss 

har alltså haft huvudansvaret att ställa intervjufrågorna medan den andra har fört anteckningar, fyllt i med 

följdfrågor eller förtydliganden samt skött det tekniska runt inspelningen. Vi har valt att lägga upp 

fördelningen på det viset för att underlätta för ljudupptagningen samt för att undvika en rörig 

intervjusituation. Vi upplever båda att detta gjort att vi uppnått en jämlik ansvarsfördelning.  

 

5.5 Bearbetning och analys 

I detta avsnitt presenteras hur bearbetning och analys av empirimaterialet har gått till. Bearbetningen 

beskrivs först kopplat till intervjumaterialet och sedan följer dokumentbearbetningen. Därefter förklaras 

analysprocessen i en gemensam del för intervju- och dokumentmaterialet.   

 

5.5.1 Bearbetning av intervjumaterial 

Vi har transkriberat samtliga inspelade intervjuer ordagrant till textform för att kunna bearbeta materialet 

på ett smidigt sätt och för att garantera att få med allt som kan vara av vikt för studien. Under 

transkriberingen markerade vi ord som betonades särskilt av intervjupersonerna för att få fram 

meningsinnehållet. Vi markerade även citat och delar som vi direkt såg som intressanta inför analysen för 

att lätt hitta dem i den stora materialmängden. Efter att vi transkriberat samtliga intervjuer bearbetade vi 

varje intervju var för sig genom att ta bort innehåll som vi inte ansåg vara relevant för studiens syfte. 
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Därtill har vi valt att behålla många citat för att vara transparenta inför läsaren hur vi har tolkat materialet. 

Med hjälp av citaten menar vi även att vi lyfter fram resultatets huvudsakliga innebörd. Vi har därmed 

arbetat aktivt med meningskoncentrering, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar handlar om att lyfta 

fram det som är mest centralt i intervjumaterialet samt att korta ner längre utsagor till teman för att sedan 

beskriva det i en löpande text. 

 

5.5.2 Bearbetning av dokument 

Hedenquist och Håkansson (2003) beskriver dokumentanalys som en metod för insamling av offentlig 

information i dokument. Metoden går ut på att intressanta komponenter plockas ut utifrån studiens fokus 

och sedan sammanställs. Syftet är att övergripande presentera vad dokumentet innehåller eller inte 

innehåller samt att tolka vad som sägs mer implicit och vad det innebär.  

Hedenquist och Håkansson beskriver vidare för- och nackdelar med dokumentanalyser. Fördelen 

menar de är att officiella dokument ofta har nära koppling till verkligheten och är lätta att tillgå. Det 

problematiska är dock att det man söker kan vara svårt att finna i dokumenten, beroende på vad man söker 

för typ av information. Vi märkte ganska snart efter att vi börjat läsa dokumenten att religion var något 

som nämndes mycket sparsamt, vilket vi också väntat oss. Dock märkte vi att det gick att finna 

förhållningssätt till religiösa frågor inbäddat i frågor som rör exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, tradition och kultur. Vi valde därför att se till texterna i sin helhet.  

Vi gick systematiskt igenom varje dokument genom att läsa dem från början till slut. Inför 

dokumentgenomgången hade vi upprättat ett gemensamt dokument där vi kopierade in allt material från 

dokumenten som vi ansåg kunde analyseras. Detta moment gjorde vi tillsammans för att garantera att få 

resultatet och slutligen analysen på samma nivå. När allt var inklistrat var dokumentet cirka 50 sidor långt 

och var uppdelat utifrån var och en av organisationerna. Vi började därefter gå igenom materialet för att 

markera gemensamma drag samt sådant som var av särskilt intresse utifrån vad det kunde säga om 

organisationernas förhållningssätt till religion. Ytterligare ett nytt dokument skapades för att lägga in de 

utvalda delarna under passande ämnesrubriker. Detta skrev vi sedan om till en löpande text vilken utgör 

vår resultatdel från de officiella dokumenten.  

 

5.5.3 Tematiska analyser 

I bearbetningen av dokument- och intervjumaterialet har vi arbetat med tematiska indelningar utifrån syfte 

och frågeställningar samt teman vi funnit centrala genom empirin. Dessa teman har vi sedan använt för att 

skapa rubriker i vårt kapitel “Resultat och analys”. Langemar (2008) beskriver tematisk analys, vilket 

innebär att det empiriska materialet struktureras i teman utifrån gemensamma drag i materialet eller från 

redan bestämda teman som bygger på syfte och frågeställningar. I vårt fall har den tematiska indelningen 
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framför allt vuxit fram genom empirimaterialet, vilket kallas för induktiv, eller empiristyrd tematisk 

analys. Dock har vi hela tiden haft studiens syfte och frågeställningar med oss i processen vilket också 

påverkat vårt val av teman. Detta kallar Langemar för deduktiv tematisk analys. Vi har med andra ord haft 

studiens syfte i fokus samtidigt som vi haft en öppenhet för att under studiens gång generera centrala 

teman för studiens analys.  

I bearbetandet av intervjumaterialet har vi varit selektiva för att se till att endast presentera det som har 

en tydlig koppling till studiens syfte. För att få ett enhetligt språk och en röd tråd har vi arbetat med texten 

och undvikit att använda för långa citat. I analysen har vi använt oss av tidigare forskning och teorier för 

att förklara och förstå resultatet. 

De tematiska analyserna har resulterat i följande rubriker under vilka vi presenterar vårt resultat:  

● Sekulära organisationer och grundvärderingar 

● Religion som kultur, tradition och normer 

● Innebörden av att vara en religiöst obunden organisation  

● Mötet mellan olika ideologier 

● Religion och religiösa aktörer som verktyg till förankring 

● När religionsfrågor utgör ett hinder 

● Lokala partnerorganisationer 

● Istället för religion 

● Respekt och förståelse för kontexten  

De två första rubrikerna utgår från dokumentanalysen medan resterande utgår från intervjumaterialet. 

Under varje resultatavsnitt har vi lagt våra analyser utifrån de teman som resultatet berör. Analysen har vi 

byggt med stöd av studiens teorier och tidigare forskning. 

 

5.6 Tolkningsprocessen 

I studien har vi valt att utgå från en hermeneutisk tolkning då vi varit ute efter att tolka det insamlade 

materialet utifrån dess innebörd och betydelse. Alvesson och Sköldeberg (2008) beskriver att 

hermeneutikens utgångspunkt ligger i texttolkning och att fokus ligger på att helheten måste beaktas vid 

tolkning av de olika delarna. Samtidigt kan helheten endast förstås utifrån de sammanlagda delarna. Detta 

fenomen kallas den hermeneutiska cirkeln, men bör snarare ses som en spiral, och handlar om att 

forskaren under tolkandet växlar mellan teori, praktik, erfarenhet och förförståelse. Författarna menar 

vidare att erfarenheterna och förförståelsen bildar en slags cirkel där djupare kunskap och detaljer kan 

genereras ju mer erfarenhet och förförståelse forskaren har.  

Under tolkningsprocessen har vi varit medvetna om våra egna förförståelser inom området. Trots att vi 

båda har en viss förförståelse kring uppsatsens ämne har vi försökt att inte låta förutfattade meningar styra 
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och påverka resultatet i allt för hög grad, utan istället ha en öppenhet för alternativa tolkningar. Vi har 

genom hela uppsatsprocessen haft ett kritiskt förhållningssätt till vår tolkning och förförståelse i 

förhållande till resultatet och har även haft en god förankring i tidigare forskning och teori. 

 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att undersöka det man avser att undersöka. För att uppnå en hög validitet är 

forskarens trovärdighet avgörande, men även förmågan att tolka, kontrollera och ifrågasätta studiens 

resultat. (Kvale och Brinkmann, 2009) För att uppnå en god validitet har vi genom studiens gång varit 

noga med att hålla oss nära, och ofta gå tillbaka till, syftet för att på så sätt säkerställa att vi undersöker det 

vi avsett med studien. För att förstärka studiens validitet har vi varit noga med att försöka undvika 

felmarginaler så som missförstånd av frågornas innebörd eller studiens syfte. Vi har även valt att träffa 

alla intervjupersoner personligen samt avslutat varje enskild intervju med att fråga om intervjupersonen 

har något ytterligare att tillägga som är relevant för studien.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om att studien är korrekt utförd. Om flera forskare använder 

samma metod och kommer fram till samma resultat kan man hävda att studiens reliabilitet är hög. (Kvale 

och Brinkmann, 2009) Då vi har varit två forskningshuvudmän i studien har det varit extra viktigt att vi 

varit samspelta genom studiens gång. Vi har resonerat och diskuterat, vridit och vänt på saker för att 

komma fram till gemensamma tankar om hur processen mot det slutgiltiga målet skulle se ut. För att 

uppnå en hög reliabilitet har vi valt att använda oss av dubbel inspelningsutrustning, noggrant redovisat 

metod - och tolkningsprocessen samt våra förförståelser inom området. Vi har även valt att analysera 

empirimaterialet tillsammans vilket vi menar stärker studiens reliabilitet. 

Generalisering handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om i vilken utsträckning studiens resultat 

kan överföras till och appliceras på en annan population. Inom kvalitativa studier är det överlag svårt att 

generalisera i den bemärkelsen att man utifrån ett fåtal intervjuer ska kunna säga något om en större 

population. Då studien bygger på sju kvalitativa intervjuer samt en kvalitativ dokumentstudie är vi 

medvetna om att resultatet inte kan ses som generellt. Utifrån syfte och urval menar vi dock att resultatet 

kan ge en bild av, samt öka kunskapen om, hur sekulära organisationer förhåller sig till religionsfrågor 

inom utvecklingssamarbetet. 

 

5.8 Förförståelse 

Inför denna studie hade vi båda med oss en viss förförståelse av området då vi under våren 2014 skrev vår 

magisteruppsats tillsammans som berörde liknande frågor. Vi studerade då hur anställda inom Sida 

upplevde religionsfrågor som komponent i utvecklingssamarbetet och som förslag på fortsatt forskning 

lyfte vi då fram frågan om hur religionsfrågor hanteras inom sekulära organisationer. När vi bestämde oss 
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för att göra denna studie hade vi även nyligen deltagit i ett seminarium på Sida som lyfte frågan om 

religion i utvecklingsarbete. Därmed var vi väl insatta i debatten och forskningen på området redan innan 

vi påbörjade studien. Genom att välja organisationer som vi inte satt oss in i sedan tidigare samt 

komplettera insamlandet av empiri med dokument har vi dock sett till att närma oss ett för oss mer okänt 

område.  

Thurén (2007) förklarar att forskare alltid har med sig en förförståelse i närmandet av ett studieobjekt, 

vilket har med människans socialisering i samhällets kultur och normer samt med tidigare erfarenheter att 

göra. Utan denna förförståelse, som ligger i människans natur, menar han att det inte går att förstå något 

alls. Därmed är den nödvändig men också något som forskaren måste förhålla sig till för att inte hamna i 

bekräftande av fördomar, det vill säga felaktig förförståelse. Vi är väl medvetna om att våra kunskaper och 

vår förståelse av området som berör religion i utvecklingsarbete påverkar oss som forskare. Under 

studiens gång har vi haft en öppenhet och välkomnat alternativa förhållningssätt och tillvägagångssätt. Vi 

ser det som att vi bygger på vår förståelse för studieområdet snarare än att bortse från vår förförståelse. 

Därtill har vi inte själva tagit ställning för varken det sekulära eller det religiösa utan har gått in i studien 

med ett öppet intresse för hur mötet mellan de olika ideologierna ser ut.  

 

5.9 Forskningsetisk diskussion 

Under forskningsprocessen är det viktigt och nödvändigt att gå igenom och fundera kring etiska 

överväganden i relation till studien. För att på bästa sätt skydda såväl intervjupersoner som forskare är det 

av stor vikt att förhålla sig till etiska riktlinjer. Vetenskapsrådet (2002) presenterar forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och lyfter fram fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt utnyttjandekravet. (s. 6) Vi har även 

valt att beakta de etiska riktlinjer som beskrivs i Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor i beaktning, där informations- och samtyckeskraven behandlas i § 16 och § 17. 

Vetenskapsrådet understryker vikten av att ha en medvetenhet och ständigt föra en diskussion kring hur 

man bör handla och tänka när det handlar om etik och menar att etik inte enbart hör hemma inom lagar 

och regler utan är särskilt viktigt inom forskning då den i ett längre perspektiv har stor påverkan på 

samhället.  

För att uppfylla de forskningsetiska kraven har vi utformat ett samtyckesformulär (bilaga 2) som 

samtliga intervjupersoner har fått ta del av och skriva under i samband med varje intervju, där bland annat 

information om studien, hantering av material och intervjupersonernas rätt till anonymitet beskrivs. Vi 

informerade även om att det endast var vi som forskningshuvudmän som skulle ha tillgång till det 

inspelade intervjumaterialet för att underlätta för vårt minne samt att detta skulle förstöras efter 

transkribering. Då ingen av intervjupersonerna uttryckte önskan om att anonymiseras har vi valt att 
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offentligt presentera såväl intervjupersoner som organisationerna de representerar. Den färdiga 

sammanställningen av resultatdelen skickades enligt överenskommelse ut till intervjupersonerna för att de 

skulle ha möjlighet att läsa igenom och ge respons på texten. Efter det justerades talspråket i 

intervjupersonernas citat, detta för att talspråk i skriftform har en tendens att förlöjliga språket, vilket vi 

inte vill utsätta intervjupersonerna för. Intervjupersonerna har informerats om att deras medverkande i 

studien är frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan att det på något sätt 

skulle påverka dem negativt. Vi har även informerat intervjupersonerna om att den färdiga uppsatsen 

kommer att publiceras och finnas tillgänglig för nedladdning på Diva. Man bör som forskare vara 

medveten om vilka konsekvenser som kan uppstå för inblandade parter och därför är det viktigt att 

diskutera hur man på bästa sätt hanterar det insamlade materialet, oavsett om ämnet i sig är känsligt eller 

inte.  

