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Kapitel 1 

Inledning 

Sverige, i sällskap med andra nordeuropeiska länder, tillhör de mest sekulariserade i världen och kunskap 

och medvetenhet om vilken roll religion kan spela i människors vardagsliv är generellt svag. Det finns goda 

grunder för att påstå att detta också är sant inom utvecklingssamarbetet och att det får negativa 

konsekvenser för effektiviteten inom svenskt utvecklingsbistånd.1 

 

Så skriver SMR i sin dialogskrift ”Religion som tillgång i utvecklingssamarbetet”. Religion har 

länge varit ett ämne som inte diskuterats inom biståndsvärlden, bland annat på grund av 

föreställningen om att när människor får det bättre ekonomiskt kommer en nyfunnen rationalitet 

att ersätta ”bakåtsträvande” religiösa världsbilder.2  Religion har också betraktats som ett hinder 

för utveckling. Sedan slutet av 90-talet har det dock skett en förändring, då forskare såväl som 

olika aktörer inom utvecklingssamarbeten lyft upp religionen på agendan igen. De menar att 

religionens roll i människors liv och dess påverkan på utvecklingen inte längre går att förbise. 

Organisationer och aktörer har börjat uppmärksamma att om de inte tänker in religionens roll i 

sitt utvecklingssamarbete kan det få konsekvenser för effektiviteten i deras arbete. Religionens 

roll behöver lyftas fram och det krävs fortfarande mer forskning om hur religionen påverkar 

utvecklingssamarbeten.  

Trots att medvetenheten om religion har blivit större, finns det fortfarande områden där 

religionens roll i utvecklingssamarbeten inte diskuterats särskilt mycket. Ett sådant område är 

inom rättighetsbaserat arbete (RBA), där religionens roll ofta förbisetts. RBA handlar om att de 

mänskliga rättigheterna ska förverkligas och uppfyllas utifrån grundtanken att alla människor 

har grundläggande rättigheter, eller som brittiska ODI väljer att formulera det; ”A right based 

approach to development sets the achievment of human rights as an objective of development”.3 

RBA brukar ofta utgå från fyra grundpelare som handlar om deltagande, ansvarstagande, 

transparens och icke diskriminering.4 Framförallt handlar det om att se de bakomliggande 

                                                           
1 Jakobsson, Petter. Religion som tillgång i utvecklingssamarbetet: en dialogskrift. Bromma: Svenska 
Missionsrådet (2013), s.9 
2 Tomalin, Emma. “Religion and Right-Based Approach to Development.” Progress in Development Studies (april 
2006): 93-108, s.95 
3 Hamm, Birgitte I. “A Human Rights Approach to Development.” Human Rights Quarterly (The Johns Hopkins 
University Press) 23: 4 (Nov 2001): 1105-1031, s.1011 
4 Tomalin, Emma, Religions and Development, Abingdon, Routledge, 2013, s.129 
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strukturerna, snarare än att enbart minska symptomen som följer av fattigdom, genom att 

betrakta de politiska och sociala maktstrukturerna bakom orättvisor.5  

Den svenska biståndsmyndigheten Sida samverkar idag med 16 ramorganisationer. Ett av 

kriterierna för att bli en ramorganisation är att arbetet som utförs ska vara rättighetsbaserat.6 

Det rättighetsbaserade perspektivet tillämpas av FN och ett stort antal organisationer världen 

över. Rättighetsdiskursen beskrivs ofta i artiklar och policydokument som något universellt 

accepterat då den utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som antogs år 1948. 

Men UDHR har också kritiserats för att utgå från en sekulär och västerländsk världsbild som 

inte tagit hänsyn till religioners och kulturers värderingar.7  

Språket som används inom RBA betonar ofta individens frihet och rättigheter och sådana 

värderingar kan ibland stå emot de värden som betonas i religiösa kontexter,8 där värden som 

barmhärtighet, värdighet, lojalitet, tjänarsinne och solidaritet istället kan betonas.9 Det finns ett 

problem med att rättighetsdiskursen ofta ignorerar hur religionen formar människors normer 

och värderingar. Vad händer till exempel, när organisationer utifrån RBA arbetar med 

individens rättigheter när deras samverkanspartner istället betonar kollektivets betydelse och 

värden som tjänande? Språket som används inom RBA kan betraktas som opersonligt och 

själviskt, och trosbaserade organisationer (TBO) har mött partner som menar att det bygger på 

västerländska idéer.10 

Spänningen mellan de olika diskurserna visar att en reflektion kring RBA är viktigt. För TBO:s 

som ofta arbetar med människor i vilkas liv religionen spelar en mycket betydelsefull roll, är 

behovet möjligen ännu större. TBO har ofta tillgång till både ett rättighetsspråk och ett 

generositetspråk och har därför en potentiellt viktig roll i att kunna tolka mellan de olika 

språken. Därför har jag valt att intervjua personer från tre svenska TBO:s (Erikshjälpen, PMU 

                                                           
5 Darrow Mac, Amparo Tomas. ”Power, Capture, and Conflict: A Call for Human Rights Accountability in 
Development Cooperation.” Human Rights Quarterly (The John Hopkins University Press) 27:1 (2005): 471-538, 
s. 486 
6 SIDA, Kriterier för civilsamhällesorganisationers behörighet som – ramorganisation inom anslagsposten Stöd 
genom svenska organisationer i det civila samhället – strategisk partnerorganisation inom anslagsposten för 
Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet, Edita, 2011, s.14 
7 Tomalin,2013, s.126 
8 Tomalin, “Religion and Rights-Based Approach to Development.” The Winners and Losers from Rights-Based 
Approaches to Development Conference. Manchester: School of Environment and Development (The 
University of Manchester), 2005, s.6 
9 Dugbazah, Justina. The Relationships between Values, Religious Teaching and Development Concepts and 
Practices: A Preliminary Literature Review. Working Paper 33, University of Birmingham: Religions and 
Development Research Programme, International Development Department, 2009, s.8 
10 Intervju med E3 
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och Svenska kyrkans internationella arbete) för att undersöka hur de uppfattar och motiverar 

RBA teologisk och i relation till religiösa värderingar. Jag kommer presentera studiens dilemma 

utifrån tidigare forskning och därefter formulera studiens syfte och frågeställning. 

Presentation av dilemma utifrån tidigare forskning 

Under de senaste tjugo åren har det forskats och skrivits mycket om RBA och idag arbetar en 

stor del av biståndsorganisationerna, inklusive TBO utifrån RBA. Trots detta finns det 

fortfarande relativt lite forskning som tar upp problemen och möjligheterna med att arbeta 

rättighetsbaserat i länder, där religionen spelar en central roll i människors liv.  

Tidigare forskning har fokuserat på relationen mellan religion och mänskliga rättigheter, bland 

annat utifrån spänningar mellan universalistiska och relativistiska tolkningar av de mänskliga 

rättigheterna och olika tolkningar av rättigheter utifrån religiösa perspektiv. Det finns också 

mycket forskning att tillgå om RBA:s roll i utvecklingssamarbete och i bakgrundskapitlet 

presenterar jag delar av denna forskning.  Forskaren och direktorn för Centre for Religion and 

Public Life vid Leeds University, Emma Tomalin deltog under sex år i det stora brittiska 

forskningsprojektet vid University of Birmingham om ”Religion and Develeopment”. Hon 

visar i sin forskning på en komplex bild, där religion både motverkar och främjar de mänskliga 

rättigheterna. Jag har i den här studien valt att utgå från Tomalins forskning för att formulera 

studiens frågeställningar och använda hennes forskning om RBA som teoretiskt ramverk. 

Anledningen är att Tomalin fokuserar på både problemen och möjligheterna med RBA utifrån 

ett teologiskt perspektiv.  

I sin artikel ”Religion and Right-Based Approach to Development” menar Tomalin att 

rättighetsdiskursen alltför sällan tagit hänsyn till hur olika kulturella och religiösa traditioner 

format människors etik och värderingar.11 Hon menar att det beror på att religion så länge varit 

ett bortglömt ämne inom biståndsvärlden. Tomlin hävdar att 

The adoption of a model of rights that excludes other moral discourses reveals an underlying anxiety about 

engaging with religion, which is embedded in the assumptions and methods of the western development 

project. This is both reflected in and compounded by the absence of any consistent research agenda on 

religion and development.12 

I den forskning som gjorts om RBA och i policydokument har religionens roll och betydelse 

ofta hamnat i skymundan. Just därför, menar Tomalin, har rättighetsdiskursen kritiserats för att 

                                                           
11 Tomalin, 2006, s.94 
12 Ibid, s.94 



7 
 

den marginaliserat människor i Syd. Trostraditioner kan ha helt andra mål för ett bra liv än de 

som nämns i RBA. Det kan handla om andlig utveckling, relationer och om att hålla fast vid 

traditioner, istället för om individens frihet.13 Det finns ett stort behov av att de mänskliga 

rättigheterna tolkas med respekt för olika religiösa och kulturella traditioner, anser Tomalin, 

istället för att, som idag, förstås utifrån ramverket av en sekulär liberalism.14 Det är enligt 

Tomalin ett ofrånkomligt krav om RBA ska kunna behandlas som ett globalt samtalsinstrument.  

Unless development policies and practices reflects on the”moral base” of society, then they are unlikely to 

achieve their aims and may well run the risk of doing more harm than good. While the “moral base” of 

western liberal societies is no longer directly shaped by its religious heritage, with those societies now 

relying on logic and natural law to establish what is rights and wrong, in many other cultures remains an 

important influence on people`s understanding of how they should behave, the rights they deserve and the 

duties that they have.15 

FN och andra aktörer inom utvecklingssamarbetet har erkänt att det finns en klyfta mellan teori 

och praktik inom RBA.16 Tomalin hävdar att en av orsakerna till denna klyfta är att religionens 

och kulturens roll i människors liv förbisetts, och att religionen i allra högsta grad formar 

människors val och värderingar. Samtidigt anser hon att kopplingen mellan de mänskliga 

rättigheterna och religion är komplex, eftersom olika religioner både kan arbeta för och emot 

olika mänskliga rättigheter.17  

Tomalin anser att om aktörer inom utvecklingssamarbeten ignorerar religion kan det leda till 

större motsättningar och i vissa fall ett avståndstagande från de mänskliga rättigheterna. ”The 

Asian value debate” under 1990-talet är ett exempel på detta menar Tomalin. Östasiatiska 

framstående ledare hävdade att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR) var 

baserade på en västerländsk förståelse av individens rätt, och de ansåg att rättighetsdiskursen 

ignorerat traditionella asiatiska värderingar.18 Bland annat hävdade de att östasiatiska 

traditioner betonade kollektiva skyldigheter och värden, som social harmoni och respekt för 

auktoriteter istället för individens rätt.19  

Den asiatiska värderingsdebatten har i sin tur kritiserats av de som menar att de som 

förespråkade de ”asiatiska värderingarna” enbart gjorde det för att de ville behålla gamla 

                                                           
13 Tomalin, 2005, s.22 
14 Tomalin, 2013, s.143 
15 Ibid, s.125 
16 Tomalin 2013 s.129 
17 Ibid, s.124 
18 Tomalin, 2006, s.97 
19 Ibid, s.99 
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sedvänjor. Debatten har också kritiserats av de som menar att asiatiska värderingar inte ska 

polariseras mot de mänskliga rättigheterna, eftersom värderingar som tolerans och frihet även 

varit viktiga delar av de asiatiska kulturerna och därför inte bör betraktas som ett västerländskt 

påfund.20 Tomalin fokuserar i sin forskning dock i huvudsak på de kritiker som menar att de 

mänskliga rättigheterna och olika religiösa traditionernas värderingar kan mötas.  

