
1 

 

 
UPPSALA UNIVERSITET 

Teologiska institutionen 

Religionspsykologi C, 15 HP 

Vårterminen 2013 

Handledare: MarieAnne Ekedahl 

Examinator: Önver Cetrez 

 

 

 

 

 

 

Religion, utveckling och social förändring 
 

En religionspsykologisk studie av analys av religion inom utvecklingsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederika Wennermo 

800604-7867 

guatemonn@hotmail.com 

mailto:guatemonn@hotmail.com


2 

 

ABSTRACT 

The role of religion, of religious individuals and organizations, is currently discussed within 

both a private and public sector of development. I have viewed documents from the World 

Bank and DFID where the religious presence is a growing fact and previous theories that 

religion would disappear with economic development have been abandoned. As a result DFID 

conducted a large study on the importance of religion for development work, RaD 2005-2011, 

under the directions of Professor Carole Rakodi. Rakodi (2011) concluded that religion was 

highly related to the success or failure of developmental projects, and to understand the values 

people had religion needed to be understood within its specific cultural context. She 

developed an analysis model to conduct this work. I studied this model and decided to view 

her analyzing method from a different perspective, from the theory of construct of meaning 

and the role of religion within worldviews by Joseph Silberman (2005) and Chrystal Park 

(2005). I was curious to see if theory within psychology of religion could bring further 

understanding of religion and religious actors to the discussion within development, and if 

analyzing religion from this perspective could better reach the needs described as necessary to 

conduct productive work. From studies of the public health in Scandinavia DeMarinis (2011) 

expresses how religious faith has been affected by privatization and secularism. By 

researching public health she has seen that within society a number of expressions and ways 

to relate to the sacred have emerged, and she calls for other methods of analyzing religion. A 

concept of existential meaning-making was constructed and is now being used in research for 

understanding the function of religion within meaning structures for the well-being of man. 

The end result of my research became this thesis whereby I am comparing the two methods of 

analyzing religion and existential meaning by using a hermeneutic method. I have compared 

their structures to see which dimension they reach, their historical backgrounds and 

interpretation of concepts like religion, culture, value, well-being and development. The 

results have been interpreted with the theory by Silberman and Park. Among my conclusions 

is that the way we view religion has a huge impact for analysis. It affects how projects and 

policies are constructed and how we meet and relate to people from other cultures. The two 

methods note similar aspects but the use of the concept of existential meaning-making is able 

to reach further and provides an answer to challenges seen within development on how to 

view religion. By using a concept of existential meaning it allows for a broader perspective 

and inclusion of all relation to the sacred as well as a self-reflective position to our own 

understanding of important concepts that directly or indirectly affect work with development 

in the ways of structuring goals, policy and projects.  

Keywords; Development, religion, existential meaning-making, cultural 

contexts 
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Kapitel 1 Inledning 

 
Vi befinner oss i en tid då religion har börjat uppmärksammas på nytt som en viktig faktor i 

samhället. Religion kan vara något som föder rädsla för våldsamt agerande, något som 

tillskrivs patriarkala strukturer och en destruktiv självbild. Religion kan även vara något som 

ger hopp och relateras till mänskliga uppoffringar för att skapa en bättre värld. (Silberman 

2005) Inom utvecklingsarbete har religion traditionellt inte specifikt uppmärksammats utan 

det har funnits en generell övertygelse att religion var något som succesivt skulle försvinna i 

takt med ekonomisk utveckling. I samtida studier kan ses att religion fortsätter att vara en 

viktig del i många människors liv och påverkar deras syn på världen, sig själva och hjälper till 

att skapa målsättningar och värden (Rakodi 2011). Men studier visar även att människor inom 

olika religioner kan ha fler gemensamma värden än människor inom samma religion och att 

religiösa värden tolkas och prioriteras på olika vis inom olika kontexter (White, Devine, Jha 

& Gaines 2010). Min undersökning utgår ifrån utvecklingsarbete och relaterar till den 

diskussion som pågår kring frågan hur vi kan förstå religion och religiösa aktörer samtidigt 

som den söker efter ett religionspsykologiskt perspektiv och alternativ för analys.  

 

Valet av detta ämne kommer ifrån att jag levt största delen av mitt vuxna liv utanför Sverige i 

en liten bergsby i Guatemala. En plats där tro och ett religiöst liv är en självklarhet, och 

oavsett om du är katolik, protestant eller utövare av schamanism är din religion en stark 

identitetssymbol och ger dig ett socialt sammanhang. Till denna by kom människor ifrån hela 

världen med fantastiska idéer kring social förändring och med medel som kunde skapa 

läkarkliniker, alternativa hälsocenter och veterinärbesök. Men då de ville involvera den lokala 

befolkningen sa ofta något stopp, projekt kunde inte genomföras eller drevs enbart fram till 

den dag då den utomstående bidragaren gav sig av. Ett vanligt diskussionsämne var kring 

varför detta skedde. En vanlig förklaring var att projekten inte var lokalt förankrade, de 

beskrev behov hos någon annan, en ideologi eller prioritering som människor i byn inte kunde 

relatera till eller i vissa fall bröt mot traditioner eller uppmuntrade till beteende som inte var 

socialt accepterade. För mig, som studerade religion, tycktes mycket vara relaterat till 

människors tro och värderingar. När jag skulle välja ämne inför denna uppsats gjorde jag en 

förundersökning då jag sökte efter forskning kring religion inom utvecklingsarbete. Jag kom i 

kontakt med ett större projekt, Religions and Development (RaD, 2005-2011) som arbetat 

med frågan: Hur är religion relevant för utveckling och social förändring? Utifrån sina resultat 

skapade direktören för projektet, Carole Rakodi, en analysmodell som ska agera som 

hjälpmedel i utvecklingsarbete för att analysera religion. Detta fann jag som ett intressant 

redskap för att kunna motverka de problem som jag sett inom utvecklingsarbete samtidigt som 

en fundering väcktes utifrån de teorier jag läst inom religionspsykologin kring 

meningsuppbyggnad. Mitt intresse väcktes till att undersöka den modell Rakodi (2011) skapat 

utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv med teori kring religionens betydelse inom vår 

meningsstruktur. Vad skulle ett sådant perspektiv kunna tillföra både förståelsen utav religion 

inom denna kontext och för analytiskt arbete? Kan en religionspsykologisk analysmodell bli 

relevant för arbete inom utveckling som har en målsättning att skapa ett högre välmående? 

Jag bestämde mig för att utföra en sådan analys utav materialet med hjälp av en jämförelse 

mellan Rakodis modell och en analysmodell med syfte att analysera det existentiella 

meningsskapandet framtagen av Valerie DeMarinis (2011) inom religionspsykologi. Metoden 

blev hermeneutisk med en postmodern förståelse till kunskap. 
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1.1. Syfte och mål 
 

Syfte med denna uppsats är att undersöka om det finns relevans för en religionspsykologisk 

analysmodell inom utvecklingsarbete. Mitt mål är att undersöka och fördjupa min förståelse 

kring hur olika tolkningar utav religion och människans relation till religion påverkar 

analytiskt arbete inom utveckling och söka efter relevanta redskap till att kunna tolka och 

arbeta inom vårt eget och inom främmande kulturella kontexter. 

 

1.2. Frågeställning 

 

Kan en religionspsykologisk analysmodell, utifrån DeMarinis (2011) och 

religionspsykologisk teori från Silberman (2005) och Park (2005), få relevans för arbete inom 

utvecklingsarbete med målsättning: ett ökat välmående? 

 

Delfrågor:  

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan DeMarinis (2011) och Rakodis (2011) 

analysmodeller i deras struktur och kontext samt tolkning utav koncept som mänsklig 

utveckling, religion, värden och välmående?  

 

Vad kan ett religionspsykologiskt perspektiv, utifrån DeMarinis (2011) modell och teorin 

ifrån Silberman (2005) och Park (2005) tillföra: a) diskussionen kring religion inom 

utvecklingsarbete? b) analytiskt arbete inom utvecklingsarbete? 

 

Är en religionspsykologisk analysmodell, utifrån DeMarinis (2011) analysmodell och teori 

ifrån Silberman (2005) och Park (2005), kompatibel med behov inom utveckling? 

 

1.3 Avgränsning 

 

På grund av platsbrist och materialets avgränsning saknas vissa delar som kan ge en ökad 

förståelse kring religion inom utveckling. Vad som uteblivit är bland annat en etisk diskussion 

kring målsättning och prioritering inom utvecklingsarbete, en ingående diskussion av 

effekterna av sekularisering och moderniseringsteorin för utvecklingsarbete och en diskussion 

kring religiösa aktörer inom utveckling som mer ingående skulle kunna förklara de 

motsättningar och antaganden som finns. På grund utav platsbrist tog jag även inte med en 

diskussion kring religion inom organisationer vilket hade varit mycket intressant att se utifrån 

teorin. För den med intresse bifogade jag Rakodis (2011) material kring detta i Bilaga 1. 

 

1.4 Egen relation till ämnet  

 
Min relation till ämnet är starkt speglad utav mina livserfarenheter. På hösten 2003 anlände 

jag till Guatemala och efter några månader var jag förälskad i ett land och dess folk. 

Guatemala är ett vackert land med grönska, vulkantoppar och färgstarka människor. När jag 

först kom dit kände jag mig omgiven av leende människor, underbar natur och starka 

kulturmöten. Men allt mer började en annan del utav verkligheten komma fram – människor i 

trasiga kläder som ligger utslagna på gatan, döda djur, lukt utav avfall och exklusiva hus 

bakom höga galler. Mitt intresse väcktes för landets historia, ursprunget till de komplexa 

bilder och människornas värderingar och levnadsval. För att försöka förstå började jag studera 

historia, lyssna till människors berättelser om sina liv, sin tro, myter och åsikter kring allt 
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ifrån barnuppfostran till matvanor och odlingssätt. Jag levde i en liten by, ca 3000 invånare 

och ett ca 50-tal utländska bosättare som arbetade dels med biståndsprojekt och dels med 

turism. Jag kom i kontakt med en rad olika hjälporganisationer då det i min by fanns 

representanter ifrån bl.a. Röda Korset och div. NGO´s och FBO´s som drev tillfälliga projekt. 

Jag lyssnade till deras kommentarer, de problem de stötte på och de attityder som utvecklades 

samtidigt som de jag lärde känna bland ortens befolkning gav sin bild utav problematik och 

dess rötter. Under åren växte konflikter mellan utlänningar och lokalbefolkning starkare, inte 

enbart i min lilla by, utan generellt i samhället. Fejder kring rätt till odlingsmarker, vatten och 

andra ekonomiska möjligheter. Rasism, diskriminering, socialt utförandeskap etc. I min by 

upplevde allt fler i lokalbefolkningen att utlänningarna svikit, inte tog det sociala ansvar som 

de blivit lovade då de sålde sin mark för utbyggnad mot turism. Alkoholism och 

drogmissbruk hade ökat, många barn levde i social misär med alkoholiserade föräldrar, 

utnyttjande etc. och kvinnorna var speciellt utsatta. En svår social situation i ett land med ett 

icke-fungerande demokratiskt styre, inga fungerande sociala system, utbredd korruption och 

exklusiv sjukvård. Befolkningen är även splittrad i flera religiösa grupper vilket utgör en stor 

problematik på många plan. Traditionell läkekonst och riter existerar till viss grad men 

mycket kommersialiserad genom intresse ifrån utlänningar. Jag stod på utsidan, inte 

involverad i någon NGO eller annat projekt, men inte heller en utav de som ägde eller drev 

företag mot turism men ändå socialt involverad bland både rika miljonärer och människor på 

gräns till svält. De sista åren levde jag med mina barn uppe bland lokalbefolkningen i ett 

enkelt hem men ändå under otroligt annorlunda villkor. Jag kände mig ändå ”hemma” och 

befolkningens beroendesituation, komplexa lojalitet och sociala struktur blev allt mer 

förstålig. Samtidigt upplevde jag en maktlöshet genom att jag varken ägde medel eller 

kunskap att kunna påverka och situationen i landet förvärrades snarare än förbättrades. 

Sommaren 2011 tog vi beslut att lämna landet för en längre tid, jag ville leva i en stabil 

situation med mina barn samt fortsätta mina studier och arbeta för att förändra min egen 

position.  

 

1.5 Forskningsgenomgång 

 
Vid ett artikelsök i PsychInfo, 2013-03-06, sökte jag på orden; religion, development, 

meaning-making, cultural context, analysis. Detta gav 17 722 resultat. Många artiklar berörde 

meningskonstruktion, analys och teori kring mänsklig utveckling. Jag provade söka på olika 

vis, olika former av utveckling/utvecklingsarbete men det gick inte att komma ifrån alla 

träffar som berörde psykologisk utveckling så istället gick jag igenom de 5 första sidorna av 

resultatet i den första sökningen. Jag fokuserade på deras ämnesområde och slutsatser och 

valde slutligen ut tre artiklar som på olika vis berör ämnet i min uppsats.  

 

Inom fred och konfliktsstudier publicerade Nathan Funk och Abdul Aziz Said en artikel 

Localizing peace: An agenda for sustainable peacebuilding (2010). I den blev deras slutsats 

att fred måste bli definierad och konstruerad lokalt. De skriver att fredsskapande arbete blir 

levande och hållbart enbart till den grad som det berör lokala resurser, stärker lokala 

konstitutioner och får legitimitet inom ett specifikt kulturellt och religiöst kontext. Genom att 

förstå denna verklighet kan internationella aktörer upptäcka mer effektiva sätt att skapa 

partnerskap med lokala organisationer och rörelser samtidigt som de når nya insikter i hur 

fredsarbete kan utföras. 
 

Inom psykiatri har Theresa Stichick Betancourt, Theresa Khan och Kashif Tanveer ifrån  

Harvard School of Public Health, Cambridge, MA, US, publicerat The mental health of 

children affected by armed conflict: Protective processes and pathways to resilience (2012). 
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Denna undersökning föreslog att fortsatt arbete med barn som levt i krig borde fokusera på 

coping och meningsskapande på en individuell nivå; att skapa relationer, hälsa, och resurser 

inom familjen och tillgång till socialt stöd inom det närliggande sociala nätverket. Kulturell 

och sociala influenser, likt attityder kring mental hälsa och helande samt vilken mening 

upplevelsen utav krig tillskrivs är också viktiga aspekter. 
 

Inom psykologi har Sunil Bhatia, Connecticut College, publicerat: Narrative inquiry as 

cultural psychology - Meaning-making in a contested global world (2012). Slutsats blev att 

narrative undersökningar bör fokusera på identiteter som lokaliseras inom sociala/kulturella 

kontexter av transnationella rörelser och migration. Den egna kontakten med yttervärlden, 

både subtilt och våldsamt, pekar mot en signifikant roll i formationen utav en identitet.  

 
I bakgrundsarbetet till denna uppsats som först inleddes i mars 2012 sökte jag via Google 

efter material som publicerats kring religion och utveckling. Vad jag då fann var att forskning 

inom religion och utveckling var något som uppmärksammades allt mer ifrån olika håll: 

religiösa, sekulära, statliga och individuella organisationer, som beskrev ett behov utav att 

uppmärksamma religion. Det största statliga projekt som jag kom i kontakt med i denna 

process var från England, Religions and Development (RaD), under ledning utav Carole 

Rakodi. I detta projekt undersökte de, utifrån en social studie inom utvecklingsstudier; hur är 

religion relevant för utveckling och social förändring? Jag skapade mig en översiktlig insyn i 

projektet, dess publicerade material och de slutsatser som Rakodi gjort vid projektets avslut 

2011. Jag lyssnade även på föreläsningar och presentationer av Rakodi som fanns tillgängliga 

via Internet. I Rakodis slutsatser fann jag gemensamma nämnare till vad jag tidigare läst inom 

religionspsykologi av Valeri DeMarinis. Efter denna genomgång valde jag att använda deras 

analytiska modell och ramverk som material för min undersökning tillsammans med den 

analytiska modell DeMarinis (2011) skapat inom klinisk religionspsykologi. Rakodis (2011) 

modell och dess bakgrund inom RaD-projektet presenterar jag i min materialbeskrivning, här i 

forskningsgenomgången vill jag ge ett exempel på en studie som utfördes inom detta projekt.  

