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1. Inledning 

Jag vill se hur religionen, om religionen gör det, tar plats i den statliga politiken och offentliga 

sektorn i en demokratisk religiös stat. Ett första steg för att kunna undersöka detta är att bena ut vad 

som menas med en religiös stat. En första förståelse är en stat som själv uttrycker tillhörighet till en 

särskild religion. Främst kan detta komma till uttryck genom en statsreligion och vidare statskyrka 

eller motsvarande för andra religiösa tillhörigheter. En väsentlig problematik i en sådan förståelse av 

en religiös stat uppstår eftersom en stat kan ha en statskyrka men fortfarande benämna sig som 

sekulär, eller åtminstone eftersträva ett sekulärt förhållningssätt till religioner inom staten. Ett 

exempel på detta är Danmark som har en statskyrka men ändå ofta benämns som ett mycket sekulärt 

land.  

Danmark kan inte med särskilt stor vilja anses vara en religiös stat, varför definitionen av vad 

som menas med en religiös stat och vad en religiös stat gör behöver utvidgas. Utvidgningen har i 

detta arbete gjorts genom att ta hänsyn till att eftersom staten är demokratisk spelar medborgarnas 

religiositet roll, i och med den makt folket besitter. Därför inkluderades i definitionen andelen 

medborgare som ansluter sig till den religion som har status som statsreligion. En definition av vad en 

demokratisk religiös stat är alltså att staten ska benämna sig som religiös och dess medborgare ska i 

stor utsträckning se sig som religiösa och slutligen anses demokratisk. Där med inte sagt att den 

politik som staten faktiskt för är präglad av det religiösa och dessutom råder otydligheter med hur 

religiös egentligen ska förstås i detta sammanhang.  

En jämförelse mellan Sverige och Iran kan illustrera komplexiteten med hur vi kan förstå en 

religiös stat, utan att ta hänsyn till det demokratiska kriteriet jag har. Iran har en religiöst motiverad 

och underbyggd lagstiftning och anses nog av de flesta vara en stat styrt utefter religiösa motiv. 

Sverige anses som oftast vara sekulärt men ett exempel där det även i Sverige framkommer att den 

religiösa bakgrunden kommer till uttryck finns att hämta i värdegrunden för grundskolan där det står 

att individen ska fostras i ”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition /…/” 

(Skolverket, 2016, s. 7).  Det är inte min mening att säga att Sverige och Iran är likadana men det är 

min mening att visa på att det finns en svårighet i att veta hur vi kan förstå vad som är en religiös stat 

och inte. Framför allt innebär det demokratiska kravet på den religiösa stat jag ville undersöka något 

särskilt intressant i den komplexa förståelsen.  

Den stat som slutligen blivit föremål för studien är Malta. Malta har en uttalad statsreligion i den 

romersk katolska kyrkan, vilket befästs i Maltas konstitution. Lägg därtill att Malta innehar ett värde 
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av 1/7 hos Freedom House1  och en befolkning där 98,2 % av befolkningen anser sig tillhöra den 

romersk katolska kyrkan faller staten Malta under definitionen av en demokratisk religiös stat.  

1.1.1 Syfte 

Denna uppsats syfte är att med en deskriptiv undersökning finna svar på om, och i så fall hur, en 

demokratisk religiös stat, Malta, använder sig av sin religiösa tillhörighet när staten möter sina 

medborgare. Ändamålet är att beskriva hur det religiösa, om det så gör, kan komma till uttryck genom 

att kategorisera ett antal policydokument om uppfostrandet av barn i olika barnsynskategorier och 

familjeuppfattningar, göra en koppling mellan barnsyn och familjeuppfattning med det religiösa.  

1.1.2 Frågeställning 

Om, och i så fall hur, uttrycker det statliga organet på Malta tillhörighet till den romersk katolska 

statsreligion i mötet med sina medborgare? 

1.2 Bakgrund  

I detta avsnitt redogör jag för det intressanta med att studera Malta och ger en presentation av 

materialet och slutligen ett avsnitt om avgränsningar.  

Anledning till att Malta valts som studieobjekt grundar sig i två orsaker. Den första knyter an till 

den diskussion som fördes ovan i inledningen om hur man kan förstå den religiösa staten och hur en 

sådan beter sig. I Maltas konstitution framgår det att ”[t]he religion of Malta is the Roman Catholic 

Apostolic Religion” (Constitution of Malta, s. 7), och i efterföljande paragrafer fastslås det att den 

katolska kyrkan innehar rätten och skyldigheten att fastställa principer för vad som är rätt och fel för 

det maltesiska samhället samt att den katolska läran ”shall be provided in all State schools as part of 

compulsory education” (Constitution of Malta, s. 7). Utifrån detta författande framgår det att Malta 

innehar en lagstiftad statsreligion, och även en statskyrka i form av den romersk katolska kyrkan. 

Detta pekar i sig på varför Malta är intressant att studera utifrån hur religiösa stater agerar religiöst. 

Samtidigt bör den inledande diskussionen om problematiken med fastställande av vad som är religiös 

stat och inte hållas i minnet, vilket är varför jag också tar i beaktande min andra orsak.  

Den andra orsaken är att Maltas invånare är den befolkning i europeiska länder som i störst 

utsträckning ser sig själva som religiösa. I European Value Survey genomförd 2008 ansågs sig 98,9 

% av befolkning på Malta tro på en Gud. Specificeringen av vilken Gud som åsyftas av de svarande 

framgår av besvarandet att 98,2 % anser sig tillhöra den romersk katolska kyrkan. Dessutom menar 

                                                   
1 Freedom House mäter frihet och demokrati hos alla stater i världen. Värdet 1/7 är det högsta värde för mest 

demokrati och frihet som.  



 

4 

 

sig 97,9 % tillhöra ett religiöst samfund, vilket innebär att på både ett spirituellt och institutionellt 

plan anser sig en stor del av Maltas befolkning vara religiösa, och mer specifikt romersk katolska.  

Förvisso finns det viss problematik med att förlita sig på enkätundersökningars resultat i 

allmänhet i och med svårigheterna att veta hur de svarande tolkar frågorna. Ett exempel som ofta 

förekommer på svårigheter med tolkningen är svaret att man tillhör en viss religion, i Maltas fall 

romersk katolicism. Svaret kan både tolkas som att en svarande anser sig kulturellt tillhöra den 

romersk katolska kyrkan eller att den svarande tillhör den romersk katolska kyrkan som en troende 

romersk katolik. Problematiken minskas i och med stödet av att 98,9 säger sig tro på en Gud, vilket 

kan indikera att de svarande tolkat frågan i termer av tillhörighet genom troende. Utöver det använder 

jag inte enkätsvaren som argument för att bevisa en tes eller dra slutsatser i en utredning. Jag 

använder mig av enkätsvaren som en grund för urvalet till studieobjekt.   

Eftersom Malta uppfyller både kravet på en institutionell religiositet och en 

livsåskådningsmässig religiositet hos befolkningen betraktar jag Malta som en religiös stat i det 

fortsatta arbetet.  

En motivering till valet av Malta i förhållande till andra lämpliga demokratisk religiösa stater 

grundas utifrån Esaiasson m.fl. (2015) diskussion om vad de kallar ett kritiskt fall. Ett kritiskt fall 

innebär att valet på studieobjekt för den undersökning som ska genomföras faller på ett studieobjekt, 

eller fall, som man troligen kommer att finna svar på ens frågeställningen (Esaiasson m.fl., 2015, s. 

161). Syftet att finna hur en demokratisk religiös stat uttrycker sin statsreligion i mötet med 

medborgarna vägleddes av det bakomliggande antagandet att religionen borde i bemötandet av 

medborgarna komma till uttryck. Därför valdes Malta som en stat där det högst troligen kommer att 

finnas stöd för det bakomliggande antagande jag hade. Utöver mitt egna antagande kan valet av Malta 

även motiveras utifrån att det är högst troligen i detta land vi skulle kunna finna svar på delen ”och i 

så fall hur” av frågeställningen.  

Förutom ovan nämnda delar av kritiskt fall lyfter Esaiasson m.fl. (2015, s. 155–170) även att ett 

viktigt inslag är att om det inte finns belägg för att den tes som man menar borde bekräftas genom att 

studera studieobjektet är att tesen då kan förkastas. Men eftersom syftet med denna undersökning 

snarare är beskrivande än bekräftande eller förkastande av en tes är detta inslag i kritiskt fall studier 

inte taget i beaktande.   
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1.2.1 Material 

Med beslutet att studera Malta följer behovet av att bestämma vilken del av Maltas politiska organ 

och liv som ska studeras för att finna svar på hur en demokratisk religiös stat agerar. Jag gjorde valet 

att rikta in mig på förvaltningsdelen av staten för att finna svar på agerandet hos staten.  

Den första anledningen till detta är mitt personliga intresse i det förvaltningspolitiska området 

medan den andra anledningen grundar sig i det förvaltningspolitiska ställningstagandet att det är av 

stor vikt att förstå hur en stat agerar i mötet med sina medborgare. Statens arbete kan förstås 

huvudsakligen i tre olika delar. Den första är inflöde, vilket handlar om medborgarnas inflytande på 

staten. Vilka som sitter i staten, hur medborgarna kan påverka vad staten gör och så vidare. Inflödet 

behandlar även frågor om det civila samhället och närliggande områden som har påverkan på det 

politiska. Den andra delen är staten. Hur den är uppbyggd, vad den får göra, vilka som innehar makt, 

hur makten fördelas mellan olika institutioner och så vidare. Den sista delen, och det område 

förvaltningspolitiken behandlar, är utflödet. Det är den politik som staten levererar till sina 

medborgare. Inom förvaltningen ryms förgreningarna av myndigheterna, de tjänstemän som arbetar 

på myndigheterna och statligt drivna projekt, som exempelvis skola, militär och polis. Under 

teoriavsnittet redogörs det förvaltningspolitiska perspektivets betydelse för uppsatsen i större 

utsträckning.  