Tomalin uppmärksammar att det finns grupper som anser att rättighetsdiskursen måste 

omformuleras för att fungera i religiösa kontexter. I samband med 50-års firandet av UDHR 

skrevs dokumentet ”A Universal Decleration of Human Rights by the World´s Religions”21 där 

idén om ansvar och skyldighet lagts till i varje artikel av UDHR. I artikel 18 går det bland annat 

att läsa ”Everyone has the duty to promote peace and tolerance among different religions and 

ideologies”.22 Genom att omformulera de mänskliga rättigheterna till att också innefatta 

mänskligt ansvar hoppades initiativtagarna av dokumentet på att göra rättighetsdiskursen mer 

aktuell i icke sekulära kulturer.23 

Tomalin förespråkar vad hon kallar ”overlapping consensus” mellan olika religiösa och 

kulturella tolkningar av rättigheterna. Det handlar varken om att ställa de mänskliga 

rättigheterna och traditionella värderingar mot varandra eller om att sätta likhetstecken dem 

emellan. Istället menar hon att det handlar om att försöka se hur olika moraliska diskurser kan 

stödja värderingar som de mänskliga rättigheterna.24 Tomalin försöker hitta beröringspunkter 

där religiöst inspirerad etik och rättighetsdiskursen möts. Dock betyder inte det att RBA i 

utvecklingsländer enbart ska förstås utifrån religion menar Tomalin:  

I am interested to investigate the benefits and constraints of adopting a more participatory approach that 

pays attention to the ways religious identities and values promote values such as human rights. Religion is 

one basis for such an “overlapping consensus”, yet has been largely ignored by rights-based approach to 

development25 

Tomalin ger flera exempel på denna överlappning och menar till exempel att de 

kvinnorättsgrupper i Malaysia som arbetar med religion och kultur ofta når bättre resultat än de 

som inte gör det.  De lagar som inte går i linje med samhällets värderingar är ofta svåra att driva 

                                                           
20 Ibid, s.97 
21“A Universal Decleration of Human Rights by the World´s Religions”, 
http://gcwr2011.org/pdf/UDHRWR_en.pdf, (läst 2015-05-08) 
22 Ibid, s.13 
23 Tomalin, 2005, s.13 
24 Tomalin, 2006 s.94 
25 Ibid, s.94 

http://gcwr2011.org/pdf/UDHRWR_en.pdf
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igenom.26 Tomalin har i sin forskning också studerat det rättighetsbaserade arbetet i en indisk 

hinduisk kontext, där skyldigheter, eller dharma formar en stor del av etiken i en hinduisk 

kontext måste detta beaktas när organisationer arbetar utifrån RBA.27 I UDHR beskrivs det att 

alla människor har samma rättigheter, men Tomalin menar att många världsbilder har en mycket 

mer begränsad syn på vilka rättigheter en människa har rätt till.  Rättigheterna kan till exempel 

se olika ut beroende på vem du är (man/kvinna) och hur du lever. I vissa kulturer måste 

människor först utföra sin religiösa plikt innan de kan göra sig förtjänta av rättigheter. Tomalin 

förespråkar utvecklingssamarbeten, där organisationer är uppmärksamma på de eventuella 

spänningar som kan finnas mellan sekulära och religiösa tolkningar av de mänskliga 

rättigheterna, där olika värden betonas.28  

Tomalin anser att TBO har en viktig roll i detta arbete med ”overlapping consensus”, där fortsatt 

forskning behöver undersöka hur TBO arbetar med värderingar och rättigheter i 

utvecklingssamarbeten. Hon bedömer också att det behövs vidare empirisk forskning av bland 

annat teologer om hur rättigheterna tolkas i olika kontexter.29 Detta, menar hon är centralt för 

att kunna överbrygga klyftan mellan teori och förverkligande av de mänskliga rättigheterna 

inom RBA. 

Utifrån Tomalins forskning ser jag att det finns ett behov att studera detta fortfarande relativt 

outforskade ämne. Jag har valt att undersöka hur svenska kristna TBO (Erikshjälpen, PMU och 

Svk) ställer sig till att arbeta rättighetsbaserat. För dem är det idag en förutsättning att arbeta 

rättighetsbaserat för att kunna få statliga medel från Sida, frågan är om de enbart har anammat 

begreppet eller om de har reflekterat teologisk kring RBA? Det här blir en viktigt och central 

fråga utifrån Tomalins förslag på vidare forskning. Hur resonerar TBO kring att arbeta 

rättighetsbaserat utifrån sin kristna tro? Utifrån den frågan, och utifrån Tomalins forskning, är 

det betydelsefullt att undersöka hur TBO relaterar till det språk som används inom RBA i 

förhållande till det språk och värderingar som är centrala för deras partner i Afrika och Asien 

vilka ofta verkar i en mer religiös kontext. Dessutom är det av vikt att undersöka hur TBO 

hanterar den spänning som Tomalin diskuterar mellan de sekulära rättigheterna och de religiösa 

tolkningarna av de mänskliga rättigheterna. Studien bidrar till ökad kunskap om religionens roll 

                                                           
26 Tomalin, 2013, s.225 
27 Tomalin, 2005, s.15 
28 Tomalin, 2005, s.22 
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i utvecklingssamarbeten, både utifrån TBO egna perspektiv och i deras möte med människor 

som lever och verkar i en religiös värld. 

Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre kristna trosbaserade organisationer, 

(Erikshjälpen, PMU och Svk) uppfattar rättighetsbaserat arbete i relation till religiösa 

värderingar. Jag kommer använda mig av en kvalitativ intervjumetod och kommer utifrån 

studiens syfte utgå från följande frågeställningar: 

• Hur motiverar kristna trosbaserade organisationer rättighetsbaserat arbete teologiskt? 

• Kristna trosbaserade organisationer rör sig i olika värderingssammanhang, dels relaterar 

de till Sida och därmed till ett rättighetsspråk, dels relaterar de till partner i Afrika och Asien, 

som ofta lever i en kontext starkt präglad av religion. Hur förhåller sig de kristna 

trosbaserade organisationerna till de olika värderingssammanhang som de rör sig i? 

Centrala begrepp 

Rättighetsbaserat arbete (RBA) - RBA är ett arbetssätt inom utvecklingssamarbeten som 

handlar om deltagande, ansvarstagande, transparens och icke diskriminering.30 

På engelska används två olika begrepp för att beskriva arbetssättet. Rights-based approach och 

Human rights-based approach (HRBA). HRBA handlar framför allt om de mänskliga 

rättigheterna, som de uttrycks i UDHR och som stater kan förhålla sig till. RBA inkluderar fler 

rättigheter, till exempel rätten till att äga land.31 I den här uppsatsen har jag använt mig av det 

svenska uttrycket RBA, där jag inkluderat beskrivningarna från både de engelska HRBA och 

RBA.  

Utvecklingssamarbete - Jag har använt termen ”utvecklingssamarbete”, då detta är den term 

Sida och de tre utvalda organisationerna framförallt använder sig av när de beskriver sitt arbete.  

Religiösa värderingar - Detta är ett brett begrepp som kan ha flera olika betydelser. Såväl 

religion och kultur formar människors världsbild och värderingar och det i sin tur formar ofta 

deras syn på olika koncept inom utvecklingssamarbeten.32 Det är svårt och ofta omöjligt att 

särskilja, vad som är format av kultur och vad som formats av religion eftersom de är så 

sammankopplade i varandra, vilket jag inte heller tänker försöka göra i den här studien.  

                                                           
30 Tomalin, 2013, s.226 
31 Banik, 2010, s.37 
32 Dugbazah, 2009, s.8 
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Religion är för många människor en moralisk bas som påverkar hur de ser på världen och vilka 

värderingar som blir viktiga. Värden som ofta betonas i religiösa kontexter kan handla om 

solidaritet, lojalitet och barmhärtighet.33 World Values Survey (WVS) är ett globalt 

forskningsprojekt som bland annat undersöker hur människors tro påverkar deras värderingar. 

En av deras mest uppmärksammade studier är kulturkartan, där länder placeras utifrån centrala 

värden på två axlar,34 resultaten visar att i länder där religionen spelar en stor roll (som till 

exempel i Indonesien där 98 % av befolkningen menar att religionen spelar en stor roll i deras 

liv), betonas traditionella värderingar som värdesätter familj, kollektivet, solidaritet och respekt 

för auktoriteter. Sekulära värderingarna betonar istället individens frihet högt och individens 

självförverkligande. I användningen av begreppet religiösa värderingar i den här uppsatsen 

fokuserar jag på de värderingar som också brukar kallas traditionella.  

Trosbaserade organisationer (TBO) - TBO delar ofta flera av de sekulära organisationernas 

karaktärsdrag, men Elisabeth Ferris som är chef för Kyrkornas världsråds utvecklingssamarbete 

lyfter fram två egenskaper som särskiljer dem. Hon menar att människor som arbetar i TBO 

ofta är motiverade av sin tro och att de ser det som en skyldighet att utifrån sin tro arbeta för en 

bättre värld. TBO har ofta stora naturliga kontaktnät både på hemmaplan och i världen genom 

kyrkor, moskéer och andra religiösa gemenskaper. 

Faith-based organizations are unique players in the international humanitarian community in that they are 

rooted in their local communities and yet have global reach. Their large constituency give faith-based 

organizations the potential to play a powerful role in advocacy and public awareness35 

Ferris lyfter fram dessa karaktärsdrag, samtidigt som det inte finns det någon tydlig definition 

av vad en TBO är. Bristen på en definition är ett problem. Det kan bland annat leda till 

svårigheter när det gäller finansiering, eftersom det kan finnas risk för givare att över- och 

undervärdera religionens betydelse i organisationen.36  

Forskarna Heidi Unruth och Ronald Sider menar att det inte fungerar att tala om TBO som en 

entydig grupp, då det kan handla om allt från en församling som söker bidrag till sin kyrka, till 

en liten, icke statlig organisation som arbetar utifrån en kristen värdegrund. De ser därför ett 

                                                           
33 Ibid, s. 8-9 
34 World Values Surveys “Findings and insights” http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (läst 
2015-05-01) 
35 Ferris, Elisabeth. ”Faith based and secular humanitarian organisations’.” International Review of the Red 
Cross, 2005: 311-325, s.325 
36 Sider Ronald, Heidi Rolland Unruh. ”Typology of Religious Characteristics of Social Service and Educational 
Organizations and Programs.” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31:1, 1 nars 2004: 109-134, s.110 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
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behov av att dela in TBO i olika kategorier, bland annat för att se i hur hög grad religiösa tron 

manifesteras. På den ena delen av skalan hamnar organisationer där den religiösa tron är 

påtaglig inom alla nivåer av arbetet. På den andra sidan av skalan hamnar de helt sekulära 

organisationerna (se bild s. 12).37  För att placera organisationerna i olika kategorier har 

forskarna utgått från olika faktorer som bland annat handlar om hur de uttrycker sitt uppdrag, 

huruvida arbetet sker i religiösa miljöer, vad de anställda och ledningen har för religiös identitet, 

var deras finansiering kommer ifrån och hur den religiösa tron i sin verksamhet.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationerna som jag valt att studera hamnar någonstans i mitten av skalan i det Sider och 

Unruth väljer att kalla ”Faith-Affiliated organzations” I dessa tros-anslutna organisationer kan 

arbetets religiösa grund t.ex. märkas i organisationens policydokument och i dess värdegrund. 

De anställda inom organisationen behöver inte dela organisationens tro (utom möjligtvis 

ledningen), men de måste respektera organisationens värderingar. Dessa organisationer brukar 

inte betona religionen, men de visar ofta genom hemsidor och liknande att de arbetar utifrån ett 

religiöst budskap med ordlösa medel, genom att till exempel visa kärlek och 

omhändertagande.39 

                                                           
37 Ibid, s.119-120 
38 Ibid, s.121 
39 Ibid 
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Kapitel 2 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt, val av material, urval och 

genomförandet av studien. Jag diskuterar även etiska övervägandena och frågor som rör 

validering.  

Kvalitativ forskningsintervju 

För att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor har jag främst använt mig av kvalitativa 

forskningsintervjuer. Den kvalitativa intervjun fokuserar på ett färre antal informanter än vad 

till exempel en kvantitativ studie skulle göra och koncentrerar sig på informantens upplevelse 

och förståelse av ämnet.40 I den här uppsatsen handlar det om informanternas tankar kring RBA 

och teologi inom utvecklingssamarbete och metoden. Jag har använt mig av semistrukturerade 

intervjuer, vilket betyder att jag förberedde ett antal intervjufrågor utifrån det valda ämnet som 

jag sedan ställde till alla informanter.41 Det var för att de skulle kunna reflektera över samma 

frågor. Utifrån de tankar som informanterna lyfte ställde jag följdfrågor för att fördjupa mig 

ytterligare i de olika frågor som uppstod under samtalets gång. Den kvalitativa intervjun är en 

mycket användbar metod när det handlar om att få empirisk kunskap om informanternas 

erfarenheter inom det utvalda ämnet.42  

Primärmaterialet i uppsatsen kommer från de intervjuundersökningarna jag genomförde med 

åtta anställda personer från de tre TBO jag valt. Jag intervjuade nio personer, men en av 

inspelningarna gick inte att avlyssna pga. tekniskt fel. Då mina anteckningar från den intervjun 

var mycket begränsade, valde jag att inte inkludera den i studien.   