 

5.10 Litteratursökning, databaser och sökord 

Litteratursökning är en viktig nyckel i studien som syftar till att hitta relevant forskning, centrala tankar 

och idéer inom det aktuella forskningsområdet. För att sätta sig in i ämnet är det viktigt att ta reda på redan 

existerande litteratur och författaren menar att detta är en betydande del av uppsatsprocessen. (Bryman, 

2009) För att finna relevant litteratur till studien har vi använt oss av följande databaser: Ersta Sköndal 

Högskolas artikeldatabaser, DIVA-portal, Stockholms Universitets databaser samt Google Scholar. På 

Ersta Sköndal Högskola använde vi oss framförallt av databaserna SocIndex samt Academic Search 

Premier och på Stockholms Universitet använde vi oss främst av databaserna Social Sciences Citation 

Index samt Social Services Abstracts. Vi har använt oss av sökord som “religion utvecklingssamarbete”, 

“secular post secular”, “religion development”, “religion development cooperation”, “path dependency”, 

“europe post secular”, “religion secular” samt “postcolonialism”. Där rutorna “full text” och “peer riewed” 

var möjliga att kryssa i gjordes detta. Vi har även blivit tipsade om litteratur av forskare på området som 

vi har varit i kontakt med samt sökt litteratur genom böcker och olika publicerade texters referenslistor 

vilket genererat ytterligare relevant litteratur.  

 

5.11 Kritiska reflektioner om metod 

Under uppsatsprocessen har vi stött på ett antal utmaningar kopplade till metod. Då vi eftersökte specifika 

organisationer och dessutom intervjupersoner med specifika egenskaper och kunskapsområden (se urval) 

var det en något utdragen process att få tag i relevanta personer som hade möjlighet att ställa upp. En 

utmaning som vi ställdes inför var att studiens syfte och frågeställningar i vissa fall gav upphov till 

osäkerhet och förvirring kring vad organisationerna och intervjupersonerna skulle kunna bidra med och 

vad vi var ute efter. Ett fåtal organisationer avböjde direkt och hänvisade till deras sekulära ideologi och 

att de därmed inte hade något att tillföra studien. Vi var då tvungna att tydliggöra, i flera fall i direkt 
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konversation med möjliga intervjupersoner, mer exakt bakgrund till studien och vad vi ville ta reda på 

med hjälp av de utvalda organisationerna. Efter detta tydliggörande gick det lättare att få tag i personer 

som var villiga att ställa upp på intervju.  

Något vi funderat över och reflekterat en hel del kring under hela uppsatsprocessen är svårigheter kring 

religionsbegreppet och dess innebörd. Det faktum att vi valt ett uppsatsämne som i hög grad berör 

begreppet religion har ställt stora krav på oss som forskningshuvudmän. Religion är ett komplext område 

som uppfattas olika från person till person. Detta har visat sig under några av intervjuerna då vi märkt att 

svaren tenderat att handla om andra saker än det vi efterfrågat. Vi har därför från början varit medvetna 

om att försöka vara tydliga med vad vi har varit ute efter och även försökt vara tydliga med vad vi menar 

när vi talar om exempelvis religionsfrågor, helt enkelt för att säkerställa att vi får svar på det vi frågar om. 

Då vi inte varit ute efter intervjupersonernas subjektiva förhållningssätt till religion har vi försökt att tala 

om religion i mer objektiva ordalag, för att inte hamna i eventuella personliga religiösa åskådningar eller 

liknande. Trots att vi intervjuat personer i deras professionella yrkesroll kan det finnas en svårighet i att 

helt ta avstånd från en eventuell personlig religiös övertygelse då man talar om dessa frågor. Vi har inte 

frågat efter deras egna bakgrunder eller åskådningar men har i vissa fall märkt av, vad som verkar vara, ett 

större personligt intresse av området vilket skulle kunna påverka resultatet i viss mån. 
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6. Resultat och analys 

Resultatet bygger på de organisationer och intervjupersoner som presenteras nedan: 

● Rädda Barnen - Sara Lindblom 

● Olof Palmes Internationella Center - Johanna Leander 

● Riksförbundet för sexuell upplysning - Fredrik Lindahl 

● Svenska Naturskyddsföreningen - Maria Rydlund 

● Forum Syd - Margoth Sonnebo 

● Individuell Människohjälp - Peter Brune 

● Svenska Afghanistankommittén - Jens Rosbäck 

För vidare information om organisationerna och intervjupersonerna, se bilaga 3. 

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Kapitlet är upplagt i nio teman som genererats 

utifrån studiens syfte samt genom empirimaterialet. Varje tema inleds av en resultatpresentation som 

berör det aktuella temat utifrån det empiriska materialet och därefter följer en analys kring resultatet 

inom temat utifrån studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning på området. De första två 

teman “Sekulära organisationer och grundvärderingar” samt “Religion som kultur, tradition och 

normer” utgår från studiens dokumentanalys medan resterande teman utgår från intervjumaterialet.  

Religionsfrågor är överlag inte något som explicit behandlas i organisationernas officiella dokument. 

SAK är den organisation som till skillnad från övriga organisationer dock för en diskussion kring den 

religiösa kontexten i Afghanistan som deras arbete riktar sig till. Förutom det går det att, efter en 

genomgång av samtliga organisationers officiella dokument, konstatera att det inte uttryckligen förs någon 

diskussion kring hur organisationerna förhåller sig till religionsfrågor i arbetet. Dock går att få en bild av 

hur organisationerna förhåller sig till dessa frågor genom att läsa texterna.  

 

6.1 Sekulära organisationer och grundvärderingar 

Majoriteten av organisationerna presenterar sig som religiöst obundna, dock med olika bakgrunder vilka 

präglar organisationerna i större eller mindre utsträckning. Rädda Barnen skriver exempelvis: “Rädda 

Barnen är, och har alltid varit, politiskt och religiöst obundet” (Rädda Barnen, 2014, s. 10) medan SAK 

skriver enligt följande: “Svenska Afghanistankommittén är fristående från politiska och religiösa 

organisationer såväl i Sverige som i andra länder.” (Svenska Afghankommittén, 2014, s.1) Palmecentret 

kallar sig dock inte religiöst obundna med bakgrund av att de har en religiös medlemsorganisation, 

Socialdemokrater för tro och solidaritet (Olof Palmes Internationella Center, u.å.b) och Individuell 

Människohjälp presenterar sig idag som en religiöst obunden organisation men har ett kristet ursprung. 
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(Individuell Människohjälp, 2014) De flesta av organisationerna nämner i sina dokument att de samarbetar 

mer eller mindre med religiösa aktörer av olika slag och att dessa samarbeten ses som en tillgång i arbetet. 

Samtliga organisationer utgår från grundvärderingar om alla människors lika värde och har överlag 

relativt lika utgångspunkter. IM beskriver exempelvis att de arbetar för en rättvis och medmänsklig värld 

med och för människor oavsett nationalitet, etnicitet och kön samt politisk och religiös övertygelse. 

(Individuell Människohjälp, 2014) Det framkommer inom flera organisationer att arbetet handlar mycket 

om att förändra formella strukturer, normer och värderingar på samhällsnivå. Jämlikhet och jämställdhet 

är ett återkommande tema som är påtagligt inom organisationernas beskrivningar av arbetet och dess mål. 

SAK utgår från ett antal kärnvärden som består av lyhördhet, opartiskhet, jämlikhet, social rättvisa och 

integritet. (Svenska Afghankommittén, 2012) Forum Syd formulerar sin verksamhet enligt följande 

(Forum Syd, s. 2):  

 

Forum Syd verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt 

till rimliga levnadsbetingelser, liksom en hållbar användning av jordens resurser. Forum Syds verksamhet 

syftar till att stödja människor som lever i fattigdom, i deras organisering och möjligheter att hävda sina 

mänskliga rättigheter samt delta i de beslut som påverkar deras livssituation. 
 

Även Naturskyddsföreningen understryker alla människors lika värde och vikten av ett öppet 

förhållningssätt gentemot människor oavsett bakgrund (Naturskyddsföreningen, u.å.b, s. 8): 

 

Som folkrörelse ska föreningen även stå upp för öppenhet, tillgänglighet, solidaritet och alla människors 

lika värde. De värdena är grundläggande värderingsmässiga utgångspunkter i varje demokratiskt samhälle. 

Intolerans och främlingsfientlighet hör hemma lika lite i ett samhälle, som i en folkrörelse, där alla 

människor är lika välkomna.  
 

Även Palmecentret beskriver sina övergripande mål som handlar om en värld med fredliga samhällen som 

grundas på demokratins ideal samt på att alla människor är lika mycket värda. De arbetar med att stärka 

människors makt att forma samhället de lever i och på så sätt även sina egna liv. (Olof Palmes 

Internationella Center, 2014) SAK är den av organisationerna som skriver mest om religion i sina 

dokument, vilket utgår från den specifika kontext de verkar inom som starkt präglas av Islam. 

Organisationen beskriver att de kännetecknas av:  

 

Respekt för det afghanska folkets rätt till självbestämmande. Jämlik behandling av personer oavsett 

religion, kön och etnicitet. Kunskap om och förståelse för kultur och religion i Afghanistan samt respekt 

för den betydelse som kulturella och religiösa värderingar har i människors liv. Efterlevnad av de 

universella mänskliga rättigheterna. (s. 3) 
 

I arbetet med förändring menar SAK att det är viktigt att integrera Islam som de menar påverkar alla livets 

aspekter i Afghanistan samt har en stark prägel i samhället. De menar att universella mänskliga rättigheter 
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är avgörande för social och ekonomisk utveckling, vilket de förklarar stämmer väl överens med Islams 

tankar. (Svenska Afghankommittén, u.å.c) 

Teman som återkommer i många av organisationernas dokument är även makt i förhållande till 

samhälle och auktoriteter samt individens inflytande över sin egen situation. Dessa områden beskrivs ofta 

som stora utmaningar i kontexter som är djupt rotade i tradition, kultur och religion.  

 

6.1.1 Sekulära organisationer och grundvärderingar: Analys 

Organisationerna menar att de överlag inte har någon religiös karaktär, med IM som undantag vilka har en 

religiös bakgrund historiskt sett. Flera av organisationerna grundades dock i en tid där det svenska 

samhället starkt präglades av kristendomen vilket kan ha en påverkan på organisationernas utveckling 

utifrån deras stigberoende (Premfors m.fl. 2003). Casanova (2008) understryker vikten av att se till den 

kristna historien och dess utveckling i Västeuropa för att förstå historiska mönster av religion och 

sekularisering samt att den jämförande analysen av dessa mönster inom andra civilisationer och religioner 

då skulle bli mindre eurocentrisk. Vidare beskriver Åberg (2015) utifrån nyinstitutionalism att institutioner 

fungerar som socialt konstruerade kollektiva uttryck och bygger på en gemensamt skapad förståelse för 

hur världen fungerar. Den ideologiska ambivalens som råder inom flera av organisationerna kan förstås 

utifrån dessa teorier. Detta då organisationerna grundats i- och historiskt sett varit verksamma i en svensk 

religiös kontext samtidigt som sekulariseringen av det svenska samhället och dess organisering länge varit 

självklar, därmed även inom de studerade organisationerna. Thelen (1999) menar att organisationers 

institutionella former, vilka skapas genom kulturella och politiska processer, är djupt rotade i 

organisationer, speglar samhället de rör sig i samt hindrar förändring på grund av inbyggda kulturella 

band. En möjlig aspekt är att organisationerna omedvetet “sitter fast” i sekulära tankesätt och att det 

därmed finns ett implicit motstånd till att implementera styrdokument som berör religionsaspekten. Även 

Weber (1978) talar om hur utveckling och förändring motverkas av historiska rötter genom metaforen om 

“järnburen”, som illustrerar skapandet av en idealbild om hur organisationer bör agera. Pierson (2004) 

pekar på stigberoende och menar att det blir svårare att förändras och byta riktning ju längre tiden går 

vilket även intygas av Premfors m.fl. (2003) som menar att tidigare vägval ofta innebär en naturlig 

fortsättning på samma spår. Ett flertal av de studerade organisationerna har många år av 

organisationsverksamhet bakom sig vilket vi menar syns exempelvis i deras grundvärderingar som utgår 

från kristna värderingar, vilket kan förstås med hjälp av Piersons tankar. Det finns inga uttryckligen 

religiösa skrivelser i dokumenten, utan religion nämns främst när det handlar om människors rätt till 

religionsfrihet och att den inte får utgöra en grund för diskriminering, vilket visar på deras sekulära 

ideologi.  
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I dokumenten är arbetet med demokratifrågor och förändring av strukturer, normer och värderingar på 

samhällsnivå en central punkt. För att komma åt dessa viktiga politiska, demokratiska frågor menar 

Casanova (2008) att det är nödvändigt att gå bortom den sekulära diskursen.  

Att organisationerna generellt har en frånvaro av religion i deras officiella dokument skulle kunna 

härledas till att de verkar inom en sekulär diskurs där religion inte är en självklar aspekt. Att frångå den 

sekulära diskursen som Casanova (2008) skriver kan dock tyckas vara ett förenklat synsätt. 

Organisationerna kom till under en sekulär tid då religion inte fick utrymme inom den offentliga sfären 

och har därmed formats av en sekulär ideologi, som inte är helt enkel att ändra på utifrån svårigheten att 

förändra organisatoriska beteenden.  

Ver Beek (2000) diskuterar frånvaron av religion inom utvecklingsarbete och hänvisar till att området 

är tabubelagt i dessa sammanhang. Författaren kommer fram till slutsatsen att utvecklingsorganisationer 

försöker undvika att arbeta med religionsfrågor. En möjlig orsak till att organisationerna inte berör 

religionsfrågor kan vara att det finns en beröringsskräck som härstammar från den sekulära ideologin. Att 

inte prata om religion blir ett sätt att förhålla sig till den främmande ideologin som organisationerna möter 

på plats i utvecklingskontexter.  

 

6.2 Religion som kultur, tradition och normer 

Det går att konstatera att det finns en avsaknad av religionsfrågor i organisationernas dokument. RFSU tar 

upp normer och oskrivna regler som finns vid sidan av lagar i alla samhällen och som de menar att de 

behöver förhålla sig till för att förstå sexualitetens olika uttryck och vilken roll den spelar i människors liv. 

Dessa normer, som antingen är uttalade eller mindre synliga, talar om vad som är rätt och fel, normalt och 

onormalt samt hur människor förväntas leva. Vidare skriver RFSU att normerna kring kön och sexualitet 

även skär in i andra “maktstrukturer som grundar sig i normer kring exempelvis etnicitet, hudfärg, klass 

och funktionalitet” vilka RFSU har som ambition att beakta i arbetet. (RFSU, 2008, s. 5) Religion nämns 

alltså inte som en aspekt i sammanhanget. Samma sak visar sig i Forum Syds idéprogram. De går in på 

frågor om jämställdhet, maktstrukturer och diskriminering som nyckelfrågor för en rättvis värld. I arbetet 

med maktrelationer tar de upp olika diskrimineringsgrunder som de menar att alla utvecklingsinsatser 

behöver ta hänsyn till och ger exempel som kön, klass, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, sexuell 

läggning samt hiv-status. (Forum Syd, 2012) Palmecentret beskriver i sin verksamhetsberättelse att de 

anordnat konferenser i Stockholm där kvinnliga syriska aktivister samlats för att samtala om freds- och 

demokratifrågor. Vid en konferens fanns sunniter, kurder, kristna, alawiter och aktivister från vänster- och 

kvinnorörelsen representerade som tillsammans kom att bilda ett nätverk för syrianska kvinnor. 