I valet av vilket politiskt område som skulle utgöra studieobjektet har kritiskt fall principen 

återigen varit vägledande. Med detta menas alltså att det område som valts troligen kommer ge 

uttryck för Maltas statsreligion. Tanken är att om det är något område som tenderar att ge uttryck för 

religiösa tankegångar är det området kring familj och barn. Något som stödjer denna uppfattning är 

hur det på Malta år 2011 genomfördes en folkomröstning om tillåtandet av skilsmässa som var 

präglad av explicit religiöst motiverande ställningstaganden (Fenech, 2012, s. 230ff). Vidare kan det 

svenska läroplansexemplet lyftas igen, där det framgår att just i området av att fostra barn, via skolan, 

uttrycks den kristna åskådningen som särskilt viktig (Skolverket, 2016, s. 7).  

I Maltas förvaltning är det myndigheten för familj och social solidaritet som handhar frågor 

kring familj och barns rättigheter varför det är just denna myndighet som policydokument rörande 

familj och barn har hämtats ifrån.  

I syfte att kunna göra en koppling mellan barn- och familjesynerna i policydokumenten och det 

religiösa har jag valt att göra samma analys på den katolska katekesen. Katekesen syftar till att vara 

ett vägledande dokument för arbetande inom den katolska kyrkan, på ett liknande sätt som 

policydokumenten är vägledande för de arbetande inom förvaltningen och lämpar sig därför särskild 

väl som jämförelse dokument till policydokumenten.  
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1.2.3 Avgränsningar 

I ovanstående avsnitt har jag avgränsat tämligen tydligt vilka områden som jag kommer att studera 

och även angett skäl till varför jag anser att dessa områden är relevanta för studien. Däremot har jag 

inte tydligt redogjort för vilka områden jag har utelämnat ur analysen och således inte heller varför 

jag har utelämnat dessa områden från studien.  

Vidare vad gäller urvalet av studieobjekt, det vill säga Malta, har jag av uppsatsens omfång 

endast valt att fokusera på en stat. En jämförande studie mellan två olika stater, säg en religiös och en 

icke-religiös demokratisk stat skulle möjligen kunna blottlägga tydligare vad som kan sägas vara 

religiöst betingat inom den religiösa staten, vilket vore en tillgång. Likväl vore det en tillgång att 

undersöka en större mängd material, och framför allt från flera andra myndigheter på Malta. Däremot 

begränsar detta arbetes omfång materialet och jag hänvisar till diskussionen om kritisk fallstudie ovan 

om varför denna undersökning trots begränsning i omfång bär vikt.  

 

1.3 Teori 

Det första teoretiska ramverket som redogörs för är en historisk redogörelse över de barnsynerna som 

varit rådande i en västlig kontext, då dessa utgör grunden för den metodologiska kategoriseringen. 

Det andra teoretiska ramverk som diskuteras är det förvaltningspolitiska perspektivet och utmynnar i 

en definition av den livsåskådning som staten producerar.  

1.3.1 Barnsyner 

De olika barnsynerna som används i kategorisering av materialet utgår från en historisk kartläggning 

av västs2 syn på barn. Kategoriseringen grundas i den forskning som bedrivits av Cunningham och 

Miller-McLemore och vidare i den forskning Westerlund gjort som till viss del bygger vidare på 

Cunningham och Miller-McLemore.  

De historiska barnsynerna forskarna redogör för består av de tre olika kategorierna: förmodern, 

modern och senmodern. Dessa är inte helt och hållet distinkt skilda från varandra varför det kommer 

finnas vissa överlappningar i beskrivningen av kategorierna nedan något som även kommer 

diskuteras mer utförligt under metodavsnitt.   

1.3.1.1 Förmodern barnsyn 

Den förmoderna barnsynen spänner tidsmässigt från den antika Grekland fram till 

Upplysningstiden, ca 1700-tal. I denna barnsyn beskrivs ofta barn i termer av ofullkomliga vuxna 

                                                   
2 Cunningham inkluderar antika Grekland när han talar om väst, vilket det råder viss delad mening om man bör göra 

eller inte. Jag väljer att följa Cunninghams kategorisering främst därför att det inte är av särskilt stor betydelse för denna 

uppsats men vill poängtera att diskussionen förs och att den har betydelse.  
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utan maktmandidat. Miller-McLemore (2003) menar att det förmoderna barnet var en integrerad del i 

familjens arbetshierarki. För de allra flesta familjer tog barn plats i familjens försörjning och 

placerades in i familjehierarkin, utefter könslig tillhörighet också. Historikern Philip Aries går så 

långt som att begreppet barndom inte återfinns i historien innan den moderna barnsynens uppkomst, 

något som erfarit stor kritik. Miller-McLemore försvarar dock Aries hävd med att uppfattningen om 

att det rör sig om ett missförstånd och att Aries beskrivning bör förstås som att barndomen innan 

modern tid inte ansågs vara en särskild tid väsensskild från den vuxna sfären och framför allt att 

barndomen inte hade samma emotionella status (Miller-McLemore, s. 2ff) 

En viktig del i att förstå den förmoderna synen på barn är sammankopplat med den kristna 

arvsyndsläran. Westerlund (2012) menar med stöd av Cunningham (2003) att arvsyndsläran både 

tyngde barnen med synden och lyfte upp barnen genom besjälandet. Synden menas komma från 

Adams fall och innebär att människans (och där inkluderat barnens) natur är fördärvat vilket givit en 

fallenhet hos människan att begå felaktiga handlingar. Som botemedel på denna fördärvade natur 

användes särskilt kristen uppfostran för att vägleda barnen bort från synden till det rätta levernet och 

handlingar (Cunningham, 2003, s. 26,54f, Westerlund, 2014, s. 70ff).  

1.3.1.2 Modern barnsyn 

Den moderna barnsynen anses av Westerlund kommit med humanismens framväxt på 1600-

1700-talet. Bilden av barn som mindre vuxna som skulle vägledas till det rätta och fromma skiftade 

plats till att snarare handla om barnens egna önskemål och liv. Barnen utmålades som det rena och 

perfekta i världen och deras eget välmående och lycka betraktades inom flertalet åskådningar som det 

viktigaste. Utöver det togs också ett stort steg vad gäller barnets tillstånd från födseln. Locke beskrev 

barnet som ett blankt blad, tabula rasa, som skulle fyllas. Detta blanka blad kombineras väl med den 

romantiserade bild av barnen som beskrivs nedan (Westerlund, 2011, s. 72ff).  

Förvisso var detta inte en allenarådande bild av barnen under humanismens framväxts tid. 

Westerlund pekar exempelvis på utilitaristiska barnsyner som menade på att barnen skulle fostras till 

goda arbetande som var till nytta för samhället och pietistiska rörelser som bibehåll den förmoderna 

barnsynen med betoning på syndens närvaro även hos barnen (Westerlund, 2011, s. 72ff). Både de 

utilitaristiska och pietistiska vinklarna kommer i undersökningen att falla under förmodern barnsyn.  

Från och med romantikens era tar tog den barncentraliserande synen över allt mer och blir mer 

eller mindre allenarådande, och det är alltså inom romantikens barnsyn som den tydligaste moderna 

synen kommer till uttryck. Miller-McLemore (2003, s. 18) menar på att romantiken innebar en 

idealiserad bild av barnen. Ett av de tydligaste tecken på detta återfinns i hur barn avbildades där de 

under förmodern tid avbildades som små vuxna medan under romantiken avbildades med kvalitéer 
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som ”goodness, pure and unsullied by wordly corruption” (Miller-McLemore, 2003, s. 14). 

Westerlund beskriver den som att barnen i romantikens världssyn var felfria och ett ideal att sträva 

mot i en operfekt värld.  

Vidare menar Miller-McLemore att det teologiska språket om barn försvann och att hur man 

pratade om barn och deras utveckling blivit allt mer sekulariserande och framför allt 

vetenskapliggjort, med betoning på psykologi, sociologi och antropologi (Miller-McLemore, 2003, s. 

13ff). Framför allt tog detta sig uttryck i den senmoderna barnsynen.  

1.3.1.3 Senmodern barnsyn 

Utvecklingen av barnsynen från det moderna till det senmoderna sker succesivt under senare 

delen av 1800-talet och framtill nutiden. I början av 1800-talet var vetenskapen på stark frammarsch 

med den positivistiska vetenskapssynen som rådande styrning. Den förändrande barnsynen präglas av 

det större paradigmskiftet från romantikens fokus på naturen och det själsliga till modernitetens 

vetenskapsanda av att allt kan förklaras och bevisas. Och har sedan vidare efter andra världskriget 

fram till nutid förändrats till en komplex mångfacetterad barnsyn.  

De vetenskaper som var styrande för uppfattningarna om barn handlade främst om psykologi och 

sociala vetenskaper som sociologi och antropologi. Diverse böcker om barns psykologiska utveckling 

tillsammans med utvecklingen av barns hjärnor började allt mer författas och säljas till befolkningen. 

När Miller-McLemore diskuterar denna del av barnsynens historiska utveckling görs det med en viss 

kritisk ton då det uttrycks som ett kommersialiserande av barnuppfostran. Vidare menar Mille-

McLemore att det var i och med detta kommersialiserande som det religiösa helt och hållet tappade 

greppet om auktoriteten i fråga om vad som är god barnuppfostran (Miller-McLemore, 2003, s. 14).  

I samband med vetenskapliggörandet av barns utveckling sker också en förändring av barns 

position i samhället. Från att ha varit medproducenter till familjens ekonomi går barnen istället över 

till att bli en kostnad för familjen och en särskild grupp av konsumenter för samhället. Westerlund 

menar att denna förändring av barnens status i familjen ledde vidare till att barn började betraktas, 

med romantikens ideal i bagaget, som innehavande av ”sentimentalt och meningsgivande värde” 

(Westerlund, 2014, s. 80). Tillsammans med detta och framväxten av barns rättigheter uttryck främst i 

FN:s deklaration om barns rättigheter från 1989 har barnens status som skild från den vuxna sfären, 

lyfts till att vara nästan likställd den vuxna och med en utsuddad gräns för vad som är vuxen och vad 

som är barn (Westerlund, 2014, s. 80f).  