Den källkritik som är relevant i förhållande till mitt material är att de intervjuade personerna är 

nära relaterade till organisationerna och att det finns skäl att de därför vill lyfta fram en positiv 

bild av sina organisationer. Samma problem gäller även hemsidorna; de är ju organisationernas 

presentation av sig själva. Samtidigt är uppsatsens syfte att undersöka hur de trosbaserade 

organisationerna själva reflekterar kring frågorna och då anser jag att intervjumaterialet 

kommer närmast detta mål. Det var också intressant att organisationerna medvetet valde ut 

intervjupersoner som i viss mån var kritiska till RBA och dess arbetssätt. 

                                                           
40 Steinar Kvale, S. B, Den Kvalitativa Forskningsintervjun. 2:8 red. Lund: Studentlitteratur AB 2009, s.45 
41 Anna Davidsson Bremborg ”interviewing” i Michael Stausberg, Steven Engler (red): The Routledge Handbook 
of Research Methods in the Study of Religion. New York: Routledge, 2014, s.312 
42 Kvale, 2009, s.121 
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Informanterna kommer från tre trosbaserade organisationer: Erikshjälpen PMU och Svk, 

Organisationerna har valts utifrån ett antal kriterier. Kriterierna har varit att de ska vara 

medlemmar i Svenska Missionsrådet, att de ska ha en tydlig kristen grund, att deras främsta 

uppgift ska vara utvecklingssamarbete i utlandet. Från början hade jag inget kriterium gällande 

organisationernas storlek men insåg snabbt att vissa organisationer var för små för att 

inkluderas, då de bedrev en verksamhet utan några anställda. Ytterligare kriterium lades alltså 

till som grund för uppsatsen, att det skulle finnas ett huvudkontor med anställda. Det var också 

viktigt att ha med organisationer med olika kyrkliga traditioner för att få en mer varierad bild 

av TBO.  

Alvesson lyfter fram två huvudprinciper i urvalet av informanter.43 Det handlar om 

representativitet och kvalitetsurval, vilket betyder att det bland intervju personerna ska finnas 

en bredd och variation för att få en så heltäckande bild av ämnet som möjligt. Därför valde jag 

personer med olika bakgrund, arbetsuppgifter, ålder och kön. I kvalitetsurvalet har jag varit 

noga med att få personer som både är engagerade och har erfarenhet av organisationens arbete. 

Dessa kriterier har varit nödvändiga för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Av de 

åtta informanterna är tre män och fem kvinnor. I analysen har jag inte jämfört organisationerna 

utan fokus var att se vilka tankar som fanns hos SMR:s medlemsorganisationer. 

Den kvalitativa intervjumetoden är på många sätt väldigt användbar då den jämfört med till 

exempel en enkätundersökning ger en mycket mer fördjupad bild av ämnet. Men det finns också 

svårigheter, till exempel när det gäller tolkningen av materialet. Det är möjligt att två personer 

skulle tolka och koda materialet på helt olika sätt och därför komma fram till helt olika resultat. 

Ingen kunskap som jag hämtar från de genomförda intervjuerna kommer att berätta om en 

absolut sanning. Däremot kommer den ge större förståelse för hur TBO reflekterar kring RBA. 

Det handlar främst om att beskriva informanternas uppfattningar och förhållande kring ämnet. 

Kvale menar att det är viktigt att den som intervjuar strävar efter att i största möjliga mån vara 

”objektiv i förhållande till subjektiviteten.”,44 detta kallar han ”reflexiv objektivitet”.  Alvesson 

lyfter i sin bok fram komplexiteten med den kvalitativa intervjumetoden och förespråkar att 

intervjuaren ska använda sig av en reflexiv referensram. Detta betyder att hela tiden bedöma 

ämnet utifrån olika synvinklar och ifrågasätta det egna resultatet och lyfta fram alternativa 

tolkningar på materialet.45 Reflexivitet menar han ska genomsyra hela undersökningen. 

                                                           
43 Alvesson Mats, Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet, Malmö, Liber AB, 2011, s.61 
44 Kvale,2009, s.260 
45 Alvesson, 2011, s.120 
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Samtidigt förespråkar Alvesson en pragmatism som handlar om att det finns gränser för 

reflexiviteten. Forskaren måste försöka hålla tillbaka tvivlet och ifrågasättandet för att kunna 

komma fram till ett resultat.46 Denna reflexiva pragmatism har jag använt som utgångspunkt i 

studien.  

Jag har varit noggrann med att följa de etiska riktlinjer som finns inom den valda metoden, 

bland annat genom att följa de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet presenterar i sina 

forskningsetiska riktlinjer47om, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Jag har meddelat alla medverkande om syftet med studien i. Efter det har de alla 

personligen haft möjlighet bestämma om de vill medverka i studien. I ett andra mejl till dem 

som valt att delta i studien berättade jag om möjligheten att när som helst avbryta sin 

medverkan, såväl innan som efter intervjun. Jag har också meddelat dem om att deras 

medverkan kommer att vara anonym men att det i studien kommer att framgå vilken 

organisation de arbetar för, samt att materialet från intervjuerna enbart kommer användas för 

denna studie.  

Genomförande 

I studien har jag följt de sju olika stadierna som Kvale presenterar i sin bok.48 

Tematisering 49 – Studien inleddes med att jag gick på ett forum som SMR anordnade 6 

november 2014 i Uppsala, där frågor kring RBA och teologi diskuterades. Därefter inhämtade 

jag material om RBA, vilket hjälpte mig att formulera uppsatsens ämne och syfte. 

Planering 50 – Under planeringen satte jag upp kriterier för vilka organisationer som skulle ingå 

i studien och bestämde mig för vilka och hur många som skulle intervjuas. Jag kontaktade 

organisationerna jag valt ut och bad dem att komma med förslag på personer, som jag kunde 

intervjua. Jag kontaktade sedan de potentiella informanterna med mer detaljerad information 

och betonade deras anonymitet, samtyckeskrav och liknande.51 

                                                           
46 Ibid, s.122 
47 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: 
2002, s.6 
 
48 Kvale, 2009, s.113 
49 ibid s.120-123 
50 ibid s.118 
51 Ibid s.84-85 
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Intervjun52 – Informanterna fick själva bestämma plats och tid för intervjuerna. Alla intervjuer 

utom en skedde på organisationernas huvudkontor. En intervju skedde via Skype (tyvärr blev 

inspelningen på den här intervjun bitvis dålig och vissa moment föll bort). Jag spelade in alla 

intervjuer vilket gjorde att jag inte behövde föra anteckningar och att jag istället uppmärksamt 

kunde lyssna på informanten. Utifrån de teman som uppkom under intervjuerna ställde jag 

följdfrågor. Jag var noga med att följa de etiska riktlinjer och intervjuerna tog cirka 40 minuter. 

Jag försökte ställa öppna frågor som inte var ledande. 

Utskrift53 – Då utskrifterna är översättningar från ett muntligt till skriftspråk har jag under 

transkriberingen varit noggrann med att anteckna sådant som kan ha betydelse för tolkningen 

av texten, såsom skratt, suckar och liknande. Samtidigt har jag försökt ge texten en 

skriftspråklig karaktär, vilket till exempel gjorde att jag undvek att skriva in alla pauser, 

betoningar mm. När jag har citerat informanterna har jag ibland omformulerat meningarna så 

att de blir mer skriftspråkliga, dock utan att förändra innehållet. Då informanterna är anonyma 

har de blivit uppkallade efter nummer utifrån vilken turordning jag intervjuade dem i med en 

bokstav utifrån vilken organisation de tillhör (Till exempel betyder E2 att det var den andra 

personen jag intervjuade på Erikshjälpen) 

Analys 54 – Jag analysera de transkriberade intervjuerna genom kodning. Jag valde ut nyckelord 

och centrala meningar utifrån mina frågeställningar. Efter kodningen kategoriserade jag de 

segment jag hade genom att leta efter teman och mönster. Utifrån de mönster jag fann, skapade 

jag de strategier som jag lyfter fram i resultatdelen. 

Validering 55 – Valideringen har genomsyrat varje steg av processen.  Det har handlat om att 

kritiskt granska studien, dess slutsatser och till sist kontrollera studiens resultat Genom att 

ständigt ha studiens syfte som utgångspunkt och förhålla sig till det genom studien så har 

sannolikheten ökat för att komma fram till ett trovärdigt slutresultat. Ett trovärdigt slutresultat 

får studien genom att ha giltiga argument som både ska vara försvarbara och övertygande  

Rapportering 56 – Jag har rapporterat resultatet och metoderna av undersökningen på ett sätt så 

att det ska vara intressant och läsbart för läsaren, samtidigt som jag följt de vetenskapliga 

kriterierna. 

                                                           
52 Bremborg, 2014, s.315 
53 Kvale, 2009, s.196- 197 
54 Bremborg, 2014, s.317 
55 Kvale, 2009, s.267 
56 Ibid, s.287  
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Kapitel 3 

I denna del presenteras en bakgrund om RBA och även en kort presentation av hur RBA tolkas 

inom Sida, SMR och av TBO:s, samt hur de beskriver olika spänningar som de upplever med 

att arbeta rättighetsbaserat. 

RBA i utvecklingssamarbete 

År 1948 antogs FN-deklarationen om Mänskliga Rättigheter (UDHR) av FN:s 

generalförsamling. Mänskliga rättigheter har sedan dess ofta beskrivits som ”den enda politiskt 

moraliska idé som vunnit universell acceptans”.57 Ändå fanns det länge en stor förtegenhet inom 

biståndsbranschen kring just mänskliga rättigheter och deras relation till utvecklingssamarbete. 

Det finns flera teorier om varför RBA under 1990-talet började utgöra ett nytt och tydligt 

paradigm.58 1980-talet började FN diskutera ”Rätten till utveckling” efter påtryckningar från 

utvecklingsländer, 1986 deklarerade FN; 

 "The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all 

peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political 

development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized" (Artikel 1).59  

En annan teori menar att det främst handlade om Kalla krigets slut, då distinktionen mellan 

politiska, civila, ekonomiska och sociala rättigheter blev allt mer försvagade.60 FN finansierade 

också flera konferenser runt om i världen som behandlade rättighetsfrågor och alltfler inom 

området förespråkade att de mänskliga rättigheterna skulle sammanlänkas med 

utvecklingssamarbetet.61 Detta inspirerade många av civila samhällets organisationer att inrikta 

sig mer på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i sitt arbete och de såg det som ett nytt 

förhållningsätt i deras arbete för social rättvisa.62
 

Troligen påverkade alla dessa förändringar och händelser utvecklingen och i början av 2000-

talet var rättighetsdiskursen grundläggande för många aktörer inom utvecklingsområdet. RBA 

blev ett nytt paradigm inom utvecklingsarbetet och började påverka policydokument, hemsidor 

                                                           
57 Higgins E. Tracy E. Regarding Rights: An Essay Honoring the fiftieth Anniversary of the Universal Decleration 
of Human Rights Introduction: Locating Culture, Identity and Human Rights Symposium in Celebration of the 
Fiftieth Anniversary of the Universal Declaration of HR, Colum. Hum. RTs. L. Rev. 225, 1999: 225-247, s.225 
58 Kindornay, Shannon, James Ron and Charli Carpenter. “Rights-Based Approaches to Development: 
Implications for NGOs.” Human Rights Quarterly, The Johns Hopkins University Press, 34:2 (Maj 2012): 472 – 
506, s 477 
59 UN, General Assembly. “Declaration on the Right to Development”. (Dec 1986): s.1 
60 Kindornay 2012, s.478 
61 Ibid, s.478 
62 Hamm, 2001, s.1010 



18 
 

och den allmänna retoriken inom stora delar av utvecklingssamarbeten världen över.63  

Samtidigt ansåg många inom utvecklingsorganisationer att detta inte innebar någon större 

förändring, eftersom de länge arbetat utifrån rättighetsdiskursen även, om det inte alltid 

formulerats.64 

Tidigare utgick organisationer och aktörer inom utvecklingssamarbetet från den 

behovsbaserade modellen. Dessförinnan var det välgörenhetsmodellen som gällde.65 I den 

behovsbaserade modellen stod mottagarens behov i centrum och de fattiga och utsatta fick 

själva ge uttryck för sina behov. Genom samarbete mellan givare och mottagare försökte man 

sedan tillgodose behoven.  Denna modell har bland annat fått kritik för att inte förändra de 

fattigas situation långsiktigt och för att modellen inte betraktar orsaken till problemen och 

mottagaren stannar i rollen av att karaktäriseras utifrån sina behov.66  Välgörenhetsmodellen 

handlade framför allt om generositet och om att en välvillig givare ansåg sig veta vad de 

nödställda behövde.67 

RBA har omvandlat behov till rättigheter och välgörenhet till skyldighet.68 I 

rättighetsperspektivet är individen det aktiva subjektet som utvecklar förmågan att kräva sina 

rättigheter istället för att som i den behovsbaserade modellen mera ses som ett objekt för olika 

insatser. Distinktionen är viktig eftersom den bidrar till att de som tidigare betraktats som 

välvilliga, solidariska givare, istället har ansvar och skyldigheter. FN har betonat detta som en 

av grundpelarna i RBA: 

A human rights-based approach identifies rightsholders and their entitlements and corresponding duty-

bearers and their obligations, and works towards strengthening the capacities of rights-holders to make their 

claims and of duty-bearers to meet their obligations.69 

Idag arbetar många biståndsorgan uttryckligen utifrån RBA bland annat FN:s alla organ som 

UNDP, UNICEF, biståndsmyndigheter som t.ex. Sida och ett stort antal organisationer i det 

                                                           
63 Uvin, Peter. “From the Right to Development to the Right-Based Approach: How `Human Rights" Entered 
Development.” Development in Practice (Taylor and Francis Ltd on behalf of Oxfam GB) 17:4/5 (Aug 2007): 597-
606, s.599 
64 Kindornay 2012, s.479 
65 UNICEF. Introduction RBA and Its Principles. u.d. http://www.advocate-for 
children.org/advocacy/rights_based_approach/introduction (läst 04-06-2015)  
66 ibid 
67 Martin, Jakob Kirkemann Boesen and Tomas. Applying a rights-based approach, an inspirational guide for 
civil society. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2007, s.10 
68 Uvin , 2007, s.602 
69 OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights. Frequently Asked Questions on a Human Rights-
Based Approach to Devlopment Cooperation. Geneva: United Nations, OHCHR, 2006, s.15 
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civila samhället som OXFAM.70  Många av biståndsorganisationerna anser att 

rättighetsdiskursen inneburit en betydelsefull förändring inom utvecklingssamarbeten som 

påsikt kommer att förändra människors förhållningsätt till utveckling. 