 

White, Devine, Jha och Gaines (2010) utförde en studie på relationen mellan religion och 

välmående i Indien. Den utgick ifrån att välmående är det mål som finns för utvecklingsarbete 

och de tre roller som religion beskrivs ha för människor inom utvecklingsstudier och politik: 

en social identitet, en källa för samhälle och social service samt en källa för värderingar och 

aktoritet. Studien hade som mål att undersöka förståelsen och upplevelsen utav religion i det 

vardagliga livet på tre nivåer; samhälle, familj och individuellt. Detta definierade de i tre 

forskningsfrågor. Den första berörde religion som en social identitet: Vad har den religiösa 

identiteten för betydelse för upplevelsen utav välmående hos olika sociala grupper? Den andra 

frågan berörde religion som en upplevd erfarenhet: På vilket vis förmedlar religiös identitet 

människors agerande och beteende i det vardagliga livet? Den tredje frågan erkände att varken 

religion eller välmående är ett statiskt begrepp: Hur förändras förståelsen utav religion och 

välmående och samspelet dem emellan över tid? Studien var komparativ, den försökte 

jämföra resultaten ifrån olika platser med olika nivåer utav utveckling: fyra stycken platser i 

två olika provinser, Punjab och Orissa, en rik med hög infrastruktur och en fattig och mindre 

utvecklad. Inom var plats försökte den även att jämföra resultat mellan olika kast och religiösa 

grupper. De presenterar i sina resultat hur undersökningen visade att förväntningarna som 

finns på religion inom utvecklingsarbete är problematisk, t.ex. visade alla respondenter att 

religion var viktigt i deras liv men dess betydelse skulle inte överdrivas. Det var enkelt att 

tillskriva något till religion som bättre kunde förklaras i relation till någon annan faktor, t.ex. 

nivå av framgång i samhället, geografisk plats eller kast. De fann även att identitet och 

anknytning är mindre fixerat än vad litteraturen påstår. Religion är viktigt för välmående men 
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ger först och främst en moralisk ordning utifrån vilket samhället är byggt och individer agerar. 

Det kan också vara viktigt för personlig pietet och meningsskapande. Implikationer för arbete 

blev bland andra att utvecklingsaktörer bör lyssna uppmärksamt på vad som sägs då religiösa 

referenser används utan att projektera sina egna antaganden på främmande kontexter och dra 

snabba slutsatser. Samt att påståenden ifrån utvecklingsaktörer om religiösa organisationer 

bör baseras på deras arbete och karaktär, med deras religiösa identitet enbart uppmärksammad 

om den påverkar utvecklingsmål, till exempel uppmuntran eller avvisande utav social 

integration. En mer ingående beskrivning utav studien finns i Bilaga 2. 

 

I mitt sökande efter relevant forskning kring religion och utveckling fann jag även en annan 

forskare som uppmärksammats, Kathrine Marshall. Marshall har under många år arbetat åt 

Världsbanken och numera leder hon Religion and Development fakulteten på The Berkley 

Center for Religion, Peace and World Affairs i Georgetown University. Marshall är även 

direktör för ett projekt med bas på samma universitet, beskrivet som en fristående 

organisation och till störst del sponsrat utav Världsbanken: World Faiths Development 

Dialogue (WFDD). Detta projekt arbetar bl.a. med en kartläggning utav aktiviteten av 

religiöst inspirerade organisationer och utvecklingsprojekt över hela världen. WFDD startades 

i slutet utav 90-talet i England men har sedan 2006 haft sin bas i USA för att på närmre håll 

kunna samarbeta med UN, Världsbanken och andra amerikanska utvecklingsaktörer. Under 

Marshalls tid på Världsbanken skrev hon tillsammans med Marisa von Saanen ett dokument 

vid namn Development and faith – Where heart, mind and soul work together (2007) i vilket 

de visar på hur Världsbanken hållit sig borta ifrån dialog med religiösa aktörer men att det 

idag finns en bredare förståelse för religionens funktion i samhälle och därmed ett större 

behov för forskning. Ett resultat utav detta sedda behov resulterade i följande studie.  
 

Noy (2009) gjorde en undersökning utav 75 sekulära och 80 religiösa organisationer ifrån tre 

olika kontinenter och nio länder. Summerat blev det ca 200 stycken semistrukturerade 

intervjuer. Representanterna ifrån organisationerna blev tillfrågade om deras vision utav en 

bra utveckling/ett bra samhälle, välmående, aktiviteter och strategier ifrån deras organisation, 

etiska och spirituella dimensioner utav utvecklingsarbete och länkar mellan deras egen 

religiösa tro och utvecklingsarbete. Utifrån sina resultat föreslog Noy att religiös tillhörighet 

inte är den enda eller den viktigaste kategorin utifrån vilken man skall kategorisera 

utvecklingsvisioner. Medlemmar inom en tradition kan ha mer gemensamt med en anhängare 

inom en annan tradition än inom den egna. Hur dessa respondenter tolkade och använde sig 

utav symboler och läror inom sin tradition i frågorna kring utveckling och strategier för social 

förändring var ofta av högre vikt än den specifika läran. Var människor står på den 

liberala/konservativa skalan inom en religiös tradition blev mer avgörande i deras syn på 

utveckling än deras religiösa tillhörighet.  
 

I min forskningsgenomgång sökte jag dels efter vad som nu uppmärksammas när det kommer 

till religion inom utvecklingsarbete men även vilken förståelse som finns kring hur individen 

och gruppens världsbild byggs upp. De aspekter som jag valt att belysa här är de som 

framträder starkast i materialet och visar den attityd som religion bemöts med, och vad som 

tolkas och upplevs som religion och kulturella aspekter. Ifrån det resultat jag fått upplevs detta 

som viktiga faktorer i hur analys utförs inom en kulturell kontext och vilka aspekter utav 

analys som anses behövas för att kunna förankra och skapa hållbara projekt. Dessa resultat 

gav form till mitt arbete, först i val utav material att analysera men sedan till att fokusera på 

vad ett religionspsykologiskt perspektiv eventuellt skulle kunna tillföra denna diskussion och 

behov av dels kulturell förankring men även en ökad förståelse för individen och gruppen som 

utvecklingsarbete riktas mot. 
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Kapitel 2 Teori 
 

                                                                                  
I detta kapitel presenterar jag två teorier inom religionspsykologi som jag använder mig av för 

tolkning utav mitt material och mina resultat. Chrystal Park (2005) beskriver en teori om 

människans meningsuppbyggnad och relaterar till religionens roll och funktion. Joseph 

Silberman (2005) arbetar ifrån en förståelse av religion som en meningsstruktur och visar hur 

religion på så vis kan analyseras, tolkas och bidra till ökad förståelse för mänskligt beteende. 

 

2.1 Crystal L. Park  

 
2.1.1. Global mening och meningsskapandet 

 

”Global mening” är ett koncept som Park (2005) använder sig utav. Detta omfattar tro, 

målsättningar och upplevelse av mening i livet.  Tro innehåller begrepp som rättvisa, kontroll, 

utsatthet och ärlighet. Målsättningar är de mål vi värderar högst och som formar hur vi 

planerar och handlar. Mål kan vara arbete, rikedom, relationer eller upprätthållandet utav 

något som vi redan har, t.ex. hälsa. Vår upplevelse av mening i livet handlar om den betydelse 

och det sammanhang som vi upplever med vår egen existens och vad som sker. Park beskriver 

det globala meningsskapandet som att det kommer ifrån vår kultur och struktureras oftast 

omedvetet genom våra personliga upplevelser. De flesta reflekterar inte över denna struktur 

utan har de dagliga sysslorna i fokus. Det är först då något sker som utmanar 

meningssystemet som en process utav reflektion, ifrågasättande och tolkning inleds. Denna 

process kallar Park för meningsskapande. Vad som utlöser kan vara en cancer diagnos, ett 

barn som dör eller en separation och de dagliga sysslorna faller åt sidan för 

meningsskapandet. Processen kan leda till en förändrad syn på vad som skett, omtolkningar, 

nya värden och målsättningar. Teoretiskt kan omskrivningen bli både positiv och negativ men 

med motivatorn att reducera stress leder generellt till att placera stressfulla situationer i en 

mer positivt kontext genom att ge det en mer positiv betydelse. Den här processen har olika 

steg vilket Park visar i en modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Figur 2.1.1 Park 2005:297 
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2.1.2 Religion och meningsskapandet 

 

Park (2005) skriver att när ett religiöst trossystem är en central del i en människas 

meningssystem ger det ett ramverk för tolkning utav händelser i livet. Religion blir en del 

utav människans målsättning, till exempel att nå upplysning eller att få nåd. En religiös tro 

kan även ge mål som inte direkt kopplas samman med religion ett religiöst värde genom att 

det knyts samman med förståelsen av det heliga. Specifika trossatser, som tron på Gud, eller 

ett liv efter detta, kan påverka människors förhållningssätt till koncept som inte är direkt 

länkade till religion; rättvisa, kontroll, samexistens och medkänsla till andra människor. 

Religionens struktur och dess ramverk blir avgörande för antaganden om vad som är rätt och 

fel. Detta påverkar handlingar som ska undvikas kontra det åtråvärda, samt människans 

upplevelse av välmående och mening med livet. Park skriver att studier visat att religion kan 

skapa en känsla av att ”ha kontroll”, vilket är starkt relaterat till en generell upplevelse av 

välmående. Andra studieresultat visar att religion kan få negativ effekt på välmående genom 

trossatser som tolkas med att upplåta kontrollen av livet till en annan makt eller en mycket 

negativ människosyn och självbild om inte individen klarat av att följa den religiösa lagen.  

Park anser att forskare ska vara uppmärksamma på de starka influenser som kulturen har på 

individuella globala meningssystem, inkluderat dess religiösa betydelse. Även inom en 

specifik kultur är människor influerade av en specifik teologi, doktrin och ritualer från deras 

eget samfund eller tradition. En fokusering på specifika läror kring tro (mänsklig natur, synd, 

efterliv etc.) och målsättningar (vad som är önskvärt, riktigt etc.) kommer att visa en rikare 

kunskap kring religion och mening. Att undersöka hur teologi influerar människors respons 

till lidande som de observerar i världen och det lidande som de upplever är kritiskt för att 

förstå hur människor skapar mening under stress. För fortsatt forskning blir det även viktigt 

att ta itu med meningssystem och meningsskapande hos de som definierar sig själva 

”spirituella men inte religiösa” och de som definierar sig själva ” icke-spirituella och icke-

religiösa” eller ateister. 

 

2.2.  Joseph Silberman  

 
Silberman (2005) använder en tolkning av religion som ett unikt meningssystem för att 

analysera religionens betydelse och funktion i nationella och internationella relationer. Utifrån 

sin teori diskuterar han hur religion kan vara en förmedlare av värden som förespråkar både 

fredligt och våldsamt handlande, samt hur vi med den teoretiska kunskapen skulle kunna 

arbeta mot ökad fred. 

 
2.2.1 Religion som ett unikt meningssystem 

 

Vad som gör religion till ett unikt system är enligt Silberman (2005) dess centrering till vad 

som upplevs vara heligt, dess lättillgängligt, förmågan att ge en sammanhängande historia 

från livets början och till evigheten, besvarandet utav livets frågor om liv och död och 

förmågan att helga ett mål, en handling eller en upplevelse. Detta skapar unika möjligheter för 

meningskonstruktion där, som exempel, en rättfärdig människa blir belönad för sitt handlande 

och en syndare blir straffad. För att analysera religion, trots att religion är unikt i sin betydelse 

och i sina möjligheter, kan den bli uppfattad precis som andra meningssystem - ett system 

som kan bli inlärt, utvecklat och förändrat. Antaganden i religiösa meningssystem kan bli 

inlärda och modifierade på olika vis både medvetet och omedvetet. En person kan lära sig en 

religions grunder genom att studera religiös text eller genom att iaktta hur en religiös individ 
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praktiserar sin tro. Individer kan förändra och utveckla religiösa meningssystem på liknande 

sätt som vetenskapliga teorier genom att anpassa synliggjorda fenomen.  

 

2.2.2 Religion i internationella och nationella sammanhang 

 

För att analysera religion är det, enligt Silberman (2005), förutom de individuella 

meningssystemen de religiösa och ickereligiösa kollektiva världsbilderna som behöver iakttas. 

Dessa meningssystem innehåller den delade verkligheten inom gruppen och definierar dess 

innersta väsen. Det gör det möjligt för grupper och grupp-medlemmar att tolka sina delade 

upplevelser och inkludera sitt historiska och mer närliggande sammanhang med andra 

grupper. Det kan avgöra målsättning, beslutsfattande processer och beteenden på både 

nationell och internationell nivå. Likt individuella meningssystem kan kollektiva system 

utvecklas både medvetet och omedvetet från gemensamma kulturella erfarenheter och 

socialiseringsprocesser. När de väl konstruerats hålls de ofta vid liv med stor kraft av 

medlemmarna genom att bli ansedda som sanningar vilka inte bör ifrågasättas. 

Meningssystemet har en stark integrerande effekt då antaganden som tros underminera basen 

bortförklaras omedvetet av systemet.  

 

Silberman (2005) ger exempel på hur individuella och kollektiva meningssystem påverkar 

samhällsstrukturen och relationen med andra utomstående grupper: 

 

• Religion kan influera världsuppfattningen och handlandet hos politiska och religiösa ledare 

genom att påverka hur de upplever en positiv eller negativ bild av andra folkgrupper.  Detta 

kan t.ex. påverka om ledarna väljer att möta dessa grupper fredligt eller med våld.  

 

• Religiösa antaganden om andras liv eller död kan påverka beslutsinnehavare i frågor som 

abort, dödsstraff, dödshjälp, utbildning, preventivmedel och samkönade äktenskap.  

 

• Religion kan influera den politiska och kulturella miljön inom vilken de agerar. Religiösa 

ledare kan stödja eller påverka politiska ledare och de religiösa meningssystemen kan forma 

upplevelsen av religionens roll inom politiken.  

 

• Religiös tillhörighet kan påverka hur, om och på vem människor röstar, samt påverka 

beslutsfattare genom att de religiösa värderingarna hålls av en majoritet av befolkningen.  

 

Silberman (2005) skriver att religion innehåller ofta värden och idéer som kan bana väg för 

främlingsfientlighet och våld. Detta kan ske genom att uppmuntra ett medvetande om att 

tillhöra en speciellt betydelsefull grupp vilket betonar utanförskap av ”de andra” genom att de 

inte följer samma principer eller tillhör samma religion. Det inbjuds till trångsynthet genom 

tron på att den egna religionen undervisar absolut och exklusiv sanning, tillhörandet av en 

utvald grupp (ex. Guds barn) och teokrati. Religiös undervisning uppmanar även till direkta 

eller indirekta värderingar om vissa grupper t.ex. homosexuella, judar och kvinnor.  