Den barnsyn som till sist präglar dagens samhällen menar både Miller-McLemore och 

Westerlund vara grundad i den historiska utvecklingen från förmodern, via den moderna och 

vetenskapliggörandet av barnens utveckling. Idag framträder en bild av barnen som viktiga för 
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föräldrarnas egna välmående, att vad som skiljer barn från vuxna inte är en självklarhet och slutligen 

att barnens inneboende karaktär av antingen goda eller onda, formbarhet eller fast skild natur, inte 

kan besvaras utifrån en polär uppdelning. Barnsynen som är rådande idag består i en komplex 

förståelse av barn som inneboende av alla de olika nyanser som även präglar de vuxna (Westerlund, 

2014, s. 95f).  

1.3.2 Förvaltningspolitik 

I bakgrunden redogjordes kort för en förvaltningspolitisk förklaring av den demokratiska statens olika 

delar. Petersson (2014) ger en liknande förklaring där han benämner de olika delarna i statens 

apparatur för demokratipolitik, författningspolitik och förvaltningspolitik. Peterssons formulering av 

vad som utgör förvaltningspolitik är ”idéer och åtgärder riktade mot den offentliga förvaltningens 

organisation och arbetssätt” (Petersson, 2014, s. 8). Inom denna definition av vad som 

förvaltningspolitik innebär faller de policydokument som är analysmaterialet, i och med att materialet 

är skapad för att vägleda tjänstepersonerna inom den offentliga förvaltning (National Children’s 

Policy,3 2016, s. 2).  

Det förvaltningspolitiska perspektivet innebär vidare en medvetenhet om hur politiken som når 

medborgarna är en sammanblandning av både politiken framröstad av medborgarna, politiken 

formulerad av politikerna i riksdag och regering, samt myndigheternas tjänstepersoners egna intressen 

och slutligen deras handlingar i mötet med medborgarna. Undersökningsmaterialet är vad som kan 

benämnas som förvaltningsstyrningsmedel, det vill säga att dokumenten är formulerade i syfte att 

påverka förvaltningens organisation och arbetssätt (Rothstein, 2014, s. 7-9). Tillkomsten av dessa 

dokument är som ovan beskrivet en sammanblandning av flertalet olika faktorer, men i denna uppsats 

kommer inte uppkomsten av dokumenten och vad det säger om dess funktion att behandlas. 

Dokumenten kommer behandlas som färdiga dokument som uttrycker en förvaltningslivsåskådning.  

Begreppet förvaltningslivsåskådning är grundat i en teoribildning inom förvaltningspolitiken 

som beskriver vad som är vägledande för tjänstepersonerna inom offentlig förvaltning och är 

formulerad av Lundquist (2014). Lundquist diskuterar vilken betydelse och plats etik har inom 

förvaltningen, då etiken kommer ha betydelse för det arbetssätt förvaltningen har. Enligt Lundquist 

existerar det för en person arbetande inom förvaltningen fyra olika etiska områden: förvaltningsetik, 

professionsetik, egenetik och gruppetik. Förvaltningsetiken är den etik som är rådande för hela den 

offentliga förvaltningen. Professionsetik kommer med det yrke som personen arbetande inom 

                                                   
3 Hädanefter refererat till som NCP 
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förvaltningen har4. Egenetik är den etik som personen själv innehar. Och slutligen menar Lundquist 

med gruppetik den etik som uppstår på en arbetsplats (Lundquist, 2014, s. 117ff).  

Alla etikkategorierna är väsentliga att ta hänsyn till när utredande av hur förvaltningen bör 

utformas och främst för att bedöma hur effektivt förvaltningsarbetet kan bedrivas (Lundquist, 2011, s. 

118f). Däremot menar Lundquist att den etik som bör vara rådande inom förvaltningen är 

förvaltningsetiken med motiveringen att utan en allmänt rådande gemensam etik för hela den 

offentliga sektorn riskerar förvaltningen att behandla medborgare olika utefter vilken tjänsteperson 

som för tillfället jobbar. Ett exempel på detta är barnmorskan som inte ville utföra aborter med 

hänvisning till sin egenetik (Tubbin, 2015). Då Lundquist ser det som väsentligt att det råder ett 

jämlikhetsideal över den statliga förvaltningen är det inte önskvärt att behandlingen varierar utefter 

tjänsteperson i tjänst (Lundquist, 2011, s. 119).  

Jag kommer att använda mig av Lundquists utformning i en breddad version. Lundquist talar 

endast om den etik som ska vara rådande för den offentliga sektorn, medan jag snarare vill tala om 

det eventuella religiösa som påbjuds vara vägledande i den offentliga sektorn. Jag kommer därför 

fortsättningsvis att tala om förvaltningslivsåskådning istället för förvaltningsetik. Ett alternativ vore 

att tala om förvaltningsreligion men eftersom det inte nödvändigtvis finns ett religiöst inslag i de 

policydokument som studeras och att det begreppet eventuellt skulle föra tankarna åt förvaltning av 

religiösa institutioner väljer jag att använda mig av livsåskådningsbegreppet istället.  

Den definition av livsåskådning som används är konstruerad av Bråkenhielm, Essunger och 

Westerlund (2013) där de menar att livsåskådningar är ”människans olika sätt att försöka svara på 

frågan om vad det innebär att leva som människa i världen, tillsammans med andra, och hur man kan 

hantera de existentiella frågorna” (Bråkenhielm m.fl., 2013, s. 10f). Med förvaltningslivsåskådning 

menas alltså de sätt som för hela den offentliga förvaltningen svarar på vad det innebär att leva som 

människa i världen, tillsammans med andra och hur man hanterar de existentiella frågorna. 

Förvaltningslivsåskådningen uttrycks i definitionen vara ett bestämt sätt men det bör kommas ihåg, 

som med livsåskådningar i allmänhet, att det inte nödvändigtvis rör sig som ett sammanhållet logiskt 

system.  

 

1.4 Metod 

Den metod som kommer att användas för att analysera materialet är en deskriptiv klassindelande 

analysmetod samt analysfrågor som analytiskt hjälpverktyg.  

                                                   
4 Ett exempel på detta kan vara läraryrket där lärare gemensamt har en etik kanske inriktad på att sätta utbildningen 

främst. 
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Att göra en deskriptiv undersökning står inför två huvudsakliga problem, där det ena består i 

undersökningens vetenskapliga bidrag och det andra i möjlighet att ge en faktisk beskrivning av 

verkligheten. Den första problematiken diskuteras av Esaiasson m.fl. (2015) där de lyfter att det inom 

den samhällsvetenskapliga traditionen råder delade meningar om huruvida en deskriptiv 

undersökning är en fullgod analys i sig eller enbart ett steg på vägen till en förklarande undersökning. 

Därtill kommer invändningen att en deskriptiv undersökning endast menas ge en beskrivning av 

verkligheten utan något egentligt bidrag från forskaren, det vill säga att vem som helst skulle kunna 

ge en beskrivning och därför anses det deskriptiva arbetet inneha lägre status. Esaiasson m.fl. menar 

på att detta är en felaktig uppfattning då en deskriptiv undersökning också innebär analyserande av 

materialet och en sådan analysmetod som lyfts är klassindelande analys, vilken redogörs för nedan 

(Esaiasson m.fl., 2015, s. 135f).  

I frågan om en deskriptiv analys bör leda fram till en förklarande analys eller inte menar jag att 

det finns två förhållningssätt. Det första är att en deskriptiv undersökning blir tillräcklig i det att den 

lämnar för framtida undersökningar att använda sig av sitt resultat, ett tydligt exempel på detta anser 

jag återfinnas i enkätundersökning, exempelvis World Value Survey. Det andra förhållningssättet 

består i att det deskriptiva undersökandet är intressant också i sig därför att det ger en förtydligande 

bild av verkligheten, vilket i sin tur bara det kan ge förståelse, utan att för den skulle ha gjort en 

förklarande analys.  

Den andra problematiken som lyfts av Grenholm (2012) står i den metodologiska ansatsen att 

varje betraktelse av verkligheten är en tolkning. Grenholm hämtar denna ansats från den 

hermeneutiska traditionen som pekar på hur varje människa har vissa förutbestämda antaganden, 

perspektiv och ansatser när denne observerar verkligheten (Grenholm, 2012, s. 153ff), Problemet som 

åskådliggörs av denna ansats blir att den deskriptiva undersökning som jag utfört inte kan hävdas vara 

en ren återgivelse av hur verkligheten i sig ser ut.  

Det är med ovannämnda problemen i åtanke som jag valt att använda mig av en tydligt 

formulerad klassindelning. För det första då indelningen ger mitt eget vetenskapliga bidrag till om/hur 

den maltesiska staten möter sina medborgare på ett religiöst vis. Och för det andra att med en i 

förhand definierad klassindelning tydliggörs hur jag analyserar materialet.  

1.4.1 Deskriptiv klassindelande analys 

En deskriptiv klassindelande analys har till syfte att med på förhand bestämda ”klasser” eller 

kategorier dela in undersökningsmaterialet i dessa kategorier. Kategorierna är skapade för att de säger 

någonting om det material som studeras. I denna undersökning är de valda kategorier tre barnsyner 
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som är grundade i en historisk redogörelse av skilda barnsyner och sedan tematiskt konstruerade för 

denna undersökning. Policydokumenten som utgör material kommer att analyseras med syftet att 

belysa särskilda aspekter av barnsyner som återfinns i barnsynskategorierna. Bakgrunden till att jag 

valt barnsynerna är att de ger en täckande och tematisk kategorisering av hur man kan se på barn och 

så sätt skapar möjlighet att lyfta olika aspekter av materialet. Dessutom är barn, som tidigare nämnt, 

ett område som någon form av religiös tillhörighet troligen kommer till uttryck inom.  