En av de positiva aspekter med att koppla samman de mänskliga rättigheterna och 

utvecklingssamarbete är att de mänskliga rättigheterna är universella till sin karaktär, vilket 

betyder att de är något människor världen över kan förhålla sig till och som gör det till ett 

internationellt användbart instrument.71 RBA har också fokuserat på diskriminering, ojämlikhet 

och orättvisa, vilket i sin tur lett till betoning på legala och institutionella reformer. Genom att 

betona på nationella och internationella organisationers och myndigheters skyldigheter menar 

förespråkare att en långsiktig förändring är mer sannolik än om tonvikten ligger på motiv som 

solidaritet och medkänsla.72  

RBA har ibland beskyllts för att inte uppmärksamma komplexiteten som ligger bakom 

utvecklingssamarbetets metoder.73 Det finns en otydlighet i vad RBA är och vad det ska 

innehålla: Vems rättigheter ska prioriteras? Är vissa rättigheter viktigare än andra? Vad innebär 

det att vara rättighetsbärare och skyldighetsbärare? Dessa frågor måste, enligt kritiker, 

diskuteras mer flitigt, så att det kan råda större enighet i vad RBA är och hur det ska 

genomföras.74 Daniel Banik menar att lokala normer och värderingar måste diskuteras i relation 

till RBA i mycket högre grad än vad som görs. Han frågar sig också om ledare i 

mottagarländerna verkligen är övertygande om rättighetsdiskursen, eller om de känner krav från 

internationella aktörer att acceptera dem75 

I en del utvecklingsländer anser politiker och tjänstemän att deras länder påtvingats RBA. De 

menar att mottagarländerna själva borde varit med och formulera RBA utifrån sina lokala 

kunskaper.76 Rättighetsdiskursen har till exempel beskyllts för att vara för individfokuserad, då 

den uppmuntrar individen att sätta sina egna intressen framför kollektivets. Fokus hamnar, 

endast på individen och hennes frihet medan mindre fokus läggs på värden som gästfrihet och 

omsorgen om medmänniskor.77 Kritiken om att RBA skulle vara individfokuserad har sin tur 

                                                           
70 OHCHR 2006, s.5 
71 Banik, Daniel. “Support for human rights-based development: reflections on the Malawian experience.” The 
international Journal of Human Rights, 14:1 (2010): 34-50, s.34 
72 Ibid, s.34 
73 ibid, s.39 
74 Ibid, s.40 
75 Ibid, s.40 
76 Ibid, s.40 
77 Higgins, 1999, s.235 
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ifrågasatts, då mänskliga rättigheter ofta har varit utgångspunkten för folkrörelser och grupper 

som kämpat för frihet och jämlikhet runt om i världen.78 

Sida om RBA 

Sverige har under lång tid associerats med ett engagemang för de mänskliga rättigheterna inom 

sina utvecklingssamarbeten. Mellan 1950 och 1994 gick bland annat 40 % av Sveriges officiella 

bistånd i södra Afrika direkt till anti-kolonialistiska och anti-apartheid befrielserörelser.79 

Mänskliga rättigheter har länge utgjort en normativ bas för Sida i arbetet för att minska 

fattigdomen i världen och verksamheten har på senare tid formulerats utifrån RBA. Enligt Sida 

ska allt arbete nu genomsyras av rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv.  

Det svenska utvecklingssamarbetet ska även präglas av ett rättighetsperspektiv, vilket utgår från FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och innebär att fyra principer ska tillämpas i 

utvecklingssamarbetet: icke-diskriminering, deltagande, öppenhet och insyn, samt ansvarstagande och – 

utkrävande.80 

Dessa principer ska också tillämpas av de ramorganisationer som Sida stöder. År 2014 delade 

Sida ut 1,6 miljarder kronor till sina sexton ramorganisationer.81 Det huvudsakliga målet med 

att stöda organisationer inom det svenska civilsamhället är att de i sin tur ska kunna bistå det 

civila samhällets aktörer i utvecklingsländerna. Deras uppdrag är bland annat att arbeta för 

demokratisering och för mänskliga rättigheter bland fattiga och diskriminerade grupper.82 SMR 

är en av dessa ramorganisationer och Svenska kyrkan. Sida förnyade inte ramavtalet med PMU 

2014, bland annat på grund av att de ansåg att PMU:s arbetssätt inte var tillräckligt 

rättighetsbaserat.83 

Svenska Missionsrådet (SMR) 

De tre valda organisationerna i uppsatsen är alla medlemmar i SMR och som ramorganisation 

till Sida har de tagit tydlig ställning för RBA. Det går bland annat att läsa i dokumentet ”Svenska 

                                                           
78 Ibid s.235 
79 Cornwall Andrea, Celestine Nyamu-Musembi. “Putting the ‘rights‐based approach’ to development into 
perspective.” Third World Quarterly, 2004, 8 ed.: 1415-1437, s.1427 
80 SIDA, ”Sidas riktlinjer för ramorganisationer inom stöd genom svenska organisationer i det civila samhället”, 
April 2014, s.4 
81 Sida, ”Om samarbetet med det civila samhället Stöd till svenska organisationer genom avtal om rambidrag” 
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missionsrådets policy för rättighetsperspektivet”.84 I detta dokument framgår det att 

rättighetsperspektivet är förankrat i SMR:s egen värdegrund. 

Varje människa är skapad till Guds avbild och hennes människovärde är därför givet av Gud och 

okränkbart. Guds kärlek är villkorslös och omfattar alla människor utan undantag. Gud är livets Gud och 

verkar ständigt i världen för ett liv i fullhet, tillgängligt för alla. Som Guds avbild har varje människa 

förmåga och ett uppdrag att ta ansvar. Att leva i Guds sändning innebär att urskilja och bekämpa orättfärdiga 

maktstrukturer och livsförnekande system, som diskriminering, ojämlikhet och andra former av förtryck. 

Gud är en Gud som ger makt åt de maktlösa och ger de förtryckta deras rätt. Med makt följer ett särskilt 

ansvar. Alla har vi moraliska skyldigheter gentemot våra medmänniskor och är kallade till att ta ansvar för 

varandra.85 

Dokumentet följer i övrigt i stort sett samma grundprinciper som Sida, men med en förankring 

i den kristna tron. Det betonar att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla människor, då de 

menar att de är universella. I dokumentet lyfts det också fram att människor har moraliska 

skyldigheter gentemot varandra. 

Erikshjälpen86 

Erikshjälpen har en mycket informativ hemsida. Det går att hitta information om deras arbete, 

deras historia, deras årsrapporter och om deras värdegrund mm. Delar av hemsidan är också 

tillägnad deras Second Hand-butiker som är en stor och viktig del av deras insamlingar. 

Erikshjälpen är en insamlingsstiftelse som grundades år 1967. 

Erikshjälpen bygger sitt arbete på en kristen värdegrund där de bland annat betonar människans 

okränkbara värde och hennes rätt till ett värdigt liv. De betonar särskilt barnens behov av 

omsorg och skydd men lyfter också fram att jorden ska brukas och inte förbrukas då den är 

Guds skapelse. 

På hemsidan framgår det tydligt att Erikshjälpen arbetar utifrån RBA. Rättighetsbegreppet 

används regelbundet på både hemsidan och i årsredovisningen och de ger flera exempel på hur 

de arbetar utifrån RBA. 

Rättighetsperspektivet genomsyrar alla Erikshjälpens utvecklingsinsatser. Påverkansarbete och 

opinionsbildning för barns rättigheter inkluderas i allt arbete. Att stärka kapaciteten hos de organisationer 

                                                           
84 Svenska Missionsrådet, ”Svenska missionsrådets policy för rättighetsperspektivet”. Policydokument, Svenska 
Missionsrådet, 2014  
85 Ibid, s.3 
86 Information är hämtat från Erikshjälpens hemsida http://www.erikshjalpen.se/ (läst 2015-04-29) 

http://www.erikshjalpen.se/
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vi samarbetar med är också ett viktigt arbetsområde. Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen 

på barns rätt till utbildning, hälsa och trygghet och skydd. 

Utbildning, hälsa, trygghet och skydd är Erikshjälpens stora fokusområden och de utgår från 

Barnkonventionens olika artiklar för att styrka att detta arbete utgår från barnens grundläggande 

rättigheter.  

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU)87 

PMU har en egen hemsida och är alltså inte en del av Pingströrelsens hemsida. Där går det att 

finna mycket information om deras arbete, om deras samarbetspartner, utbildningsmaterial mm. 

PMU är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan och är en av de största kristna 

biståndsorganisationerna i Sverige. Deras värdegrund bygger enligt hemsidan på att varje 

människa är skapad av Gud och har ett okränkbart värde. Jesus ses som en viktig förebild i 

arbetet: 

Gud älskade människan så mycket att han blev människa genom Jesus Kristus, för att möjliggöra försoning, 

befrielse och upprättelse. Jesus liv efter döden ger framtidshopp, både för den här tiden och för evigheten. 

Denna kärlek motiverar oss att själva bli sanna människor bland utsatta människor. 

De betonar att människans behov kan vara både materiell och existentiellt och arbetar med 

samhällsförändring som omfattar båda dessa perspektiv. PMU vill vara en god förebild i att 

forma ett gott samhälle där Guds vilja får råda. 

På sin hemsida lyfter PMU fram fyra områden som betonar hälsa, hjälp till självhjälp, 

katastrofarbete och utbildning. De arbetar för en långsiktig förändring där människor kan vara 

med och påverka sina egna liv. De ser också att det ibland behövs akuta insatser genom 

katastrofhjälp och i detta sammanhang om att få människans värdighet upprättad. I sitt arbete 

vill de verka ”för fred och demokrati, för mänskliga rättigheter och jämställdhet samt för en 

rättvis fördelning av resurser och ett hållbart utnyttjande av naturen” 

I de beskrivningar som finns på hemsidan råder det ingen tvekan om att PMU arbetar utifrån 

RBA, då detta arbetssätt nämns både i deras arbetsmetoder men också i deras övergripande mål; 

PMU:s övergripande mål är att bidra till ett mångfacetterat och interagerande civilt samhälle, där människor 

har förutsättningar att utkräva sina rättigheter och förändra sina livsvillkor, och där makthavare uppfyller 

sina skyldigheter  

                                                           
87 Informationen är hämtat från PMU:s hemsida http://www.pmu.se/ (läst 2015-04-29) 

http://www.pmu.se/
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PMU var tidigare en av Sidas ramorganisationer, men förlorade sin ramstatus år 2014, de fick 

senare en förlängning till 2017 för att ställa om sin verksamhet. De kan också fortfarande söka 

finansiering från Sida via SMR. Sida menade att det fanns brister i internkontrollerna och att 

PMU hade ett svagt rättighetsbaserat arbetssätt.88 

Svenska kyrkans internationella arbete (Svk)89 

Svenska kyrkans internationella arbetes hemsida är integrerad i Svenska Kyrkans hemsida.  Det 

är tydligt att de är en del av Svk framför allt på grund av namnet. Svenska kyrkans mission 

bildades år 1874 som en del av Svk och efter andra världskriget bildades Lutherhjälpen. Idag 

utgör de båda Svenska Kyrkans internationella arbete. De är medlemmar i SMR, men har också 

egen ramstatus hos Sida. 