 

Religionens förmåga att helga mål beskriver Silberman (2005) som en grund för processer av 

frigörelse från moral, förskönande beskrivningar och dehumaniserande. Silberman refererar 

till Bandura (2004) som beskriver att individer ”adopterar” moraliska ståndpunkter som 

stödjer deras agerande och undviker negativa följder. När individer önskar utföra handlingar 

som strider mot deras moral utlöses psykologiska mekanismer som inaktiverar moral koder 

från det oetiska beteendet vilket resulterar i att individen undviker ett fördömmande av sig 

själv. Denna process av moralisk frigörelse med moraliskt berättigande involverar kognitiv 
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återskapning av en destruktiv handling till att bli socialt uppfyllande och/eller fylla ett 

moraliskt syfte. Då blir det även personligt och socialt acceptabelt med ett berättigande likt 

”vi har rätt för att gud är på vår sida”. Religiöst våld kan även bli moraliskt acceptabelt genom 

en beskrivning utav situationen som ett svar på en brådskande situation: ”vi lever i en speciell 

unik tid som kräver ett specifikt handlande”. Tidsnöd kräver då att anhängare gör undantag, 

ignorerar eller modifierar regler inom traditionen, eller underordnar alla andra lagar för 

överlevnad. Andra studier som Silberman (2005) hänvisar till är studier som visar att 

människor agerar mer aggressivt när målen är helgade. Religiöst våld tolkas utifrån 

omtolkningar av heliga krig eller händelser som blivit utförda i Guds namn. Krigen anses inte 

våldsamma av de som bär detta religiösa meningssystem utan anses relevanta för att skapa 

rättvisa och fred. Religion kan på så vis föda våldsam aktivism genom att erbjuda enkla, 

kraftfulla myter som sammanfattar otroligt komplexa situationer inom individuella och 

kollektiva meningssystem. Dessa myter kan vara en väg att förstå sig själv, omvärlden, sin 

historia och framtid. Myterna betonar ofta utanförskap och skapar ett socialt klimat som 

främjar upplopp, våld, och hat. Ett exempel är den bibliska berättelsen då Jesus blir dödad av 

judar, något som blev en berättigad fiendskap genom hela kristna historien. Genom myterna 

finns även en kanal för fredlig aktivism. Individuella och kollektiva meningssystem kan 

inkludera värden som stödjer fred; allt liv är heligt genom att allt skapades i Guds avbild, 

kärlek, givmildhet, och tillhörighet. Religion kan öka fredlig aktivism genom att vissa 

specifika ritualer ex. förlåtelse och försoning appliceras både hos personer och i grupper.  

 

I framtida arbete föreslår Silberman (2005) ett bemötande av religion som ett meningssystem 

integrerat av sociala, politiska, ekonomiska och historiska faktorer med de psykologiska 

variabler som influerar religion.  Arbetet kan även fokuseras på vilka omständigheter som 

bidrar till religionens utveckling på ett mer fredligt eller våldsamt sätt, samt en analys av 

konstruktionen om hur kollektiva meningsstrukturer fungerar och upprätthålls. Andra förslag 

är ökat samarbete mellan forskare, politiker och religiösa ledare för samhällsutvecklingen, 

aktioner som kan lösa etno-religiösa konflikter och reagera på religiöst våld. Silberman påstår 

att vi kan påverka religiösa idéer som stödjer terrorism och att psykologer skulle kunna bidra 

med utveckling av alternativa humanitära system, erbjuda undervisning om mera öppna och 

toleranta lösningar där kunskap används för att gynna fred.  

 

2.3 Teorianvändning 

 

Jag tänker använda mig utav dessa teorier, först teorin kring hur vi skapar mening och sedan 

kring hur religion kan analyseras och tolkas sett som en meningsstruktur, i min analys utav 

mitt material ifrån Rakodi (2011) och DeMarinis (2011) samt i tolkning utav de resultat jag 

får. Mitt arbete handlar om att försöka se relevans för den religionspsykologiska 

arbetsmetoden så för att undersöka detta måste jag få fram det religionspsykologiska 

perspektivet på religion och försöka se vad ett sådant perspektiv tillför förståelsen av religion 

inom detta sammanhang. Teorin kring meningsuppbyggnad är inte komplett och jag skulle 

gärna studera detta mer ingående men modellen som Park (2005) förmedlar är enkel och 

överskådlig samt delar en gemensam förståelse av meningsuppbyggnad med Silberman 

(2005). Parks modell följer med i analysen och hjälper mig att tolka det jag läser. Silbermans 

framställning utav religion som en meningsstruktur och de konsekvenser det får för analytiskt 

arbete hamnar inom en kontext som starkt relaterar till utvecklingsarbete. Silbermans teori 

erbjuder ytterligare ett tolkningsfilter och ger ökad förståelse kring de tänkta möjligheterna 

som ges av användning utav en sådan tolkning i analytiskt arbete.   
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Kapitel 3 Metod och Material 
 

3.1 Metod 
 

Beroende på vad som ska studera och vilket resultat som önskas finns olika metoder att 

använda sig utav (Malterud 1996). Metoderna kan brett kategoriseras som; kvantitativ eller 

kvalitativ. Kvantitativa undersökningar söker att kvantifiera och göra anspråk på att tala om 

generella fenomen i samhället vilket är ett bra hjälpmedel när vi har som mål att beskriva och 

finna samband som t.ex. ett orsakssamband; ökar smärtupplevelsen av patientens ångest, oro 

och sömnlöshet? (Malterud 1996:9) Kvalitativ undersökning innefattar olika sätt att samla in 

data; informella samtal, semi-strukturerade intervjuer, grupp intervjuer, observationer, och 

dokument genomgång. Forskarens anteckningar samt diskussion, i skrift eller tal, analyseras. 

Dessa metoder ger en bred beskrivning, och är baserade på hur respondenten personligen 

uttrycker sina åsikter och tolkningar utav ett fenomen i sina egna ord. Det skapar rum för både 

forskare och respondent att följa upp och dirigera samtalet om oväntade ämnen dyker upp. 

Det finns forskare som förespråkar enbart en metod men ofta behövs båda metoderna för att 

kunna få en sammansatt bild utav vad som undersöks (Malterud 1996). 

 

Min uppsats är en presentation utav en kvalitativ textstudie inom vilken jag utifrån en 

hermeneutisk metod utfört en religionspsykologisk studie för att försöka besvara 

frågeställningen: kan en religionspsykologisk arbetsmodell bli relevant för arbete inom 

utveckling med målsättning; ökat välmående?  

 

3.2 En hermeneutisk arbetsprocess 

 
Här vill jag först presentera hermeneutik, sedan min egen förförståelse som blir en viktig 

aspekt i hur jag formar mitt arbete samt visa hur jag tolkat den hermeneutiska metoden. 

Avslutningsvis vill jag redovisa kring hur jag bemöter validitet och reabilitet i mitt arbete. 

 

3.2.1 Hermeneutik  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att inom den klassiska hermeneutiken var religiösa, 

juridiska och litterära texter dess ämne men begreppet text har utvecklats till att omfatta även 

diskurser och handlingar. Människan ses som en självtolkande historisk varelse som hämtar 

sina förståelseformer i tradition och historia. Förståelsen bygger på för-domar, och varje text 

hämtar sin mening i en med-text. Kunskap om vad andra gör och säger, om vad deras 

handlingar och yttringar betyder, beror alltid på en viss bakgrund eller kontext. Av 

hermeneutiken, skriver Kvale och Brinkmann, kan kvalitativa forskare lära sig att analysera 

bortom intervjusituationen här och nu och ägna uppmärksamhet åt den kontextuella 

tolkningshorisont som förmedlas genom historien och traditionen (2009:67). I ett postmodernt 

tänkande finns en misstro mot universella tankesystem. Föreställningen om världen är som en 

social konstruktion där fokus ligger på tolkning av och förhandling om den sociala världens 

mening. Därmed följer en ökad tonvikt på den lokala kontexten. Inom hermeneutisk filosofi 

betonar man det faktum att mänskligt liv och förståelse är kontextuella, både här och nu och i 

en tidsdimension. Den kunskap som förvärvas är inte automatiskt överförbar eller jämförbar 

med kunskap ifrån andra situationer (Kvale & Brinkmann 2009:71). Hermeneutik är inte en 

metod som tillämpas steg för steg utan är en utveckling av generella principer. Dessa 

principer medför vissa metodologiska konsekvenser, som exempel; det anses inte finnas 
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enbart en enda korrekt och objektiv mening utan en mångfald utav legitima tolkningar (Kvale 

& Brinkmann 2009:227). 

 

I en hermeneutisk tolkningsprocess finns en växling mellan uppfattning av helhet respektive 

del. Förförståelsen utav en text utvecklas genom tolkning utav de enskilda delarna som sedan 

relateras tillbaka till helheten. Den hermeneutiska cirkeln illustrerar detta genom en konstant 

rörelse mellan helhet och del, en process fram och tillbaka (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

3.2.2 Egen förförståelse 

 

Att göra en undersökning kring hur vår syn på religion, kultur, välmående och utveckling 

påverkar både teori och praktiskt arbete sammanfaller mycket med vad jag sett, upplevt och 

arbetat med. Det är personliga upplevelser, tolkade i min egen kunskapsbas, som blir min 

egen lins ur vilken jag bedömer en situation, hur jag prioriterar och agerar. Utan ett starkt 

engagemang hade jag aldrig skrivit denna uppsats och utan min förkunskap valt det material 

jag gjort. Min uppsats handlar till en stor del kring hur vår förståelse formar våra åsikter och 

agerande och jag har försökt vara noggrann med att visa vart jag själv står och hur jag själv 

uppfattar att jag påverkar mitt arbete. Genom egen beskrivning kommer förhoppningsvis även 

den som läser att kunna reflektera vidare kring detta och se saker som jag själv inte kan 

uppfatta. Vid val utav frågeställning, material och metod försökte jag dock använda mig utav 

de resurser jag har, mina upplevelser och den kunskap jag fått med mig. Jag tror även att 

praktisk erfarenhet hjälper till att förstå vissa sammanhang i texten men genom den 

erfarenheten måste jag även, som Malterud uttrycker det, se upp med antaganden som 

påverkar min tolkning (1996:43-44). Ett antagande jag bar med mig i starten var att tolkning 

utav religion påverkar praktiskt arbete, influerar målsättning, prioritering, utvärdering etc. 

men hur och i vilken omfattning var oklart. Vilket svar jag skulle få på min frågeställning, 

relevans eller ej för att använda en religionspsykologisk arbetsmetod, var inte av vikt utan 

mitt mål var att utveckla kunskaper i hur jag skulle kunna arbeta bättre inom olika kulturella 

kontexter. Så oavsett resultat skulle min egen förståelse fördjupas.  

 

3.2.3 Arbetsprocess 

 

I bakgrundsarbetet till denna uppsats undersökte jag vilket material som fanns tillgängligt där 

frågor kring religion och utveckling diskuteras. Ifrån det väcktes frågan hur vida detta kunde 

länkas samman och ge ökade analysmöjligheter, ökad förståelse för kulturella kontexter, och 

därmed våra möjligheter att utforma och genomföra projekt som leder till ett ökat välmående. 

Frågan jag ställde till mig själv blev; finns det relevans för en religionspsykologisk 

analysmodell inom utvecklingsarbete med målsättning; ökat välmående?  

 

För att undersöka den frågan valde jag att göra en religionspsykologisk studie av Rakodis 

(2011) textdokument där hon beskriver sin analysmodell. Rakodis analysmodell jämfördes 

med DeMarinis (2011) analysmodell och med hjälp utav Silberman (2005) och Parks (2005) 

teori kring meningsuppbyggnad och religion som en meningsstruktur tolkade jag mina 

resultat. Då min erfarenhet av utvecklingsarbete kommer ifrån personliga upplevelser snarare 

än akademiska studier följde jag generellt strukturen i Rakodis presentation utav sin 

analysmodell för att strukturera min jämförelse så att den skulle inkludera alla relevanta delar 

för arbete inom utveckling. Arbetet vägleddes även av den hermeneutiska metoden vilket 

resulterade i en första analys utav Rakodis material utifrån den religionspsykologiska teorin 

och sedan jämförelsen mellan Rakodis ramverk och DeMarinis modell. Jämförelsen av 

analysmodellerna började med deras struktur och upplägg etc. och sedan mellan deras 
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kontexter; historia, samhällssyn, och relation till koncepten religion, utveckling, värden, 

kultur och välmående. Jämförelsen mellan modellernas upplägg var för att se vilka skillnader 

och likheter som fanns mellan dem. Analys utav det historiska kontextet försökte se på vilket 

vis texterna beskriver hur tolkning av religion har påverkat analytiskt och praktiskt arbete. 

Analys utav koncepten visar mot vilken förståelse som finns idag utav utvecklingsarbete, vad 

det är och vilken målsättning som finns samt syn på kultur, religion, värden och välmående – 

allt som får relevans för utvecklingsarbete och undersöker i denna jämförelse om den 

religionspsykologiska modellen täcker upp de behov som uttrycks inom utveckling och kan 

tillföra något mer än den modell som Rakodi skapat för analys. Delarna försökte jag sedan 

relatera till helheten för att besvara min frågeställning. Detta genererade vissa slutsatser som 

sattes i relation till förförståelse, annan forskning etc. och förslag ges avslutningsvis till 

fortsatt arbete.  

 

3.2.4 Validitet och reabilitet 

 

Genom att mitt arbete har varit så pass explorativt och det inte finns något forskning som jag 

skulle kunna jämföra mina resultat med, samtidigt som jag arbetat utifrån en hermeneutisk 

metod i en postmodern förståelse, har jag, för att bedöma validitet och reabilitet, till mitt 

arbete tänkt utifrån de alternativa begreppen trovärdighet och bekräftelse som den norske 

sociologen Tove Thagaard (1998) rekommenderat. Med trovärdighet menar Thagaard att ”den 

kritiske läsaren ska bli övertygad om att forskningen har utförts på ett förtroendeingivande 

sätt”. Bekräftelse kopplar Thagaard till att ”den förståelse som är följden utav ett projekt kan 

kopplas till tolkningar som har sin grund i annan forskning” (Repstad 2007:152). För att 

bygga upp detta förtroende har jag tänkt att det är viktigt att redovisa min egen förförståelse 

som ligger som grund för mina val i mitt arbete. Genom att kontextet är analytiskt arbete inom 

utvecklingsarbete lät jag Rakodis (2011) material skapa de delar, de aspekter som hon utifrån 

sin forskning och arbete ser som viktiga för arbetet, ligga som grund för vilka aspekter som 

det är viktigt att belysa ur ett religionspsykologiskt perspektiv för att få möjlighet att bedöma 

en relevans för en sådan arbetsmetod. Bekräftelsen kopplar jag till den tidigare forskning som 

finns inom området samt den kunskap som Rakodis material förmedlar kring 

utvecklingsarbete.  

 

3.3 Material 

 
Materialet som jag använder mig av kommer ifrån två olika akademiska traditioner; 

utvecklingsstudier och religionspsykologi. Utvecklingsstudier har traditionellt baserat mycket 

efter ekonomiska och sociala teorier (Rakidi 2011) och religionspsykologin hör i Uppsala 

hemma inom religionsbeteendevetenskap men återfinns i andra länder, likt USA, inom 

psykologi (DeMarinis 2011). 

 
3.3.1  Religion och utveckling 

 

UK Department of International Development (DFID) beställde 2005 en utredning: Religions 

and Development Research Program. Som orsak angavs att DFID ville få en bättre förståelse 

kring religion i de områden där de arbetar genom komparativa undersökningar som skulle 

kunna generera policy relevant även inom andra kontext. Dr Carole Rakodi blev utsedd till att 

leda projektet som fick en bas vid Birmingham University. Vid denna tid fanns ingen ram för 

sådant arbete och religion hade generellt blivit försummat i utvecklingspolitik och praktiskt 

arbete. Däremot var det erkänt att det existerade en rad olika trosformer som hade stor 

betydelse för hur människor agerade och uppfattade sin omgivning. Arbetet med att försöka 
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sammanställa spridd forskning inom olika områden samt skapa en ny analytisk ram var en 

stor uppgift så projektet tog en explorativ ansats och begränsade sig till fyra länder (Indien, 

Pakistan, Tanzania och Nigeria) och ett utvalt antal religiösa traditioner, samfund och sekter. 

Religion and Development Research Program blev ett internationellt forskningsprojekt som 

utforskade relationen mellan några utav världens majoritet religioner, utveckling i låginkomst 

länder och reducering utav fattigdom. Projektet innehöll en serie utav jämförbara studier som 

utgick ifrån följande frågor:  
 

 How do religious values and beliefs drive the actions and interactions of individuals 

and faith-based organizations?  