Palmecentret skriver att nätverket inte tycker lika om allt på grund av politiska skillnader men förklarar att 

de har en gemensam utgångspunkt om rätt till kvinnors deltagande och inflytande i de politiska 
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processerna. (Olof Palmes Internationella Center, 2014) Även där lämnas religionsaspekten ute trots mötet 

mellan olika religiösa grupper. 

Rädda Barnen tar upp deras bakgrund som från början handlade om ett engagemang för barnets 

rättigheter med anknytning till rörelsen för kvinnlig rösträtt och till den internationella fredsrörelsen. 

Religiös bakgrund tas då upp som en av flera faktorer som inte skulle avgöra hur ett barn har det i världen, 

vilket de engagerar sig i för att alla nationer ska ta ett gemensamt ansvar. Vidare beskriver de arbetet kring 

att föräldrar och andra vuxna i barns vardag ska respektera barnets rättigheter, vilket de förklarar som 

svårt utifrån kulturella faktorer: “Det är ett svårt, känsligt och långsiktigt arbete att påverka värderingar, 

normer och kulturella mönster. Det ställer stora krav på lyhördhet och på en medvetenhet om de egna 

motiven och de egna kulturella föreställningarna.” (Rädda Barnen, u.å.b, s. 15) 

Religionsfrågor lyfts särskilt fram när det gäller vissa frågor som kan väcka motstånd och vara 

svårjobbade. Jämställdhet är exempel på en sådan fråga. RFSU ger exempel på arbete kring sexuella 

rättigheter och jämställdhet inom projektet “Tanzanian Men as Equal Partners” (TMEP). I rättighetsarbetet 

framkom det att det fanns en rädsla bland männen att förlora sin manlighet om kvinnors roll stärktes. 

RFSU delar med sig av ett citat från en av männen: “Nej det här går emot vår tro, vår tradition och vår 

kultur”. Efter utvärderingar som visade att projektet gett resultat lyfter de fram att “Shejk Nassor är glad 

över att den muslimska befolkningen i Mgori fått utbildning i sex och hälsa.” (RFSU, u.å.b, s. 14)  

 
6.2.1 Religion som kultur, tradition och normer: Analys 

Samtidigt som organisationerna lyfter fram att de värnar om religionsfrihet och har en öppenhet för 

människors prioriteringar oavsett religiös tillhörighet så nämns inte religionsaspekten i samband med 

viktiga faktorer som de behöver beakta i arbetet. I RFSU:s exempel på jämställdhetsprojektet TMEP 

nämner de den muslimska kontexten, som först upplevdes som ett hinder för arbetet och sedan visade sig 

mottaglig för utbildning i sex och hälsa. Den muslimska kontexten lyfts på så sätt fram som central i 

arbetet. Vidare beskriver RFSU normer i samhällen som talar om hur människor bör leva, vilket de 

behöver förhålla sig till. Detta visar på att religion finns närvarande i RFSU:s arbete, dock mer i form av 

normbeskrivningar.  

De sekulära organisationerna undviker att nämna religion och beskriver snarare kulturella och 

traditionella värden eller normer. Detta liknar det som Ver Beek (2000) fann i sin studie av förekomsten 

av religion i vetenskapliga tidsskrifter som visade på att religion inte nämndes bland centrala faktorer som 

bör integreras i arbetet på grund av deras vikt i människors liv. Man kan fråga sig vad det beror på att 

religion inte omnämns. Ver Beek menar att det handlar om en rädsla för religionsfrågor som bygger på att 

de är tabubelagda inom utvecklingssammanhang. Rädsla kan dock ses som en något förenklad förklaring 

till frånvaron av religionsfrågor. Genom att se till omkringliggande faktorer kopplade till historisk och 

samhällelig utveckling går det att få en bättre förståelse. Rädslan som Ver Beek beskriver kan handla om 
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att de sekulära organisationerna inte ser religionen på grund av den kontext och det historiska 

sammanhang organisationerna verkar i. Briggs och Sharp:s (2004) förklaring om att 

biståndsorganisationer tenderar att bli blinda för sådant som inte faller inom ramen för den västerländska 

diskursen och att de därmed endast ser uttryck av behov som passar organisationernas utvecklingsmål kan 

vara en förklaring till att organisationerna inte beskriver religion som en central faktor. Den postkoloniala 

teorin förklarar att konsekvenserna från kolonialtiden lever vidare genom det språk och den kultur som 

kolonisatören skapat och att östlandets kultur och värderingar har ignorerats för att väst ska kunna förbli 

den dominerande parten i förhållandet mellan öst och väst (Said, 1978). Kanske kan det vara så att det 

koloniala arvet lever vidare på det sättet. Det går även att förstå detta utifrån sekulariseringsteorin som 

Norris och Inglehart (2011) menar har präglat den rika västvärlden under 1900-talet, det vill säga under 

den period som organisationerna bildades. Att organisationerna inte uttrycker religion som en fråga likt 

andra samhällsfaktorer kan förstås utifrån att organisationerna bildats i, och verkar i ett samhälle där 

religion är hänvisat till den privata sfären och därmed inte ges utrymme i det offentliga (Habermas, 2006). 

Detta beskriver teorin om stigberoende som belyser organisationens beroende av historiska vägval i 

utvecklings- och förändringsprocesser (Premfors m.fl., 2003).  

 

6.3 Innebörden av att vara en religiöst obunden organisation  

Samtliga organisationer förutom Palmecenter är uttalat religiöst obundna organisationer, vilket vi 

redovisat ovan. Innebörden av att vara en religiöst obunden organisation beskrivs på olika sätt av 

intervjupersonerna men en generell uppfattning är att de inte behöver välja något parti utan hålla sig öppna 

för olika samarbetspartners och målgrupper oavsett religiös eller ideologisk tillhörighet. Vidare lyfter 

intervjupersonerna fram organisationernas syften och menar att det är de huvudsakliga frågorna som står i 

fokus framför att ta ställning till, eller utgå ifrån, religionsaspekten.   

"Jag tror att det kan ge en öppenhet, att vi inte kommer in med en egen agenda på samma sätt. För det 

där är så infekterat, just när kristna grupper kommer in. Jag tror att det ger oss fördelar”, säger Sara. 

Vidare lyfter hon fram att det ofta finns en historia av att internationella aktörer lagt sig i frågor utifrån 

sina religiösa preferenser vilket gett enorma konsekvenser för människorna i det berörda landet. Även 

Maria förklarar att de är en religiöst obunden organisation för att de vill vara öppna för alla: ”Vi är 

medlemsbaserade, en svensk folkrörelse. Vi har ingen anledning att göra ett religiöst val.” Vidare 

poängterar hon att det som avgör i frågan om vilka som kan vara medlemmar i Naturskyddsföreningen är 

hur de ser på naturen och miljön, det vill säga Naturskyddsföreningens huvudfrågor, snarare än etisk eller 

religiös tillhörighet. Hon berättar att de arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv som avser rättigheter för 

män, kvinnor, barn, etnisk tillhörighet och så vidare samt att de exempelvis kommer i kontakt med 

religion i arbetet då dessa rättigheter inkräktas på. Fredrik förklarar att det faktum att RFSU är en religiöst 
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obunden organisation inte är något de diskuterar så mycket på kansliet. RFSU tar inte ställning för eller 

emot en specifik religion utan fokus är på att ta ställning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

samt att alla personer ska få bestämma över sin egen kropp samt sin egen sexualitet och reproduktion. Han 

jämför den religiösa obundenheten med att organisationen är partipolitiskt obunden och menar att precis 

som att RFSU kan argumentera emot politiska partier i sakfrågor som går emot sexuella och reproduktiva 

rättigheter, så kan de även argumentera emot religiösa ledare i sakfrågor. Det innebär dock inte att 

organisationen tar ställning mot hela det politiska partiet eller mot religionen i fråga. Johanna säger:  

 

Vi fokuserar på samhällets ojämlika maktrelationer. Det är grunden till vårt arbete. Vi är inte en 

religiös organisation. Vi använder oss inte av religion som en förklaringsmodell, det är inte vår 

ideologi att ha en religiös uppfattning som organisation, men religiöst obunden är fel att säga, med 

bakgrund av att vi har en religiös medlemsorganisation som är det. 
 

Den lokala kontexten lyfts fram som avgörande för vilket fokus arbetet har på plats och att den religiösa 

obundenheten öppnar upp för att möta den lokala befolkningens behov. Jens förklarar att den 

huvudsakliga uppgiften för SAK är att arbeta utifrån det afghanska folkets egen rätt till självbestämmande:  

 

Man kan inte vara ute och simma för långt utan man måste förankra i det som människor förstår, i 

de termer som människor resonerar. Det spelar ju egentligen inte någon större roll vilken religion 

det handlar om med bakgrund av den attityden, utan det är ju bara att se till vad som är viktigt för 

människor här och hur ska vi lotsa till en bättre utveckling.  
 

Margoth är inne på liknande spår och förklarar att den religiösa obundenheten innebär att förhålla sig till 

hela samhället. Hon lyfter fram värderingar som ett centralt begrepp och menar att oavsett religiöst eller 

politiskt grundade värderingar så delas ofta dessa trots att man kommer från olika religiösa eller 

ideologiska sammanhang.  

En aspekt som också kommer upp i frågan om religiös obundenhet är organisationernas historiska 

ursprung utifrån samhällets sekulära utveckling. Maria förklarar att mycket har förändrats sedan 

Naturskyddsföreningen bildades 1909 och att detta återspeglas i hur organisationen förhåller sig till 

religion. “År 1909 såg ju samhället annorlunda ut, det var inte ens en fråga att säga att vi skulle vara 

sekulära. Då var vi bara forskare och akademiker som ville göra något… Men nu är det viktigare att trycka 

på att vi inte har någon religionstillhörighet bara för att vara tillgänglig för vem som helst.” Peter 

diskuterar också denna utveckling:  

 

När IM grundades strax innan andra världskriget så utgick väldigt mycket av samhällsdebatten från 

en kristen värdegrund och i någon mån finns väl den kvar fortfarande. Som att riksdagen går till 

kyrkan vid öppnande och sådana saker men det innebär inte att riksdagen är religiös. Det måste ses 

i ljuset av hur det var 1938. IM har gått till att bli en helt sekulär organisation. Vi säger: “strunt 

samma om du är ateist, agnostiker eller troende, det har liksom ingen betydelse för oss.” 
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Det framkom under intervjuerna att ingen av organisationerna har några interna riktlinjer kring arbete med 

religionsfrågor. Peter ställer sig skeptisk till att ta fram ett dokument kring hantering av religion i arbetet: 

”Det finns ingen anledning till att vi ska skriva ner hur vi ska förhålla oss till religiösa människor eller 

religion. Det tror jag skulle kännas ganska främmande, att ’nej ni måste ta fram ett policydokument’, som 

om religiösa människor skulle behandlas annorlunda.” Maria däremot diskuterar kring det faktum att det 

händer mycket i världen idag som har med religion att göra och hur detta inverkar på arbetet: ”Vi måste 

hela tiden ha en dialog om hur vi ska hantera religionens påverkan på människor vi möter. Det här 

påverkar människor otroligt mycket i det dagliga livet”.  

Forum Syd har i dagsläget inte heller några riktlinjer kring religion. ”Nej, not yet”, svarar Margoth och 

fortsätter: 

 

Eftersom att vi inte har någon särskild fråga i våra manualer och mallar som gäller religion på platsen där 

projektet ska genomföras så är det inte säkert att vi får så mycket skrivet om det. Men det behöver inte alls ha 

något samband med huruvida projektet sen relaterar till religiösa frågor och tar med det. Bara det att vi inte har 

frågat om det och kanske inte har fått något svar på det. Men i projekten så finns det ju på många ställen en 

aktiv hållning i alla fall. Det vet vi ju eftersom vi gör uppföljningsbesök varje år till flera projekt i olika länder. 

Men det är ju ett vitt område på kartan, eftersom vi inte frågar om det så har vi inte belägg för det.  
 

Hon förklarar vidare att det är viktigt att fundera över hur religion och dess påverkan förändras över tid 

och att det finns mycket att göra på det området: ”Man har ofta gamla glasögon på sig…”  

 

6.3.1 Innebörden av att vara en religiöst obunden organisation: Analys 

Majoriteten av organisationerna beskriver sig som sekulära vilket intervjupersonerna menar gör dem mer 

tillgängliga för alla människor i samhället. Det nämns i intervjumaterialet att utvecklingen gått mer åt det 

sekulära hållet i takt med samhällsutvecklingen och att det idag är viktigare att poängtera den religiösa 

obundenheten. Ver Beek (2000) menar att det nordiska synsättet på religion och sekularism som motsatser 

förklarar att religion ofta undviks såväl inom forskning som i det praktiska arbetet. Hovland (2008) menar 

dock att dessa tankar om religion och sekularism som motpoler bör utmanas och understryker vikten av att 

fundera kring sekularismens inverkan på utvecklingsarbete. Detta kan ses i ljuset av sekulariseringsteorin 

där Casanova (2008) talar om att man måste se till den historiska utvecklingen i Västeuropa för att förstå 

kontextualiseringen av religion och det sekulära.  

Samtliga organisationer saknar riktlinjer kring religion i arbetet. En inställning som uttrycks av en av 

intervjupersonerna är att det inte finns någon anledning till att ta fram styrdokument kring religion och att 

det skulle kännas främmande. Detta kan ses i ljuset av postkolonialismen som hänvisar till 

maktförhållandet som finns mellan parterna i utvecklingsarbetet. Briggs och Sharp (2004) skriver att 

biståndsorganisationer blundar för det som inte ryms inom ramen för den västerländska diskursen och 
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enbart uppmärksammar den lokala kontextens behov utifrån organisationens egna förutbestämda mål. 