Att använda sig av en klassindelande analys har enligt Esaiasson m.fl. fyra stycken krav. Det 

första handlar om att kategorierna måste kunna operationaliseras5, det vill säga att kategoriernas 

begrepp måste kunna mätas. Det andra kravet är att grunderna vilka kategorier som skapats efter ska 

vara tydligt och även att dessa grunder ska vara gemensamma för alla kategorier som används. Det 

tredje kravet är att kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande, det vill säga att kategorierna ska vara 

tydligt skilda från varandra. Det fjärde och sista kravet är att kategorierna ska vara uttömmande, alltså 

att de kategorier av barnsyner som används ska fånga de aspekter av barn som kommer till uttryck i 

materialet (Esaiasson m.fl., 2015, s. 137ff). Dessa kriterier har tagits i beaktande i utformning av 

kategorierna.  

Ett förtydligande av hur kategoriseringen av barnsynskategorierna ges nedan. Den förmoderna 

barnsynen präglas av idéer om barn som bidragande till familjens ekonomi, att utveckling av barnen 

ska vara inriktad mot detta mål och arvsyndsläran uttrycks i någon form. Arvsyndsläran kan ta sig till 

uttryck genom att barn anses vara fördärvade i sin natur, i behov av att ge tydlig vägledning i 

uppfostring för att inte falla till syndigt leverne. Modern barnsyn innebär ett idealiserande av 

barndomen som en underbar tillvaro skild från den vuxna tillvaron och att barnen är oskyldiga väsen 

som bör tillåtas växa upp i enlighet med sin natur. Och slutligen kommer en senmodern barnsyn till 

uttryck genom hänvisande till vetenskapliga förklaringar till barns beteenden, ett jämviktsförhållande 

mellan barn och vuxna i fråga om status, barn anses inte bidra till familjens ekonomi utan till dess 

emotionella välstånd och till sist att barnens natur är komplex och inte kan förstås i polaritet så som 

antingen god eller ond.  

1.4.2 Analysfrågor 

Utöver den klassindelning som redogjorts för ovan kommer även ett antal analysfrågor att användas 

för att ytterligare frambringa materialets livsåskådning. Analysfrågorna är konstruerade utefter en 

sammanställning av de uppfattningar om familjen som kommer till uttryck inom den romerskt 

katolska kyrkan. Det material som utgör grunden för sammanställningen är den katolska katekesen. 

                                                   
5 Se Esaiasson m.fl. 2014 s. 55 för en redogörelse av vad detta begrepp innebär.  
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Undersökningen som ligger till grund för hur familjesynen uttrycks i katekesen redogörs för under 

huvuddelen. 

De analysfrågor som kommer användas är: 

- Vad utgör en familj? 

- Ges familjen särskild vikt, och om så, är det utifrån religiös motivering denna vikt ges?  

- Vem/Vilka är auktoriteter i familjen? 

- Uttrycks åsikter om familjen som en privat eller politisk angelägenhet och i så fall vad 

för åsikt uttrycks?  

1.5 Tidigare forskning 

Innan vi går vidare till undersökningen ska undersökning placeras in i forskningsläget. Inledningsvis 

vill jag återkoppla till diskussionen i inledningen om vad en religiös stat är för någonting vad gäller 

hur vi kan förstå vad vi menar när vi säger religiös. Speciellt blir det viktig att veta vad vi menar 

eftersom det gäller en religiös stat som oftast står i motsatsförhållande till den sekulära staten. Jürgen 

Habermas (2011) och Charles Taylor (2011) är två framstående forskare på området om den sekulära 

staten. Habermas har förespråkat en demokratisk sekulär stat inriktad på en konsensus demokrati, det 

vill säga att demokratin ska vägledas av samtal. Detta samtal hotas, menar Habermas, om religion ges 

tillgång eftersom religiöst språk är exkluderande. För att ett gott samtal kan föras och på så sätt en 

god demokrati främjas, måste samtalet vara neutralt, och det innebär att religiösa argument måste 

översättas till sekulära. Taylor motsätter sig Habermas idéer med argumentet att det neutrala språket 

inte existerar och framför allt att viss religion kommer att gynnas framför annan om samtalet ska 

föras neutralt. Det väsentliga som denna undersökning kan bidra med till i den sekulär-religiösa 

diskussionen är att visa på hur det faktiskt ser ut när en demokratisk religiös stat bedriver sin politik.  

Utöver Habermas och Taylor vill jag också kort nämna Tage Kurténs forskning om hur det är en 

modernitets uppfattning att vi skulle kunna tala om religion som något skilt från resten av våra liv och 

samhället. Kurtén menar att det inte går att skilja en persons religion från exempelvis politik, vi är 

alltid en och samma person och våra övertygelser är och måste få vara, närvarande i våra liv (Kurtén, 

2010, s. 19f). Kurténs forskning har tyvärr inte fått utrymme i denna undersökning men jag tror att det 

kan vara bra att hålla i åtanke att talet om religion och sekulär som motsatser är problematiskt.  

Inom det förvaltningspolitiska forskningsområdet fokuserar forskning som sagt på det politiska 

utflödet. Kuhlmann och Wollman (2014) redogör för olika forskningsprojekt som har bedrivits där 

man kartlägger förvaltningens struktur, något som framför allt har betydelse för att förstå hur 

exempelvis policydokument används i praktiken och vidare visar de på hur jämförande 
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förvaltningspolitik kan bedrivas. Bo Rothstein (2014) lyfter fram de arbetande inom förvaltningens 

betydelse för förvaltningens möjlighet att uppfylla de krav som ges från regeringen. Vidare diskuteras 

i Rothsteins antologi olika delar så som strukturering, styrning och kontroll av förvaltningen, 

utvecklingsländers förvaltning och det mest väsentliga för denna undersökning, förvaltningsetiken. 

Lennart Lundquists (2014) forskning har redan beskrivits i teoriavsnittet men det är inom Lundquists 

del av det förvaltningspolitiska forskningsområdet som denna undersökning ska placeras.  

Barnsynskategorierna har som redan sagt utformats av Cunningham (2003), Miller-McLemore 

(2003) och Westerlund (2011). Cunninghams forskning är en historisk redogörelse av barnsynerna. 

Miller-McLemore fokuserar på att normativt författa hur en omvärdering av barndomen kan se ut 

utifrån ett kristet perspektiv. Westerlund å sin sida ämnar att med sin empiriska intervjuundersökning 

tala om vad hon benämner som frihetens sammanhang och föra ”en kritisk diskussion om den 

normalitet som omger och formar barn och föräldraroll” (Westerlund, 2011, s. 11). Slutligen kan även 

Granténs användande av nutida barnsyn som en reflektionspunkt för hur vi kan förstå arvsynden idag 

nämnas (Grantén, 2013, s. 165–190).  

Vad gäller forskning bedriven med Malta som studieobjekt finns det ett antal nämningsvärda 

arbeten. Det första är en kandidatuppsats författad av Shadi Moazen som med en diskursanalys 

undersöker hur ett urval av kommunpolitiker på Malta talar om migrationspolitiska frågor. Det 

intresseväckande i denna undersökning är att den visar på hur kommunarbetarna, som till viss del får 

anses vara en del av förvaltningen, tydligt ger uttryck för sin egen livsåskådning i sina intervjusvar 

(Moazen, 2016, s. 44ff). Det andra arbetet är en jämförande analys av Finlands och Maltas politiska 

läge som ger en god inblick i det nutida maltesiska politiska klimatet och dess nutida och historiska 

relation till den katolska kyrkan (Gothoni, 2012). Vidare kan även ett par kortare forskningsartiklar 

som belyser hur Maltas politiska läge förändrats under senare tid nämnas. Fenech (2012) diskuterar 

hur folkomröstningen om skilsmässa kan tolkas utifrån en förändring av maktposition för den 

katolska kyrkan medan Pace (2012) för en diskussion hur omröstningen kan tolkas som ett utslag för 

en ökad sekularisering i katolskt samhälle. Denna undersökning kommer ge vidare förståelse för det 

politiska på Malta.  

1.6 Disposition 

Efter ovan författade inledning följer härefter två huvudsakliga delar. Den första delen redogör för 

analysen av policydokumenten och katekesen. De är analyserade var för sig med ett varsitt avsnitt för 

barnsynsanalysen och ett för familjesynsanalysen. Efter de separata analyserna följer nästa 

huvudsakliga del som består av en jämförelse mellan katekesens och policydokumentens barnsyn och 
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familjesynen för att slutligen landa i ett besvarande av frågeställningen med hjälp av nämnda 

jämförelse.  
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2. Synen på barn och familj 

2.1 Katolska katekesen barnsyn 

En ingång till den katolska lärans barnsyn står att finna i hur dopet framställs i katekesen. Ett första 

tecken på en förmodern barnsyn som kommer till uttryck står att finna i not 12506 där det står att barn 

är ”[b]orn with a fallen human nature and tainted by originial sin”. Detta hör samman med den 

förmoderna betoningen av det ”imperfect children in a fallen world” (Miller-McLemore, 2003, s. 14). 

Vidare lyfts att det vore en otjänst att neka barnet tillgång till frälsning genom att inte döpa barnet. I 

detta kan ytterligare spår av en förmodern barnsyn skådas eftersom det i den uppfattning uttrycks en 

tanke om att barnet inte har del i bestämmandet av vad som är gott för den. Förvisso handlar det här 

om spädbarn men trots det rör det sig om en uppfattning om vad som är gott för barnet fastställs utan 

barnets inblandning.  