 How do religious values and beliefs influence the relationships between state and 

societies?  

 In what ways do faith communities interact with development actors and what are the 

outcomes in respect to the achievement to development goals? 

 

Mål för deras forskning var att ge systematisk och trovärdig kunskap som kunde bidra till en 

bättre förståelse om den sociala världen och ge kunskap och redskap för dialog mellan 

utvecklingspartners för att uppnå utvecklingsmål. I det inledande arbetet med RaD utfördes 

studier inom olika religiösa traditionerna för att få en förståelse kring religiösa aktörers 

synpunkter på utvecklingsteori och arbete. Metoden de valde var en analys utav material kring 

utveckling som religiösa organisationer eller andra religiösa aktörer publicerat samt 

undersöka vad akademiker inom olika läror förespråkade. Detta var ett sätt att försöka 

identifiera vilken slags förståelse som kan växa fram ur olika grundvärderingar och trossatser. 

Relevant material för en sådan analys blev principer och läror inom traditionen som berörde 

nyckelförståelser som begreppet utveckling vilar på. Idéer kring vad utveckling innebär och 

hur det kan nås, koncept som fattigdom, rikedom och välmående o.s.v. Till analys söktes även 

information kring frågor utav specifik vikt för utveckling; könsroller och jämställdhet, 

engagemang i offentligt liv (t.ex. politiskt arbete), sociala rörelser, överlevnadsstrategier, 

skuld och kredit. Resultaten blev en förståelse av att det inom var tradition finns uppfattningar 

kring en ”rätt social ordning” vilket ger guidelinjer för individer, organisationer och 

samhällen kring hur de ska leva. Dessa idéer har inom traditionerna tolkats på olika vis av 

olika samfund och indelningar vilket skapat en diversitet som gör att det inte är möjligt att tala 

om ”en kristen”, eller ”en buddhistisk” syns på utveckling. Genom att tolkning utav religiös 

text har en sådan stor variation, inte enbart mellan skolor och samfund, utan även bland 

auktoriteter, ansvariga på högsta nivå och lokala religiösa specialister samt i det vardagliga 

religiösa livet konstaterades stora skillnader mellan geografiska platser och att tolkning och 

upplevelse utav religion är kulturellt/geografiskt kontext baserade. Denna studie gav som 

resultat att de redan i ett förstadium kunde de se att det inte skulle vara möjligt att genom 

undersökningar i dessa fyra länder kunna nå målet att generera kunskap som sedan kunde 

appliceras generellt inom andra kontexter (Rakodi 2011). 

 

Det finns en stor mängd material publicerat i relation till denna studie men det material jag 

utgår ifrån i min undersökning är primärlitteratur ifrån RaD-projektets direktör Carole 

Rakodi. Rakodi var professor på International Development Department, School of 

Government and Society på Birminghams Universitet mellan 2002 och 2011. Hon är nu 

professor emeritus. Mellan 2005 och 2011 var hon direktör för Rad-projektet och var då 

ansvarig koordinator för över hundra forskare vid Birminghams Universitet, tre andra 

universitet inom UK och institutioner i Indien, Pakistan, Nigeria och Tanzania. Idag finns 

även en länk mellan henne och Kathrine Marshall på The Berkley Center for Religion, Peace 

and World Affairs. Det materialet jag valt att analysera är ett textdokument, A Guide to 
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Analyzing the relationships between Religion and Development, där Rakodi presenterar en 

analysmodell och ett ramverk för analys utav religion inom utveckling. Jag valde detta 

materialet genom att analysmodellen och dess ramverk blir en sammanställning utav deras 

teoretiska förståelse efter avslutad studie. Materialet är relevant för utvecklingsarbete idag och 

sett som en riktlinje för DFIDs arbete, vilket gör det relevant för min undersökning.  

 
3.3.2 Klinisk religionspsykologi 

 

Religionspsykologi är ett ämne som under de senaste 25 åren gått igenom stora förändringar 

och blivit ett område där komplexa och integrerande konceptuella modeller har utvecklats 

som tillåter forskning att knyta samman trådar ifrån olika områden och pröva hypoteser som 

tidigare var otänkbara. Forskningsfrågor ställs inom ett brett spektrum av analysnivåer, allt 

från neuropsykologi till social och kulturpsykologi. Genom att dessa modeller har koppling 

till samma idéer inom psykologi kan resultat relateras tillbaka, vilket skapar en integrering av 

material inom religionspsykologi och i relation till psykologin (Paloutzian & Park 2005). 

 

Valerie DeMarinis är nuvarande professor inom religionspsykologi vid Uppsala Universitet 

och driver forskning inom bland annat religion och hälsa. Som exempel på tidigare forskning 

har DeMarinis (2008) undersökt hur det kulturella kontextet påverkar kvinnors syn på sitt 

alkoholmissbruk samt på de resurser som finns inom deras kontext till att återskapa hälsa. 

DeMarinis (1996) har även lagt fram förslag till tvärkulturell vård, Tvärkulturell vård i livets 

slutskede – att möta äldre personer med invandrarbakgrund. Materialet jag valt att arbeta 

med finns beskrivet i boken Inspiration till religionspsykologi – kultur, hälsa och mening 

(2011). Det centrala temat i denna bok är sammankopplingen av begreppen mening, kultur 

och hälsa vilket speglar den utvidgade forskningen kring hälsa som även berör ämnen utöver 

de som finns i den kliniska psykologin. T.ex. studier kring påtvingad migration och 

existentiell folkhälsa. DeMarinis (2011) skriver att detta har gått hand i hand med en strävan 

att forska inom områden som rör förändringar i nationella och internationella/globala 

förhållanden. I denna bok presenterar DeMarinis en ny kulturell analysmodell för klinisk 

religionspsykologi. Denna modell har en fokus på existentiell meningsanalys och i 

fallbeskrivningen visar DeMarinis på hur analys utav det existentiella meningsskapandet, 

förståelsen utav dess funktion och betydelse för individen, blir avgörande för aktörens 

förmåga att bistå i en meningsskapande process.  
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Kapitel 4 Resultat, analys och tolkning 

 

 
4.1  Jämförelse av Rakodi och DeMarinis analysmodeller  

 
I min första jämförelse mellan Rakodi (2011) och DeMarinis (2011) analysmodeller såg jag 

dels till deras struktur och dimension samt till hur de beskriver sitt syfte, mål och 

användningsområde. 

 

4.1.1 Syfte, mål och användningsområde 

 

Båda guiderna framhäver sig som modeller som kan tillämpas inom forskning och kliniskt 

arbete inom olika kulturella kontexter för att analysera religionens funktion/betydelse inom ett 

främmande kontext. RaD-modellen är framtagen ur utvecklingsstudier och DeMarinis modell 

inom klinisk religionspsykologi.  

 

Syftet med Rakodis (2011) modell är att försöka besvara frågor kring hur närvaron, naturen 

och aktiviteten av religiösa människor och organisationer bäst kan bli förstådd och tagen 

hänsyn till inom utvecklingsarbete. DeMarinis (2011) har som syfte att undersöka hur vi inom 

ett nytt sammanhang kan förstå religionens funktion för mental hälsa och ohälsa och hur en 

människas meningsskapande inom hennes egna kulturella kontext kan bli en del utav den 

kliniska forskarens förståelse utav mental hälsa och välmående.  

 

Dessa syften är lika på det vis att de båda söker att skapa möjligheter att förstå religionens 

funktion för människor inom en kulturell kontext men skillnaden är i hur de använder sig utav 

olika koncept. Människans meningsskapande, DeMarinis (2011), och religiösa människor 

(Rakodi 2011). Deras analyser har även olika målsättningar: förstådd och tagen hänsyn till 

inom utvecklingsarbete (Rakodi 2011) samt funktion för mental hälsa och ohälsa och 

förståelse utav mental hälsa och välmående (DeMarinis 2011).  

 

För kliniskt arbete är målsättningen med Rakodis (2011) modell att förbättra förståelsen för 

ett geografiskt område, assistera i rådfrågning till områdesprogram, vara medhjälp till 

utvecklingen utav agerande mot social utstötthet och fattigdom, förbättra förståelsen mellan 

religiösa grupper och deras anhängare samt mellan religiösa och sekulära utvecklings aktörer 

genom t.ex. utvecklingen utav undervisning och inlärnings material. DeMarinis (2011) modell 

har som mål att analysera det existentiella meningskapandets funktion inom en kulturell 

kontext för att se den kulturella strukturen kring meningsskapandet som bör uppmärksammas 

i kliniskt arbete. 

 

Betydelsen utav att utföra denna analys beskriver DeMarinis (2011) som avgörande för den 

typ av förståelse som studien kommer att resultera i. Svaren påverkar hur forskaren förhåller 

sig till hur mental hälsa och ohälsa tolkas samt vilka resurser som uppmärksammas eller 

förbises. Dessa frågor blir därmed även nödvändiga att ställa inom forskarens eget kontext. 

Rakodi (2011) beskriver det som att vara en hjälp till observatören genom att öka dennes 

förståelse utav kontextet, evaluera alternativa strategier och agerande, engagera i dialog som 

styrs utav kunskap istället för fördomar och ignorans och skapa partnership som är baserade 

på respekt och förståelse. Rakodi vill försöka identifierar och synliggöra nyckelkoncept och 

faktorer som behöver övervägas för att förstå den sociala världen. Målet blir att identifierar 

nyckelfrågor som behöver ställas för att förstå relevanta faktorer inom specifika kontexter och 
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kunna uppskatta hur de relaterar till varandra samt föreslå hur kännetecknen av viktiga 

faktorer och förhållandet dem emellan kan studeras. 

 

4.1.2 Struktur och dimension 

 

Rakodi (2011) beskriver kopplingen mellan religion och utveckling med tre dimensioner: 

 

 En personlig dimension som försöker förstå vad religion betyder för individen och hur 

det formar han eller hennes åsikter, målsättningar och agerande. 

 

 En social dimension som är fokuserad på hur religion påverkar sociala och politiska 

processer 

 

 En organisatorisk dimension som fokuserar på natur, mål och aktivitet hos religiösa 

organisationer 

 

Dessa kräver olika tillvägagångssätt för att analyseras men inget utav dem kan förstås utan de 

andra. I analysmodellen kan detta ses i dess struktur där metod/arbetssätt, syn på 

religion/utveckling i historia och nutid och nyckelkoncept alla påverkar förståelsen och 

upplevelsen utav religion i det vardagliga livet, inom samhälle och politik samt inom 

organisationer.  De religiösa traditionerna själva influerar förståelsen utav nyckelkoncept och 

syn på religion och utveckling genom sin religiösa tolkningstradition, sin historia och 

trossatser samt organisatoriska arrangemang. 

 

DeMarinis (2011) modell för existentiell meningsanalys har sju dimensioner:  

 

 Global – förståelse utav livet i en historisk kontext  

 

 Kultur (sub-kultur) – förståelse för den lokala kulturen, grupperingar, människans 

relation till det gudomliga (religiöst kontext) 

 

 Sociopolitisk – diskriminering, förutsättningar, tillgångar, socialt ansvarstagande och 

människors upplevda relation till det gudomliga 

 

 Könsroll – genusrelaterade utmaningar, uppfattningar kring kön, könsroller, 

könsrollers relation till religiösa uppfattningar/tro 

 

 Psykisk folkhälsa och enskilda grupper – statistik i området, tidigare forskning, 

kulturella resurser och strukturer för psykiskt välmående, kunskap/uppfattning finns 

kring den psykiska hälsovården, rättigheter och tillgångar 

 

 Familjer och individers psykiska hälsa – uppfattning inom den psykiatriska vården om 

existentiell mening och dess betydelse för hälsa och ohälsa, sociala gemenskapssystem 

och religiösa/andliga meningssystems påverkan på individers uppfattning kring hälsa 

och ohälsa samt hur tas dessa observerade system med i befintliga hälsostrukturer 

 

DeMarinis beskriver hur analysnivåerna samverkar med varandra. En förändring på en nivå 

skapar förändring på en eller flera utav de andra nivåerna. Hur existentiell mening skapas och 

dess funktionalitet är inte statiska tillstånd utan snarare processer. Det existentiella 

meningsskapandet tillhör inte en avgränsad informationskategori utan genomsyrar hela livet. 
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Därför finns ingen avgränsad analysnivå för existentiell mening. Vår existentiella struktur är 

starkt relaterad till psykisk hälsa och välmående som skapats inom en given kulturell kontext 

vilket medför att politiska faktorer, juridiska strukturer, ekonomisk status och strukturell 

diskriminering får en avgörande betydelse. Utan denna analysnivå riskerar grundläggande 

faktorer för den mentala hälsans funktion och dysfunktion att missförstås, feletiketteras och 

missbrukas (2011:20-21). 

 

4.2 Kontextanalys av DeMarinis och Rakodis analytiska modeller 
 

I den andra delen utav min jämförelse utför jag en kontextanalys som innefattar historik, 

samhällssyn, religion, utveckling, kultur, välmående och värdekonstruktion. Resultaten tolkas 

med religionspsykologisk teori från Silberman (2005) och Park (2005). 

 

4.2.1 Historik och samhälle  

 

Rakodi (2011) ger i sin text en historisk översikt till de olika åsikter som finns kring 

utveckling och religion idag. I denna text kan vi se hur nya teorier skapas då en förförståelse 

möter nya upplevelser och hur det finns en blandning mellan hur enskilda individer försöker 

skapa teori kring vad som sker i samhället samt hur människor kollektivt i grupp reagerar på 

skeenden.  

 

För att tolka det historiska kontextet som Rakodi (2011) beskriver har jag använt mig utav 

Parks (2005) modell kring meningsskapandet. Utifrån den kan ses hur processerna utav 

meningsskapande sker i olika perioder i historiken. Den första etablerade synen på religion 

och utveckling i modern tid kom ifrån en tid i Europa då människor under flera århundraden 

levt i en miljö där religionerna kämpande med varandra om dominans samt med interna 

strider och konflikter. Detta övertygade många om att endast en sekulär modell för statliga 

relationer kunde säkerställa fördelarna från den materiella välfärden. Samtidigt fanns en bild 

utav att andra länders religiösa traditioner, speciellt islam, karaktäriserades utav en uppenbar 

underutveckling. Inom utvecklingsekonomi tog det formen utav moderniseringsteorin. Denna 

teori kom ifrån sociologisk teori utvecklad av framför allt Talcott Parsons (1902-1979). 

Parsons föreslog att det fanns fem värde-par som kunde kombineras på vilket sätt som helst. 

Beroende på vilken kombination som återfanns i ett samhälle förklarade detta vilka slags 

relationer som skapades och därmed den sociala strukturen. Slutsatsen i moderniseringsteorin 

blev att utveckling krävde en förändring ifrån ett samhälle dominerat av traditionella roller till 

ett samhälle dominerat utav moderna roller. Traditionella värden sågs därmed som hinder för 

utvecklingen och behövde tas bort genom att moderna värderingar inpräntades i befolkningen 

genom t.ex. undervisning. Moderniseringsteorin antog att införandet utav en västerländsk 

ekonomisk modell automatiskt skulle leda mot en utveckling mot en västerländsk kultur. 

Detta utvecklades till tanken att om sociala och kulturella värden som upplevdes vara hinder 

för ekonomisk utveckling kunde ”moderniseras” skulle konsekvensen bli ekonomisk tillväxt. 

Utifrån detta utvecklingstänkande fanns en länk till en önskan om sekularisering. 

Sekularisering innebar bland annat förvisandet utav religion till den privata sektorn och tog 

bort den ifrån politisk makt. I många länder placerade det religion i en känslig position som en 

alternativ källa till auktoritet mot staten och en alternativ organisatorisk form. På så vis blev 

rollen för religion och religiösa aktörer inom utvecklingsindustrin strukturerad och utvecklad 

av västerländska regeringar och institutioner vars politiska system alla var baserade på någon 

form utav sekulärism och alla hade en ambivalent attityd till frågan kring om religion var en 

kraft för gott eller ont.   
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Analys av Rakodis (2011) material visar hur moderniseringsteorin skapade en ny 

utgångspunkt som i sig blev utmanad då nya händelser och resultat inom utvecklingsarbete 

visade att den tänkta samhällsutvecklingen inte gick som uppskattat och projekt misslyckades. 