Detta kan sammankopplas med att fokus för organisationerna ligger på deras huvudsakliga syften, vilka 

inte innefattar religion och att religion därmed inte ses som något viktigt. En annan synvinkel som lyfts 

fram är att eftersom man inte skriver om religion syns det inte heller i dokumenten. Ver Beek (2000) 

menar att frånvaron av religionsfrågor inom litteraturen kan förstärka övertygelsen om att det inte är något 

av större vikt och att frånvaron av verktyg och modeller kan övertyga praktiker om att ämnet är olämpligt. 

Han pekar även på bristen av erfarenhet och modeller för att kunna närma sig frågorna på lämpligt sätt. 

Även Lind och Zakrison (2014) menar att styrande dokument, verktyg och metoder kring religion skulle 

kunna underlätta utförandet av ett enhetligt utvecklingssamarbete. I intervjumaterialet framkommer en 

osäkerhet kring arbetet med religion, mycket på grund av begreppets komplexitet och att man helt enkelt 

är osäker på hur man närmar sig dessa frågor på ett effektivt sätt. Organisationerna har en tydligt positiv 

inställning till sin sekulära profil, och en mer skeptisk hållning till en religiös profil. 

Ett ytterligare resultat är att en ständig dialog inom organisationerna efterlyses med tanke på 

religionens ökade uppmärksamhet i världen idag. Casanova (2008) pekar på en ökad uppmärksamhet och 

ett större fokus på religionsfrågor i dagens Europa. Forskning visar även på att arbetet med religion och 

utveckling inte är så enkelt alla gånger, då det finns en rädsla för att närma sig frågorna i 

utvecklingssammanhang (Hovland 2008). Det finns mycket som talar emot att organisationerna skulle ta 

fram styrdokument kring religion, exempelvis på grund av att området på många sätt är komplext och att 

organisationsstrukturer ofta vidmakthålls (Thelen, 1999).  

 

6.4 Mötet mellan olika ideologier 

När organisationerna, med sin sekulära ideologi, arbetar i religiösa kontexter kan man tänka att det sker ett 

möte mellan olika ideologier och att organisationerna på något sätt behöver förhålla sig till den religiösa 

ideologin. När vi kom in på den frågan under intervjuerna hamnade diskussionen mycket kring det 

problematiska i situationen att som västerländsk sekulär organisation komma och försöka implementera 

sina idéer och ideologier på plats. Johanna sätter ord på mötet mellan de olika ideologierna utifrån 

religionens politiska prägel i många länder: 

 

Å ena sidan jobbar vi med människor som lever i länder där religion har en större politisk prägel, där politiska 

ledare använder religion på ett annat sätt och så vidare, än vad som är fallet här. Och det kan också vara så att vi 

arbetar med till exempel jämställdhetsarbete men att man exempelvis behöver prata med religiösa ledare för att 

få deltagare att vilja komma till utbildningen. (…) Om man jobbar i till exempel Irak får man ta hänsyn till de 

tre stora minoriteterna sunni, shia och kurder som lever i Irak. Är det att ta hänsyn till religion? Jag vet inte… 
 

Även Sara problematiserar mötet mellan olika ideologier:  
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Mycket av det förändringsarbete som man gör eller vill stödja som en biståndsorganisation kan ju 

ses som väldigt problematiskt om man som en internationell aktör kommer in och säger “jag tycker 

ni ska göra si och så”. (…) Det är en oerhört problematisk fråga för om man gör det finns det risk 

för att man blir anklagad för att lägga sig i intern politik, för i många länder finns förbud kring hur 

man pratar om mänskliga rättigheter eller förändringsarbete.  
 

Margoth förklarar att utvecklingsarbete ofta tenderar att utgå ifrån en världsbild med ett nordeuropeiskt 

perspektiv: "Den syn som finns i våra dokument och policys är ju väldigt mycket präglad av den del av 

världen som vi kommer ifrån.” Vidare menar hon att det inte går att låtsas som att religion inte finns: ”Om 

man till exempel idag skulle komma som sekulär organisation till Gaza och hävda att religion inte finns... 

Det blir inte så långvarigt.” Jens går också in på detta när han beskriver mötet mellan det lokala 

perspektivet och ”utifrånperspektivet" som en av utvecklingsarbetets stora utmaningar. Han menar att det 

är viktigt att hitta en balans och bottna ordentligt i den lokala kontexten för att inte ”springa ifrån” den. 

Genom att stärka det rättighetsbaserade arbetet och öka förståelsen går det att komma närmare den 

balansen, förklarar han.  

 

6.4.1 Mötet mellan olika ideologier: Analys 

Det finns en medvetenhet om att kontexterna som organisationerna verkar i många gånger skiljer sig från 

de lokala kontexterna ute i fält och det framgår olika förhållningssätt till mötet mellan de olika 

ideologierna. Dels är man inom organisationerna måna om att ta hänsyn till religiösa minoriteter och 

samarbeta med religiösa ledare vilket visar att de lyssnar in den religiösa kontexten. Samtidigt beskriver 

de mötet som problematiskt utifrån att de inte kan lägga sig i för mycket och säga hur saker och ting ska 

gå till. Detta är något som lever kvar och som märks tydligt inom utvecklingssammanhang som har en 

historia av kolonialiserande. Organisationerna visar en medvetenhet och en strävan efter att inte 

reproducera de ojämlika maktförhållandena som skapades under kolonialtiden. Dock innebär mötet mellan 

de olika kontexterna att de ständigt måste förhålla sig till det. Vidare kan mötet förstås utifrån 

sekulariseringsteorin. Casanova (2008) problematiserar generaliserandet av sekulariseringsbegreppet till 

globala utvecklingsprocesser då religion är en naturlig del av samhället i många internationella 

sammanhang. När sekulariserade organisationer har utvecklingsmål i kontexter som i stor utsträckning 

influeras av religion behöver det sekulära tänkandet tonas ned, vilket intervjupersonerna även uttrycker att 

de gör genom att ha en kontextkänslighet. Mötet kan också förstås utifrån Habermas (2006) beskrivning 

av klyftan som existerar mellan religiösa och sekulära opinioner. För att överbrygga den menar han att den 

religiösa sidan måste acceptera de sekuläras politiska språk medan den sekulära sidan inte kan döma ut 

trosbaserade övertygelser som irrelevanta. Mötet måste med andra ord ske från båda håll vilket kan 

förklara varför organisationerna upplever mötet som problematiskt då de inte själva bär ansvaret för att 

överbrygga klyftan. 
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Det finns också en medvetenhet kring att världsbilden präglas av ett nordeuropeiskt perspektiv i 

utvecklingssammanhang och att det inte går att hävda att religion inte finns då det är ofrånkomligt i vissa 

fall. Detta går att förstå utifrån Premfors m.fl.:s (2003) teori om stigberoende. Trots medvetenheten och 

viljan att bana en ny väg och att utvecklas åt ett annat håll gör de historiska rötterna att förändringar är 

tröga att genomföra. För de sekulära organisationerna, som länge betraktat religionsfrågor som något 

privat som inte hör till det offentliga rummet, är det därmed svårt att börja tala om religion då detta skulle 

innebära att ta ett steg ifrån den upptrampade stigen.  

 

6.5 Religion och religiösa aktörer som verktyg till förankring 

Flera intervjupersoner framhåller att religionsfrågor och samarbete med religiösa aktörer är en viktig 

komponent i arbetet utifrån möjligheten att nå ut till människor samt för att förankra arbetet i kontexter där 

religion är en central faktor i samhällsutvecklingen. Peter förklarar att religion exempelvis kan användas 

inom opinionsbildning i samhället och att man måste förhålla sig till den religiösa kontexten: ”Om vi ska 

ha en framgång här så måste vi förhålla oss till religion och litegrann får man också gå på ”common 

sense”, i alla dess olika former. Det är ofta en kraftfull påverkansfaktor.” Han fortsätter: 

 

I Latinamerika kan du inte säga att du inte tror på Gud, det är liksom självklart. Det finns inte på kartan att man 

inte har en tro, alla tror på Gud. (…) Mer på en ideologisk, tematisk bäring så är det alltid så att man kan och 

vill använda sig av religion som påverkansinstrument och av religiösa auktoriteter för att nå ut med budskap. 

Det kan vara frågor om allt från hederskultur och andra områden där religiösa auktoriteter lägger sig i och tas på 

allvar. Då kan vi se att vi vill lyfta fram budskap till religiösa auktoriteter och till andra auktoriteter. 
 

Även Jens talar om vikten av att förankra arbetet vilket bland annat kan göras genom att samarbeta med 

religiösa ledare: ”Man söker deras acceptans för att göra någonting, en intervention, vad det nu kan vara. 

Man jobbar ju med hela systemet på något sätt.” Vidare berättar han att SAK ibland försöker förankra 

frågor i korantexter:  

 

Hur kan man förankra våra idéer och hitta stöd för det i koranen? Det går ju. Vår afghanska personal kan 

använda de texter som finns och beskriva dem i termer av ”Här finns rättigheter som ska bevakas”, så på det 

sättet kan man ju förankra.  
 

Han menar att det handlar om att se till vilka möjligheter den religiösa kontexten kan innebära:  

 

Religionen finns där vare sig vi vill eller inte. (…) Det är en komponent bland många andra som man måste 

försöka förstå vikten av i en given miljö. Så jag väljer nog att inte se det som ett problem egentligen, utan 

snarare som ett verktyg i vissa lägen. 
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Sara lyfter samarbete med religiösa ledare som en viktig nyckel i arbetet och pekar på vikten av att 

förankra arbetet med ledare på plats. Hon menar även att det är viktigt att fundera över vilken påverkan 

man har som organisation:  

 

I många samhällen är de kanalerna oerhört viktiga för att få till långsiktig förändring både i folks förändrade 

attityder och förändrade beteenden. Får man med sig de religiösa ledarna så öppnar det många dörrar. Det är en 

sak att få dem att säga ”slå inte barn”, men det kan också vara svårt att gå in och arbeta i samhällen om man inte 

har förankrat det man vill göra med ledarna, oavsett vilka de ledarna är. Det kan vara så att vi måste förbi dem 

för att kunna jobba med det. Det kan vara lätt att som svensk tänka ”äh, vi kan väl göra vad vi vill”, men så 

funkar det inte.  
 

Även Maria sätter ord på detta: ”Den religiösa ledaren är ju en access-punkt för att nå ut. (…) Om 

religiösa ledare identifieras som nyckelpersoner för en förändringsprocess, då är de givetvis en del av det 

här (förändringsarbetet).”  

I samarbetet med religiösa ledare förklarar intervjupersonerna att grundläggande värderingar är 

avgörande för att det ska fungera. Om värderingarna inte delas fungerar inte heller samarbetet. På så sätt 

plockas den religiösa biten bort genom att lägga prata om värderingar. Sara säger:  

 

Vi skulle inte välja att samarbeta med en organisation på grund av att den är faith based eller inte, det är inte det 

som avgör. Det beror på kontexten i landet, vad man vill påverka, vad religiösa ledare har för ställning… Det 

som är intressant, som landkontoren jobbar med parallellt, är traditionella ”tribal leaders” som utgör en parallell 

struktur i landet. (...) Sen är det svårt att säga om det är religion eller inte, men de utgör en jätteviktig auktoritet.  
 

Peter förklarar att IM i samband med en ny samarbetspartner går igenom dess stadgar, hur de fungerar, 

lyssnar in deras attityder och så vidare för att säkerställa att värdegrunden stämmer överens med deras 

egna: ”Att jobba med religiösa auktoriteter där man anser att värdegrunderna sammanfaller kan ha stor 

betydelse”. Johanna berättar att de inte samarbetar med missionerande organisationer eller med 

organisationer som finns till för att sprida ett religiöst budskap, men att det finns exempel på 

samarbetspartners med en religiös värdegrund. Även hon poängterar att det viktigaste är att man har 

samma grundvärderingar och att de framför allt arbetar med likasinnade organisationer:  

 

Det finns ju religiösa organisationer eller organisationer som till och med har religiösa förtecken, kanske kyrkor 

till och med, som arbetar med liknande frågor och som gör väldigt mycket progressiva saker, där våra 

värderingar möts. Och då kan vi samarbeta. Men jag kan inte komma på ett exempel på en organisation som vi 

skulle samarbeta med som enbart drivs av en religiös ideologi. Det jobbar inte vi med. Vi utgår ju från 

gemensamma värderingar i alla samarbeten, så på så sätt kan man ju säga att vår ideologi styr oss till andra typer 

av samarbeten.  
 

Fredrik understryker att det blir svårt att samarbeta om man inte står på en gemensam värdegrund. Han 

betonar även att samarbetet handlar om vilket mervärde som finns utifrån expertiskunskaper:  
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I vissa fall har vi diskuterat möjliga samarbeten med Svenska kyrkan och Diakonia och andra, där vi kan se att 

RFSU har ett mervärde i form av expertis kring SRHR, medan de har en expertis i form av religiösa frågor. (...) 

Men vi kan likväl jobba med en lokal organisation om det finns behov av expertis kring religionsfrågor.  
 

6.5.1 Religion och religiösa aktörer som verktyg till förankring: Analys 

Att religion beskrivs som ett verktyg och ett sätt att förankra arbetet är intressant utifrån studiens syfte att 

ta reda på förhållningssätt till arbete med religionsfrågor. I och med att organisationerna är sekulära och 

möter religiösa kontexter behöver de hitta ett sätt att förhålla sig till religion. Genom att se religion som ett 

verktyg får organisationerna ett praktiskt sätt att arbeta kring frågorna utan att behöva arbeta kring dem på 

en ideologisk nivå. Grunden i detta är att organisationerna sedan länge lever med en sekulär ideologi, 

vilket format deras grundläggande fokus och prioriterade frågor. Stigberoendet gör därtill att institutioner 

tenderar att handla och lösa problem som de gjort tidigare (Premfors m.fl., 2003). Utifrån 

organisationernas sekulära bakgrund kan det därmed vara en alldeles för stor omställning att implementera 

religionsfrågor mer än att se dem som verktyg. Vidare går det att förstå detta förhållningssätt utifrån 

postkolonial teori som tar upp biståndsorganisationers tendens att bli blinda för sådant som inte faller 

inom den västerländska diskursen. Briggs och Sharp (2004) understryker att biståndsorganisationer måste 

se bortom sina västerländska normer och istället lyssna in mottagaren. Detta skulle alltså innebära att 

organisationerna, i de fall religionsfrågor har en central roll i kontexten, skulle behöva anpassa sitt arbete 

efter det. Att inte helt följa mottagarens önskemål och behov skulle alltså enligt Briggs och Sharp leda till 

ett stärkande av koloniala strukturer. Samtidigt betyder det faktum att organisationerna närmar sig arbete 

kring religionsfrågor i viss utsträckning att de uppmärksammat att religionsfrågor och religiösa ledare har 

en viktig ställning i många av de kontexter som deras arbete riktar sig till. Kanske är det så att de hittat ett 

sätt att mötas mellan de olika ideologierna och föra ett samtal utan att någon part behöver gå ifrån sina 

ideologiska ståndpunkter. Vi vet inte om samarbetspartnerna i utvecklingsländerna i detta fall är 

tillfredsställda i förhållandet till de sekulära organisationerna utifrån religionsaspekten. Att ta reda på det 

skulle kräva ytterligare en studie som utgår från deras perspektiv. Dock går det att få en förståelse för hur 

organisationerna förhåller sig till religionsfrågor i arbetet utifrån deras sätt att närma sig frågorna och se 

dem som tillgångar respektive hinder.  