Flertalet tecken på en förmodern barnsyn framträder under det avsnitt som behandlar ”the duties 

of children”. Avsnittet utgår från bibelcitat som menar på att man bör ”honor your father and your 

mother, that your days may be long in the land which the Lord your God gives you” (not 2218). De 

förmoderna aspekter som framträder är barnens skyldighet att hedra sina föräldrar och visa dem 

respekt, vilket menas ge goda konsekvenser, både personliga och samhälleliga (not 2218). Vidare 

betonas att man ska lyda sina föräldrar och även de personerna ”whom their parents have entrusted 

them” (not 2217). Likt i ovanstående stycke pekar detta på en tanke om att barnen har en särskild väg 

fastlagd av andra att följa. Ytterligare ett tecken på att barnen åläggs starka skyldigheter gentemot 

sina föräldrar kommer till uttryck då barn anses ha en fortsatt skyldighet till sina föräldrar genom hela 

livet. Bara för att ett barn har lämnat barnstadiet upphör inte dennes skyldigheter att hedra och lyda 

ens föräldrar, utan det är något som man ska göra hela livet. Rent av menas det att i föräldrarnas äldre 

dagar är det en skyldighet som deras barn har att stödja föräldrarna med ekonomiskt och moraliskt 

stöd (not 2218). 

Barn uttrycks även som oskuldsfulla i vissa delar av katekesen. Oskuldsfullhet placeras inom 

den moderna barnsynen med dess ideal om renhet. Exempelvis kommer denna syn till uttryck i not 

2517 då det menas att köttsliga begär kan stävjas genom att ”remain simple and innocent, and you 

will be like little children who do not know the evil that destroys man’s life” (not 2517). 

Formuleringen att ett ”humble and trusting heart that enables us ”to turn and become like children”” 

(kursivering i originalet, not 2785) visar vidare hur barn uppfattas ha ett gott hjärta. Däremot är det 

                                                   
6 Alla referenser som heter not XXXX är referenser till katolska katekesen.  
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oskuldsfulla inte ett drag som genomsyrar barnsynen som framträder i katekesen. De två nämnda 

delarna ska snarare ses som ett stilbrott än representativt för katekesen.  

 I motsats till de övergripande förmoderna aspekter som framträder i avsnittet om barnens 

skyldigheter finns spår av senmoderna aspekter. De senmoderna aspekterna handlar om barnens egna 

aktörskap som framträder främst i not 2217 där det framgår att barnen ska lyda ens föräldrar om det 

”is for his good or that of the family” (not 2217). Och vidare att om ”a child is convinced in 

conscience that it would be morally wrong to obey a particular order, he must not do so” (not 2217). 

Vad dessa två uttalanden uttrycker är en tanke om att barnen har ett aktörskap i form av att kunna 

bedöma vad som är både rätt för sig själv och sin familj, och även ett moraliskt omdöme som är 

tillförlitligt. Aktörskapet ingår i både förmodern och senmodern barnsyn men det som blir särskilt 

senmodernt i ovannämnda citat är hur barnets egen röst anses vara relevant i frågan.  

Ytterligare en senmodern aspekt om hur barn kan bidra till att ge föräldrarna mening i livet 

uttrycks i not 2227 där barn menas kunna bidra till föräldrarnas helighet. Det uttrycker även en 

modern aspekt av att barnens oskuldsfullhet är något som föräldrarna har att eftersträva. Distinktionen 

mellan det senmoderna meningsskapande barnet och det moderna utlärande barnet är inte särskilt 

tematisk stark och eftersom materialet är otydligt i förhållande till denna analysdistinktion får 

aspekten låtas vara tvetydig.  

Sammanfattningsvis finns det aspekter av alla de tre olika barnsynerna uttryckta i den katolska 

katekesen. Det senmoderna idéerna om att barnens egna röst behöver bli hörd framträder genom vissa 

delar där barnens egna aktörskap och bedömning lyfts fram. Samtidigt som det är ett överhängande 

inslag av förmoderna aspekter vad gäller barnens delaktighet i att bedöma vad som är gott för dem. 

Detta uttrycks genom att barnen bör respektera och lyda föräldrarna. Modernitetens idealiserande bild 

av barn som rena framträder på vissa ställen där det lyfts hur barn kan fungera som en riktlinje för 

vuxna i hur man når renhet och helighet. Något som står i motsats till de förmoderna aspekterna där 

barnens syndfullhet genom arvsynden träder fram vid betonandet av behovet av dopet. Det är det 

förmoderna som mest kommer till uttryck i katekesen. 

2.2 Katolska katekesen familjesyn 

I katekesen används ordet familj på lite olika sätt. Det vanligaste sättet som familjen förstås på är ”[a] 

man and a woman united in marriage, together with their children” (not 2202), som även ska fungera 

som en normerande referenspunkt för vilka ”different forms of family relationship are to be 

evaluated” (not 2202). Detta bör tolkas som att det finns en normalfamilj som är den familj man bör 

eftersträva. Ytterligare ett tecken på att familjen uppstår vid äktenskap uttrycks genom att det är 
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möjlighet att börja planera att starta en familj, vilket här tolkas som att familjen först uppstår när ett 

äktenskap har ingåtts och det finns planer på att skaffa barn.  

Ytterligare används familj som ett uttryck för den kristna familjen. Den kristna familjen förstås 

som ”a cummunion of persons, a sign and image of the communion of the Father and the Son in the 

Holy Spirit” (not 2205). Denna familjeförståelse placeras in i kyrkan och dess gemenskap (not 1658). 

Överlag är det den familjesyn som beskrivet i ovanstående stycke som är den mest använda i de delar 

som behandlar barn i katekesen. 

Familjen ges i katekesen särskild vikt, och det är utifrån religiösa motivering denna vikt ges. 

Familjen anses vara ”the original cell of social life” (not 2207) från vilken barn lär sig moraliska 

värden, att hedra Gud och viktiga värden för att kunna delta i det sociala livet (not 2207). Vidare 

uttrycker även äktenskapet som ett sakrament den religiösa vikt som ges familjen, då äktenskap 

ansågs vara det som utgör familjen (not 2225). Familjen ges även vikt utifrån de goda konsekvenser 

som den kan ge för barnet vad gäller dess möjligheter att delta i samhället men även de goda 

konsekvenser som familjen som en trygg bas ger samhället (not 2200, 2208).  

Först och främst framträder föräldrarna som auktoriteter i familjen. Det är som tidigare nämnt 

barnens skyldighet att lyda sina föräldrar, vilket tydligt placeras föräldrarna som en auktoritet över 

barnen. Ovanför föräldrar i auktoritet står Guds ord och de moraliska principer påbjudna av Gud (not 

2217). Vad gäller auktoritetsrelationen mellan hustrun och mannen existerar inget explicit formulerat 

uttalande om att kvinnan står under mannen, men däremot beskrivs kvinnan som en hjälpreda till 

mannen (not 1605), vilket uttrycker en tanke om att mannen fastställer vad som ska göras och att 

kvinnan ska hjälpa mannen i detta. Detta står i kontrast med att familjens medlemmar beskrivs vara 

”/…/ persons equal in dignity” (not 2203), det vill säga jämlika. Sammanfattningsvis i fråga om 

auktoriteten inom familjen står Gud överst, därefter föräldrarna, som antingen jämlika eller maken 

över hustrun, och slutligen barnen i hierarkin.  

Vad gäller om familjen ses som en politisk eller privat angelägenhet står det i katekesen att ”the 

political community has a duty to honor the family, to assist it, and to ensure especially:” (not 2211) 

varpå det följer ett flertal punkter som det politiska samhället har för skyldighet att verkställa. Vad 

som framgår av detta är att familjen anses vara en politisk angelägenhet i det att politiken har en 

skyldighet att värna om familjen och se till att allt det familjen ska göra kan göras. Vidare har också 

”other social bodies [a] duty of helping them and of supporting the institution of the family” (not 

2209) när denne inte kan själv kan leva upp till sina skyldigheter. Utifrån detta går det att utläsa att 

familjens uppgift inte är en politisk angelägenhet utan den är befäst på annat håll, men att det är en 

politisk angelägenhet att hjälpa familjen att fullfölja sina uppgifter och skyldigheter.  
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Sammanfattningsvis består en familjesyn grundad i den katolska katekesen av en religiöst och 

samhällelig viktig familj som består av en man och en kvinna som ingått äktenskap och har barn. 

Föräldrarna äger auktoritet över barnen men ska uppfostra dessa utefter katolsk lära. Familjen är en 

politisk angelägenhet i det att samhället har en skyldighet att möjliggöra för familjen att leva upp till 

sina skyldigheter.  

2.3 National Children’s Policy 2016 och National Parenting Policy   

National Children’s Policy inleds med ett citat av John F. Kennedy som lyder ”[c]hildren are the 

world’s most valuable resource and its best hope for the future” (NCP, s. -1) som en markör för 

vilken vikt som både detta dokument har men framför allt vilken vikt barnen har för världen. Citatets 

möjlighet att tolkas som ett uttryck för aspekter inom alla de tre kategorierna gör det särskilt lämpat 

att ta avstamp ifrån.  

Det första som framgår av Kennedys citat är att barnen ses som en resurs. De lyfts som en resurs 

till världen och världens framtid. Vad som denna resurs består i, det vill säga, handlar det om bidrag 

till välmående, ekonomi eller annat, framgår inte. Däremot uttrycker citat en tanke om först barn som 

en särskild kategori och för det andra som något gott och nyttigt. Som goda därför att man lägger ett 

hopp till barnen för framtiden, något som exempelvis vore befläckat av en fallen natur förenas inte 

särskilt väl med att lägga sitt hopp till, varför den förmoderna barnsynen inte representeras av detta 

citat i just den aspekten. Det nyttiga framträder i barnen som en resurs, något som alla de tre 

barnsynerna i olika förståelser ger uttryck för. Förmodernitetens framlyftande av barn som 

bidragande till familjens välstånd, modernitetens idéer om att barnen har att lära de vuxna om renhet 

och oskuldsfullhet och slutligen det senmoderna synsättet att självständiga individer med en röst lika 

viktig att höra som alla andra röster och som meningsskapande.  