En ny process för meningsskapande sattes igång och anledning identifierades till att projekten 

inte var kulturellt förankrade. En studie utförd på 57 utav Världsbankens projekt visade att de 

projekt som blivit social-kulturellt utformade hade dubbelt så stort medelvärde än de som inte 

var det. Rakodi (2011) beskriver hur respons till detta blev att social-kulturell kompatibilitet 

för agerande inom utveckling blev propagerat till policy och projektutvecklare vari ett behov 

uppstod av att skapa förståelse för människors målsättningar, attityder, mentaliteter och 

värderingar, tro kring vad som är heligt och upplevelsen utav hälsa/välmående. Samtidigt 

identifierades problem med social-kulturell kompatibilitet, t.ex. att utvecklings projekt 

därmed ignorerar mindre önskvärda delar utav en kultur likt diskrimination på grund utav kön 

eller ålder. Och frågor som; är en makthavare som ger gåvor till sin klan eller familj 

korrumperad eller del utav ett traditionellt beteende? var tvungna att ställas och diskuteras.  

 

I dagens samhälle finns en bild utav utvecklingsarbete som att det ska skapa en relevant 

förbättring ifrån ett stadium till ett annat. Det ekonomiska fokus som varit mål för denna 

förbättring finns fortfarande kvar men har även fått konkurrens utav en målsättning utav ett 

koncept om ökat välmående. När Rakodi (2011) beskriver hur det ser ut i samhället idag kan 

vi se en del olika faktorer som utlöser hur religion upplevs utav individer och grupper och hur 

de individuella och kollektiva meningsskapande processerna är i rörelse. Först kan vi se hur 

moderniseringsteorin och sekulärism ligger till grund för många antaganden kring 

underutveckling som fortfarande existerar, t.ex. att sociala förpliktelser riktade enbart mot 

familjen gör att individer inte har de rätta värderingarna för att den sociala sfären ska fungera 

eller att vissa religioner skulle vara mer för utveckling än andra. Sedan ifrågasätts även 

religionens roll inom trosinriktningar och bland icke-troende då vi inom alla traditioner kan se 

konflikter mellan moderata och radikala grupperingar. Inom dessa radikala grupper finns även 

olika inriktningar, t.ex. inom islam finns en grupp som argumenterar för religiös utveckling 

för att bli en bättre muslim samt en grupp som propagerar för muslimskt politiskt styre. 

Samtidigt kan ses en tillväxt inom alla världsreligioner och ökning utav religiös konvertering, 

t.ex. i Indien där människor ifrån lägre kast konverterar till kristendom och buddhism. Rakodi 

skriver att forskningsresultat visar att religion verkar öka i betydelse när människor ska 

precisera och uttrycka sin identitet, och detta har även blivit mer framträdande i det offentliga 

rummet. Religion tolkas då som först och främst en källa till en identitet och denna trend 

betyder att känslan utav nationell identitet som postkoloniala regeringar har försökt konstruera 

får bristningar i återkomsten utav religiösa identiteter. Detta kan få som konsekvens att andra 

band mellan människor undermineras, t.ex. nationalitet eller klass. Här uttrycks viss oro att 

om dessa trender utvecklas så kommer det att bli svårt för fattiga människor att göra en 

gemensam sak genom att deras religiösa identiteter kommer vara starkare mobiliserad än 

deras identitet som utsatt grupp.  

 

I den bakgrund som DeMarinis (2011) ger till sitt arbete finns även där en process utav 

meningsskapande i att försöka förstå vad som sker i vårt samhälle. I deras studier har setts hur 

genom utveckling i den skandinaviska kulturen, privatisering och sekulärism, det har uppstått 

olika religiösa uttryck. Det har lett till att religionspsykologin i allmänhet men klinisk 

religionspsykologi i synnerhet har tagit processer för och konstruktioner av existentiellt 

meningsskapande som sitt forskningsprojekt. För att analysera existentiellt meningsskapande 

inom sin kultur finns en förståelse att analys utav politiska faktorer, juridiska strukturer, 

ekonomisk status och strukturell diskriminering etc. blir avgörande för en förståelse utav 

vilken betydelse religion har inom ett sammanhang. Den existentiella dimensionens funktion 
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för psykisk folkhälsa har i nutid blivit en huvudfråga och dess funktion för människan anses 

ha en avgörande roll. DeMarinis beskriver hur denna fokus inte enbart finns i Sverige och 

inom Skandinavien utan den har även blivit ett internationellt växande intresseområde.  

 

4.2.2 Religion och existentiellt meningsskapande 
 
Rakodi (2011) beskriver religion som en viktig social institution som påverkar kontextet där 

utvecklingsagenter försöker nå välfärd och välmående. Rakodi har sin utgångspunkt i 

utvecklingsstudier och behandlar därmed religion som ett vanligt men mycket varierande 

socialt fenomen. Det antas inte att religion är en definierande karaktär utav ett samhälle eller 

en individ, eller att det är en central källa till värden eller identitet. Modellen antar inte heller 

att religion antingen är ett problem för utvecklingsarbete eller en lösning till 

utvecklingsproblem. De utgår inte ifrån att religiösa organisationer och aktörer bör prioriteras 

före andra källor till aktoritet, värderingar och lagar samt ges företräde före andra aktörer som 

t.ex. sekulära stater och internationella mänskliga rättighets organisationer. I sin analys utgår 

Rakodi ifrån att religion inte kan bli förstådd som en singulär faktor utan att den behöver 

undersökas bit för bit för att vi ska kunna se faktorer som kan vara blockerande eller 

förmedlande för reducering utav fattigdom och större social jämställdhet. Religion är för dess 

anhängare inte en separerad del utav deras liv men hur de tolkar olika aspekter utav sin lära 

varierar. Dessa skillnader är även dem i konstant förändring i respons på förändringar inom de 

kontexter som de existerar. Genom att tolkning utav religiös text har en sådan stor variation, 

inte enbart mellan skolor och samfund, utan även bland auktoriteter, ansvariga på högsta nivå 

och lokala religiösa specialister samt i det vardagliga religiösa livet konstaterar Rakodi att 

tolkning och upplevelse utav religion är kulturellt/geografiskt kontext baserat. Hon ställer sig 

därmed tveksam till ett tvärkulturellt användande utav konceptet då det i sig är förenat med 

kristendom och utvecklingspolitik.   

 

DeMarinis (2011) använder sig utav ett koncept, existentiell mening, som innefattar allt 

meningsskapande i relation till de existentiella frågorna oavsett om det innefattar traditionell 

religion eller andra andliga uttryck. Detta koncept har förankring i religionspsykologisk teori 

kring skapandet utav mening och dess betydelse/funktion för människan. Ifrån Parks (2005) 

beskrivning av det globala meningssystemet kunde vi se att det innefattar vår tro, våra 

målsättningar och upplevelse utav mening. Meningssystem skapas i vår kultur vilket får som 

konsekvens att det blir vår omgivande kulturella struktur som avgränsar det sammanhang 

inom vilket vår mening byggs upp. Våra värderingar, vad vi uppfattar som rätt och fel, hur vi 

ska agera inom olika sammanhang o.s.v. För att förstå människors agerande och deras 

värderingar blir det därmed viktigt att se det kontext inom vilket människan befinner sig 

genom att dessa kollektiva meningssystem innehåller den delade verkligheten inom gruppen 

och definierar dess innersta väsen. Silberman (2005) skriver att när vi ser på religion som en 

meningsstruktur, en meningsstruktur som andra uppbyggda strukturer inom vår kultur, som 

kan bli inlärd och förändrad så öppnar det upp för nya möjligheter för både förståelse utav 

beteenden och ageranden. Inom det historiska kontext som Rakodi (2011) beskriver kan vi se 

delar utav vad Silberman (2005) även hänvisar till i sin teori. Vi kan se hur dominanta 

strukturer agerat mot folkgrupper med andra värderingar, något som även finns överallt i 

samhället idag och är levande inom denna debatt om religion i utvecklingsarbete. Silberman 

ger exempel på hur religion kan influera världsuppfattningen, och genom att se den som ett 

existentiellt meningsskapande med en stark signifikans för dess medlemmar kan vi förstå mer 

kring varför andra folkgruppers, i förhållande till vårt eget, värderingar kan upplevas så 

hotfulla. Teorin ger en tolkning till hur vi kan förstå varför vår egen kontext är så 
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betydelsefull för oss, att den fungerar och biberhåller sin funktion att sammanlänka oss, ge oss 

mening med vår existens och vårt sammanhang. 

 

När meningssystemen blir utsatta och ifrågasatta utav händelser beskriver Park (2005) 

processen av meningsskapandet som sätts igång. I sin teori utgår Park ifrån att människan 

oftast försöker tolka sin upplevelse in i sitt nuvarande system men då detta inte går kan det 

leda till omtolkningar och även konvertering till en annan religion som på ett tillfredsställande 

vis förklarar och besvarar. Människan vill gärna se händelsen ur ett mer positivt perspektiv än 

ett negativ så omtolkningen och tillskrivningen utav händelsens mening får ofta en sådan 

tolkning. Silberman (2005) kallar detta för den kraftfulla integrerande effekten utav ett 

meningssystem. Den integrerande effekten utav meningssystemet kopplar Silberman samman 

med sin teori i hur religion skapar ett unikt värde utav vissa händelser och ett visst agerande, 

religionens förmåga att helga mål och ge en grund för processer utav frigörelse ifrån moral 

och dehumanisering. Silberman visar mot studier som visar att människor agerar mer 

aggressivt när målen är helgade och hur religiöst våld och död omtolkas inom teologin till 

heliga krig som blivit utkämpade i Guds ära. Ett sådant religiöst mål kräver att anhängare gör 

undantag, att ignorera eller modifiera regler inom traditionen och att underordna alla andra 

lagar för överlevnad. Inom meningsstrukturen finns dessa möjligheter beskrivet i den 

integrerande effekten. Silberman tänker även att religionens roll i konflikter och deras 

upplösning är mycket komplicerad och det finns förutom religion andra viktiga aspekter. 

Många konflikter motiveras utav en rad olika orsaker även då, ifrån utsidan, det kan tyckas att 

religion är den viktigaste aspekten. Det är viktigt att ta med sig att religion kan vara den 

utlösande faktorn men även att religion kan användas som en ursäkt eller anledning till 

handlingar som egentligen är motiverade utav andra faktorer.  

 

4.2.3 Kultur och värden 

 
DeMarinis (2011) tolkar begreppet kultur som en givare utav ett filter genom vilket mönster 

förstås och praktiseras. Definitionen är tagen ifrån kulturpsykologen Anthony Marsella 

(2005):  

Mänskliga beteenden och meningsmönster som överförs socialt i skilda 
livssammanhang och med anpassnings och överlevnadssyfte. Dessa beteenden och 
meningsmönster är representerade hos människan, dels internt i värderingar, attityder 
och övertygelser, dels externt i roller, institutioner, sociala strukturer och objekt 
(DeMarinis 2011:19).  

 

Enligt Marsella (2005) formar och konstruerar människan verkligheten – och därmed sin syn 

på vad som är normalt och icke-normalt – genom sin kultur.  

 

Rakodi (2011) beskriver kultur som ett begrepp som kan innehålla: ett system av värden och 

attityder som underhåller ett specifikt levnadssätt, ett föränderligt system utav regler, 

värderingar och metoder genom vilka medlemmar utav en grupp bemöter varandra och 

människor utifrån och deras omgivning. Rakodi använder sig utav en definition ifrån Verhelst 

och Tyndale (2002):  

the complex whole of knowledge, wisdom, values and attitudes, custum and multiple 
resources which a community has inherited, adopted or created in order to flourish in 
the context of its social and natural environment (Rakodi 2011:59). 

 

Verhelst och Tyndale (2002) föreslår att kultur har tre dimensioner: symbolisk (värden, 

symboler, arketyper, myter, spiritualitet, religion) social (politiska system, företagande, 
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samhällets länkar och support, familjemönster) teknologisk (förmågor, expertis, teknologi, 

agrikultur, matlagning, arkitektur) Dessa dimensioner överlappar varandra och även inom s.k. 

traditionella kulturer är inte oföränderliga, snarare förändras alla aspekter utav en kultur i 

respons till innovation och influenser utifrån (Rakodi 2011). 

 

Rakodi (2011) skriver att det är omöjligt att analysera religion och kultur separat då religiös 

tro är invävd i det vardagliga livet och påverkar människors sociala-kulturella identiteter, 

relationer och riter och kultur influerar religiösa former, identiteter och ritualer som är 

associerade med dem. Inom sociala studier hävdas ofta att de ställer sig objektiva och utanför 

vad de studerar men Rakodi menar att i praktiken så är all social analys influerad utav värden 

och kulturella antaganden ifrån den som undersöker (varav de flesta tillhör en religion). 

 

I analysen utav konceptet religion kunde ses att Rakodi (2011) ser på religion som en viktig 

källa till tro och värderingar men inte den enda källan till värden. Människor som inte tillhör 

en religiös tradition har även dem värden samtidigt som värden inom religiösa traditioner är 

influerade utav kultur, globala influenser och trender som en växande konsumtion. Värden 

och trossatser antas kunna: 

 

 strukturera människors uppfattning kring världen och deras plats i den 

 influera deras beteende och attityd 

 ligga bakom förståelse kring en social ordning inom familj och samhälle 

 avgöra vilken attityd som finns inom en religion kring spridandet utav sin lära och 

rekrytering utav nya medlemmar 

 influera på vilket vis religion är organiserat vilket också spelar roll för dess inflytande 

politiskt, leverans av tjänster och utveckling. 

 

Inom många religioner finns ett värdesystem som ofta uttrycks i en moralisk kod. En del 

religiösa samfund anser att de moraliska principerna har en gudomlig källa. Ibland uttrycks 

detta i detalj men det finns även traditioner med tolkningsmöjligheter i relation till ett 

förändrande samhälle. Alla religiösa traditioner har dock utvecklat sätt för att förmedla sina 

värderingar till sina anhängare, sätt att uppmuntra lydnad samt konsekvenser för icke åtlydnad 

(Rakodi 2011). 

 

I både DeMarinis (2011) och Rakodis (2011) text kan ses en förståelse över hur det är svårt att 

kunna separera religiösa värden ifrån kulturella värden. Inom den religionspsykologiska teorin 

för Silberman (2005) och Park (2005) fram hur våra antaganden till gott och till ont 

struktureras inom vår kultur. I mötet med upplevelser som utmanar de värden vi har följer 

tolkningsprocesser som får olika resultat beroende på vilka tolkningsmöjligheter vi bär med 

oss. Park skriver att när en individ eller ett kollektiv har en religiös tro så skapar den ett 

ramverk för tolkning. Religion blir en del utav människans målsättning och kan även ge mål 

som inte direkt kopplas samman med religion ett religiöst värde genom att det knyts samman 

med förståelsen av det heliga. Specifika trossatser, som tron på Gud, eller ett liv efter detta, 

kan påverka människors förhållningssätt till koncept som inte är direkt länkade till religion; 

rättvisa, kontroll, samexistens och medkänsla till andra människor. I Silbermans analys av 

religion som en meningsstruktur kan ses vilka slags olika konsekvenser en religiös tro kan få 

för skapandet utav värden som medför ett visst agerande. Han tillskriver religion ett unikt 

värde genom att det sammanlänkar vår historia med ett förhöjt mål, något heligt, vilket gör att 

om en målsättning sammankopplas med detta får det en specifik betydelse för oss vilket kan 

resultera i både fredlig och våldsam aktivism för att nå vårt mål. Religiös tro skapar både en 

gemenskap, i den sammanvävda historien och dess unika ställning i förhållande till det heliga, 
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samtidigt som det skapar ett utanförskap utav andra människor och speciellt då när ett lägre 

värde ges till en specifik grupp, t.ex. kvinnor, homosexuella eller judar. Park beskriver i sin 

teori ingående hur religion inom en meningsstruktur blir ett ramverk för tolkning och 

förståelse utav sig själv och sin omgivning. Religion påverkar därmed starkt vilka värderingar 

en individ har och religiösa organisationer kan få en betydande roll för individers 

tolkningsprocess ifall de står för ett starkt värde i individens struktur. Att människor bär med 

sig andra värden som är betydelsefulla anser både Park och Silberman att forskning visar på 

men att religion kan upphöja ett värde till att bli förknippat med en religiös verklighet är något 

unikt som skapar en stark signifikans för individer och grupper.  