Intervjupersonerna beskriver enligt ovan värdegrunder och värderingar som det avgörande i samarbetet 

med religiösa aktörer. Hovland (2008) förklarar att utvecklingsarbete aldrig är neutralt från värderingar 

och att värdebaserat utvecklingsarbete utförs av både trosbaserade och sekulära organisationer. På så sätt 

menar hon att utveckling inte kan beskrivas som en sekulär aktivitet. Att organisationerna pratar mycket 

om värderingar i förhållande till andra aktörer kan förstås som ett sekulärt sätt att prata om ideologiska 

och religiösa frågor.  
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6.6 När religionsfrågor utgör ett hinder 

Flera av intervjupersonerna menar att religion på olika sätt kan försvåra arbetet och att det kan vara 

svårare att bedöma frågor som är kopplade till religion, vad som är positivt och negativt. För RFSU kan 

det handla om samarbete med religiösa organisationer som enbart stödjer en del av SRHR till exempel, 

och aktivt arbetar emot andra delar, menar Fredrik. Han tillägger att det gäller oavsett vilken typ av 

organisation de samarbetar med och att det inte specifikt är knutet till religiöst baserade organisationer.  

Intervjupersonerna ger exempel på när religiösa ledare motsträvar förändring och håller fast vid 

föråldrade synsätt när det gäller till exempel rättighetsfrågor. De tar även upp det komplexa i att göra en 

åtskillnad på vad som är religiöst och kulturellt betingat. Maria menar att det är viktigt att på ett 

finkänsligt sätt utmana auktoriteter när de står i vägen för att förbättra förhållanden och understryker 

vikten av påverkan utifrån:  

 

Man måste kunna ifrågasätta. Det är inte alltid auktoriteten har rätt. Då kan man inte vara konfrontativ utan då 

måste man också hitta och bygga andra system där man stärker beslutsprocesser. I många fall är det så att 

byledaren/byhövdingen inte alltid är demokratisk och det är ofta män så sånt där ifrågasätts ofta av våra grupper 

själva. Men det är ju inte så att man inte ska förändras för att man är urfolk utan det finns alltid potential att 

förbättra sin samhällsstruktur. Ibland handlar det om religiösa ledare och ibland om rent beslutsmässiga saker, 

oavsett religion.  
 

HBT-frågor är enligt Margoth bland de svåraste när det kommer till samarbete med religiösa aktörer och 

ger exempel från Uganda:  

 

I Uganda har man försökt prata kyrkorna till rätta när det gäller synen på homosexualitet. Så har man utvecklat 

ett bra samarbete och är överens om det mesta, tills man kommer till den frågan. Då är det att säga upp 

samarbetet som gäller, då handlar det om liv liksom. Eller som ett exempel där man satte sig ner, låste in sig 

med kyrkoledare, för att de kände att ”det här är så svårt i vårt samarbete och vi kan inte lämna det såhär, vi 

måste komma längre när det gäller homosexualitet…” Så de hade låst in sig några dagar och de västerländska 

ledarna sa att ”vi går inte ut förrän vi har löst upp den här knuten”. Och det lyckades. 
 

Respekt för kontexten är alltså något som samtliga organisationer nämner i mötet mellan de olika 

ideologierna, samtidigt som flera pekar på vikten av att följa organisationens syften och grundvärderingar.  

Peter ger exempel på situationer när IM måste gå in och markera om något strider mot människors 

rättigheter, särskilt när det handlar om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) där det i vissa 

fall kan förekomma att unga tjejer råkar illa ut:  

 

Då är det kanske traditionella religiösa föreställningar som inte nödvändigtvis är skriftbaserade 

religioner utan det är mer i gränsland mellan traditionella initiationsriter med religiösa 

förtecken/religion, där kan man säga att “nej, det här är egentligen en ’harmful practice’ där vi kan 

jobba med traditionella ledare och säga att det här beteendet skadar faktiskt era ungdomar”. 
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Han ger exempel från Gaza där människor lever under stress, ockupation och krig. IM arbetar med 

intellektuellt- och fysiskt funktionsnedsatta barn i området och har sett att det förekommer att tjejer råkar 

illa ut i sexuella övergrepp:  

 

Det finns givetvis ingen religiös ledare som skulle säga att det är okej att visst, ni får väl utnyttja de 

här stackars tjejerna, men i ett stressat samhälle kanske man känner att “vi har så många andra 

problem så vi orkar inte jobba med det också”. Men då får man gå in och peka med hela handen 

och säga att “nej, det här är frågor av fundamental betydelse som vi inte kan se mellan fingrarna 

med”. 
 

I dessa fall betonar han dock att det inte i huvudsak berör religiösa övertygelser eller att arbetet sker 

genom religiösa auktoriteter utan det kan vara andra auktoriteter som finns i familjernas nätverk. 

 

6.6.1 När religionsfrågor utgör ett hinder: Analys 

Det framkommer att arbetet med religionsfrågor kan upplevas problematiskt, exempelvis på grund av 

religionens fasthållande vid föråldrade synsätt. Detta kan ses i ljuset av Lind och Zakrisons (2014) studie 

som beskriver hur religion många gånger kan utgöra en bromsande kraft på grund av föråldrade 

värderingar kring till exempel rättigheter och jämställdhet. En möjlig förklaring till att arbetet med dessa 

frågor ofta upplevs problematiskt och i viss mån undviks kan enligt Ver Beek (2000) vara rädslan för att 

konflikter ska uppstå, men även att det kan vara obekvämt att tala om religion i offentligheten då religiösa 

tankar ofta ses som privata och personliga. Frågan är dock i vilken utsträckning religion uppfattas vara 

enbart privat och personlig i de religiösa kontexter där utvecklingssamarbetet utförs. Det framkommer 

under intervjuerna att religion är något självklart och naturligt för många människor som de möter i 

arbetet vilket tyder på att det kanske snarare är en sekulär uppfattning som bottnar sig i osäkerhet i frågan 

men som också kan fungera som ett sätt att undvika att ta itu med frågorna. Detta kan kopplas till Hovland 

(2008) som pekar på vikten av att våga utmana föreställningar om att sekularism separeras från, och står i 

motsats till, religiösa frågor. Det måste finnas en medvetenhet kring att den europeiska sekularismen inte 

är universell och därmed inte direkt kan överföras till kontexter bestående av religiösa och sekulära 

strukturer som skiljer sig från de europeiska, menar Casanova (2008). Dessa tankar framträder även 

genom den ambivalens som intervjupersonerna uttrycker kring hur man kan förhålla sig till religion i 

arbetet och tyder, återigen, på områdets komplexitet.  

 

6.7 Lokala partnerorganisationer 

Något som organisationerna har gemensamt är att de samarbetar med lokala partners på plats som har god 

förankring i och kunskap om den lokala kontexten. Det är därmed inte organisationerna själva som utför 

själva arbetet på plats. Flera av intervjupersonerna förklarar att detta gör att de kommer ifrån det direkta 
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mötet mellan olika ideologier. Fredrik ger exempel på en av RFSU:s samarbetspartner ”Femnet” som är 

ute i de religiösa samfunden och pratar med församlingar samt håller i sexualundervisning för ungdomar. 

Han menar att de kan fungera som en länk mellan RFSU och de religiösa frågorna: ”Så ja, de är i en 

religiös kontext, men de kan ibland också vara länken mellan den religiösa kontexten och RFSU”. Han 

förklarar vidare att samarbetet med lokala partners även bidrar till att komma ifrån det kolonialt färgade 

arvet, vilket också har att göra med mötet mellan olika ideologier. Sara och Peter betonar båda vikten av 

den lokala förankringen som samarbetspartnerna möjliggör då det inte fungerar att komma dit och säga 

vad som ska göras. Sara säger:  

 

Det är inte vi som ska... alltså när de (lokala organisationerna) jobbar med påverkansarbete så får 

det otroligt mycket större tyngd genom att de är från det landet, än att vi kommer som 

internationell organisation och säger “Rädda Barnen tycker att…”, det funkar liksom inte. När det 

gäller rättighetsfrågor kan det vara oerhört viktigt att lyssna på alla partners vad de anser är möjligt 

men också vad som är riskfyllt. Det måste vara deras beslut. 
 

Jens förklarar att samarbeten med lokala partnerorganisationer gör att förändringarna blir bättre rotade:  

 

Vi har varit ganska mycket av vad man kallar för en “service provider” förut inom biståndet. Vi har 

byggt skolor, drivit hälsokliniker och så vidare. Vad som är trenden här just nu är att jobba mycket 

med “rights based approaches”, vilket betyder att ägandet i mycket högre grad ska ligga lokalt, så 

att man får en bättre dialog kring rättighetsfrågor lokalt i våra samhällen där vi arbetar. 
 

Vidare menar han att det är viktigt att vara öppen för de värderingar som finns i den lokala kontexten och 

låta människor motivera förändringar med hjälp av religion om de vill det men även visa att det går att 

basera dem på andra argument: "Man driver alltså inte igenom förändringar utan man skapar kanske 

snarare förutsättningar för förändringar, bäddar litegrann så att människor ska våga ta steg själva och ställa 

krav och fråga." 

 

6.7.1 Lokala partnerorganisationer: Analys 

De lokala samarbetsorganisationerna beskrivs som ett sätt att överbrygga det koloniala arvet om ojämlika 

maktförhållanden. Genom att låta behoven, rättigheterna och åtgärderna formuleras av de lokala aktörerna 

blir mötet mellan de olika ideologierna inte heller lika påtagligt. Baaz (2001) framför kritik mot 

biståndsorganisationers användande av begreppet “partnerskap” i beskrivningen av förhållandet till länder 

som arbetet riktar sig till och menar att detta bidrar till den koloniala reproduktionen. Hon menar att det 

inte går att beskriva denna relation som jämlik, vilket partnerskapet ger sken om, utifrån den inbyggda 

obalans som finns mellan parterna sett till makt och ekonomiskt beroende. Vidare problematiserar Baaz 

partnerskapets syfte att ge de berörda länderna ansvaret för sin egen utveckling, detta då utvecklingen 

förväntas gå i samma riktning som det västerländska samhället. För att undvika ett överläge skulle 
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organisationerna behöva anpassa sig helt till den lokala kontexten utifrån hur samhället ser ut. Ver Beek 

(2000) betonar därtill att undvikandet av religionsfrågor förstärker det vetenskapliga och materialistiska 

perspektivet inom utvecklingsarbetet. För att lyckas med det som intervjupersonerna beskriver, det vill 

säga att stärka människornas kapacitet att själva organisera sig för förändring, menar Ver Beek att man 

måste ta människors religiositet i beaktning. Vi vill dock problematisera Baaz:s och Ver Beek:s argument 

utifrån omkringliggande faktorer som försvårar beaktandet av religionsfrågor. Intervjupersonerna 

bekräftar, som tidigare diskuterat, i viss mån att religionsfrågor är viktiga för förankringen av arbetet 

samtidigt som de arbetar aktivt med att överbrygga beroendeförhållandet mellan dem och 

partnerorganisationerna. Organisationernas sekulära grund och kontext tillsammans med stigberoendet gör 

det svårt för organisationerna att helt och hållet anpassa sitt arbete och sina ideologiska antaganden. Detta 

går att förstå utifrån sekulariseringsteorin som beskriver kontextualiseringen av religion i Västeuropa 

(Casanova, 2008) samt utifrån nyinstitutionell teori som belyser svårigheten med att ändra på rådande 

institutionsformer på grund av de inbyggda kulturella banden, som gör att en organisation speglar det 

samhälle den verkar i (Thelen, 1999).  

 

6.8 Istället för religion 

Något som framkommer under de flesta intervjuerna är att frågor som i vissa kontexter kan beskrivas som 

religiösa ses som frågor om kultur, traditioner, mänskliga rättigheter eller demokrati av de sekulära 

organisationerna.  

Samtliga intervjupersoner uttrycker svårigheten att skilja på kultur och religion och menar att det oftast 

är de kulturella och traditionella faktorerna som arbetet landar i, detta då det är i kulturen som människor 

har sina rötter och sin identitet. Sara menar att det kan vara så att man uppfattar vissa frågor olika 

beroende på vilken kontext man kommer ifrån: ”Vissa saker som ibland uppfattas som en religiös 

problematik kan, om man gräver lite, landa i att det inte är det utan att det är en geografisk och kulturell 

tradition." Vidare ger hon exempel på kvinnlig omskärelse och barnäktenskap som hon menar kan 

missuppfattas som religiösa frågor:  

 

Dessa frågor är egentligen inte religiösa, alltså du hittar dem inte i en religiös text men det är inbakat i en 

kulturtradition och uppfattas ofta som en religiös fråga. (…) Jag tycker att de frågor vi jobbar med kan tangera 

religiösa frågor men om man gräver lite är det väldigt sällan det. Som kvinnlig omskärelse, det finns inget i 

religionen som pratar om det. I Etiopien, Eritrea och Sudan så är det en jättehög nivå av omskärelse, men de är 

ju både muslimer och kristna… Det är inte något som har med religionen att göra, men sen kan det ju vara folk i 

den lokala byn som tror att det är en religiös fråga fast det egentligen inte är det. 
 