Som kristen och världsvid kyrka anser Svk att den är sänd med uppdraget att vara Guds redskap 

i världen. De arbetar utifrån ett fokus på människan, skapelsen och korset. Det handlar om att 

se människans som Guds avbild och se till att hon inte kränks, om att förvalta skapelsen och att 

verka för försoning och fred utifrån att Jesus försonat världen. 

Genom samarbetspartner världen över arbetar de bland annat med hälsa, jämställdhet, hållbar 

försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor. Det framgår tydligt på hemsidan att de verkar 

rättighetsbaserat, då mycket fokus läggs på påverkansarbete: ”Vi ser människor som 

rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete: vi vill stärka människors 

egen förmåga och möjlighet att förändra” 

TBO:s kritik av RBA 

Trots att de flesta av informanterna i intervjustudien är mycket positivt inställda till RBA lyfter 

flera också fram en komplexitet med att som TBO arbeta rättighetsbaserat. 

Flera informanter har arbetat i sammanhang och länder där kollektivet är viktigare än individen. 

De lyfter upp problemen med att rättighetsdiskursen ibland är för individfokuserad, vilket kan 

vara problematiskt menar E2: ”Talar du bara om dig själv och dina rättigheter, så blir du själv. 

och ensam, och vem kan förse dig med dina rättigheter då?”. Tre av informanterna använder 

                                                           
88 PMU, ”PMU får inte förnyat ramavtal med Sida” http://www.pmu.se/aktuellt/-pmu-far-inte-fornyat-
ramavtal-med-sida_17785 (läst 2015-05-26) 
89 Informationen är hämtat från Svk hemsida http://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete (läst 2015-04-
29) 

http://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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just uttrycket ”Att bli ensam med sina rättigheter”. E3 menar att ord som beroende får en 

alldeles för negativ klang i det västerländska individualiserade samhället: 

 Västvärldens strid för mänskliga rättigheter, har ibland gjort att man blivit väldigt ensam (…) Beroendet 

skapar en ömsesidighet och det handlar inte om att någon har makt över någon annan utan om att man visar 

varandra respekt och lyssnar in. (E2) 

Några av informanterna ställer sig också frågan om var gränsen går om människan själv ska 

definiera sina rättigheter: ”Är det en rättighet att få barn?” P2 betonar att för att slippa att just 

bli ensam med sina rättigheter krävs det att någon stödjer rättighetsbäraren: ”Huvudansvaret 

ligger egentligen inte på den som äger rätt, utan på den som ska ansvara för att rätten 

tillgodoses”. Som kristen menar P2 därför att det är lättare att tala om skyldigheter

  

Jag tycker att det här med rättigheter egentligen är ganska svårt, för man skriker det rätt ut, men till vem? 

Det enda som jag kan tänka som kristen är att mitt ansvar som medmänniska och medkristen är att inte gå 

förbi, där har jag en skyldighet. Jag tycker det är väldigt mycket lättare att prata om skyldigheter. (P2) 

Om rättigheter betonas för starkt menar P3 att RBA kan bidra med att förminska människan. 

Hen menar att det finns en risk att det är andra som uttrycker vilka rättigheter som 

rättighetsbärarna behöver; ”Ni behöver mer jämställdhet, mer demokrati och dittan och dattan”. 

Det blir en slags ny imperialism, menar P3, och anser därför att dialog är viktigt. Alla 

informanter betonar vikten av att varje människa har såväl rättigheter som skyldigheter och att 

det blir problematiskt om fokus enbart hamnar på rättigheterna, som flera menar är risken med 

att det ofta görs inom RBA. P2 betonar att skyldigheter och rättigheter alltid måste gå hand i 

hand. Hos både de mest utsatta och de mest privilegierade måste både rättigheter och 

skyldigheter betonas, ”Det är sidor av samma mynt och måste alltid gå tillsammans” (P2).  Detta 

anser även E2 och menar att även som barn har man skyldigheter jämte sina rättigheter; ”Man 

kan inte säga, jag har rättighet att bli mätt och du blir utan”(E2). 

S2 anser att ett problem med RBA är att rättighetsdiskursen i Nord ofta förutsätter att människor 

i Syd är färdigarbetade med frågan om ”human dignity”, men hen menar att stora delar av Afrika 

inte är det.  Det finns därför en svårighet enligt S2 att arbeta med rättigheter om de inte först 

arbetar med och talar om människans grundläggande värde. 

Om du inte erkänner en människas fulla värdighet så kan du också underkänna hennes fulla mänskliga 

rättigheter. Där jag tror vi skiljer oss mest idag i Nord och Syd så är det i synen på kvinnors och barns 

värde. Om inte kvinnor och barn har samma värde som vuxna män, och flickor inte samma värde som 

pojkar, så finns det inte heller någon möjlighet att komma till vägens ände med lika rättigheter. (S2) 
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RBA har ett stort fokus på relationen mellan medborgare och stat. En fråga som lyfts under 

intervjuerna handlar om vad som händer med skyldigheter och rättigheter i möten på mikronivå, 

till exempel i mötet mellan två individer. P1 menar att det är relevant att tala om hur vanliga 

medborgare ska förhålla sig utifrån rättigheter och skyldigheter mot varandra. Var får den 

moraliska aspekten av de mänskliga rättigheterna plats, de skyldigheter och rättigheter som inte 

går att lagstifta om, men som är centrala för människor världen över? P1 menar att det finns en 

förväntning från Sida att civilsamhället ska påverka staten och dess lagar: ”Man tror att staten 

är garanten för att de mänskliga rättigheterna efterlevs, men då tänker man ju inte in hela 

samhället, man tar inte med civilsamhället. För lagstiftningen räcker inte!” 

P1 anser att de mänskliga rättigheterna, som de uttrycks av Sida blir för instrumentella. Sidas 

kritik mot PMU har bland annat handlat om att de inte varit tillräckligt rättighetsbaserade, då 

de inte ska ha påverkat myndigheter och stater i tillräckligt hög grad. Hen menar att som 

folkrörelse arbetar de med ”kultur, normer och förändrande beteende” och är övertygade om att 

det arbetet också kan leda till långsiktig förändring, då det bygger relationer för samverkan.  

Det finns en känsla av att svårigheterna för civilsamhället att påverka på nationell nivå inte 

diskuteras i så hög grad som de borde. P1 anser att Sida inte värderar de moraliska informella 

skyldighetsbärarna tillräckligt mycket. Till exempel nämns könsstympningen i Kenya som ett 

exempel där lagstiftningen inte tillämpas på grund av kultur och normer.  

Om man får människor att vilja sluta könsstympa så behöver man ju till slut ingen lagstiftning. Har man ett 

samhälle som lever efter goda, etiska, moraliska normer och värderingar som funkar för medborgarna så 

behöver man inte lagstifta. (P1) 

 P1 anser att FN inkluderar de här perspektiven i sin tolkning av RBA, men att Sida inte gör 

det. Hen menar att det kan bero på att Sida har en tydligare politisk agenda. 

Sida är ju politiskt och det finns en tydlig politisk agenda och då vinner ju alla de politiska 

ramorganisationerna eftersom det passar Sida bra. Men folkrörelser och andra organisationer som arbetar 

med kultur, normer och det långsiktiga får inte samma genomslag. (P1) 

P3 menar också att RBA fungerar bra mellan myndigheter och medborgare, men att det är 

betydligt mer komplext i mötet mellan två människor.  

Vem är rättighetsbärare och skyldighetsbärare när två människor möts på gatan? Hur blir vi du och jag med 

varandra? Och i det kan vi sen börja fundera över hur vi respekterar varandras utrymme, behov och 

förutsättningar. Rättigheterna fungerar inte mellan två människor. (P3) 
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Hen menar att det därför är mycket viktigt att förstå de makthierarkier som finns mellan 

människor (t.ex. mellan män och kvinnor) för att upptäcka de svårigheter som finns när 

människor möts och vilka konsekvenser det får för RBA.  

Tre informanter betonar att de arbetar mycket utifrån moraliska skyldigheter och rättigheter på 

individnivå: ”Som barn har man en skyldighet att gå i skolan och ta tillvara och förverkliga sina 

egna rättigheter”. E1 menar att de främst arbetar med RBA på ett moraliskt plan, men blir osäker 

när jag frågar om de använder den terminologin. En av informanterna betonar att civilsamhället 

främst är en moralisk skyldighetsbärare.  

Ett annat problem som lyfts fram i samband med RBA handlar om att det inte finns någon tydlig 

beskrivning i vad det betyder att arbeta rättighetsbaserat. Till exempel i hur olika rättigheter 

ställs mot varandra, t.ex. kvinnors gentemot stammens rätt. Vems perspektiv ska väga tyngst? 

P3 anser att hela diskussionen om rättigheter är väldigt komplex. 

Jag tycker rättigheter är väldigt komplext. Vi svänger oss mycket slarvigt med den termen. Det ska vara 

rättighetsbaserat, men det kan i stort sett betyda ingenting för det urvattnas så. Så om man bara säger att 

man arbetar rättighetsbaserat så får man en check – då är det klart, men om någon sen skulle fråga hur man 

egentligen uttrycker det här så är det inte lika enkelt. 

P3 menar att det finns en osäkerhet i hur de ska arbeta med rättigheter, då det inte finns några 

färdiga manualer. För att kunna arbeta med rättigheter förespråkar hen att de ska ha deliberativa 

dialoger, som handlar om att i respekt för varandras värdegrunder, analysera arbetet och samtala 

för att finna ett gemensamt utrymme och mötas på mitten för att kunna agera tillsammans. 

S1 betonar att RBA är ett mycket viktigt koncept men menar att det finns en viss oro att när 

Sida myntar ett koncept ändras alla dokument så att allt plötsligt handlar om rättighetsbärare. 

Frågan S1 ställer är om strategierna alltid i grunden fångat upp rättighetsbärarnas vilja och 

arbetar utifrån den förändring som de vill se. S1 menar om de ska skriva om rättighetsbärare i 

sina dokument finns det också en förpliktelse att arbeta tillsammans med dem. 

Det är jätteviktigt att säkerhetsställa att rättighetsbärarna varit med om att bestämma vad som är bra bistånd. 

Annars finns risken att det bara blir politiskt korrekt bistånd, som kan låta väldigt vackert på pappret. (S2) 

Sammantaget menar flera informanter att det fortfarande finns spänningar och problem med 

RBA. Några informanter betonar svårigheterna med att rättighetsdiskursen är för 

individfokuserad. De menar att det finns risk att bli ensam med sina rättigheter och en informant 

anser att ord som beroende kan fått en för negativ betydelse i det västerländska samhället. En 

av informanterna anser att det som kristen är lättare att tala om skyldigheter och anser att det är 
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nödvändigt att först diskutera människans värde innan det går att diskutera människans 

rättigheter Den moraliska och allmänmänskliga aspekten av RBA inte diskuteras tillräckligt 

mycket av Sida menar några informanter och de anser att det är problematiskt att 

rättighetsdiskursen hamnar på en politisk nivå. De menar att det finns ett behov av att de som 

folkrörelse ska arbeta med normer och kultur. Fler informanter anser att det också finns en risk 

att RBA framför allt inneburit en retorisk förändring och att det är viktigt att diskutera vad det 

verkligen innebär att arbeta rättighetsbaserat.  

 

Kapitel 4 

I det här kapitlet redovisar jag de resultat jag funnit utifrån studiens frågeställningar. 

Resultatet besvaras genom att lyfta fram strategier för hur TBO förhåller sig till de olika 

värderingssammanhang de rör sig i. Genom dessa strategier kommer det också framgå hur 

organisationerna motiverar RBA teologiskt.  

Kontextualiserar 

Alla informanter anser att RBA kan vara ett användbart begrepp och samtalsinstrument i de 

sammanhang där de arbetar, men flera informanter menar också att rättighetsterminologin är 

problematisk. De anser att det är svårt att använda ordet rättigheter i en del kulturer där de 

arbetar. Flera informanter använder därför en annan terminologi i sitt arbete och 

kontextualiserar språket så att det passar den lokala kontexten. Till exempel menar E2 att det i 

en östasiatisk kontext att det fungerar bättre att tala om harmoni istället för rättvisa. I länder 

där det inte fungerar att tala om rättigheter anser E2 att fred är ett mer användbart ord. 