 

4.2.4 Utveckling och välmående 

 

Utvecklingsarbete beskriver Rakodi (2011) som ett arbete mot en relevant förändring ifrån ett 

sämre till ett bättre stadium. I det historiska kontextet fanns en fokus på ekonomisk utveckling 

men Rakodi hävdar att det idag finns en generell konsensus i att utvecklingsmål ska styras av 

ett koncept om välmående. Utifrån den målsättningen ska utvecklingsarbete reflektera 

människors tankar kring hur de skulle kunna förbättra sitt välmående, sociala organisationers 

uppfattning kring hur samhällen skulle kunna förbättras samt mål för nationella regeringar. 

Det inkluderar även skapandet utav en miljö där människor kan leva långa, hälsosamma och 

kreativa liv, en bred utdelning av ekonomisk vinst, tillgång till tillgångar, boende och tjänster 

samt fysisk och ekonomisk trygghet. Förbättring utav välmående syftar dessutom till 

förverkligandet utav rättigheter, tillgången till möjligheter och förmågan att tillgodogöra sig 

dessa. För att göra en bedömning utav utvecklingsarbete analyseras strategierna som använts 

och resultaten vägs mot deras målsättning. Utveckling är inte ett singulärt statiskt begrepp 

utan något mer flytande och förståelsen av och kring begreppet är socialt konstruerat av 

medborgare i utvecklingsländer, regeringar, utvecklingsaktörer och kritiker.   

 

Rakodi (2011) använder sig utav White (2010) beskrivning utav välmående: ett 

multidimensionellt koncept med materiella, subjektiva och relationella dimensioner vilket 

tillkännager vikten utav en tillräckligt god inkomst, en god livskvalité, stöttande sociala 

relationer och en självkänsla baserad på kulturella idéer och resurser. Det tillkännager även att 

tillgången till dessa dimensioner beror på politiska och sociala relationer. White anser att 

personliga värderingar och mål bör lokaliseras inom en bredare normativ ram och ideologi; 

förståelse utav vad som anses vara heligt, vad moralkoden är och bör vara, och vad det 

betyder att leva ett meningsfullt liv. Ibland tar sig förståelsen ett politisk eller religiöst uttryck, 

och ibland som en del utav det kollektivt omedvetna. Rakodi skriver att förståelsen och 

erfarenheten utav välmående är dynamisk: den är föränderlig under tid samt relaterad i 

komplexitet till geografiska områden. Hur koncept blir strukturerade i vår kultur har 

diskuterats i föregående avsnitt så här relateras denna struktur till vår förmåga till upplevelse 

utav ett välmående samt en förståelse kring varför något får ett specifikt värde för oss. Både 

DeMarinis (2011) och Park (2005) beskriver i sina texter hur viktig vår meningsstruktur är för 

oss för att vi ska kunna uppleva ett välmående. DeMarinis uttrycker det som funktion och 

dysfunktion och Park förklara med hur vi, när vi hamnar i en process utav meningsskapande, 

blir uppmärksamma på vårt globala system och vårt dagliga agerande faller åt sidan tills 

omtolkning skett och vi finner ett tillfredsställande svar. Park skriver att studier visat att 

religion kan skapa en känsla utav att ha kontroll över sitt liv vilket är starkt relaterat till en 

generell upplevelse utav välmående. Men religion kan även få negativ effekt på välmående 

genom trossatser som skapar en negativ människosyn och självbild om inte individen klarar 

av att uppnå de religiösa målen eller följa den religiösa lagen. Vår upplevelse utav välmående 

hänger därmed samman med ett fungerande meningssystem som vi sett i teorin utmanas då en 



26 

 

individ eller ett kollektiv upplever en händelse som inte direkt kan tolkas in i det nuvarande 

systemet. Varför vi upplever ett värde med något specifikt, varför något skänker oss ett 

välmående och något annat en otillfredsställning är också sammanlänkat till strukturen i 

meningssystemet som är konstruerat inom vår kulturella kontext.  

 

4.3  Slutsatser  
 

Vilka likheter och skillnader finns mellan DeMarinis och Rakodis analysmodeller i deras 

struktur och kontext samt tolkning utav koncept som utveckling, religion, värden och 

välmående?  

 

Den största skillnaden mellan modellerna är användningen av religion av Rakodi (2011) och 

existentiellt meningsskapande av DeMarinis (2011). Detta kan vi se i hur de använder sig av 

olika koncept, människans meningsskapande och religiösa människor. Rakodi beskriver 

kopplingen med religion och utveckling som att religion är något som kommer utifrån och 

påverkar människans värderingar, tankar etc. Hon är intresserad i sin analys av att se hur 

organiserad religion fungerar i samhället, hur religion påverkar politiska och sociala processer 

samt vad religion betyder för individen och hur det formar han eller hennes åsikter, 

målsättningar och agerande. DeMarinis analys har även den en social och organisatorisk 

dimension men skillnaden med DeMarinis analys är att hon innefattar betydelsen av det 

existentiella meningsskapandet. Både DeMarinis och Rakodi delar en förståelse utav hur 

analysnivåerna samverkar med varandra och att förändringar på ett plan påverkar de andra 

nivåerna. De delar även en förståelse utav betydelsen av att se sin egen utgångspunkt och våra 

kulturella kontexter då våra värden och upplevelse utav välmående är bundet till vårt 

kontextuella sammanhang. Rakodi och DeMarinis beskriver hur kulturell förståelse skapat 

förändringar inom respektive arbetsområden. Rakodi beskriver hur religion har blivit erkänd 

som en betydelsefull faktor och struktur i samhället samt hur utvecklingsarbete idag generellt 

har en målsättning mot ett ökat välmående. DeMarinis ger en insyn i hur arbete inom 

religionspsykologisk forskning uppmärksammar fler dimensioner.  

 

Vad kan ett religionspsykologiskt perspektiv, utifrån DeMarinis modell och teorin ifrån 

Silberman och Park tillföra: a) diskussionen kring religion inom utvecklingsarbete? b) 

analytiskt arbete inom utvecklingsarbete? 

 

Till diskussionen av religion inom utveckling kan ett religionspsykologiskt perspektiv tillföra 

en förståelse av religion som en meningsstruktur som påverkar analys utav religion, religiösa 

aktörer, och även innefattar reflektion kring all meningsstruktur som ger svar på de 

existentiella frågorna. Analysen utav det historiska kontextet gav en reflektiv bild av hur vår 

meningskonstruktion påverkar vårt agerande, vår syn på andra människor och hur vi 

biberhåller och integrerar våra upplevelser inom vår struktur. Med en självförståelse kring vår 

egen kontext blir tolkning och reflektion utav andra människors världsbild och sociala 

situation byggd mer på förståelse än antaganden. Förståelse kring varför vi behåller strukturer 

även fast vi kanske inte direkt gynnas utav dem, i vissa fall kan ses som destruktiva, 

betydelsen utav meningsstrukturen för individen och hur vi vid ett trauma går in i en 

meningsskapande process påverkar både diskussionen kring religion och analytiskt arbete.  

 

Är en religionspsykologisk analysmodell, utifrån DeMarinis (2011) analysmodell och teori 

ifrån Silberman (2005) och Park (2005), kompatibel med behov inom utveckling? 
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Rakodi (2011) beskriver i sin text hur syn på innebörd utav utveckling är något i konstant 

förändring. Vad utveckling är idag och vad hon anser att det bör vara är en förbättring utav 

människors välmående. Denna förbättring utav välmående syftar, förutom ekonomiska 

möjligheter, dessutom till förverkligandet utav rättigheter, tillgången till möjligheter och 

förmågan att tillgodogöra sig dessa. Utifrån teorin kring religion som en meningsstruktur och 

en viktig funktion för människors förmåga till välmående skriver DeMarinis (2011) att utan 

en fungerande struktur försvinner människans förmåga till välmående. Om dessutom inte 

vårdsystemet som ska hjälpa individen uppmärksammar hur individens meningsstruktur är 

förankrad i hennes kultur kan det få som konsekvens en motsatt effekt på behandling. Utifrån 

detta blir kunskap i våra meningsstrukturer värdefull i arbete mot att skapa ett högre 

välmående. Även om vi bortser ifrån själva målsättningen för utvecklingsarbete, ökat 

välmående, och enbart fokuserar på Rakodis målsättning med sin analys kan ses att vad 

Rakodi söker efter är en helhetsförståelse utav det kulturella kontextet som innehåller både 

självreflektion och förmåga att identifiera nyckelkoncept och nyckelfrågor för att förstå 

relevanta faktorer inom specifika kontexter. Det existentiella, religion, har i både DeMarinis 

text och i beskrivningen utav teori ifrån Park (2005) och Silberman (2005) visat sig vara en 

betydelsefull del i att förstå mänskligt agerande både inom individuella och kollektiva 

meningsstrukturer. I analys utav det historiska kontextet ger det dessutom en självreflektiv 

förståelse kring varför vi har agerat på ett specifikt vis och vad som ligger som grund till de 

bilder vi bär med oss idag kring religion och utveckling. Rakodi uttrycker en tveksamhet 

kring begreppet religion och utifrån hennes text, de behov som ovan nämnts, kan jag finna 

relevans för begreppet existentiellt meningsskapande. Istället för att diskutera en religion mot 

en annan kan vi analysera trossatser, värderingar och målsättningar som vi har och inom våra 

respektive traditioner finna stöd, symbolik etc. som skapar förutsättningar för att arbeta 

gemensamt. Ett värde inom en kultur behöver därmed inte bli sett i relation till en religiös tro 

utan kan även ses i sin större kontext. Detta skulle kunna fås som konsekvens att religiös tro 

inte behöver upplevas bli hotad då utvecklingsaktörer vill skapa förändringar som t.ex. i 

arbete om att stärka kvinnors situation genom att öka läskunnigheten eller omvårdnad. Som 

Silberman visar i sin text är det inte religionen i sig som är ett hinder, den religiösa strukturen 

är en mänsklig skapelse inom vilken vi kan finna berättiganden till både våldsamma och 

fredliga handlingar – att se denna struktur och kunna analysera den inom sin kontext för att 

skapa en helhet öppnar upp möjlighet till att skapa sociala förändringar utan att individers 

personliga meningssystem, religiösa tro, upplevs hotad. Silberman föreslår att vi kan använda 

oss utav denna kunskap kring meningsuppbyggnad för att påverka destruktivt handlande då 

det inom religion är möjligt att finna stöd både för fredligt och våldsamt agerande. Inom vår 

historia, kontextet, kan vi finna mening till vad vi vill skapa i samhället.  

 

Kan en religionspsykologisk analysmodell, utifrån DeMarinis (2011) och 

religionspsykologisk teori från Silberman (2005) och Park (2005), få relevans för arbete inom 

utvecklingsarbete med målsättning: ett ökat välmående? 

 

Utifrån min undersökning är min slutsats att en religionspsykologisk modell kan få relevans 

för analytiskt arbete inom utveckling. Med det svaret säger jag inte att jag drar som slutsats att 

den specifika modell jag använt mig av i min jämförelse av DeMarinis (2011) ska få företräde 

framför Rakodis (2011) analysmodell utan att det är teorin som DeMarinis arbetar ifrån, 

dimensionerna i hennes analys, förståelsen av religion och människan samt målsättningen att 

skapa ett högre välmående, som får relevans för arbete inom utveckling. En kombination av 

respektive kunskap tror jag skulle gynna både arbete i praktiken och utformning av policy och 

projekt. 
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Kapitel 5 Diskussion 

 

 

Teoretisk reflektion 
 

Teorin har generellt varit intressant att arbeta med inom detta sammanhang. Den har skapat en 

del intressanta reflektioner samt väckt nya frågor kring hur detta skulle kunna appliceras inom 

utvecklingsarbete. Park (2005) och Silberman (2005) relaterar väl till varandra och mycket 

bra till DeMarinis (2011) text och modell samt min valda kontext för min undersökning, 

utvecklingsarbete.  

 

Vad jag upplevt som svagt i teorin är hur meningsstrukturen dels beskrivs som att vi försöker 

tolka in vad som sker i vår struktur och att den är kraftfullt konstruerad samtidigt som den 

beskrivs som föränderlig och att när vi inte finner tillfredsställelse inom den söker vi andra 

vägar. Hur detta relaterar till varandra är oklart men av vikt för utvecklingsarbete då det har 

som mål att skapa en förändring. Vår möjlighet till förändring kan vara relaterad till hur starkt 

vi försöker upprätthålla den struktur vi bär med oss, dess betydelse för oss – funktion och 

välmående. En annan svaghet är att trots att den kan visa på varför religion kan ses som unikt, 

förklaring med samband och tillskrivning utav positivt värde etc., så bemöter den inte den 

individuella betydelsen. Hur ett värde kan vara väldigt starkt för dig men inte ha lika 

betydelse för mig trots att vi växt upp inom samma kontext. En tredje svaghet finner jag i 

Silbermans (2005) beskrivning utav moralisk frigörelse, en kognitiv återskapning utav en 

destruktiv handling till att t.ex. vara socialt uppfyllande för att bli personligt och socialt 

acceptabelt och Parks (2005) betoning utav positiv tillskrivning. Här upplever jag en 

kluvenhet, dels talar de om denna kognitiva omskrivning, men samtidigt ger de exempel på 

människor som har trotsat allmänna etiska riktlinjer och offrat sina liv för sina värderingar. De 

beskriver hur en människa blir utsatt för ett psykiskt våld och omskriver händelsen, finner 

berättigandet, medan en annan människa står emot vad de finner som nedvärderande åsikter 

och kämpar – varför? Vad styr dessa resultat? Teorin förklarar inte varför det uppstår 

skillnader mellan individer i våra personliga meningsstrukturer samt skillnader i hur vi 

upplever kollektiva strukturer, vad som gör att ett värde är fast förankrat och det andra mer 

föränderligt, vad som gör att en individ dör för sin tro och den andre konverterar.  

 

Vad teorin gör, vilket blir av stor vikt för mitt arbete, är att den talar kring generella 

tendenser, att vår meningsstruktur är betydelsefull, att vår kulturella kontext strukturerar vår 

meningsstruktur, att religion har en speciell position inom meningsstrukturer genom dess 

förmåga att skapa ett unikt värde och att genom att vår kultur strukturerar vad vi upplever av 

värde är även vår upplevelse utav välmående sammanlänkat med våra kontexter. Vad teorin 

klargör är att religion kan ses som en meningsstruktur i vårt samhälle, en struktur som är 

starkt förankrad i vår historia och sammanväver våra kollektiva världsbilder. Teorin klargör 

att religion är av vikt och kan på sitt vis ge en förklaring till varför ekonomiska 

samhällsteorier inte blev till sanningar. Trots många frågor och öppningar till fortsatta studier 

så visar teorin på dessa möjligheter för att arbeta vilket skapar en förståelse kring religion och 

dess sammanhang och plats i många människors liv.  