Jens förklarar att det är viktigt att vara medveten om att man inte enbart kan koppla vissa beteenden eller 

åsikter till en religion, då detta varierar stort inom religioner: "Som sagt, det handlar ju inte bara om 
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religion, utan om tradition. Islam ser ju inte likadant ut i Afghanistan som i Egypten och så vidare, så det 

måste man vara medveten om.” Han fortsätter:  

 

Det handlar inte bara om religion när man möter människor, utan också om att försöka förstå 

vilken tradition de kommer ifrån. Jag menar, många gånger säger man att det är religion i sig, men 

det är inte religion utan det är något annat. Så det får man försöka vrida på litegrann. Jag tror att det 

är väldigt integrerat i vårt arbetssätt, vi behöver inte prata om det så mycket, det bara finns där. 
 

Peter för liknande resonemang och problematiserar det faktum att många frågor tillskrivs religion. Han 

menar att synsätt ofta varierar inom religioner och snarare kan förstås ur kulturella och traditionella 

perspektiv: "Frågan är litegrann om det är en fråga om religion eller om det är tradition och kultur.” Han 

ger exempel på kvinnosyn och menar att det finns människor inom religioner som hävdar att kvinnor har 

lika mycket rätt som någon annan samtidigt som det finns de som säger att kvinnor inte har rätt till vissa 

ämbeten eller får ta en dominerande plats i samhället: “Det kanske du inte nödvändigtvis hittar stöd för i 

bibeln men det finns ändå folk som företräder det. Det finns också mer progressiva falanger inom alla 

religioner…”  

Johanna ger ett exempel utifrån en kvinnoorganisation i Palestina som vill arbeta med 

jämställdhetsfrågor:  

 

Då definierar de det på ett ganska annorlunda sätt än i en svensk kontext, vilka frågor man driver till exempel. 

Men det grundas i att värderas lika som kvinna och att kunna ha möjligheter att till exempel flytta sig utanför 

hemmet eller att barnomsorgen inte bara är en kvinnlig sak, kanske att sociala normer och värderingar gör att 

man inte kan ta ledande positioner i samhällslivet och så vidare. Och för att jobba med det och försona en 

kontroversiell tanke i deras samhälle, så behöver de relatera till makt i sitt samhälle, män i sitt samhälle, 

religiösa män i sitt samhälle. Och kanske också då hantera det som en religionsfråga, alltså vad skrifter säger 

och hur man inom ramen för vår religion kan arbeta med de här frågorna.  
 

Hon fortsätter: ”Men det handlar mycket om makt och inte så mycket om religion skulle jag säga. Det 

handlar nog mycket om att diskutera sociala normer tror jag. Inte teologin, utan mer sociala normer, som 

religion i och för sig är medskapare till…” 

Flera av intervjupersonerna landar i att de snarare skulle beskriva det som kan uppfattas som 

religionsfrågor som demokrati- och rättighetsfrågor. Maria menar att det finns risker med att hålla 

diskussionen inom ramen för religion:  

 

Sen är frågan också, “hur långt ska man acceptera att det sägs vara en religiös fråga?” (…) Här 

tycker jag det är viktigt att världssamfundet faktiskt säger att det här är inte acceptabelt, “ni kan 

inte legitimera det genom att säga att koranen säger något eller så”. Där är det viktigt att man går in 

för att man har demokratiska principer, det finns konventioner om mänskliga rättigheter och 

deklarationen om urfolkens rättigheter och liknande. För oss som inte har den synen så är det ju 

demokrati och mänskliga rättigheter man vill tillämpa oavsett religionstillhörighet. Det är det här 

som är intressant när man vill jobba med att stärka civilsamhällen. 
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Sara betonar också att det handlar om att stärka människors möjlighet att agera och att det inte 

nödvändigtvis handlar om religion: "Ofta börjar det med att folk säger att det är till exempel en religiös 

konflikt men så börjar man grotta i det och kommer fram till att det handlar om makt, bristen på makt och 

inflytande, resurser, olja, fattigdom och så vidare. Men inte om religion.” Maria problematiserar dock 

detta och menar att det inte heller går att bortse från att det finns religiösa aspekter att bemöta beroende på 

kontext: "Även om det fortfarande bygger på demokratiska principer så tror jag det är viktigt att man 

analyserar det ur en kontext där man också kan analysera tolkning av religiösa skrifter och så. Så jag kan 

inte säga att man helt kan koppla bort det (religion).” Jens är också inne på att det är ett avgörande utifrån 

hur man ser på frågan och betonar SAK:s roll att öka medvetenheten om rättigheter: ”Man väljer själv sin 

ingång, om det är religion eller om det är vanliga rättighetsfrågor.” Han fortsätter:  

 

Även om man verkar i en islamsk kontext och det är en islamsk republik som har religionen 

inskriven i sin författning så har människor ändå en möjlighet att välja olika vägar att kämpa för 

sin sak, vad de tror på. Och jag tror att en väldigt viktig del av vårt arbete är att bredda spelplanen 

litegrann. Att man kan gå in och argumentera för rättigheter på olika sätt, och stärka sina argument 

på det sättet. Men då måste man ju lära sig att det finns en rätt att ifrågasätta eller ställa krav.  
 

Margoth förklarar att värdegrunden, som är det avgörande när det kommer till att välja samarbetspartners, 

sällan skiljer sig mellan olika religiösa organisationer och att de flesta därmed går ihop med Forum Syds 

värdegrunder: ”Det har inte med religion att göra, utan mycket mer med allmänna mänskliga rättigheter, 

demokrati och så. Så jag tror inte att det behöver vara en stor skillnad.” Vidare förklarar hon att det kan 

hjälpa att vända på frågor som är svårjobbade och benämna dem som något annat när det finns religiösa 

eller traditionella motstånd kring frågorna. Hon ger exempel på ett tillfälle då det uppstod svårigheter för 

en organisation att arbeta med frågor gällande homosexualitet och transpersoners rätt till mänskliga 

rättigheter i Indonesien, som till stor del är muslimskt. Organisationen var med om hot och fick flytta sitt 

kontor för att HBTQ-frågorna väckte upprördhet bland människor: ”Det var jättebesvärligt, tills de kom på 

den geniala idén att de skulle överföra till att prata om mobbing. För det är det man kan säga att man (som 

HBTQ-person) blev utsatt för. Och då vände det, det var liksom en framgångsnyckel för dem.” Genom att 

prata om mobbing istället för mänskliga rättigheter förklarar Margoth att organisationen lättare har kunnat 

arbeta med frågorna och att de till och med blivit inbjudna till skolor att prata om det. Detta menar hon 

även kan vara en framgångsfaktor inom andra områden som möts av religiösa eller traditionella motstånd.  

 

6.8.1 Istället för religion: Analys 

Samtliga intervjupersoner beskriver ambivalensen i arbetet och att det kan vara svårt att definiera vad som 

ryms inom begreppet religion samt att arbetet ofta landar i att man pratar om kultur och tradition, och inte 
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lika mycket om religion. Detta är mycket kontextberoende men svårigheten med att närma sig religion i 

arbetet är ett återkommande tema, vilket kan kopplas till Hovland (2008) och Ver Beek (2000) som 

beskriver att utveckling aldrig står neutralt ifrån värderingar samt att området är tabubelagt. Det framgår 

även utifrån intervjumaterialet att arbetet till stor del handlar om att diskutera sociala normer och 

värderingar, vilket religion ofta är medskapare till. Osäkerheten kring hur man på ett framgångsrikt sätt 

bör närma sig dessa frågor är påtaglig då man å ena sidan kan arbeta med frågor som kan verka religiösa 

men vid närmare titt handlar om andra saker, men även tvärtom. Då tidigare forskning ständigt talat om 

hur utvecklingsarbetet kan integrera centrala faktorer i människors liv för ett effektivt arbete men 

utelämnat religionsaspekten (Ver Beek, 2000), kan man tänka sig att valet av fokus för organisationerna 

varit ganska enkelt.  

Ver Beek (2000) menar vidare att spiritualitet i utvecklingskontexter spelar en central roll i 

beslutsfattande inom samhällsutveckling, men att denna faktor trots dess betydelsefulla roll är 

underrepresenterad inom diskursen kring utvecklingsfrågor. Detta kan ha sin förklaring i 

sekulariseringsteorin som enligt Casanova (2008) är betydelsefull inom en specifik kontext och att 

biståndsorganisationers utgångspunkt från den sekulära västvärlden präglat utformandet av 

organisationerna. Briggs och Sharp (2004) understryker vikten av att uppmärksamma postkoloniala 

tendenser i arbetet och att organisationer måste se bortom sina västerländska normer och istället fokusera 

på mottagaren. Utifrån dessa teorier behöver man adressera vilka behov som finns och hur man kan möta 

dessa med tanke på deras bästa och försöka skilja på de egna sekulära uppfattningarna och den verklighet 

som råder i den lokala kontexten. Detta kan relateras till Habermas (2006) tankar som handlar om att 

överbryggandet av den klyfta som finns mellan sekulära och religiösa opinioner ställer höga krav på att 

båda sidor anstränger sig för att mötas.  

Demokrati- och rättighetsfrågor kan många gånger beröra religionsfrågor och det beskrivs hur man kan 

behöva vända och vrida på frågor och benämna dem som något annat om det finns ett religiöst motstånd. 

Detta kan ses utifrån postkoloniala tankar om att historia, kultur och värderingar har förvrängts för att 

bättre passa in i samhällsstrukturen. Saids (1978) redogörelse för hur öst ses som den svagare länken i 

förhållande till väst beskriver hur västvärlden har dominerat och haft ett tolkningsföreträde. Detta kan 

användas för att förstå hur man även talar om relationen mellan nord och syd, som Ver Beek (2000) gör. 

Både när det gäller dikotomin nord/syd och väst/öst finns det maktförhållanden där den ena parten har ett 

tolkningsföreträde som Baaz (i Eachrane och Faye, 2001) beskriver. Att religionsfrågor ofta hänvisas till 

rättigheter och demokrati kan vara ett resultat av det tolkningsföreträde som organisationerna har i 

utvecklingskontexten utifrån en maktaspekt. En ytterligare aspekt kan vara svårigheten att mötas och 

förstå den andra parten på djupet på grund av att ideologier och normer kopplade till religion helt enkelt 

skiljer sig i för stor utsträckning. Detta kan förklaras utifrån sekulariseringsteorin om att religion fått 
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minskat utrymme under 1900-talet (Norris och Inglehart, 2011) samt organisationernas stigberoende som 

gör det svårt att ändra på mönster (Premfors m.fl. 2003) och få in religionsfrågor i arbetet trots religionens 

ökade betydelse i samhället (Habermas, 2006). 

 

6.9 Respekt och förståelse för kontexten 

Trots att organisationerna samarbetar med lokala partners så långt som möjligt kommer de ändå i viss mån 

i kontakt med religiösa ideologier vilket de då behöver förhålla sig till. Under intervjuerna framkommer 

det att ett sätt att jobba kring det är genom att ha respekt, ödmjukhet och förståelse för den lokala 

kontexten och människors ideologiska ståndpunkter. Sara säger att det handlar mycket om så enkla saker 

som hur man beter sig och respekterar människor och deras uppfattningar. ”Om man som västerlänning 

åker ner så ska man vara ödmjuk inför att man påverkar kontexten och att ha en förståelse. Det handlar om 

att ta hänsyn till kulturen för risken är att om man inte gör det så går det inte att genomföra vårt jobb.” 

Vidare menar hon att det är viktigt att fundera över vilken roll man har som organisation och inte gå in på 

frågor som inte är inom organisationens syften: ”…Då är vi ute och cyklar, då kan vi åka hem”. Jens 

tydliggör att man måste komma till insikt om att det inte går att kontrollera ett annat lands utveckling med 

sina egna värderingar:  

 

Man kan inspirera, man kan diskutera, man kan vänja människor vid att resonera kring de här 

frågorna, men i slutändan är det ändå människorna i det landet som tar emot stödet som måste fatta 

sina egna beslut och gå framåt. Med resonerande och en stor dos förståelse brukar de flesta hitta 

vägen framåt. 
 

Vidare menar Jens att respekten för religion och människors religiösa uppfattningar är grundläggande i 

arbetet och talar om att människor behöver en fast grund att stå på samt att det ofta är religionen som utgör 

denna grund:  

 

Det är just det här med följsamhet, det tror jag är väldigt viktigt helt enkelt. Det är oerhört grundläggande att 

religion måste respekteras tror jag. Hela vår världsuppfattning bygger mycket på religiösa föreställningar, vilket 

jag tror gäller väldigt många människor som är sekulära, utan att de tänker på det. Man behöver något att tro på 

och något att förankra sig i. Nu råkar det vara så att i Afghanistan har man förankring i Islam och då måste man 

jobba utifrån att det finns där. Det genomsyrar hela språket och då kan man inte springa för långt före helt 

enkelt. För då är man inte begriplig. (...) Det gör ju att människor är förankrade i någonting. Och kan stå stadigt. 

Och det ger lite rättesnöre tror jag, det är ju egentligen det man gör om man använder till exempel koranen eller 

någon annan religiös skrift och försöker förstå och lyfta in i samtalet eller i mötet. Då är det en tillgång, tycker 

jag. Det farliga är väl att man kan försöka manipulera fram en förändring på det sättet. Så det handlar ju 

fortfarande om att man är fullständigt respektfull mot den tro som människor har, i grund och botten måste man 

vara det. (...) Då ska man inte kasta bort religionen i det läget, tror jag.  
 

Att analysera kontexten beskrivs som ett avgörande moment för att kunna förstå och visa respekt. Johanna 

menar att kontexten är något som verksamheten alltid måste ta hänsyn till och förstå: "Alla som arbetar i 
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ett annat land måste respektera hur det är i det landet och hur människor lever i det landet, och ha en viss 

förståelse för att det finns olika synsätt här i världen på allt möjligt. Och det lär man sig ju så fort man 

pratar med någon som inte delar ens uppfattning på något sätt”, säger hon. Maria förklarar att 

religionsaspekten många gånger är en viktig del av kontextanalysen utifrån dess inverkan i samhället:  

 

Det handlar också om respekt. Jag menar, det här är ändå människor som har den här tron och 

övertygelsen om hur det ska vara och då kan man inte bara lägga en konvention på bordet och tro 

att det löser sig utan det handlar om hur man tolkar och ser på sin religion och sitt utövande också. 

Har man inte samsyn så måste man använda bägge vägarna. (…) Det är mer en fråga om att 

hantera det utan att vara diskriminerande. 
 

6.9.1 Respekt och förståelse för kontexten: Analys 

Ett återkommande tema under intervjuerna är den respekt, ödmjukhet och förståelse för den lokala 

kontexten som är avgörande i arbetet samt vikten av att fundera över organisationens roll och hålla sig till 

sina syften. Ver Beek (2000) menar att forskare och praktiker inom området måste ta människors 

religiositet i beaktning för att lyckas stärka människors egen kapacitet och själva kunna organisera sig. 