Flera använder ordet peace istället, ett begrepp för att säga att man vill ha fred. För att få fred måste det 

finnas någon fördelningsmöjlighet; även den utsatte, den svage, måste få vissa rättigheter annars blir det 

inte fred. Så man ändrar lite på orden, men det är samma saker man arbetar med för att åstadkomma fred. 

(E2) 

P3 anser att rättigheter är ett användbart begrepp, men anser också att det är ett problematiskt 

ord i många av de kulturer där de arbetar. Hen menar att rättighetsdiskursen kan låta 

västinfluerat och anser att ord som integritet och dignitet är mer passande. 

Jag vet att det är problematisk med rättigheter i många kulturer. Man beskriver det på andra sätt för att 

försöka komma åt det som handlar om att ge människor dignitet. Ge dem dignitet, ge dem en självkänsla. 

Det betyder ju egentligen samma sak fast med andra termer. Det är ju risk att mänskliga rättigheter är 
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konstruerat i väst och man har inte gjort det tillsammans med andra länder och då blir det lätt en pålaga i 

många länder. Det är lätt att det missuppfattas även om intentionerna är goda. (P3) 

I länder som Egypten och Etiopien menar de informanter som arbetat där, att det är omöjligt att 

tala om mänskliga rättigheter. P2 utgår ifrån sina erfarenheter i Egypten, ”Jag arbetade med 

Egypten förut och där kan man knappt använda begreppet mänskliga rättigheter. Det känns bara 

som en västinfluerad propaganda. Men våra kristna partner, de förstår” (P2). 

Svårigheterna med att tala om rättigheter betyder inte att organisationerna upphör att arbeta 

utifrån RBA. Istället anser de att det är nödvändigt att hela tiden kontextualisera sitt arbete och 

använda sig av en annan terminologi. I Egypten använder de sig t ex av ordet respekt i 

samarbetet med sina muslimska partner. I samarbetet med kristna utgår de ifrån den kristna tron 

i arbetet för de mänskliga rättigheterna. P2 hävdar att om RBA utgår ifrån det lokala språket, 

kontexten och kulturen får arbetet också mycket större effekt. 

E3 anser att rättighetsdiskursen är mycket användbar i hens arbete, men menar att det ibland är 

problematiskt att använda rättighetsterminologin i de kristna miljöer där de arbetar. 

I kristna miljöerna använder man av tradition ett annat språkbruk som är mycket mer känsloladdat, som 

uppfattas som mera varmt. Där kan språkbruket med rättigheter upplevas som lite hårt och opersonligt och 

kan uppfattas som det är något jag bara driver för min egen skull och min grupps skull. (E3) 

E3 menar att det kan ”skala av det känslomässiga språket, såsom kärlek och generositet som i 

väldigt hög grad är språk som används i våra kyrkliga sammanhang”. E3 anser att TBO i större 

grad ska kunna förklara RBA utifrån teologiska termer och kombinera ”kyrkliga” begrepp som 

generositet med det som språk som används inom rättighetsdiskursen.  

P1 betonar att en människas motivation till förändring måste komma inifrån henne själv och 

utgå ifrån ett språk som tilltalar henne. Hen menar att det sällan är en politisk agenda från t.ex. 

FN som vägleder människan, utan istället den egna tron eller en ideologi. Därför menar hen att 

mänskliga rättigheter är ett användbart verktyg i arbete, men betonar också att det inte får 

övergå i en ”mänskliga rättigheters-fundamentalism”. Det här uttrycket har hen hört myntas av 

en kvinna på FN, som menar att de mänskliga rättigheter nästan blivit som en ny religion, som 

inte kan ifrågasättas eller problematiseras.  P1 betonar att rättigheterna hela tiden måste 

kontextualiseras. Alla informanter betonar betydelsen av att kontextualisera rättigheterna 

utifrån den kultur där de arbetar. Detta verkar redan ske i organisationernas arbete eftersom 

informanterna menar att det är en förutsättning för samverkan.  
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Sju av de åtta informanterna anser att de mänskliga rättigheterna är universella medan en av 

informanterna menar att de mänskliga rättigheterna bygger på västerländska värderingar. Men 

flera har mött åsikten att rättighetsdiskursen bygger på ”västerländskt tänkande” hos sina 

samarbetspartner. P2 menar att det finns ett stort behov av ett ”ödmjukt lyssnande” från 

organisationerna som arbetar i Syd. 

 Det handlar det om att lyssna och fråga; ”Vad tror ni, vad finns det för problem och möjligheter?” Våra 

lösningar här i Sverige kanske inte alltid är de som kommit längst och är de bästa när det gäller människors 

lycka eller ens demokrati. Vi tror vi har kommit längst på alla områden men jag tycker nog inte det. Vi har 

saker att komma med, men det måste finnas ett lyssnade och en ödmjukhet från vår sida som jag ofta tycker 

saknas. (P2) 

Att arbeta utifrån den lokala kontexten beskrivs inte alltid som enkelt och det ses som en svår 

balansgång att väga de egna värderingarna mot de värderingar de möter. Flera informanter ger 

exempel på komplicerade situationer, t.ex. när de som organisation går in och stöttar en enskild 

individ i samhällen som betonar kollektiva värden. 

Vi måste vara försiktiga med hur vi agerar i olika situationer. I norra Benin där det förekommer mycket 

kidnappningar och tvångsäktenskap av unga tjejer. Här arbetar vi med att det ska bli illegaliserat rent 

praktiskt genom att samverka med polis osv. Men detta kan leda till att tjejerna hamnar i en problematik, 

då vi går in och plockar upp individen i ett sammanhang som inte stöttar individen. I sådana sammanhang 

är det viktigt att vara försiktig och känslig. Man kan tänka ”åh, det här ska vi lösa så här” Men det kanske 

hade varit bättre för den utsatta tjejen att få bli gift med mannen som våldtog henne, så som kontexten ser 

ut idag.  Det är viktigt att man inte alltid jobbar individuellt med mänskliga rättigheter då, utan vi måste 

jobba med en stärkande kontext och sammanhang. (E1) 

E2 menar att det är viktigt att arbeta utifrån den lokala kontexten, samtidigt som de står på de 

svagas och mest utsattas sida. I situationer där det gäller frågor som bland annat handlar om 

kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp, förklarar S2 att det ibland inte går att 

kompromissa. S2 menar att ingen kultur, kyrka eller makthavare ska kunna hävda att mannen 

har rätt att bestämma över en kvinnas kropp. I de här fallen ställer de som organisation 

ultimatum: ”Antingen så ändrar ni på detta och erkänner kvinnors möjligheter att få bestämma 

över sin egen kropp, vilket länkar till fullt människovärde, eller så kan vi inte jobba 

tillsammans” (S2). 

S1 anser också att det behöver finnas ett större utbyte mellan Nord och Syd bland annat i 

spänningen med individ och kollektiv, där hen anser att partnerna bör mötas på mitten. 

Jag hoppas att det ska finnas möjligheter till ett riktigt utbud mellan Nord och Syd. I ett Nord där gått för 

långt i en individualistisk riktigt och ett Syd där vissa inte klarar av att släppa på någon slags kollektiv 
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diktatur. Det är ju någonstans mitt i mellan vi måste förstå detta (…) Det individuella i det kollektiva och 

det kollektiva i det individuella. (S2) 

Denna strategi diskuterar vikten av att kontextualisera språket rent konkret genom att översätta 

rättighetsspråket till ett språk som informanterna finner mer lämpligt i den lokala kontexten. 

Flera informanter menar att det också är viktigt att utgå ifrån den kristna tron, genom att 

använda ett språk som används i kristna sammanhang. Genom att utgå från människors tro, 

istället för att utgå ifrån en politisk agenda människor i arbetet menar en av informanterna att 

det finns större chans att involvera människor i deras arbete. Majoriteten av informanterna anser 

att de mänskliga rättigheterna är universella, men också att de måste kontextualiseras och utgå 

ifrån den lokala kulturen, religionen och lyssna in deras samverkanspartner och utbyta 

erfarenheter. En av informanterna menar att de som organisation inte alltid bör kompromissa, 

till exempel när det handlar om kvinnors rättigheter.  

Kompletterar med den kristna tron 

De flesta informanter är överens om att RBA är ett mycket användbart begrepp. Flera menar att 

de inte anser att det finns någon motsättning mellan kristen tro och att arbeta rättighetsbaserat. 

De betonar att rättighetsdiskursen är en bra grund att stå på, men ser att kristen etik kompletterar 

RBA på ett betydelsefullt sätt bland annat i möten med deras partner.  P3 menar att 

rättighetsdiskursen inte alltid inkluderar värden som trofasthet och förlåtelse. Hen menar att det 

trosbaserade kan fungera som ett komplement till rättigheterna. 

Det som rättigheterna kanske inte kan ge är trofastheten, generositet och förlåtelse, de ryms inte riktigt i det 

rättighetsbaserade perspektivet. Jag tänker att evangelierna och det trosbaserade hänger ihop med det 

rättighetsbaserade, men tron gör det möjligt att gå ett steg till. Om man har brutit mot rättigheter vad gör 

man då. Ska man bara sätta ett streck där eller finns det en fortsättning? Evangelierna tycker jag ger 

trofastheten möjligheten att rymmas och det gör det möjligt att hantera brott mot rättigheter. Förlåtelsen 

kan bidra med att när rättigheterna bryts så kan det ändå finnas en fortsättning. (P3) 

P2 menar att Jesu kärlek sträcker sig längre än de mänskliga rättigheterna som de är formulerade 

i UDHR. Hen menar att de mänskliga rättigheterna egentligen handlar om kärlek och förklarar 

att kärleken är den ultimata rättigheten; ”Ett barn har rätt till det ena och det andra, men ingen 

kan kräva att barnet ska bli älskad av sina föräldrar. Men det är ju egentligen den ultimata 

rättigheten”. (P2) 

P1 anser att TBO har ett ansvar som sträcker sig utöver politiska agendor. Det betyder inte att 

slutresultat behöver bli annorlunda mot dem som enbart utgår från FN:s förståelse. Men det 

finns ett ansvar utöver det som uttrycks i UDHR: 
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Det trosbaserade perspektivet når längre än det rättighetsbaserade. Därför att oavsett mänskliga rättigheter, 

politiska agendor eller biståndsagendor så har vi ändå ett ansvar, och vi ser oss själva som 

skyldighetsbärare. Det går liksom inte att smita undan det om man är en trosbaserad rörelse. Det är själva 

uppdraget. Så det är annan terminologi och man hämtar inspiration från Guds ord och teologi snarare än 

från en FN-deklaration. Men jag skulle säga att du når samma resultat. (P1) 

Denna strategi betonar att rättigheterna är en bra bas att utgå ifrån, men menar att kristen etik 

erbjuder en ytterligare dimension. Informanterna menar att värden som förlåtelse, kärlek, 

trofasthet, får plats i det trosbaserade perspektivet. De trosbaserade organisationerna har också 

ett ansvar utöver de sekulära organisationerna, då de inspireras av Guds ord. Det här sättet att 

bemöta uppsatsens dilemma handlar om att det trosbaserade perspektivet kompletterar det språk 

som används inom rättighetsdiskursen, vilket menar informanterna, gör att det når längre. 

Separerar de olika sfärerna  

Samtliga informanter menar att det är väsentligt att utvecklingssamarbete och traditionell 

(evangeliserade) mission inte blandas ihop. Majoriteten har inte en traditionell bild av mission, 

utan menar att mission handlar om ömsesidighet, vänskap, byggandet av Guds rike, om att 

förvalta världen och om att skapa fred. Det handlar om en ordlös mission, vilket sammanfaller 

väl med deras bild av att arbeta utifrån RBA. 

Några informanter har en mer traditionell uppfattning av mission handlar om evangelisation. 

De som har en denna bild av mission betonar också att det är viktigare att dra en skarp linje 

mellan utvecklingssamarbete och mission. 

E1 betonar att det är viktigt att separera de olika sfärerna. Hen var förut engagerad i traditionell 

mission, men arbetar nu med humanitärt bistånd. E1 söker inte längre inspiration i Bibeln i sitt 

arbete och menar att det är viktigt att separera det språk som används inom RBA och det språk 

som används i kristna sammanhang.  Bland annat menar hen att Jesus hade ett andligt perspektiv 

som inte lyfts in i RBA. ”I den kontext vi jobbar i måste vi avgränsa oss till den världsliga biten 

och det gjorde inte Jesus”. 