 

Metodisk reflektion  
 

Vid starten av detta arbete visste jag enbart att jag ville studera religion inom 

utvecklingssammanhang på ett djupare plan och öka min förståelse. Första tanken att arbeta 

mot att se relevans för en religionspsykologisk arbetsmetod kändes stort och svårt att förstå 
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hur jag skulle kunna utföra. Men att analysera Rakodis (2011) dokument utifrån de valda 

teorierna var otroligt intressant och gav mig nya reflektioner och perspektiv, och en hel del 

inspiration, till fortsatt arbete. Det tog ett tag att sätta mig in i dokumentet och teorierna, ett 

lite för stort textdokument för ramen för en c-uppsats, men när arbetsprocessen fortskridit lite 

längre och det blev dags att länka tillbaka delarna till helheten kändes det som att det gav ett 

bra resultat. Utan teorierna som stöd för DeMarinis (2011) material hade en jämförelse inte 

blivit möjlig då det inom hennes material saknade information kring viktiga delar och hennes 

text var så pass kort att de mer detaljerade nyanserna inte kom fram.  

 

När jag analyserar mitt material använde jag mig utav en hermeneutisk metod. Filosofin 

bakom metoden och Parks (2005) beskrivning utav meningsskapande följer en liknande 

struktur, att vi har en förförståelse som vi bär med oss och som utmanas i mötet med ny 

kunskap/en ny händelse. Men Park går in i mer specifik detalj och relaterar även till studier 

som visar på att ny information inte alltid skapar en ny kunskap utan att vi människor även 

har en tendens att tolka in händelser i vad vi redan vet samt att vi ganska starkt håller fast vid 

våra meningsstrukturer. Detta motsäger lite grann den hermeneutiska processen, i och med att 

vi då inte upplevs som lika öppna för förändringar som spiralen visar. Vad som då gör att vi 

tar in viss kunskap och inte annan härleder teorin till hur pass tillfredsställande den nya 

informationen är – de menar att vi har en tendens att se saker positivt. Med detta i beaktande 

känner jag även att jag måste ta med mig en viss reflektion över mitt eget arbete, t.ex. i min 

sammanställning, tar jag med alla relevanta aspekter eller ser jag endast de som 

överensstämmer med mina mål? I min egen reflektion innan påbörjat arbete konstaterade jag 

att för egen del var det inte av vikt att finna relevans för en sådan arbetsmetod, mitt mål var 

att utveckla kunskaper i hur jag skulle kunna arbeta bättre inom olika kulturella kontexter, 

men försöker jag skapa en mer positiv tolkning utav texten – har undersökningen bidragit till 

ökad kunskap eller är det en upprepning av vad jag redan tror att jag vet?  

 

Jag har avgränsat mig till det material som Rakodi (2011) presenterar i relation till RaD vilket 

gör att vissa saker, som en ingående diskussion utav effekterna utav sekularisering och 

moderniseringsteorin på utvecklingsarbete, inte finns med. Jag har även inte med någon 

diskussion kring religiösa aktörer inom utvecklingsarbete som mer ingående kunde förklara 

motsättningarna och antaganden som existerat och fortfarande existerar idag. En sådan 

historisk överblick var dock inte ett utav mina syften med uppsatsen men hade kunnat skapa 

en större kontext till relevans för att idag fokusera utvecklingsarbete mot ökat välmående samt 

varför många ställer sig tveksamma till religiösa aktörer. Genom valet utav material har jag 

även avgränsat mig till en syn på utveckling och en syn på religion i detta sammanhang. 

Denna avgränsning ser jag däremot inte som en begränsning utav materialet utan genom den 

omfattande studie som RaD var med dess globala kontakter och länkar till ett stort antal 

utvecklingsaktörer tror jag att materialet är mycket representativt för sin tid. 

 

Min undersökning har varit explorativ och rört sig inom områden som alltid berört varandra 

men som varit och är konfliktladdat med olika målsättningar och värden. Rakodi (2011) 

skriver att för att bedöma utvecklingsarbete måste vi vara medvetna om dess målsättning och 

denna tanke för jag med mig då jag tänker kring hur jag ska bedöma mitt eget arbete. Jag hade 

valt validitetskriterier utifrån Thagaard (1998) som har som målsättning att den kritiske 

läsaren ska bli övertygad om att forskningen utförts på ett förtroendegivande sätt samt att den 

förståelse som är följden utav ett projekt kan kopplas till tolkningar som har sin grund i annan 

forskning. För att skapa förtroende ville jag redovisa tydligt min egen förförståelse samt 

gjorde att val att låta de aspekter Rakodi belyser i sin egen framställning belysas ur ett 

religionspsykologiskt perspektiv för att kunna bedöma en relevans för analys utav religion. 
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Har jag lyckats väcka ett förtroende för min undersökning? Detta kan enbart läsaren besvara. 

Genom arbetet med Rakodis material skapade det en känsla av förtroende hos mig, hon 

lyckades övertyga mig om att hon är kunnig inom sitt område och den bekräftelse som media 

och andra forskare visat henne ökade detta förtroende och får mig även idag efter avslutat 

arbete att uppleva en reabilitet och relevans med att för att undersöka denna fråga kring 

analytiskt arbete utgå ifrån hennes arbete. Även DeMarinis (2011) arbete inger förtroende och 

upplevs starkt relatera till hur samhället i vår tid ser ut med både tillgångar och utmaningar. 

Hur jag sedan fört detta samman och de slutsatser jag gjort är upp till läsaren att bedöma. I 

relation till annan forskning relaterar jag till detta mer ingående i min empiriska reflektion 

men jag anser att kontextet visar på behov av att se religion ur nya perspektiv för att kunna nå 

de dimensioner som krävs för att skapa en förståelse och möjlighet till att kulturellt förankra 

arbete inom utveckling. Min egen målsättning med arbetet var att fördjupa min kunskap inom 

området och söka efter relevanta redskap, något jag upplever denna process har gjort och 

insikten är även att allt befinner sig inom en process där kunskap alltid kommer att utvecklas 

vilket gör att ingen slutsats inte kommer att vara föränderlig och kontextbaserad.  

 

Empirisk reflektion  
 

Tidigare forskning, resultaten ifrån RaD-studien men även inom andra ämnesområden, pekar 

mot en kulturell konstruktion utav värden som till högre grad än religiös tillhörighet influerar 

vad och på vilket vis en individ förhåller sig till världen, sig själv och sin omgivning (Noy 

2009). Forskning visar på ett starkt behov utav att kunna knyta an till en kulturell kontext för 

att skapa hållbart arbete, inom fredskapande arbete (Funk & Said 2010), mot barn som levt i 

krig (Betancourt, Khan & Tanver 2012) och skapa en förståelse kring individens och 

gruppens identitet (Bhatia 2012). Detta diskuterar inte på något vis sanningshalten i religiösa 

övertygelser utan är riktat mot en förståelse kring att det är attityden inom din kultur som 

skapar specifik tolkning utav religiösa berättelser vilket Silberman (2005) visar i sina exempel 

på våldsam eller fredlig aktivism. Vad en religionspsykologisk metod visar är ett sätt att 

arbeta med dessa konstruktioner genom att se religion som en unik meningsstruktur. 

Forskning kring hur dessa konstruktioner biberhålls, hur pass föränderliga de är, och hur 

specifika värden får fäste inom människan skulle bidra till utveckling utav vår kunskap inom 

detta fält.  

 

Bidrag  
 

Min undersökning har försökt finna ett sammanhang mellan två områden som historiskt varit 

starkt åtskilda av många olika anledningar. Jag känner att jag kan förstå splittring och 

argumentation ifrån fler håll än ett men vad jag anser att min undersökning gett är en öppning 

mot mer sammarbete då förståelse och vilja kanske inte är så långt ifrån som man först kan 

tro. Att sammanlänka kunskapen som Rakodi (2011) förmedlar kring utvecklingsarbete med 

den kunskap som finns kring människans sätt att skapa mening, hur hon konstruerar, 

biberhåller samt betydelsen utav den mänskliga identiteten både individuellt och i grupp tror 

jag kan vara välbehövd teori inom utvecklingsarbete både i praktiskt arbete och i strukturering 

utav policy och projekt. I en tid då religion väcker upp många olika känslor och tillskrivs 

många olika saker kan en förståelse kring religionens betydelse för individen och gruppen, 

som en existentiell meningsstruktur, kanske vara en väg till kommunikation och förståelse för 

vad som förenar oss mer än separerar oss.  
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Avslutande reflektioner  
 

Söker vi den här kunskapen för att vi, som västerländska agenter, ska kunna förankra projekt i 

en ny främmande kulturell miljö för våra egna syften? Söker vi hjälpa de individer som finns 

på plats? I så fall, vems värden ska styra prioritering utav vad som bör göras? Jag har tänkt på 

min by i Guatemala där en familj som hade lite extra pengar köpte en TV. Om basbehoven 

var täckta värderades denna apparat högre än bättre kvalité på mat, kläder och material till 

husbyggen. Om man som utomstående vill arbeta mot ett högre välmående och har hälsa som 

mål krävs en reflektion kring vad som begreppet välmående innebär för människorna där man 

befinner sig. Jag, personligen, kan tycka att TV-apparaten är onödig, men för dem var en TV 

en ljuspunkt, en kontakt med yttre världen, och en stor status symbol i grannskapet. 

Människorna levde i nuet, förväntade sig inte långa liv och hade svårt att relatera till argument 

som att barnen inte växte som de skulle, fick koncentrationssvårigheter i skolan etc. I deras 

värld kanske alla dör imorgon och då var det faktiskt TV-apparaten som skänkt mest glädje.  

 

Det blir en viktig punkt att förstå att denna analys gäller religionens funktion och betydelse 

inom en kontext, att förstå den på bästa vis för att kunna arbete mot ett ökat välmående hos 

befolkningen. Denna analys gäller inte att försöka bortförklara religiösa sanningsanspråk med 

att de enbart skulle vara ett svar på ett behov utav mening inom människan. Analysen berör 

ej, likt hela Rakodis (2011) studie, validiteten i religion. Enbart hur vi kan se och tolka 

främmande kontext. En teori kring meningsstruktur som den som Park (2005) och Silberman 

(2005) för fram utmanar, i mina ögon, inte religion i form utav religiös tro i sig, utan för fram 

de sociala och kulturella konstruktionerna som formar och påverkar oss. Att vi förstår hur de 

påverkar oss, och hur vi inom våra kontexter söker mening och tolkar våra upplevelser 

utmanar inte vår tro utan snarare utmanar separerande konstruktioner som i sig föder mer våld 

än en religiös övertygelse. Att använda sig utav, och arbeta med ett begrepp som existentiellt 

meningskap istället för ett koncept som religion, är inte heller utmanande för vår tro 

(sekulär/religiös eller vad vi kallar den) utan öppnar istället upp för analys som omfattar oss 

alla vilket förhoppningsvis kan leda till en vidare helhetsförståelse utav oss själva, vår roll och 

relation till omvärlden.  

 

Utvecklingsarbete vänder sig i stor grad mot människor som varit utsatta för ett trauma (eller 

flera trauman) och lever i hög stress som t.ex. på gränsen till svält, i starka 

beroendesituationer och ibland, i fall som migration, separerade ifrån sociala strukturer. 

Vidare arbete kunde gärna fokusera på hur man efter identifiering utav religionens 

funktion/dysfunktion samt kulturella resurser kunde arbeta med att finna metoder att tillämpa 

dessa kunskaper kliniskt för att t.ex. bryta destruktiva handlingsmönster både individuellt och 

kollektivt. Frågor som väckts hos mig är t.ex. hur fungerar ett meningssystem i samband med 

svält? På vilket vis påverkar trauman människans förmåga till tolkning och tillskrivning? vad 

ger en högre/lägre signifikans – vilka yttre faktorer påverkar?  

 

En vidare forskning som jag känner mig dragen mot efter detta arbete är även att undersöka 

hur människor som upplevt kollektiva trauman återskapar banden till sin kultur, tolkning och 

omskrivningsprocessen för att finna en ny mening och ny grund för ett bra liv. Denna process 

skulle jag vilja studera vidare då jag tror att den kunskapen skulle kunna vara behjälplig i 

arbete med människor i samhällen som nyligen upplevt trauman.  

 

Jag känner mig lite som en idealist när jag skrivit detta arbete, om hur vi kan arbeta mot ett 

välmående, då den aktuella situationen ute i ”verkligheten” är så präglad utav ekonomiska, 

sociala och individuella intressen. Men samtidigt tänker jag att vad är vi utan ett hopp om att 
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saker ska och kan förbättras? Om jag inte trodde att det kunde ske en förändring i värden 

kring konsumering, privatisering, sociala och mänskliga rättigheter – vad vore mitt arbete då 

värt? I Rakodis (2011) text finner jag fog för mitt hopp, jag tycker mig utifrån analysen kunna 

se skiften i målsättning och prioritering vilket ger inspiration till fortsatt arbete.  
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Sammanfattning 
 
 

I min undersökning vill jag utforska om en religionspsykologisk analysmodell kan få relevans 

inom utvecklingsarbete. I bakgrundsarbete och forskningsgenomgång kunde jag se 

förändringar i attityd gentemot religion och religiösa aktörer inom utvecklingssammanhang 

samt svårigheter i att använda sig utav ett begrepp som religion inom analytiskt arbete.   

 

Jag valde att lägga upp min studie utifrån en hermeneutisk metod där jag gjorde en jämförelse 

mellan en analysmodell framtagen inom utvecklingsstudier och en analysmodell framtagen 

inom klinisk religionspsykologi i syfte att analysera religionens betydelse för människan inom 

en specifik kontext. Jag skapade vissa delfrågor som jag såg som relevanta för att försöka 

besvara min frågeställning och utgick ifrån att det religionspsykologiska perspektivet behöver 

tillföra något relevant till förståelsen utav religion och analytiskt arbete inom utveckling som 

är kompatibelt med den syn på utveckling och målsättning som finns inom utvecklingsarbete 

idag: 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan DeMarinis (2011) och Rakodis (2011) 

analysmodeller i deras struktur och kontext samt tolkning utav koncept som mänsklig 

utveckling, religion, värden och välmående?  

 

Vad kan ett religionspsykologiskt perspektiv, utifrån DeMarinis (2011) modell och teorin 

ifrån Silberman (2005) och Park (2005) tillföra: a) diskussionen kring religion inom 

utvecklingsarbete? b) analytiskt arbete inom utvecklingsarbete? 

 

Är en religionspsykologisk analysmodell, utifrån DeMarinis analysmodell med tolkning av 

teori ifrån Silberman (2005) och Park (2005), kompatibel med behov inom utveckling? 

 

Analysmodellerna analyserades först utifrån sin struktur för att tydligt se vilka likheter och 

skillnader som finns dem emellan. Efter detta analyserades deras respektive kontext där jag 

gick in på historik, samhällssyn och tolkning av begrepp som religion, utveckling, kultur, 

värden och välmående. För att söka relevans hade jag som fokus att få fram det 

religionspsykologiska perspektivet för att sedan utifrån behov inom utveckling se hur vida en 

religionspsykologisk analysmodell kan användas inom utveckling för att nå den målsättning 

som finns. Som hjälp för att få fram detta perspektiv och tolka mina resultat har jag då haft 

teori ifrån Silberman (2005) och Park (2005). Park beskriver meningsuppbyggnad och hur 

religion kan tolkas in och få specifik mening. Detta bygger Silberman vidare på och visar 

vilken slags förståelse kring religion som faller fram då religion ses inom individens och 

kollektivets meningskonstruktion.  