Intervjupersonerna lyfter fram ordet respekt och menar att det verkar fungera som ett sätt att hantera 

religion i arbetet; att religion är just något som respekteras. Ver Beek menar att det finns en risk med att 

enbart respektera religionsfrågor i arbetet, vilket kan tyckas vara en något enkel lösning på svårigheten 

med att möta religionsfrågor, istället för att acceptera att det är viktiga frågor som även sekulära 

organisationer stöter på i arbetet och därmed behöver fundera kring. Ver Beek menar vidare att det finns 

en rädsla inom organisationer för att upplevas som någon som kommer utifrån och vill implementera sina 

idéer på mottagarna på grund av historiska exempel på detta och att frågor kring religion därför i stor 

utsträckning undviks av såväl sekulära som religiösa organisationer. Detta kan förklara varför 

organisationerna till viss del verkar landa i, och stanna vid, respekt för frågorna. 

Utifrån Premfors (2003) teoretiska resonemang kring stigberoende kan organisationer ha svårt att 

förändra sina arbets- och förhållningssätt. På grund av historiska val tenderar individer inom 

organisationer att handla utifrån den befintliga strukturen vilket stärker sociala normer och regler. 

Intervjupersonerna har olika tankar kring religionens roll i arbetet men är överens om att man inte kan 

springa för långt före den lokala kontexten. Baaz (i Eachrane och Faye, 2001) menar att svenska 

biståndsorganisationers arbete till stor del upprätthåller det koloniala arvet och på så sätt strider mot 

biståndets grundidé. Utifrån detta resonemang kan stigberoendet leda till att den koloniala stilen upprepas 

och att arbetet därmed blir kontraproduktivt. 
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7. Slutsatser   

Syftet med studien har varit att kritiskt analysera hur sekulära organisationer förhåller sig till 

religionsfrågor i utvecklingssamarbete i religiösa kontexter. Frågeställningarna har berört hur 

organisationerna officiellt förhåller sig till religionsfrågor i utvecklingssamarbetet, hur de förhåller sig till 

religion i praktiken samt hur organisationerna beskriver mötet mellan den sekulära ideologin och den 

religiösa kontexten. I detta avsnitt avser vi att lyfta fram studiens resultat utifrån dess inledande 

forskningsfråga och frågeställningar med stöd i det teoretiska ramverket. 

Studiens resultat visar att samtliga organisationer saknar riktlinjer kring religion och att det inte förs 

någon aktiv dialog kring religionsfrågor inom organisationerna. I de fall en organisation verkar i en 

kontext som är starkt präglad av en specifik religion finns religionsfrågor representerade i dokument och 

policys i större utsträckning. Officiellt sett tar organisationerna dock inte religion i beaktning på ett 

explicit sätt i utvecklingssamarbetet.  

I officiella dokument lyfter samtliga organisationer fram grundvärderingar om alla människors lika 

värde, ett öppet förhållningssätt, lyhördhet och respekt gentemot människor oavsett bakgrund. 

Religionsaspekten lämnas dock generellt sett ute i beskrivningar om möten mellan olika religiösa grupper, 

jämställdhetsfrågor och demokratifrågor. Vidare tenderar organisationerna att hamna i beskrivningar av 

kultur, tradition och normer utan att gå in på religionsaspekten. Organisationerna nämner samarbeten med 

religiösa aktörer och att dessa organisationer ses som en tillgång i arbetet, men religion lyfts emellanåt 

också fram som en utmaning. Detta särskilt kopplat till frågor som berör maktförhållanden och 

auktoriteter i samhället samt individens inflytande över sin egen situation i kontexter som har en stark 

koppling till religion. Sammantaget visar resultatet att organisationerna officiellt förhåller sig till religion 

genom att lämna frågorna utanför sin agenda och markera sin sekulära hållning. 

      När det gäller organisationernas praktiska arbete i religiösa kontexter ser organisationerna religiösa 

ledares roll i samhället som en tillgång och är positiva till samarbete med dem under förutsättning att de 

delar samma värderingar. Vidare ses religion som ett verktyg till förankring av förändringsarbetet vilket 

också förmedlar ett förhållningssätt till religionsfrågor. Att se på religion som ett verktyg ger 

organisationerna ett praktiskt sätt att arbeta kring frågorna utan att behöva arbeta kring dem på en 

ideologisk nivå. Att organisationerna på olika sätt närmar sig religionsfrågor tyder på ett 

uppmärksammande av att religionsfrågor och religiösa ledare ofta är en viktig nyckel i kontexten de 

verkar inom. Respekten för den andra parten pekar på att det finns en mötesplats där samtal kan föras 

mellan olika ideologiska ståndpunkter utan att parterna behöver frångå sina egna värderingar. 

Något som också framkommer är att religiösa frågor många gånger omskrivs i termer av mänskliga 

rättigheter och demokrati eller kulturella och traditionella normer. De sekulära organisationerna förhåller 
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sig på så sätt till frågorna, som i den lokala kontexten kan beskrivas som högst religiösa, genom att 

beskriva dem i sekulära termer.  

Det finns en medvetenhet om religionens inverkan på arbetet som de sekulära organisationerna i viss 

mån beaktar och förhåller sig till. Dock verkar det inte sträcka sig längre än till samarbeten med religiösa 

aktörer och en respekt för att människor har olika religiösa uppfattningar. Ytterligare en förklaring till 

förhållningssättet till religionens frånvaro kan vara att organisationerna inte ser religionen på grund av den 

historia och kontext organisationerna verkar i. Att organisationerna inte beskriver religion som en central 

faktor i arbetet kan hänvisas till att de enbart fokuserar på de behov som stämmer överens med de egna 

utvecklingsmålen. Detta kan i sin tur sammankopplas med att organisationernas fokus riktar sig till deras 

egna huvudsakliga syften, vilka inte innefattar religion, och att religion därmed inte ses som något av 

större vikt.  

I mötet mellan den sekulära ideologin och den religiösa kontexten visar resultatet att organisationerna 

lägger stor vikt vid att inte frångå sin egen ideologi men försöker mötas genom att visa respekt och betona 

gemensamma värderingar. Respekten visar sig i form av att de låter religionen vara och genom att dra 

nytta av dess inverkan på samhället i den mån det går. Att respektera religionsfrågor i arbetet fungerar 

som ett sätt att hantera mötet mellan olika ideologier. 

Mötet beskrivs även till viss del som problematiskt utifrån en maktaspekt, detta då organisationerna 

med sin sekulära ideologi inte kan lägga sig i för mycket i hur arbetet utförs på plats. Det finns en 

medvetenhet om det koloniala arvet och en strävan efter att inte reproducera ojämlika maktförhållanden 

som skapades under kolonialtiden.  

I mötet framkommer det att organisationerna använder sig av en kontextkänslighet, vilken i vissa fall 

innebär att de tonar ned sin sekulära hållning i kontexter som i stor utsträckning influeras av religion. En 

stor utmaning i arbetet är även mötet mellan de olika perspektiven - lokalt och utifrån. Vikten av att finna 

en balans och etableras i lokalsamhället understryks. 

För att förstå studiens resultat har teorier kring sekularisering, postsekularisering, postkolonialism, 

historisk institutionalism och stigberoende använts. Genom att angripa forskningsfrågan och resultatet 

utifrån kombinationen av valda teorier kan en ökad förståelse uppnås. Teorierna närmar sig studiens syfte 

utifrån olika perspektiv vilket leder till en bredare och djupare förståelse för området. Vidare har resultatet 

ställts i relation till tidigare forskning på området.  

Den maktmedvetenhet som framkommer inom organisationerna visar på hur de behöver förhålla sig 

till konsekvenserna från kolonialtiden. Detta då maktförhållandet tenderar att leva vidare genom språket 

och kulturen som kolonisatören skapat som bidrar till att det kolonialiserade landets kultur och värderingar 

ignoreras (Said, 1978). Den ambivalens som framkommer i förhållningssättet till religionsfrågor kan 

förklaras av att organisationerna är medvetna om maktförhållanden och har en vilja att jämna ut dessa men 
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att de samtidigt präglas av sekulariseringen av den rika västvärlden under 1900-talet (Norris och Inglehart, 

2011).  

      Värderingar nämns som det avgörande i samarbetet med religiösa aktörer. Religion nämns främst när 

det rör diskrimeringsfrågor och religionsfrihet, annars talas det ofta om demokrati och rättigheter vilket 

visar på sekulariseringens prägel på organisationerna. Religion ges inte tillräckligt med utrymme i den 

offentliga samhällssfären och kvalificerar sig inte som en fråga likställd andra samhällssfaktorer 

(Habermas, 2006). Detta kan ses som en förklaring till organisationernas förhållningssätt då de präglas av 

en sekulär kontext. Att omskriva religion i andra termer kan därmed ses som ett sekulärt sätt att tala om 

ideologiska och religiösa frågor. Religion hänvisas ofta till demokrati och rättigheter på grund av det 

minskade utrymmet religionen fått under 1900-talet (Norris och Inglehart, 2011) vilket bekräftas i studiens 

resultat.  

      Vidare beskriver Habermas (2006) den klyfta som existerar mellan religiösa och sekulära opinioner 

vilken mötet mellan ideologier kan förstås utifrån. Det måste ske en ömsesidig acceptans och mötet måste 

ske från båda håll. Detta kan ses som en möjlig förklaring till varför organisationerna upplever mötet som 

problematiskt då ansvaret för att överbrygga klyftan ligger hos båda parterna. 

Det framkommer att förändring av strukturer, normer och värderingar är centralt i arbetet och 

Casanova (2008) menar att det är nödvändigt att gå bortom den sekulära diskursen för att komma åt dessa 

frågor. Detta kan dock ses som ett förenklat synsätt då organisationerna grundades under en sekulär tid 

samt med tanke på svårigheten att förändra organisatoriska beteenden (Premfors, 2003). 

Det framkommer vidare att organisationerna präglas av sina historiska rötter vilket påverkar 

förhållningssättet till religionsfrågor i utvecklingsarbetet. Samtliga organisationer har grundats och verkat 

i det svenska samhället där religion inte haft en central roll utan hänvisats till den privata sfären. Detta 

stigberoende gör det svårt för organisationerna att börja tala om religion i offentliga sammanhang. Ju 

längre tiden går desto svårare blir det att förändras (Pierson, 2004) och desto större sannolikhet är det att 

fortsätta på samma spår (Premfors m.fl., 2003). Organisationer formas och skapas genom kulturella och 

politiska processer och speglar det samhälle de verkar i vilket också utgör hinder för förändring (Thelen, 

1999). Organisationerna har med sig sekulära tankesätt och därmed också ett motstånd mot att bortse från 

dessa och implementera religionsfrågor i arbetet. 

Att organisationerna förhåller sig till religion genom att undvika ämnet och istället beskriva 

exempelvis kulturella och traditionella värden eller normer påverkas av hur man har pratat om frågorna 

sedan en längre tid tillbaka. En förklaring till att organisationerna inte arbetar aktivt med religionsfrågor 

kan vara att de inte ser religionen på grund av det historiska sammanhang de kommer ifrån. Detta kopplat 

till den blindhet biståndsorganisationer tenderar att ha inför aspekter som inte faller inom ramen för den 

västerländska diskursen (Briggs och Sharp, 2004). 
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      Studiens resultat har vissa likheter med Ver Beeks (2000) studie som uppmärksammar religion som en 

tabubelagd fråga utifrån den rädsla som finns för att beröra religionsfrågor inom utvecklingsarbetet. Det 

går dock också att ifrågasätta somliga argument som framkommer i tidigare forskning utifrån studiens 

indikationer. Casanova (2008) förklarar exempelvis att religion fått en ökad roll i det offentliga rummet 

samt i civilsamhället. Detta är emellertid inget som kan styrkas utifrån denna studies resultat som visar att 

frånvaron av religionsfrågor i utvecklingsarbetet är hög. Det visar därmed inte att religion får rum i det 

offentliga sammanhanget utan att organisationerna snarare har ett sekulärt synsätt. Detta kan dock 

problematiseras utifrån det specifika sammanhang som denna studie rör sig inom och att det inte alltid går 

att generalisera. Som Ver Beek skriver finns det också aspekter inom utvecklingsarbetet som påverkar 

synen på religionsfrågor, så som rädsla för konfliktskapande och det nordiska synsättet på religion och 

sekularitet som två motsatser. En möjlig argumentation för att Casanovas forskning visar på ett annat 

utfall än denna studie kan vara just att hans forskning är inom en amerikansk kontext, där religion får ett 

annat utrymme i offentligheten jämfört med i nordiska länder. 

För att koppla tillbaka till studiens inledande problemformulering går det att konstatera att det finns en 

ambivalens bland sekulära organisationer när det kommer till religionsfrågor. Religion är en laddad fråga 

som kan vara en viktig tillgång i utvecklingsarbetet samtidigt som den upplevs som problematisk och som 

försvåras av den sekulära ideologin som organisationerna har.  

      Det saknas forskning kring hur sekulära organisationer förhåller sig till religion. I dagens läge där allt 

mer händer runtom i världen med koppling till religion krävs en större kunskap kring hur man kan arbeta 

med religionsfrågor inom samhällets olika sfärer. Religion är en aktuell, växande fråga som behöver tas i 

beaktning i det offentliga rummet i högre grad. I Sverige förs idag samtal mellan olika aktörer om hur man 

bör arbeta framåt med frågor kring religion och utveckling. För att veta hur frågan ska bemötas och på 

vilken nivå diskussionen ska läggas är en grundläggande fråga hur förhållningssättet ser ut.  

     För att utvecklingsarbetet ska lyckas är det av stor vikt att det är anpassat utifrån de samhällen och de 

människor som arbetet riktas till. Religion har en betydande roll i samhället i stora delar av världen men 

har trots det länge varit en ickefråga inom svenskt utvecklingssamarbete. Denna studie är en del i ett 

försök att överbrygga detta glapp för att främja en utveckling som bygger på de behov som finns världen 

över. Då det tidigare framförallt varit religiösa aktörer som nämnts i dessa sammanhang utgör studien ett 

viktigt komplement inom fältet, då den bidrar med kunskap om hur sekulära organisationer förhåller sig 

till religionsfrågor inom utvecklingsarbete.  

     Genom att ta reda på hur organisationerna, som verkar inom civilsamhället, förhåller sig till religion 

utgör den ett bidrag till utvecklingen på området kring utveckling- och religionsfrågor inom denna sfär. 