I det förord som ministern för the Family and Social Solidarity, Michael Farrugia, författat 

återfinns ett antal aspekter av främst senmodern barnsyn. Förordet inleds med en vision som 

fastställer att barn ”should be respected, protected and have their rights fulfilled” (NCP, s. 4), vilket 

uttrycker senmoderna idéer genom att barn ges rättigheter, bör skyddas (vad ifrån är ospecificerat), 

och slutligen respekteras. Framför allt barnens rättigheter och respekten för dem visar på hur barnen 

uppfattas som jämlika med vuxna. Vidare består visionen av att barnens röst ska höras vad gäller 

deras åsikter och idéer, vilket även det är ett senmodernt uttryck. Dessa åsikter och idéer ska 

dessutom uppmuntras i syfte att barnen ”may grow to realise their full potential” (NCP, s. 4).  

Vad gäller hur barnens potential ska förstås finns det, i min åsikt, åtminstone en väsentlig del i 

relation till barnsynerna som behöver klargöras och det är huruvida potentialen anses vara inneboende 
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eller utomstående. Med det menas att en inneboende potential innebär att barnet själv kan leta sig 

fram till sin potential, det vill säga att uppfyllandet av potentialen kommer inifrån. Medan en 

utomstående potential är en potential som är fastslagen av någon annan och att det dessutom krävs 

vägledning för att barnet ska kunna uppnå denna potential. Med en sådan distinktion gjord bör 

potential så som ordet är använt i visionen förstås som en inneboende potential i och med att 

potentialen lyfts i relationen till att barnens egna åsikter och idéer ska uppmuntras så att barnen kan 

”grow to realise their full potential” (NPC, s. 4). Ordvalet grow pekar ännu starkare på att det är en 

inneboende potential som kan låtas växas fram. Förvisso tycks det finnas en tanke om vad denna 

potential är vilket leder till att potentialen måhända är fastslagen av utomstående person.   

I relation till barnsynerna uttrycker idén om en inneboende potential både ett senmodernt och 

förmodernt synsätt. Det moderna synsättet betonar både barnet som ett blankt blad och vidare dess 

oskuldsfullhet. Ett blankt bland ska fyllas med idéer och tankar, och ett oskuldsfullt rent barn som 

vuxna ska eftersträva att efterlikna har ingen potential att uppfylla, den är redan uppfylld, vilket 

innebär att idén om en potential inte innebär en modern barnsyn. De aspekter av senmodernitet som 

främst kommer till uttryck av potentialanvändningen är hur det uttrycker att barnets egen röst är 

betydelsefull. Den förmoderna aspekten handlar främst om att inte betrakta barnet som tomt utan som 

en mindre vuxen, och på så sätt ha en potential till att vara människa. Däremot minskas det 

förmoderna inslaget av att barnets egen röst anses vara betydelsefull för att uppnå sin potential, i och 

med den förmoderna aspekten om att barnen ska vägledas och styras till en av vuxna bestämt ”plats”.  

Barnens potential behandlas på flera ställen i NCP än i förordet och överlag innehar ordet samma 

betydelse som i förordet. Ett visst avsteg från den enhetliga betydelsen kommer till uttryck under 

rubriken Policy’s Aims and Background där det står att barnen ska ”fulfil their potential in the here 

and now” (NCP, s. 6) men fortsätter sedan med ”and to grow into responsible and proactive adult 

citizens” (NCP, s. 6). Detta vidareutvecklar idén om barnens potential till att också innefatta vad som 

är det önskvärda målet för barnen efter att ha lämnat barndomen samtidigt som det tydlig 

demonstrerar en fast föreställning om vilken sorts person man vill att barnen ska utvecklas till. 

Sammantaget används ordet potential som ett uttryck för att barn själva ska uppfylla sin potential med 

hjälpsam vägledningen av vuxna, där är till viss del är bestämd och både innefattar barnets nuvarande 

stadie och den framtida vuxna person som barnet kommer växa upp till att bli.   

Den eftersträvande utvecklingen av barnen återkommer genomgående i policydokumenten med 

flera olika moment av vad som är det eftersträvade. De olika eftersträvade kvalitéerna presenteras i 

NCP som fyra stycken long-term goals. Målen är hälsosamma individer, och på så vis hälsosamma 

framtida generationer, delaktiga och involverade individer i samhället och det demokratiska systemet, 
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och som nämnt ovan ansvarstagande och proaktiv vuxen. Det fjärde och sista långsiktiga målet 

handlar om att skydda barnen och främja en särskild levnadsmiljö. Detta mål handlar dock inte om en 

önskvärd utveckling som barnen ska följa och kommer därför att behandlas i ett senare skede.  

I National Parenting Policy7 lyfts kvalitéer som ”good citizens, self-confident, good leaders and 

are socially competent problem-solving” (NPP, s. 7) fram som önskvärda genom att trycka på att de 

åtgärderna som föreslås i dokumentet främjar ”[w]arm and caring relationships” (NPP, s. 7) vilket i 

sin tur ger nämnda kvalitéer. Det vill säga att man motiverar åtgärderna med att man får kvalitéerna 

som en följd och därför tolkas dessa kvalitéer som önskvärda.  

Som nämnt ovan innebär ett bestämmande av vad barn bör utvecklas till en förmodern barnsyn. 

Samtidigt är de mål man lagt fram ofta av sekulär art i den mening att man med bestämmandet av 

utveckling inte syftar till att vägleda barnet bort från sin fallna natur. Likheten mellan det ambivalenta 

barnet inom senmodern barnsyn och det fallna barnet inom förmodern barnsyn ger viss problematik i 

att kunna tolka bestämmandet av utvecklingen som klart tillhörande antingen senmodern eller 

förmodern. Både barnsynerna framhåller att det krävs viss styrning av barnets utveckling för att ge 

barnen det bästa. Vad som då främst avgör huruvida det normativa bör tolkas som senmodernt eller 

förmodernt är hur delaktiga barnen får vara i processen att bestämma vad som är en god utveckling 

och då barnens egen röst ges en särskilt vikt lutar det åt en senmodern aspekt.  

Om man dessutom belyser vilka mål det är som eftersträvas framträder en senmodern barnsyn än 

mer. Framför allt de åtgärder som menas vara nödvändiga för att främja hälsosamma generationer är 

exempelvis inriktade på ”inclusive and equitable play opportunities” (NCP, s. 15), ”good quality 

sporting facilities for all children” (NCP, s. 15), ”[e]nsure that cildren have age-appropriate acitivites 

and spaces for leisure” (NCP, s. 15). Med dessa exempel framträder den moderna uppfattningen om 

barndomen som en särskild tid för särskilda ”barnaktiviteter”. Denna syn finns även representerat i 

den senmoderna barnsynen om barndomstanken kombineras med en idé om att barnen ska växa upp 

och att denna utveckling kan vara god, i motsats till modernitetens uppfattning om fördärvandet av att 

bli vuxen.  

Ytterligare centralt är idén om att barnens tid i barndomen är viktig att göra hälsosam eftersom 

det kommer att generera hälsosamma generationer. Den moderna barnsynen menar att barndomen ska 

vara en tid för sig själv, och inte motiverad utifrån vad som barnen kommer att utvecklas till. Något 

som uttrycks ännu tydligare i ovan nämnda citat om att en varm och omtänksam familjerelation ger 

upphov till diverse kvalitéer hos den fullvuxna människan. Sammantaget innebär åtgärdernas 

                                                   
7 Hädanefter refererat till som NPP 
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utformning att det finns en idé om särskilda aktiviteter som barn bör ägna sig åt och att dessa 

aktiviteter är andra än vuxnas aktiviteter.  

I åtgärderna riktade mot att barnen ska utvecklas till ”active participants within their community 

and the State” (NCP, s. 27) och ”independent and responsible adults” (NCP, s. 21) framträder inte 

bilden av en avskild barndom med särskilda barnaktiviteter i samma utsträckning som ovan. Istället 

fokuserar dessa åtgärder snarare på vilka kvalitéer som barnen bör lära sig för att kunna fungera i det 

omgivande samhället som de växer upp inom, vilket bör tolkas som en omsorgstanke om att kunna ge 

barnen de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Någon särskild aspekt av en särskild barnsyn uttrycks 

inte i detta utan det är snarare en delad aspekt av alla de olika barnsynerna att barnen ska ges bästa 

möjliga förutsättningar. Sedan vad dessa förutsättningar är varierar. Den förmoderna barnsynen vill 

minska barnets fallna naturs påverkan på barnet, den moderna vill bibehålla barnets oskuldsfullhet 

och renhet i största möjliga utsträckning, och den senmoderna vill lyfta barnets egen röst och önskan 

som viktiga.  

Det är främst det senmoderna förutsättningarna som uttrycks i åtgärderna eftersom det som i 

diskussionen om den inneboende potentialen är ett fokus på att barnen själva ska vara delaktiga i sin 

utveckling. Eftersom man betonar att barnen ska vara delaktiga i exempelvis sin utbildning menar 

man också att barnen ska vara delaktiga i att utveckla sig själva. Även om det senmoderna har en 

övergripande framtoning kommer även det moderna till uttryck när man lyfter diverse hot mot 

barndomstiden som kommer utifrån världen.  

En annan aspekt som uttrycks i många av åtgärderna är att barnen ska få delta som likvärdiga 

medborgare i samhället, redan innan de uppnått status som vuxna. Exempelvis vill man att barnen ska 

ses som ”active citizens and engage them in democratic process, social participation, environmental 

activism and innovation” (NCP, s. 28) och att barnen ska ges en starkare röst vad gäller 

utbildningsfrågor (NCP, s. 23). I NPP lyfts en åtgärd att man ska inrätta ett ”children’s forum” (NPP, 

s. 31) där barnen ska ha möjlighet att få ”air their view on their family and society in general” (NPP, 

s. 31). Vidare ämnar man att åsikter som framförs där ska analyseras och användas i policyutveckling. 

Sådana åtgärder är tydliga aspekter av en senmodern barnsyn där barnen ses som jämlika de vuxna. 

Förvisso även en viss aspekt av förmodernitet uttrycks eftersom barndomen inte ses som helt skild 

från den vuxna sfären, samtidigt som det förmoderna minskas av just nämnda jämlikheten.  