Ord som tjänande menar E1 passar bättre in i en kristen kontext. Rättighetsdiskursen utgår inte, 

enligt E1 från värden som betonar medlidande och tjänande; ”Jag känner hur otroligt starkt det 

rättighetsbaserade ligger hos mig. Om du ska tjäna din medmänniska, blir det som att den andre 

människan är mindre värd”. Hen menar att det är bättre att använda ord som används inom 

RBA. När jag frågar om hen kopplar någon speciell bibelberättelse till utvecklingssamarbete 

betonar E1 att hen inte skulle använda bilden av den barmhärtige samariern. Det är dock en 
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berättelse som andra informanter använder som en tydlig bild för utvecklingssamarbete och jag 

frågar E1 varför hen inte skulle välja denna bild. 

Utvecklingssamarbete bygger inte på de grunderna.  Det handlar ju inte om att ha medlidande för andra 

människor, om att bry sig om dem som står närmast dig. Utvecklingssamarbete är ganska kall business om 

man ska göra den effektiv. (E1) 

Två av informanterna menar att det inte är helt oproblematiskt att välja samarbetspartner i 

länderna där de arbetar i Afrika och Asien då de både arbetar utifrån ett rättighetsbaserat och 

ett trosbaserat perspektiv. Deras organisation samverkar främst med andra kristna 

organisationer. De har upplevt att det är positivt att arbeta med organisationer som delar deras 

värdegrund och tro. Men de diskuterar i nuläget om det är helt oproblematiskt när de arbetar 

utifrån RBA. Hur ska RBA och den kristna tron vägas gentemot varandra när TBO väljer 

samarbeten? Ska de betona rättighetsbaserade eller det trosbaserade perspektivet? 

Det beror lite på hur man placerar de här två olika värdena i förhållande till varandra. För vi pratar i vår 

värdegrund om att det är en kristen värdegrund och så har vi mänskliga rättigheter och barnkonventionen 

som en andra grundpelare. Och beroende hur man placerar dem till varandra, så kan man komma till lite 

olika slutsatser i hur man väljer samarbeten. (E3) 

E1 menar att deras kristna samarbetspartner inte alltid är de bästa att samverka med i RBA. E1 

ifrågasätter också om det finns något värde i att vara en TBO om de utgår ifrån RBA? ”Vad är 

värdet i att vara en kristen organisation nu, när vi har de mänskliga rättigheterna som utgår ifrån 

att alla människor är lika värda?”  

Den här strategin visar att det kan finnas en spänning mellan rättighetsdiskursen och det 

religiösa språket. Bland annat ställs frågan utifrån vilka värden TBO ska välja samarbetspartner. 

E1 menar att det religiösa och det rättighetsbaserade utgår från olika grunder och ifrågasätter 

vad värdet är i att vara en kristen organisation när de arbetar rättighetsbaserat. Detta sätt att 

hantera dilemmat betonar spänningen mellan ett rättighetsbaserat och ett trosbaserat perspektiv. 

Inspiration från kristen tro med konkretisering i rättigheter  

Under intervjuerna lyfter informanterna betydelsen av människans okränkbara värde som en 

central del av deras värdegrund, såväl i deras personliga tro som i kopplingen till de mänskliga 

rättigheterna. För majoriteten är idén om att människan är värdefull och älskad av Gud en av 

de viktigaste utgångspunkterna för deras arbete. De förstår de mänskliga rättigheterna utifrån 

tron på människans okränkbara värde, som de menar är satt av Gud. P2 utgår ifrån denna 
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människosyn när hen arbetar rättighetsbaserat: ”Någonstans förknippar jag nog rättigheter med 

att man har ett värde och att vårt värde är satt av Gud”.  

Flera informanter menar att det finns ett stort värde i att ha den kristna tron som en grundpelare 

i arbetet för mänskliga rättigheter, bland annat för att det finns en biblisk grund som talar om 

människans värde, som sträcker sig längre än UDHR. Det här är en viktig utgångspunkt för E2. 

Att människan har fått sitt värde ifrån Gud är för mig den starkaste kristna värderingen, det är mycket 

centralt. Annars hänger det löst i luften för mig, vem har då sagt att alla människor har samma värde, var 

kommer det värdet ifrån? (E2) 

P2 gör ingen större distinktion mellan de mänskliga rättigheterna och evangeliet men menar att 

om de som organisation enbart skulle utgå från UDHR, skulle de vara begränsade till det 

mänskliga planet. P2 betonar vikten av att tro ”att det finns någon bortom människan som kan 

svara för hennes rätt och väl”. För P2 är det viktigt att det finns en kristen grund att basera 

människans lika värde på, och utifrån den grunden arbeta för mänskliga rättigheter. De flesta 

informanter anser att RBA har inneburit en positiv förändring från den behovsbaserade 

modellen. De menar att rättighetsdiskursen betonar människans värde och att detta värde 

konkretiseras i RBA. 

I flera intervjuer lyfts Jesus fram som en tydlig förebild i arbetet för de mänskliga rättigheterna. 

Jesu sätt att bemöta människor, hans tal om Guds rike och människans rätt till liv ses som 

inspirationskälla till att arbeta rättighetsbaserat. Flera informanter menar att Jesus såg de 

människor han mötte som rättighetsbärare och S1 menar att Jesus hade ett rättspatos, när han 

predikade om Guds rike och en rättfärdig värld.  

Man kan prata i sekulära termer men absolut att det finns en koppling mellan mänskliga rättigheter och 

evangelium.  Om vi börjar att prata om ”Vad är Guds rike?”, så handlar det om att vi ska jobba med att 

rätten ska flöda fram. Jag kan jag tycka att allt det Jesus predikade handlar om just en tanke om Guds rike, 

en rättfärdig värld som Gud en gång hade tänkt det. (S1) 

P1 ser också Jesu sätt att lyssna till människor och fråga vad de behöver, som en viktig del av 

RBA: ”Människan är ett subjekt som själv har företräde att beskriva sin situation och sitt behov 

och Jesus kan i det här fallet ses som en slags skyldighetsbärare”.  Jesus satte också press på 

dem som hade skyldigheter: ”Han utmanade makten och massmissbruk och därför har kyrkan 

också ett ansvar att göra det”, menar P1. Att Jesu ord ska omsättas i handling ses som 

nödvändigt och S2 menar att ord ska följas snarare än att tolkas. 
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Vi kan inte omsätta den kristna tron i praktik om vi inte hela tiden försöker göra som Jesus gjorde, titta på 

vem som är i centrum för budskapet här. Om det blir lagen, kyrkoordningen, eller gudstjänstordningen som 

blir viktigare än människan så missar vi hela tiden målet. (S2) 

P2 menar att Jesu bemötande av de mest utsatta människorna också är en viktig inspiration till 

att utgå ifrån RBA: ”Han såg inte orsaken till deras position, att de var lägre stående utan han 

såg dem som människor”. Rut och Amos lyfts också fram som inspiratörer för att arbeta 

rättighetsbaserat. Det beskrivs också av flera informanter att de mänskliga rättigheterna inte 

enbart är ett bra begrepp att utgå ifrån, utan de menar att det finns ett djupare värde i att arbeta 

för de mänskliga rättigheterna om det finns en tro att det är Guds plan för världen. E3 menar att 

de ”mänskliga rättigheter är inte bara en rättvisefråga” utan har en djupare innebörd. 

Flera informanter menar också att den kristna tron inte har något unikt värde gentemot någon 

annan tro eller ideologi i det rättighetsbaserade arbetet. Alla informanter anser att den 

personliga tron kan vara en källa till engagemang och S2 betonar att det framför allt handlar om 

tillämpning av denna tro. 

Flera informanter betonar vikten av att kunna utgå ifrån sin tro i sitt rättighetsbaserade arbete, 

den kristna tron konkretiseras i rättigheterna. Människans okränkbara värde, som är satt av Gud, 

verkar för flera informanter utgöra en mycket betydelsefull grund för arbetet som motiverar 

dem att arbeta rättighetsbaserat. Inspiration hämtas från Jesus sätt att bemöta människor och 

utmana makten. Den kristna tron och dess värderingar separeras inte från rättigheterna utan 

konkretiseras i rättigheterna.   

Ser ingen motsättning mellan värderingssystemen 

Ingen av informanterna menar att det finns en direkt motsättning mellan RBA och kristen etik. 

Däremot menar flera att RBA inte betonar värden som till exempel generositet och 

barmhärtighet. 

Flera informanter menar att det inte finns någon spänning eller motsättning mellan det språk 

som används inom rättighetsdiskursen och religiösa sammanhang. S2 anser inte att RBA har 

tagit bort värden som barmhärtighet och tjänande och anser att denna kritik är obefogad. 

För mig finns det ingen motsättning mellan de begreppen, överhuvudtaget inte! Det finns ju många kyrkor 

i Sverige och internationellt som fortfarande tycker att kvinnligt arbete ska vara oavlönat. Diakonalt arbete 

i fattiga länder ska vara oavlönat för det är ett uttryck för barmhärtighet, välgörenhet och tjänande. Men det 

är fullständigt otidsenligt. I det långa loppet håller det bara kvar kvinnor i ett förtryck.(S2) 
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När vi under intervjun talar om mission betonar S2 att den handlar om ömsesidighet och 

vänskap. S2 gör ingen större åtskillnad på den sortens mission och utvecklingssamarbete. Hen 

menar att de arbetar med att stärka kyrkor och ekumeniska organ genom att till exempel bli mer 

involverade i konkret hälsoarbete. I de bibelberättelser som S2 utgår ifrån betonas 

kärlekstjänsten till nästan och använder även ledord som utgår ifrån liknande värden. 

Vi har nyligen haft en process då vi har tillsammans med alla anställda valt fem stycken ground values, 

som ledord. Och då är passionate service är ett av de första, hängivet tjänande, passionerat tjänande. Det 

jag tycker är den vackraste definitionen av diakoni är ju kärlekstjänsten till nästan. Där har du egentligen 

en diakonidefinition i det här sammanhanget, tjänandet. I det här konkreta arbetet så blir så oerhört tydligt 

att mission är det som sker genom diakoni. (S2) 

Tjänande och barmhärtighet ingår i uppdraget de utför och ställs inte i motsats till att arbeta 

rättighetsbaserat. S1 och S2 betonar vikten av att arbeta med maktanalys och empowerment och 

menar att de kan arbeta rättighetsbaserat, utan att det finns någon motsättning till centrala 

kristna värden som kärlek och barmhärtighet. S1 håller heller inte med om den kritiken som 

handlar om att rättighetsdiskursen är för individcentrerad. S1 betonar att RBA främst handlar 

om att skapa samhällen och ser det som ett viktigt organisationselement för att föra människor 

samman, om människor går samman för sina rättigheter kan det bidra till att skapa demokratiska 

samhällen menar S1. 

Ingen informant uppfattar alltså att den kristna etiken står i direkt motsats till RBA. Däremot 

menar några att RBA fokuserar på andra värden och är mer individfokuserad. Flera informanter 

anser inte att det finns någon motsättning mellan begreppen och de utgår ifrån värden som 

barmhärtighet och tjänande i sitt arbete. RBA anses inte heller vara individfokuserad utan ses 

som ett koncept som bidrar till att föra människor samman. De menar att det inte finns någon 

spänning mellan de olika värderingssystemen. 

 

Kapitel 5 

Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag studiens resultat utifrån mina frågeställningar. Jag presenterar 

även studiens slutsatser och ger förslag på vidare forskning inom området. 

Resultatet visar att ingen av informanterna menar att det finns någon direkt motsättning mellan 

RBA och kristen tro, något annat var heller inte att vänta eftersom de organisationer som jag 
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studerat får bidrag från Sida och därmed uppfyller deras kriterier för RBA Majoriteten av 

informanterna menar att kristen tro är en viktig inspirationskälla för dem i deras arbete och 

motiverar dem att arbeta rättighetsbaserat. Deras viktigaste utgångspunkt är att de mänskliga 

rättigheterna utgår ifrån människans okränkbara värde som är satt av Gud. Att utgå från sin 

kristna tro anser flera informanter att det ger dem en extra dimension av rättighetsdiskursen. 

Flera hämtar också inspiration från bibelberättelser och Jesu sätt att bemöta människor, när de 

arbetar rättighetsbaserat. I SMR:s dokument och på organisationernas hemsidor ges en liknande 

bild där RBA motiveras utifrån tron på människans okränkbara värde. Resultatet visar att dessa 

kristna TBO inte enbart har anammat det rättighetsbaserade arbetssättet på ett ytligt plan enbart 

för Sida kräver det av sina ramorganisationer, utan att de i hög uträckning har teologiskt 

motiverat RBA utifrån sin kristna tro. Åsikten finns också att RBA inte bör motiveras teologiskt 

och att den kristna tron inte bidrar med något extra värde i det rättighetsbaserade arbetet. 