Vidare är frågan om förhållningssätt kring religion inte enbart viktig för utvecklingssamarbetet utan även 

utifrån en organisations- och verksamhetssynpunkt. Genom att ifrågasätta och undersöka frågan kan man 
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också få svar på hur organisationer kan möta viktiga händelser i världen och anpassa sig efter förändringar 

i samhället. Att ta religion i beaktning och hitta olika sätt att arbeta kring det påverkar i förlängningen 

direkta insatser för människor och studien utgör därmed en viktig pusselbit i diskussionen kring religion 

och utveckling inom det sociala arbetsfältet. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Det har varit en spännande process att sätta sig in i området för denna studie och vi har märkt att 

religionsfrågor inom utvecklingssamarbete är något som det sällan talas om, varken inom forskning eller i 

det praktiska arbetet inom sekulära organisationer. Vi menar att forskning generellt behövs på området 

utifrån det ständiga möte som sker mellan “det sekulära” och “det religiösa” i arbetet vilket förutsätter en 

medvetenhet i arbetet. För att implementera ett tänk kring religionsfrågor inom organisationer menar vi att 

forskning är grundläggande för att ta reda på dess innebörd i utvecklingsarbetet. För att få en djupare 

förståelse för religionens roll i utvecklingsarbete föreslår vi forskning som tittar på mötet mellan religiösa 

och sekulära ideologier utifrån hur det upplevs i den religiösa kontexten. Upplever människor som 

utvecklingsarbetet avser att deras religiösa tillhörighet och eventuella behov tas i beaktning i arbetet? Är 

det viktigt för deras utveckling eller är det, liksom för sekulära organisationer, en sekundär fråga i 

förhållande till utvecklingsarbetets huvudsakliga ändamål? För att reda ut dessa frågetecken menar vi att 

det krävs forskning som tittar på frågan ur det perspektivet. 
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9. Diskussion 

För att kunna förstå och ta till sig denna studie menar vi att det är viktigt att se till den kontext 

organisationerna rör sig inom, nämligen den svenska. Det svenska samhället är, som tidigare beskrivits 

och diskuterats, ett mycket sekulariserat samhälle vilket måste beaktas i förståelsen av organisationerna 

och deras ideologiska ståndpunkter. Vi har valt att studera svenska sekulära organisationer och dragit 

slutsatser utifrån deras verklighet vilket vi menar inte kan överföras internationellt. Vid studerandet av 

organisationer i relation till dessa frågor menar vi att man måste se till varje specifik organisation och dess 

ideologiska utgångspunkt samt dess specifika kontext. 

Något vi vill vara tydliga med är att vår ingång i den här uppsatsen är ett intresse för mötet mellan det 

sekulära och det religiösa som fenomen. Vi är alltså inte ute efter att peka på brister i organisationernas 

arbete utan syftar till att presentera organisationernas uppfattningar om frågorna samt framhålla att de 

intervjuade personerna är experter på området med stor kunskap och erfarenhet av utvecklingssamarbete i 

religiösa kontexter. De teorier och forskning vi har valt att utgå ifrån har varit till stor hjälp för oss att 

förstå resultatet och hjälpt oss att komma fram till våra slutsatser och kunna svara mot studiens syfte och 

frågeställningar. Vi är dock medvetna om att val av andra teorier och forskning hade kunnat innebära att 

andra slutsatser skulle kunna dras. Utifrån intervjuerna framkommer en allmän uppfattning om att 

riktlinjer kring religion inte är något som saknas i arbetet. Samtidigt menar vi att de är påverkade av det 

svenska starkt sekulariserade samhället. Religiösa aktörer menar att frågan är viktig och bör 

uppmärksammas i högre grad inom alla biståndsaktörer. Men kanske kan det vara så att de sekulära 

organisationerna inte nödvändigtvis behöver implementera styrdokument och arbete med religion i större 

utsträckning än vad de gör idag.  

Under intervjuerna har vi varit noga med att ställa frågor på ett så objektivt sätt som möjligt för att 

undkomma att få subjektiva svar då vi varit ute efter organisationernas förhållningssätt till religionsfrågor 

framför intervjupersonernas personliga förhållningssätt. Detta har dock inte alltid varit helt enkelt då det är 

lätt att hamna i subjektiva åsikter och tankar om religion. Svårigheten kring religion som begrepp och 

fenomen, vilket diskuterats ovan men är värt att poängtera, har varit den största utmaningen i studien. Vi 

menar att det är svårt att komma ifrån subjektiva tankar om religion i ett sekulariserat samhälle som det 

svenska där religion länge hänvisats till det privata, vilket vi kunnat märka tendenser till i viss mån under 

intervjuerna. Gränslandet mellan subjektiva religiösa uppfattningar och religion i mer generella termer är 

många gånger hårfin och ger lätt upphov till att man syftar på olika saker, vilket skulle kunna påverka 

resultatet i felaktig riktning.  

En faktor som kan ha påverkat resultatet är intervjupersonernas personliga koppling till religion, 

oavsett vad den innebär. Att de väljer att ställa upp på intervju kan, menar vi, tyda på att det finns någon 

form av intresse för frågorna. En eventuell personlig övertygelse skulle kunna innebära att det är svårt att 
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helt koppla bort den och att detta därmed skulle kunna påverka svaren i någon riktning samt att en 

personlig tro förmodligen innebär ett större reflekterande kring religiösa frågor. Samtidigt upplever vi att 

resultatet trots det visar att organisationerna pratar kring religion i sekulära termer samt att de inte värderar 

religionsfrågor särskilt högt på agendan. Vår ansträngning att hålla oss på en objektiv nivå i samtalet kring 

religion kan vara en bidragande faktor till att vi lyckats undkomma allt för mycket subjektiva utlåtanden. 

Vi har upplevt studien som en mycket intressant och lärorik process och menar oss ha fått en bra bild 

av området utifrån framförallt teori, forskning och det insamlade materialet. Utgångspunkten i studiens 

början var att vi gick in med ett öppet sinne utan att veta vad studien senare skulle komma att landa i. Vad 

gäller studiens syfte och frågeställningar upplever vi att vi på ett bra sätt kunnat svara mot dessa och att 

studien visat på många intressanta aspekter. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

● På vilket sätt kommer ni i kontakt med religionsfrågor i arbetet i utvecklingskontexter? 

● Har ni några riktlinjer/interna dokument kring hur ni ska arbeta kring religiösa frågor?  

● Hur ser ni er som aktör inom utvecklingsarbetet i förhållande till religiöst baserade 

organisationer?  

● Förekommer det att ni samarbetar med religiösa ledare/aktörer på plats? I så fall, hur ser 

samarbetet ut?  

● Är religion något som ni tar med i beaktning när ni arbetar med frågor som jämställdhet, 

Mänskliga rättigheter, sexualfrågor, diskriminering etc? I så fall, på vilket sätt? 

● Anser ni att det kan vara problematiskt att arbeta med religionsfrågor? Hur? 

● Anser ni att det kan vara en tillgång att arbeta med religionsfrågor? Hur? 

● Ni skriver ju att ni är en religiöst obunden organisation. Vad betyder det för er organisation? 

● Ni som har en sekulär ideologi arbetar ju i kontexter där den offentliga sfären genomsyras av 

religion. Hur yttrar sig detta möte mellan olika ideologier och hur gör ni för att stå för er ideologi 

men samtidigt kunna samarbeta med aktörer i den religiösa kontexten? 

● Hur tänker ni kring den eventuella konflikt som kan uppstå när ni som västerländsk organisation 

med er sekulära ideologi kommer till en annan ideologisk kontext med syfte att driva igenom 

förändringar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Samtyckesformulär 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur sekulära organisationer förhåller sig till religionsfrågor i 

utvecklingsarbete i religiösa kontexter.   

                     

Du har blivit tillfrågad att delta som intervjuperson därför att du besitter viktig kunskap och erfarenhet 

som är av stort värde för vår uppsats.  

 

Du arbetar inom en sekulär organisation, är insatt i organisationens ideologi och strategiska arbete, har 

kunskap och insikt i det operationella arbetet samt arbetar inom den centrala organisationen i Sverige 

vilket är våra kriterier för urvalet av intervjupersoner. 

              

Intervjun kommer att pågå under ca 30 minuter och spelas in på band för att underlätta för vårt minne 

inför samanställningen av intervjun. Bandupptagningen kommer att raderas efter transkriberingen. Ditt 

deltagande i intervjun är frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

 

Den färdiga masteruppsatsen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Diva och du kommer 

erbjudas att ta del av resultatet. 

                        

Vid frågor, kontakta: 

 

Sara Lind 

 

Telefon: 0736385784 

 

E-mail: sarajlind@gmail.com 

 

                     

Rebecca Zakrison 

 

Telefon: 0702377438 

 

E-mail: rebeccazakrison@gmail.com 

 

                         

Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie. 

                         

 

........................... ............................ ...................................................................  

Ort                       Datum                  Namnteckning        



 
 

Bilaga 3 

 

Presentationer av organisationer och intervjupersoner 

 

Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en folkrörelse som grundades 1919 vars uppdrag är att arbeta med både katastrofhjälp 

men även med påverkan och långsiktigt utvecklingsarbete. Visionen är: “en värld där varje barns rätt till 

liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet tillgodoses”. Organisationen arbetar bland 

annat med att fler barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, att fler organisationer och företag är 

kompetenta aktörer som arbetar för barns rättigheter, att färre barn utsätts för våld och diskriminering, att 

fler barn får tillgång till god utbildning samt att färre barn separeras från sina familjer. (Rädda Barnen, 

u.å.a) Vi har intervjuat Sara Lindblom som arbetar som programkoordinator för påverkan. 

 

Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret) 

Olof Palmes Internationella Center grundades 1992 genom en sammanslagning av Arbetarrörelsens 

Fredsforum och Arbetarrörlesens Internationella Centrum och fungerar som ett samarbetsorgan för svensk 

arbetarrörelse när det kommer till internationella frågor. Organisationens ändamål presenteras i stadgarna 

och handlar om att de verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Deras 

övergripande mål är “en värld med fredliga samhällen grundade på demokratins ideal och alla människors 

lika värde”. De arbetar även för att stärka människors makt att forma de samhällen de lever i och 

därigenom även sina egna liv. (Olof Palmes Internationella Center, u.å.a) Vi har intervjuat Johanna 

Leander som arbetar som programchef på Olof Palmes Internationella Center. 

 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 

RFSU grundades 1933 och syftar till att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och 

sexualfrågor. De arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning för att slå hål på fördomar och 

öka kunskapen kring dessa frågor lokalt, nationellt och internationellt. Organisationen utgår från ett 

frihets- och rättighetsperspektiv på sexualitet med utgångspunkten att alla människor har frihet att vara, 

frihet att välja samt frihet att njuta. Det internationella arbetet är omfattande och har vuxit kraftigt sedan 

slutet på 80-talet. RFSU menar att SRHR-frågor är lika viktiga i alla delar av världen och oavsett om man 

är fattig eller rik. De driver även en klinik i centrala Stockholm. (RFSU, u.å.) Vi har intervjuat Fredrik 

Lindahl som arbetar som internationell programhandläggare samt med påverkan och bevakning av svensk 

utvecklingspolitik. 



 
 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som funnits sedan 1909 vilka inriktar sig på naturskydd 

och miljövård. Organisationens verksamhet syftar till att verka för att hos människor väcka och underhålla 

känslan för naturen och dess värden, verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter 

naturens förutsättningar samt väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt 

verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt. De arbetar 

med att bedriva aktiv föreningsverksamhet nationellt, ägnar sig åt informations- och bildningsverksamhet, 

fördjupad undervisning om livets villkor på jorden, söker samarbete med andra organisationer samt verkar 

för att stimulera till internationella insatser inom sitt fält. (Svenska Naturskyddsföreningen, u.å.a) Vi har 

intervjuat Maria Rydlund som arbetar som sakkunnig tropisk skog inom Skogs- och 

naturvårdsavdelningen. 

 

Forum Syd 

Forum Syd är en biståndsorganisation grundad 1995 som ser som sin uppgift att driva frågor inom den 

svenska biståndspolitiken i en riktning som gynnar samhällets mest utsatta människor. Verksamhetens 

syfte är att stödja människor i fattigdom, i deras organisering, i deras möjligheter att hävda sina mänskliga 

rättigheter samt vara en aktiv del i de beslut som påverkar deras livssituation. De arbetar bland annat med 

opinionsbildning kring globala utvecklingsfrågor, stärker grupper och organisationer i civilsamhället 

globalt i demokrati- och rättighetsarbete samt erbjuder kapacitetsutveckling. (Forum Syd, 2014) Vi har 

intervjuat Margoth Sonnebo som arbetar som handläggare inom Forum Syd. 

 

Individuell Människohjälp (IM) 

Individuell Människohjälp grundades 1938 och är en svensk ideell biståndsorganisation som kämpar mot 

och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IM 

arbetar långsiktigt tillsammans med och för individer oavsett kön, nationalitet, etnicitet, politisk och 

religiös övertygelse. De arbetar världen över med utbildning, hälsa och försörjning och insatserna 

utformas som hjälp till självhjälp. Målet med verksamheten är att skapa en rättvis och medmänsklig värld 

att växa i, en värld fri från fattigdom och utanförskap och en värld där alla människor äger sina rättigheter 

och vars engagemang tas tillvara. (Individuell Människohjälp, u.å.) Vi har intervjuat Peter Brune som är 

chef för Individuell Människohjälps internationella avdelning. 

 

 

 



 
 

Svenska Afghanistankommittén (SAK) 

Svenska Afghanistankommittén grundades 1980 med syftet att stödja det afghanska folkets rätt till 

självbestämmande samt att arbeta för ett sovjetiskt tillbakadragande från Afghanistan genom 

opinionsbildning. De arbetar övergripande med mänskliga rättigheter samt genusfrågor och visionen 

lyder: “ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering där mänskliga rättigheter respekteras 

och alla lever i värdighet, med lika möjligheter och i social rättvisa.” Organisationens huvuduppdrag är att 

ge människor makt över, och möjlighet att påverka sina egna liv och sin egen utveckling samt ge 

individer, lokalsamhällen och lokala organisationer möjlighet att fullt ut delta i samhället. (Svenska 

Afghanistankommittén, u.å.a) Vi har intervjuat Jens Rosbäck som arbetar som enhetschef för enheten för 

biståndssamordning.  

 

 