Utöver nämnda teman av idéer om potential och vad som är den eftersträvade utvecklingen och 

målet för barnen återfinns ett övergripande tema om barndomen och vad den består av. Det har 

tidigare nämnts att det finns en uppfattning om en särskild tid som är barndomen och att vissa 

aktiviteter är särskild lämpade, till och med kanske specifika, för barn. Dessa aktiviteter var inriktade 
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särskilt mot lek och sport, vilket här tolkas som aktiviteter som bidrar till en lyckligare barndom. 

Vikten av en sådan tolkning blir att det genom en sådan tolkning framkommer en modern/senmodern 

barnsyn.  

Barndomstiden menar man ska vara ”lively, active and happy” (NCP, s. 4) och undervisning 

riktad till barn måste vara ”enjoyable” och ”a pleasurable and interesting experience” (NCP, s. 8) för 

att barnen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vad som framgår här är att barndomen är en tid 

som är präglad av det glada och njutningsfulla. Undervisningen måste anpassas till barnens behov att 

ha kul för att kunna ta till sig den. Ytterligare ett tecken på att barndomen lyfts fram som en period 

som bör vara lycklig är att man motiverar åtgärderna med att de kommer att ge konsekvenser som en 

”positive childhood” (NCP, s. 7) och att själva syftet med policydokumentet inriktat på Positive 

Parenting är att ge barnen goda relationer med sina föräldrar och minimera alla hot mot familjens 

välstånd (NPP, s. 3f). Överlag beskrivs barndomstiden utifrån en modern barnsyn men går sedan över 

i en senmodern barnsyn då man lyfter vilka goda konsekvenser barndomen får för barnets framtida 

utveckling.  

Slutligen ett tema som behöver belysas i förhållande till barnsynerna i policydokumentet berör 

världsbilden. Som framgick av den teoretiska och metodologiska framställningen av 

barnsynskategorierna har de tre barnsynerna olika uppfattningar om hur världen runt om barnen ska 

uppfattas, det vill säga hur den omkringliggande världen förhåller sig till barnen.  

Innan själva beskrivningen av hur världen beskrivs i dokumenten är det behövligt att 

kommentera att den världssyn som kommer till uttryck inte nödvändigtvis är representativ, utan bör 

förstås i relation till att dokumenten är utformade med ändamålet att förbättra barnens situation. Ett 

sådant ändamål innebär att världen kommer beskrivas som problematisk eftersom det är de 

problematiska områden av världen som är uppe för diskussion.  

I förorden till National Parenting Policy beskrivs den verklighet som barnen har att förhålla sig 

till utifrån en syn på verkligheten som hotfull. Förändringen av uppfostringen är motiverad med att 

barn inte ska behöva utsättas för våld i sin vardag (NPP, s. 4). Våldet menas komma både från 

familjen och samhället. På så sätt beskrivs världen som en farlig plats som barnen behöver skyddas 

från. Ytterligare exempel på vilket hot som kommer utifrån den värld som barnen befinner sig i är att 

fattigdomen (NPP, s. 4f).  Detta tema av den otrygga världen är som nämnt en aspekt av alla de olika 

barnsynerna. Det avgörande för NPP-utformningen av den farliga världen är medvetenheten om att 

familjen kan bringa ont, något som inte framkommer i en förmodern barnsyn, och att barnen ska 

göras förberedda att hantera denna fara, en senmodern aspekt. Den moderna barnsynen ser istället att 

man bör avskärma barnen från världen för att låta deras oskuldsfullhet komma till uttryck utan att 
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drabbas av världens hot. Den omkringliggande världen beskrivs utifrån en modern uppfattning av 

världen som ett hot mot barnens glada tillvaro, vilket placerar synen i en modern barnsyn. Eftersom 

det dock läggs till att både familjen och andra barn kan bringa ont finns det ett inslag av även 

senmodern barnsyn, i och med beskrivningen av barn som mångfacetterade.  

2.4 Familjesynen i Policyn  

I NCP fastslås vad en familj är i en terminologilista i början av dokumentet. Definitionen lyder ”[a] 

family is defined as a person, or collection of persons, who are linked to the child either by blood, 

kinskip, common ancestry and/or responsibility of care and upbringing” (NCP, s. 2). Det är möjligt 

att förståelsen av vad som utgör en familj frångår den inledande definitionen senare i texten men jag 

låter den definition som dokumentet är menat att jobba efter, vara representativt för dokumenten.  

Att familjen ges särskild vikt kan tyckas självklart eftersom om familjen inte skulle ges särskild 

vikt skulle man inte ha producerat dessa två policys med deras fokus på barnen och familjen. 

Däremot ska det hållas i åtanke att bara för att dokumenten har producerats kan familjen fortfarande 

anses vara en mindre viktig enhet, skolan skulle exempelvis kunnat lyftas fram som särskilt viktig. 

Dokumenten innehåller dock ett jakande i linje med den första självklara tanken om att familjen har 

särskild vikt. Det fastslås i inledningen till NPP att ”the family is also the ideal environment to foster 

a culture of peace and non-violence” (NPP, s. 4) och flertalet andra väsentliga egenskaper som anses 

vara önskvärda. Tanken om familjen som en ideal miljö för att främja vissa önskvärda kvalitéer 

innebär att familjen anses ha särskild vikt. Däremot ges inte denna vikt utifrån en explicit religiös 

formulering utan den ges, som nämnt, vikt för att den främjar de viktiga kvalitéerna.  

Auktoriteter inom familjen är inte ett ämne som diskuteras explicit i policydokumenten. Det 

skrivs uttryckligen att ”the Policy does not distinguish a male and a female parent and also recognizes 

that each parent must be equally responsible for children’s upbringing” (NPP, s. 8), vilket jag tolkar 

som ett avståndstagande från en bild av mannen eller kvinnan som särskilt väsentlig för uppfostran 

eller inneha makt inom familjen. Vidare pekar citat på att man anser att båda föräldrarna har ett 

ansvar för uppfostrandet av barnen, det vill säga delad auktoritet. Som redan visat finns det många 

olika aspekter av vad som är det viktiga i frågan om barnens välmående, hur de ska uppfostras och 

vilket mål man har med uppfostran. Att det finns ett fastslaget mål med uppfostran innebär till viss 

del att föräldrarna har auktoritet över barnen. Sedan är det i dokumenten fastslaget vad som anses 

vara bra mål, vilket ställer staten ovanför föräldrarna i auktoritet. Och ytterligare ett steg som kan tas i 

auktoritetsstegen är att policydokumenten, främst NPP, är grundade i vetenskaplig forskning kring 

vad som är bäst för barnen, det vill säga att forskningen äger högsta auktoritet (NPP, s. 5).  
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Ett omvänt perspektiv på ovanstående tolkad auktoritetsstege skulle vara att barnen är de som 

har högst auktoritet i familjen. Den tolkningen finns det visst fog för i och med betoningen på att 

barnens egen röst ska höras och uppmuntras till att talas. Däremot avslutas NCP med att betona 

vikten av att barnen visar respekt gentemot deras ”primary caregiver/s” (NCP, s. 33). Därför skulle 

jag säga att den mest lämpliga tolkningen är att barnen befinner sig längst ner i fråga om auktoritet.  

Slutligen framträder familjen i policydokumenten i allra högsta grad som en politisk 

angelägenhet eftersom man framför allt i NPP tydligt går in och säger vad som är god familjestruktur 

och hur föräldrarna bör bete sig mot barnen. Om man utgår från ovanstående auktoritetsstege med 

forskningen främst och staten som dess förmedlare framgår det ytterligare att politiken har att göra 

med familjen genom att vara verktyget för att implementera forskningens riktlinjer. 

3. Diskussion och slutsats  

Det första som är värt att nämna i inledningen till denna avslutande del av undersökningen är hur 

förvaltningslivsåskådningar har kunnat utläsas ur materialet. I materialet har det framkommit tydligt 

normerande idéer om vad som utgör ett barn, vad barn bör få tillåtelse att göra i sin vardag och vilken 

ställning barn har i samhället. Vidare har även idéer om vad familjen är och vilket syfte familjen 

fyller i samhället funnits. Om vi återvänder till förvaltningslivsåskådningsdefinitionen har endast den 

ena delen, som berör de substantiella delarna, av definitionen uttryckts. Inga uttryck för existentiella 

frågor har återfunnits i policydokumenten, i katekesen finns det däremot uttryckt, något som i sig är 

ytterst intressant men kan bara diskuteras kort nedan. Det väsentliga att ta med sig av att det i 

materialet återfunnits en livsåskådning är att jämförelsen mellan katekesen och policyerna blir klart 

görbar i fråga om att kunna fastslå huruvida Maltas statsreligion uttrycks i mötet med medborgarna.  

En första del i jämförelsen mellan katekesen och policydokumenten är att jämföra de delar av de 

olika barnsynerna som kommer till uttryck. Uttryck för den förmoderna barnsynen var tydlig 

överrepresenterade i katekesen med starka betoningar på att följa vad ens föräldrar och andra 

auktoriteter sade, och ytterligare barnets underställda ställning till Gud. De förmoderna aspekter som 

framkom i policydokumenten fokuserade inte i lika stor utsträckning på barnens underställda ställning 

utan handlade mer om hur barn är ett stadie innan man blir vuxen och att det fanns vissa kvalitéer 

som policydokumenten slog fast var önskvärda att barnen utvecklar. Även i katekesen lyftes vissa 

kvalitéer som önskvärda fram, däremot inte i samma utsträckning som i policydokumenten. 