Det är värt att notera att informanterna anser att RBA är ett användbart koncept att arbeta 

utifrån. Majoriteten anser att de mänskliga rättigheterna är universella och därför ett viktigt 

globalt samtalsinstrument. Samtidigt betonar flera att deras partner i Asien och Afrika inte alltid 

upplever de mänskliga rättigheterna som universella eftersom de menar att de bygger på ett 

västerländskt koncept. TBO anser att terminologin som används inom RBA inte alltid passar in 

i de kontexter där de arbetar, utan att det finns en spänning mellan språken. De lyfter också 

fram att det är komplext att arbeta med individen i kontexter som betonar kollektivet och lyfter 

fram spänningar mellan moraliska och juridiska skyldigheter. Det här visar att de spänningar 

som Tomalin lyfter fram i sin forskning om religiösa och sekulära tolkningar av de mänskliga 

rättigheterna understöds av flera informanter. Dessa lyfter fram en komplexitet med att arbeta 

rättighetsbaserat i Asien och Afrika utifrån olika infallsvinklar. 

Resultatet av hur TBO förhåller sig till att verka inom de olika värderingssammanhangen 

presenteras i de strategier jag lyft fram i resultatdelen (de flesta informanterna betonar flera av 

de strategier jag lyft fram). De olika strategierna har uppkommit från mitt intervjumaterial och 

belyser dilemmat utifrån flera olika perspektiv. Några strategier utgår främst ifrån 

informanternas egen tolkning av RBA utifrån ett kristet perspektiv, medan andra betonar olika 

sätt att hantera de spänningar som finns. Till exempel menar alla informanterna att det finns ett 

behov av att kontextualisera sitt utvecklingssamarbete för att kunna arbeta i olika 

värderingssammanhang. 

Tomalin betonar i sin forskning att det finns ett stort behov av att de som arbetar 

rättighetsbaserat bör utgå från den lokala kontexten, bland annat för att arbetet ska bli mer 
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effektivt. Mina informanter betonar också vikten av att kontextualisering i sitt arbete. I mötet 

med olika partner, betonade alla informanter vikten av att lyssna in och kontextualisera arbetet, 

då det enligt flera informanter är en förutsättning för att kunna arbeta tillsammans. De översätter 

helt enkelt rättighetsspråket till ett språk som passar bättre i de sammanhang de befinner sig i. 

Flera informanter använder andra ord och betonar att de utgår ifrån den kristna tron när de talar 

om rättigheter. Jag tolkar det som att TBO vill försöka att finna vägar för att kunna arbeta 

rättighetsbaserat utifrån den lokala kontextens ramverk. Det finns en vilja att arbeta utifrån 

”overlapping consensus” som Tomalin förespråkar, vilket framför allt handlar om att de som 

arbetar rättighetsbaserat måste ta hänsyn till den ”moraliska bas” som finns hos de människor 

de arbetar med och se hur det kan gå att arbeta för mänskliga rättigheter utifrån den lokala 

kontexten. 

Min studie visar att flera informanter utgår från denna överlappande attityd. De anser att det är 

bättre att i det rättighetsbaserade arbetet använda en annan terminologi, att utgå från ett kristet 

språkbruk även om målet är detsamma. Tomalin menar att överlappningen just handlar om att 

ha samma mål, men att det går att nå fram till målet på olika sätt. Det rättighetsbaserade arbetet 

behöver inte utgå från en sekulär liberalism, som det ofta gör idag, menar hen. De kristna TBO 

vill inte sluta arbeta för mänskliga rättigheter, men de menar att det behövs en överlappning 

mellan språken för att kunna göra arbetet effektivt. Det blir ett sätt att överbrygga den schism 

som finns mellan RBA och religion. Det finns skäl att uppmärksamma att det finns en stark 

strävan hos TBO att ödmjukt försöka lyssna på sina partners perspektiv av RBA. 

Frågan är om det räcker att ändra rättighetsdiskursens terminologi för att överbrygga detta 

glapp? Utifrån informanternas svar så anser de att det underlättar arbetet. Men vem är det som 

ska översätta rättighetsspråket till en mer anpassat språk? Vems värderingar och tolkning ska 

betonas i RBA?  

Frågeställningarna lyfts fram i min studie där en av informanterna menar att de i vissa lägen 

inte bör kompromissa i frågor som gäller till exempel kvinnors rättigheter. Andra informanter 

verkar förespråka större kompromisser. Detta är en komplex fråga som visar på svårigheterna 

med en överlappande konsensus. Var sätter TBO gränsen för att utgå ifrån den lokala 

kontextens förståelse av RBA? Vad händer när den lokala kontexten värderingar står helt i 

motsats till de egna? 

En annan överlappning som organisationerna gör är att komplettera RBA med det trosbaserade 

perspektivet. De värden och värderingar som de inte menar får plats inom rättighetsdiskursen 
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kompletterar de med kristna perspektiv. TBO hämtar även inspiration från sin tro, vilket 

konkretiseras i RBA. Det finns skäl att uppmärksamma att TBO kan ha en potentiellt viktig roll 

i att överbrygga den klyfta som Tomalin och flera informanter menar finns mellan sekulära och 

religiösa tolkningar av rättigheter, då de på ett naturligt och självklart sätt låter en religiöst 

inspirerad etik möta den sekulära rättighetsdiskursen. Att kunna arbeta utifrån RBA, men ändå 

föra in den religiösa dimensionen kan vara ett sätt att överbrygga det glapp som finns mellan 

religiösa och sekulära tolkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Men överlappningen är inte alltid enkel! Det visar den strategi jag lyft fram som handlar om att 

ifrågasätta om de rättighetsbaserade och trosbaserade perspektiven verkligen går att föra 

samman. Problemen visar sig både i det språk som används i de olika diskurserna och i valet av 

samarbetspartner.  Egentligen handlar det inte om att helt separera de olika sfärerna utan mer 

om ett ifrågasättande av hur de olika värdena ska ställas till varandra. Går det att integrera RBA 

och det kristna perspektivet även om de bygger på olika värden? 

 Samtidigt finns det de bland informanterna som menar att det inte finns någon direkt spänning 

mellan det trosbaserade och rättighetsbaserade perspektivet och de olika värdena som betonas. 

Resultatet visar att det helt enkelt finns olika uppfattningar i om det finns spänningar mellan 

rättighetsspråket och ett mer religiöst språkbruk. Samtidigt är det viktigt att betona att 

informanterna i de båda strategierna också rör sig i de andra alternativen och betonar till 

exempel vikten av att kontextualisera.  

Tomalins förhoppning om överlappning handlar varken om att sätta likhetstecken eller separera 

traditionella värderingar från rättighetsdiskursen. De här två strategierna som jag presenterat 

visar att det är komplext. I den strategi som separerar de olika sfärerna finns det en risk att det 

inte sker någon tolkning mellan de olika diskurserna då de separeras. Samtidigt som det går att 

fråga sig om de som inte menar att det finns någon spänning anammar rättighetsdiskursen för 

lätt utan att kritiskt granska utgångspunkterna? 

Trots olika strategier i förhållningssätt till de olika värderingssystemen, menar flera informanter 

att det fortfarande finns en komplexitet att arbeta utifrån RBA. Bland annat gäller det att RBA 

starkt betonar individen och dennes rättigheter. Det här är den absolut vanligaste kritiken mot 

RBA i den forskning jag tagit del av och det visar att det fortfarande finns ett stort behov av att 

diskutera hur det individfokuserade rättighetsperspektivet ska kunna möta de människor som 

fokuserar på mer traditionella värderingar. En av informanterna menar att det handlar om att 

verka någonstans mittemellan det individuella och det kollektiva. Frågan är återigen hur detta 
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ska kunna ske utan att båda sidorna upplever att det innebär för stora kompromisser. Ett 

alternativ visar Tomalin i sitt exempel på de interreligiösa organisationerna som lagt till 

människans ansvar i varje artikel av UDHR. Genom att föra in andra perspektiv och tolkningar 

av rättigheterna i RBA så skulle det kanske få större genomslagskraft. De utvalda TBO betonar 

vikten av att också lyfta fram ansvaret hos den som är rättighetsbärare och menar att det inte 

går att diskutera en människas rättigheter utan att även diskutera hennes skyldigheter. SMR 

betonar de moraliska skyldigheterna, men Sida inkluderar inte detta perspektiv i sina 

beskrivningar om RBA. Kanske har de mer ett politiskt och juridiskt fokus, som en av 

informanterna menar? Det här är en central fråga då det verkar finnas en oro för att Sida inte 

riktigt tänker in de trosbaserades organisationers perspektiv på hur det går att skapa förändring. 

De TBO:s som vill arbeta nära människor, med normer och moral menar att det finns 

svårigheter med att diskutera den här problematiken med Sida.  

 I min studie går det att se ett tydligt mönster, att trots att TBO är positivt inställda till RBA och 

menar att arbetssättet inte står i motsats till kristen tro, så finns så det också flera områden som 

TBO uppfattar som komplexa och problematiska. Går det till exempel att arbeta med rättigheter, 

utan att först arbeta med människans värde? Går det att arbeta utifrån en politisk agenda för 

förändring om bristen av rättigheter beror på normer och kultur? De här är viktiga frågor som 

behöver uppmärksammas och diskuteras i mycket högre utsträckning än vad som gjorts. Om 

det ska gå att arbeta utifrån människors lokala kontext så måste olika arbetssätt värdesättas. 

TBO, som arbetar med moral, värderingar och normer har enligt Tomalins förslag på 

överlappande konsensus en viktig och central uppgift. I bästa fall kan deras arbetssätt leda till 

att det rättighetsbaserade arbetet blir mer effektivt och klyftan mellan teori och praktik mindre.  

Flera informanter betonade vikten av att vara helt anonyma i studien för att kunna tala fritt om 

problematiken med RBA.  Det finns skäl att fråga sig om TBO:s känner att de verkligen kan 

kritisera och problematisera RBA. En av informanterna nämner att det finns en fara i att 

rättighetsdiskursen blir fundamentalistisk om den inte går att ifrågasätta. För att verkligen 

kunna arbeta med överlappning krävs det att det sker en öppen debatt om möjligheter men också 

problem och svårigheter med att arbeta rättighetsbaserat. 

Förslag på vidare forskning 

Konsekvenserna av resultatet visar att det finns ett behov av metodutveckling i hur 

organisationer ska kunna arbeta rättighetsbaserat i länder där religion spelar en stor roll. Om 

TBO ska arbeta utifrån en överlappande konsensus som de till viss del redan gör, krävs 
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forskning och kunskap i hur detta ska utformas. Det behövs också mer empirisk forskning i hur 

människor i Syd ser på RBA och hur de tolkar RBA utifrån sin kontext. Det finns också skäl 

att i högre uträckning undersöka hur olika värderingssystem påverkar olika utvecklings-koncept 

som RBA till exempel. 

Slutsats 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur tre kristna trosbaserade organisationerna uppfattar 

rättighetsbaserat arbete i relation till religiösa värderingar. Utifrån Tomalins forskning kom jag 

fram till uppsatsens frågeställningar som lyder: 

• Hur motiverar kristna trosbaserade organisationer rättighetsbaserat arbete teologiskt? 

•  Kristna trosbaserade organisationer rör sig i olika värderingssammanhang. Dels relaterar de 

till Sida och därmed till ett rättighetsspråk, dels relaterar de till partner i Afrika och Asien som 

ofta lever i en kontext starkt präglad av religion. Hur förhåller sig de kristna trosbaserade 

organisationerna till de olika värderingssammanhang som de rör sig i? 

Resultatet visar att TBO motiverar RBA utifrån tanken på människans okränkbara värde och 

med inspiration från Jesus och bibelberättelser. TBO ser ingen motsättning i att arbeta utifrån 

RBA på en kristen grund, det motiverar dem i deras arbete och flera menar att det trosbaserade 

perspektivet motiverar dem att arbeta ändå mer rättighetsbaserat. 

Genom olika strategier förhåller sig TBO och relaterar till det rättighetsspråk som de arbetar 

utifrån och deras partners språk. Rent praktiskt så kontextualiserar de sitt arbete till den lokala 

kontexten, men informanterna ser spänningen på väldigt olika sätt. Några separerar de olika 

sfärerna, någon gör ingen åtskillnad och några kompletterar med den kristna tron. 

Studiens resultat visar att det finns behov av praktisk metodutveckling för RBA, vidare 

forskning om hur RBA tolkas av människor i Syd och framförallt en mer öppen diskussion om 

RBA och dess möjligheter och också problematik. TBO kan ha en unik roll i att forma en mer 

inkluderande RBA på grund av att de rör sig mellan de olika värderingssystemen.  
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