 

I den historiska kontextanalysen fann jag ett förhållande mellan teori och praktiskt arbete 

vilket gav en förståelse kring vårt agerande som reflekterade vidare in i hur vi förhåller oss till 

varandra i världen idag. Genom att jämföra synen på utveckling, religion, kultur, värden och 

välmående skapade jag mig en bild utav vad som anses behövs prioriteras för ett gott 

mänskligt liv samt förståelse kring vad som gör att vi biberhåller tradition och utvecklar nya 

utgångspunkter. Vad som upplevs som relevant samt vad som setts som utmaningar kunde 

tolkas ur ett religionspsykologiskt perspektiv och nya möjligheter för analys framträdde. Jag 

drog som slutsats att analys utifrån ett sådant perspektiv når fram till både behov och 

målsättning inom utvecklingsarbete. 
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Bilaga 1. Organisatoriska studier 

 
När man ser på sambandet mellan religion och samhälle och politik blir religiösa 

organisationsformer en viktig del utav studiet. Till vilken del en traditionell form utav religiös 

organisation kvarstår eller förändras inom en religion, sekt eller samfund varierar samt om 

den har en lösare eller mer strikt form. Detta är aspekter som ofta inte tas under övervägande i 

analys utav religion men förståelsen utav deras natur och betydelse, likheter och skillnader 

mellan religiösa traditioner är viktig kunskap i övervägandet utav en roll av en religiös 

organisation inom utvecklingsarbete (Rakodi 2011). Det finns många diskussioner kring 

vilken roll organisationer ifrån det civila samhället skall ha inom utvecklingsarbete och 

politik. Organisatoriska uttryck av religiös verksamhet daterar mycket längre tillbaka än 

samtida debatt och politik samtidigt som många religiösa organisationer motsätter sig att bli 

kallade civila. Anledningen till detta är hur ”utvecklingsindustrin” som uppstod i 

västerländska länder med åtaganden mot en separation mellan stat och kyrka, en religiös 

opartiskhet, antingen har undvikit arbete med religiösa organisationer eller har behandlat dem 

som en NGO. När det gäller verksamhet ifrån NGOs har det numera setts hur de initiala 

antagandena om dess roll och mål inte levt upp till förväntningarna men de utgör fortfarande 

en viktig utvecklingspartner. Under 1990-talet, speciellt i USA, blev återkomsten av religion i 

den offentliga sfären i samhället en uppmuntran till regeringar att återskapa och förstärka 

band med religiösa organisationer för arbete med tjänsteutdelning och motverka sociala 

problem. Det har blivit accepterat att det fallande antalet i Europa tillhör undantaget och 

genom att staters roll i utförandet utav sociala tjänster minskat till fördel för privata, vinst och 

icke-vinst drivande, företag så har viktigt och ibland kontroversiellt bidrag ifrån religiösa 

organisationer tillkännagetts även fast det sällan integreras i policy. Förhöjd aktivitet av 

politisk islam, de ansedda höjda antalen av konflikt och våld mellan religiösa grupper och 

”the war on terror” har utmanat utvecklingsaktörers förståelse utav kontexten inom vilka de 

arbetar och strategierna som de utvecklar för att nå utvecklings mål. FBO´s hävdar ofta att de 

har bättre förutsättningar för utvecklingsarbete men det är svårt att besvara frågan om de 

verkligen gör det genom att det finns många olika religiösa traditioner med många olika 

organisatoriska former och det är svårt att bedöma en liten organisations del inom ett större 

kontext där många olika aktörer existerar. Vad som Rakodi anser vara mer möjligt är att 

undersöka på vilket vis en religiös organisation tillför något specifikt till skillnad ifrån en 

NGO. Där kan man mäta vilken slags aktivitet en religiös organisation väljer, val av 

medarbetare, användande utav volontärer, religiös symbolik etc. samt dess resultat och 

medverkan till utvecklingsmål, t.ex. reducering av fattigdom.  

 
Rakodi (2011) skriver att studera religion och samhälle involverar en analys av struktur, 

karaktär och agerande utav organisationer. Karaktär är kartläggningen utav det 

organisatoriska fältet för att ge kunskap om antalet organisationer, på vilken nivå och bredd 

de opererar. Detta är information som sällan existerar inom utvecklingsländer. Aktivitet ifrån 

NGOs, FBOs och andra aktörer registreras oftast inte förrän efter en längre tid medan projekt 

ifrån strukturerade religiösa organisationer, som den katolska kyrkan, ofta är 

väldokumenterat. Att försöka bedöma nivån och bredden utav en religiös organisation och 

dess roll i utvecklingsarbete är inte enbart svårt för att det är svårt att definiera dem och 

särskilja dem ifrån andra aktörer utan även för att det saknas systematisk information. När de 

blir utmanade till att bekräfta sina åsikter och arbete inom utveckling så erkänner religiösa 

organisationer själva att bristen av dokumentation försvagar dem och är en förlust. I vissa fall 

kan det vara önskvärt och möjligt för forskare att sammarbeta med religiösa organisationer för 

att förbättra deras dokumentationssystem. Om inte detta finns krävs signifikanta resurser för 

att kunna samla ihop övergripande information för att få en överblick utav situationen. Men 
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även utan tidigare information så går det att gradvis bygga upp en karta genom att börja med 

små specifika områden. För att kunna göra en uppskattning utav karaktärsdragen, insatserna 

och vad som särskiljer religiösa organisationer behövs detaljerade studier utav en grupp 

utvalda organisationer. För att kunna identifiera relevant grupp är ett tillvägagångssätt att 

skapa en typologi. En typologi kan användas för att analysera och jämföra organisationer men 

genom att organisationer skiljer sig på fler än en punkt har skapandet utav typologier mött 

motstånd. Specifikt är indelningen mellan sekulär och religiös organisation problematisk 

vilket leder analister att separera dem beroende på om och hur religion står bland deras 

målsättningar och aktiviteter. En typologi, utvecklad utav Hefferan (2009), för att förstå hur 

religion visar sig i en FBO är baserad på: 

 

 En organisations självdeskription 

 

 Vem som grundade och organiserade organisationen 

 

 Det valda kriteriet för ledare och förvaltare 

 

 Det valda kriteriet för anställda och volontärer 

 

 Ekonomiskt och annat stöd 

 

 Den organiserade religiösa utövandet bland anställda och voluntärer 

 

 Det religiösa innehållet i organisationens program 

 

 Det förväntade sambandet mellan religiöst innehåll och organisationens aktiviteter 

 

 Närvaron utav religiös symbolik 

 

Utifrån detta kan en religiös organisation bli klassificerad på en skala ifrån helt genomsyrad 

utav en tro, mot i mitten som ansluten till en tro och längst ner som helt sekulär. Typologin 

har använts för att studera religiösa organisationer och deras aktivitet i Latin Amerika och 

bedöms vara effektiv för att beskriva det sätt tro och religion är synligt i målsättningar, 

mission, program och ekonomiskt stöd.  

 

När det finns data tillgängligt kring nivå och bredd utav religiösa organisationer blir 

jämförelser mellan dem och icke-religiösa organisationer viktiga. Men då dyker även 

problemet upp med att kategorisera dem och därmed kan det vara av större vikt att identifiera 

en del utav de organisationer som är delaktiga i liknande aktiviteter och jämföra hur religion 

tydliggörs i deras målsättningar, aktivitet, arbetssätt och resultatet utav arbetet. Analys kan 

även innebära en jämförelse mellan varför de utför de arbetet de gör, t.ex. jämställdhet, nå de 

nödställda. Frågorna i guiden är till för en jämförande studie mellan flera organisationer men 

en studie utav en specifik organisation kan också vara värdefullt för organisationen själv eller 

för en potentiell utvecklingspartner. Frågorna kan t.ex. ställas för att skapa en förståelse kring 

vilken skillnad tron gör för en organisations arbete (Rakodi 2011). 
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Bilaga 2 
 

Inom RaD gjordes en studie på relationen mellan religion och välmående i Indien. Studien, 

utförd av White, Devine, Jha och Gaines (2010), utgick ifrån att välmående är det mål som 

finns för utvecklingsarbete och de tre roller som religion beskrivs ha för människor inom 

utvecklingsstudier och politik: en social identitet, en källa för samhälle och social service 

samt en källa för värderingar och aktoritet. Studien hade som mål att undersöka förståelsen 

och upplevelsen utav religion i det vardagliga livet på tre nivåer; samhälle, familj och 

individuellt. Detta definierade de i tre forskningsfrågor:  

 

 Den första berörde religion som en social identitet: Vad har den religiösa identiteten 

för betydelse för upplevelsen utav välmående hos olika sociala grupper?  

 

 Den andra frågan berörde religion som en upplevd erfarenhet: På vilket vis förmedlar 

religiös identitet människors agerande och beteende i det vardagliga livet?  

 

 Den tredje frågan erkände att varken religion eller välmående är ett statiskt begrepp: 

Hur förändras förståelsen utav religion och välmående och samspelet dem emellan 

över tid?  

 

Studien var komparativ, den försökte jämföra resultaten ifrån olika platser med olika nivåer 

utav utveckling: fyra stycken platser (två på landsbygd och två i stad) i två olika provinser, en 

rik med hög infrastruktur och en fattig och mindre utvecklad. Inom var plats försökte den 

även att jämföra resultat mellan olika kast och religiösa grupper. Studien utfördes inom 

utvalda byar och grannområden i städer utav två anledningar. Dels så uppfattas religion i 

Indien som någonting som man upplever i ett samhälle, inte en personlig tro, så det blev 

viktigt att lära känna det lokala kontextet och hur religion fungerade inom det, istället för 

individuell data. Den andra anledningen kom ifrån att informationen som söktes upplevdes 

känslig av respondenterna. Genom att den som genomförde studien blev känd inom samhället 

gjorde det möjligt för människorna att lära känna forskaren och för forskaren att komma 

närmre människorna och kunna samla in data med en hög kvalité. 

 

Studiet utfördes i tre steg: 

 

Först gjordes en profil utav området för att lära känna området och få en slags bild utav vilken 

roll som religion har i vardagslivet. Detta involverade observation, några nyckelintervjuer, 

deltagande uppgifter och fokus grupp diskussioner. Detta var som tillägg till den vanliga 

information som samlades in som berörde sammanställningen utav området i religiösa, kast 

och ekonomiska termer, institutioner, tillgång till tjänster etc. Kartläggningen utav området 

inkluderade inte bara kyrkor och moskéer utan även gravplatser, skrin, spirituella helare och 

platser dit människor inte vågade gå för de ansågs som hemsökta. För att undersöka hur 

religiös tro strukturerade tiden ställdes frågor kring årliga högtider samt dagliga och 

återkommande ritualer.  Människor tillfrågades även kring den religiösa strukturen och dess 

betydelse, om och i så fall på vilket vis den influerade politiskt arbete.  

 

Efter denna kartläggning gjorde de en undersökning utav 1200 hushåll, lika fördelat mellan de 

fyra platserna. Respondenterna var familjeförsörjaren eller deras gemål, med lika antal 

kvinnor och män. Syftet med undersökningen var att besvara den första frågan kring 

fördelningen utav välmående i materiell, relationell och subjektiva former. Målet var därför 

att samla in data ifrån alla olika religiösa grupper. För att besvara den andra och tredje frågan 
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var frågor kring religion och religiösa ritualer inkluderade i undersökningen. För att 

identifiera hur religion influerar människors vardagsliv och deras inställning mot förändring 

hade undersökningen sex olika sektioner med både objektiva och subjektiva element. De 

täckte: utbildning, uppehälle och tillgångar, tillgång till tjänster, förändringar i religiösa seder, 

hälsa och sjukdom, och relationer socialt stöd och sociala krav. De subjektiva elementen 

inkluderade frågor kring respondenternas åsikter kring sin tillgång till sociala tjänster som 

utbildning och sjukvård. Människor ombads även jämföra sin situation med sina grannars, hur 

det varit förr och i andra samhällen. Undersökningen avslutade med två sektioner som var helt 

subjektiva. Den första bad respondenterna att rangordna från 1 till 4 till hur stor del de höll 

med uttalanden kring deras sociala situation och hur de upplevde den. Den andra delen 

frågade kring värderingar och åsikter. Några frågor rörde specifikt religion och andra var mer 

generella. Överlag var de utvecklade för att ge en översikt över om respondenterna var mer 

traditionella(konservativa) eller mer liberala(moderna). Undersökningen var värdefull på 

många olika vis, specifikt gav den data till den första undersöknings frågan kring betydelsen 

utav religion för upplevelsen utav hälsa. Faktoranalys gjordes senare för att skapa ett 

välmående index vilket klargjorde faktorer för att testa nivå skillnader i välmående-skalan.  

 

Det tredje steget utgjordes av semistrukturerade intervjuer vars mål var att få en djupare 

förståelse kring hur religion figurerade i människors vardagsliv och deras tankar kring 

religion. 40 stycken preliminära och 40 stycken djupgående intervjuer utfördes på de olika 

platserna. Som tillägg till vilka specifika frågor som ställdes lyssnade intervjuaren till det sätt 

som respondenten talade på. Bredden utav både religion och välmående som ämnen till 

diskussion samtidigt som intervjuerna behövde vara lite samspelta för att kunna jämföras 

betydde att en relativt stark intervju guide användes. Detta inledde med en öppen fråga kring 

välmående och följde upp med att fråga om religion var viktigt för respondenten personligen. 

De tillfrågades sedan kring olika delar utav sina liv, vad som var viktigt för dem i var del samt 

hur de uppfattade att de själva låg till i relation till sina önskningar. De tillfrågades även kring 

vikten utav religiösa organisationer i arbete med omvårdnad och socialt stöd samt hur viktig 

de ansåg religion vara som källa till aktoritet och värderingar.  

 

Resultat 

 

White, Devine, Jha och Gaines (2010) presenterar sina resultat och visar hur undersökningen 

visade att förväntningarna på religion som finns inom litteratur till utvecklingsarbete är 

problematisk: 

 

 Alla respondenter visade att religion var viktigt i deras liv men dess betydelse skulle 

inte överdrivas. Det var enkelt att tillskriva något till religion som bättre kunde 

förklaras i relation till någon annan faktor, t.ex. nivå av framgång i samhället, 

geografisk plats eller kast.  

 Identitet och anknytning är mindre fixerat än vad litteraturen påstår. 

 Religion är viktigt för välmående men ger först och främst en moralisk ordning utifrån 

vilket samhället är byggt och individer agerar. Det kan också vara viktigt för personlig 

pietet och meningsskapande. 

 Idéer kring välmående är essentiellt sociala, fokuserade på familj och omgivning.  

 Välmående är också könsrelaterat. Speciellt kvinnors tillfredsställelse är konstruerat 

och inbäddat i familjens välmående.  

 Inom utvecklingslitteraturen är tillfredsställelse relaterat till en reducering i skillnaden 

mellan målsättning och uppnående, men den här studien relaterar tillfredsställelse över 

vad man har till ett socialt värde 
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 Familjen framträder som den viktigaste givaren utav värderingar och välfärd – 

inkluderat religiösa värden 

 Religiösa institutioner är sedda som platser för religiös dyrkan och religiösa aktoriteter 

(likväl politiker) är sedda med misstänksam respekt.  

 Förväntningarna utav religion inom utvecklingsarbete stämmer bäst in på den kristna 

upplevelsen utav tron, sedan muslimer, sikher och allra minst med hinduer. Detta kan 

bero på de skilda karaktärerna inom var religion men även på att utvecklingsstudier 

och politik kommer ifrån ett europeiskt/amerikanskt modernt kontext ur vilket även 

konceptet religion härstammar ifrån.  

 

Implikationer för policy och praktiskt arbete: 

 

 Religion är en del utav det vardagliga livet och behöver respekteras 

 Religion associeras med en moralkod medan utvecklingspolitik och program endast är 

små delar utav människors liv. Utvecklingssektorn bör därmed vara blygsam i sina 

mål och påståenden. 

 Utvecklingsaktörer bör lyssna uppmärksamt på vad som sägs då religiösa referenser 

används utan att projektera sina egna antaganden på främmande kontexter och dra 

snabba slutsatser. 

 Påståenden ifrån utvecklingsaktörer om religiösa organisationer bör baseras på deras 

arbete och karaktär, med deras religiösa identitet enbart uppmärksammad om den 

påverkar utvecklingsmål, till exempel uppmuntran eller avvisande utav social 

integration. 

 

 

 

 

 