Kvalitéerna överensstämmer med varandra i det att de gynnar barnet i samhället och även samhället i 

stort. Sedan framgick i katekesen även att kvalitéerna skulle vara av moralisk och religiös karaktär, 

något som inte fanns i policydokumenten.  
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Utöver ovan nämnda likheter och olikheter av förmodern barnsyn i dokumenten är den största 

och mest väsentliga olikheten i relation till det religiösas inslag i förvaltningen, betoningen av barnets 

natur. I katekesen framställs barns natur som fördärvad av arvsynden, med möjlighet till förlåtelse 

genom dopet, med arvet av Augustinus att benägenheten till att synda lever kvar hos människan hela 

livet. Aspekter av den moderna barnsynen fanns men det var på få ställen och övervägdes av den 

förmoderna synen på barns natur. I policydokumenten finns det inga inslag av en betoning på barn 

som särskilt benägna till onda (eller syndiga) handlingar. Arvsynden finns inte explicit omnämnd och 

just i och med den genomgripande starka betoningen på att barnen är hoppet för framtiden och 

särskilt framlyftandet av en inneboende potential som ska främjas och låtas grow, betraktas barns 

natur som god. Där med inte sagt att barn inte kan begå felaktiga handlingar. Framlyftandet av 

diverse hot mot barn och behovet att bedriva förebyggande åtgärderna så barn inte hamnar i diverse 

missbruk eller utsätter personer för mobbning visar på ett betonande på samhälleliga faktorer snarare 

än barnets natur. Det vill säga att katekesen lyfter barn som fallna där barnen själva blir ett hot sig 

självt medan policydokumenten lyfter samhället som hotet mot barnen.  

Om vi istället riktar in oss på en jämförelse av de olika aspekterna av den moderna barnsynen i 

dokumenten återfinns ingen större skillnad mellan dem. Varken i katekesen eller i policydokumenten 

är den moderna barnsynen särskild överrepresenterad utan finns mest uttryck på kortare ställen och i 

mindre utsträckning. I katekesen finns förvisso en tydligare idé om barnets renhet i två noter, men 

som nämnt förut står arvsyndsläran i skarp kontrast med denna bild. Policydokumentens moderna 

barnsyn uttrycks främst när det rör sig om barndomstiden som en egen lycklig tid, men den motiveras 

vara behövlig utifrån de konsekvenser som fås utifrån den tiden. Sammantaget är alltså den moderna 

barnsynen inte särskild närvarande i texten och utgör inte heller en tydlig skiljelinje mellan 

dokumenten.  

I fråga om uttryck för senmodern barnsyn i dokumenten återfinns desto större skillnader mellan 

dokumenten. Policydokumenten har som visat i undersökningen en överrepresentation av uttryck för 

en senmodern barnsyn. Katekesen å sin sida har endast ett kortare uttryck för senmodern barnsyn då 

det lyfts att barnet likt de vuxna har en förmåga att göra moraliska bedömningar. Några bedömningar 

i moraliska frågor lyfts inte i policydokumenten men däremot lyfts barnens röst som viktig för 

drivandet av politiken framåt och samhällsutvecklingen.  

För att kort summera jämförelsen mellan katekesen och policydokumentens barnsyn har vi sett 

att det å ena sidan finns vissa likheter vad gäller förmodern och modern barnsyn men å andra sidan 

saknas likheter vad gäller senmodern barnsyn. Katekesen är starkt präglad av en förmodern barnsyn, 

med en del aspekter från modern och senmodern, medan policydokumenten är starkt präglat av en 
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senmodern barnsyn men även de med aspekter av förmodern och modern. Såhär långt tycks det luta 

åt att det i Maltas förvaltning saknas en förankring i statsreligionen i och med överrepresentation av 

olika barnsyner och frånvaron av uttalanden om religion som auktoritet i policydokumenten.  

Den andra delen av besvarandet av frågeställning riktar in sig på jämförelsen mellan 

familjesynerna hos katekesen och policydokumenten. På detta område är det ganska distinkta 

skillnader. Katekesens familj anses bestå av en man och en kvinna som ingått i äktenskap och ämnar 

eller har skaffat barn, medan policydokumentet definierade familj som den/de som har 

förmyndarskap över barnet/en. Auktoriteten över familjen i policydokumenten var forskningen och 

politiken, och sedan föräldrarna själva, med ett ideal av att alla inom familjen också ska få sin röst 

hörd. I katekesen framställs istället auktoriteterna som tämligen låsta. Gud har högsta auktoritet och 

sedan ses föräldrarna som klart ”styrande” över barnen. Så långt är det tydligt att skillnaden i synen 

på familjen är ganska stor.  

I fråga om familjens särskilda vikt finns det viss likhet eftersom både policydokumenten och 

katekesen menar att familjen fyller en viktig funktion för samhället. Katekesen går dock vidare och 

lyfter in att det också är utifrån religiös motivering viktigt att familjen existerar och fostrar barnen i 

enlighet med katolsk tro. Detta löper vidare i att man menar att politiken och samhället ska främja 

familjen och skapa en gynnsam miljö för den. Policydokumenten betraktar familjen som en politisk 

angelägenhet både i att den ska gynnas men också i hur familjen bör bete sig, det vill säga vad som är 

god uppfostran och föräldraskap. Den väsentliga skillnaden på dessa två områden är alltså att 

katekesen motiverar familjen utifrån religiositet medan policydokumenten inte gör detta, och att 

policydokumenten anser att familjen helt och hållet är en politisk angelägenhet medan katekesen 

endast menar att politiken ska skapa goda förutsättningar för familjen att göra det den ska.  

För att slutligen fullständigt besvara frågeställningen om Malta, en demokratisk religiös stat, 

uttrycker sin statsreligiositet i förvaltningen har jag visat genom att lyfta fram olika aspekter av hur 

barn kan betraktas och analyserat vilken familjesyn som återfinns i den katolska katekesen, som en 

referenspunkt för Maltas statsreligion, att det i två policydokument som används inom förvaltningen 

inte finns uttryck för statsreligionen. Några aspekter delas av katekesen och policydokumenten men 

överlag har katekesen en förmodern barnsyn och policydokumenten en senmodern barnsyn. 

Familjesynen hos katekesen skiljer sig markant från policydokumenten varför slutsatsen trots vissa 

likheter, är att Malta inte uttrycker tillhörighet till sin statsreligion. Den tydligaste anledning till detta 

är att i policydokumenten nämns religion endast två gånger, både gångerna för att trycka på rätten till 

religionsfrihet (NCP, s. 10,28). 
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Ett moment som nämndes i inledningen till detta kapitel är det att det i policydokumenten saknas 

uttryck för den existentiella delen av förvaltningslivsåskådningar. I undersökningen har detta inte 

kunnat undersökas vidare eftersom metoden som använts fokuserar på det explicita i texten. Vad som 

frånvaron av det existentiella eventuellt kan peka på är ytterligare en del i slutsatsen att staten inte 

uttrycker statsreligionen, eller annan religion. Detta eftersom jag ser det som att existentiella frågor 

ofta talas om i relation till religion. En frånvaro av existentiella frågor blir alltså att staten håller sig 

borta från frågor som kan kopplas tydligt till religion. Jag vill inte göra någon större hävd av 

resonemanget genom att ge det som stöd till undersökningens slutsats, men däremot lyfta frågan som 

något som kan undersökas i framtiden.   

I inledningen diskuterades komplexiteten i att förstå vad som utgör en demokratisk religiös stat 

och denna undersökning har visat att denna komplexitet kvarstår. Även en stat som är institutionellt 

och medborgarmässigt religiöst saknar i mötet med sina medborgare en religiös prägel. Vad som är 

intressant att bygga vidare på från detta är först varför denna diskrepans har uppstått. Ytterligare vore 

det intressant att se hur dessa policydokument används i förvaltningens dagliga arbete. Efterlevs den 

förvaltningslivsåskådning som återfinns i dokumenten eller är det någon av de andra tre etiska 

områden som Lundquist nämnde som starkast kommer till uttryck i arbetet? Också intressant är 

samspelet mellan de olika livsåskådningarna hos individerna som arbetar i förvaltningen fungerar. 

Utöver de två nämnda framtida projekt är det även intressant att undersökningen har funnit att 

förvaltningen har en fastslagen livsåskådning och att denna ska komma till uttryck i mötet med 

medborgaren. Detta innebär att medborgarna som kommer i kontakt med förvaltningen utsetts för en 

särskild livsåskådning och den frågan som kan ställas då är i hur stor utsträckning denna 

förvaltningslivsåskådning påverkar medborgarnas egen livsåskådning.   

  



 

29 

 

4. Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar hur en demokratisk religiös stat fungerar i mötet med sina medborgare. 

Behovet av undersökningen kommer av en svårighet i att veta hur en demokratisk religiös stat faktiskt 

ska förstås. Den stat som har varit föremål för studien är Malta, och valdes som studieobjekt då det är 

en religiös stat i mening att Malta har en lagstadgad statsreligion och 98 % av befolkningen bekänner 

sig till romersk-katolska kyrkan. Undersökningen frågeställning är om, och i så fall hur, uttrycker det 

statliga organet på Malta tillhörighet till den romersk katolska statsreligion i mötet med sina 

medborgare? Metoden för att besvara frågeställningen är en deskriptiv klassindelande metod, där 

klasserna består av tre stycken barnsyner; förmodern, modern och senmodern barnsyn. Klasserna är 

tematiserade utifrån en historisk redogörelse av barnsynerna som funnits i väst sedan 1500-talet. 

Även analysfrågor som inriktar sig på familjesynen har använts.  

Materialet för undersökningen är två policydokument, National Children’s Policy och National 

Parenting Policy, som både är författade av the ministry for family and social solidarity. För att lyfta 

fram eventuella aspekter av statsreligionen i policydokumenten har samma barn- och 

familjesynsanalysen gjorts på den katolska katekesen för att sedan jämföra katekesen med 

policydokumten. Jämförelsen visade att policydokumenten främst ger uttryck för en senmodern 

barnsyn, medan katekesen främst har en förmodern barnsyn. Familjesynsanalysen å sin sida visade att 

det finns två ganska olika syner på familjen i katekesen och policydokumenten. Slutsatsen som 

dragits utifrån de stora olikheterna är att Malta i mötet med sina medborgare inte uttrycker sin 

statsreligion. Det i sin tur visar på att en demokratisk religiös stat kanske inte är så religiös egentligen.  
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