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Abstract  
 
Title - ”Equal value, but different values – a qualitative and comparative content analysis of 
values within the Swedish Feminist Party and the Church of Sweden relating to human rights 
and gender equality” 
 
This study is based on the notion of ”the postsecular society”. I have identified both similar 

and dissimilar values within current and official publications regarding human rights and 

gender equality authored by the Swedish Feminist Party and the Church of Sweden. The aim 

of this study is to identify and review similarities and differences in values, as expressed in 

definitions and standpoints, and also to try to explain how it is that the actors have similar and 

dissimilar values. In this context I have chosen the sociologist Jürgen Habermas’s theory 

about ”the postsecular society” to increase the understanding how and why similar values 

within religious and secular actors are presented in, what Habermas calls, ”the postsecular 

society”.  

        I have used a qualitative and comparative content analysis for this study. The result 

shows that the Swedish Feminist Party has a more humanistic view. They weave together 

equality and gender when they write about human rights. The Church of Sweden’s definition 

is based on only gender and sex. The results also shows that the Church of Sweden wants to 

be an actor in ”the public debate”. According to Habermas’s theory the Swedish Feminist 

Party would had translated their values in their party program to a secular language because 

ideas like human rights, according to Habermas, emerged from a religious context. I found in 

this study that Habermas’s theory cannot explain their similar and dissimilar values, and that 

it rather tends to go contrary to what Habermas argues. It is the Church of Sweden that rather 

tends to translate their values so that they are in agreement with secular society. 

 
Keywords 
Postsecular society, religion and politics, religious and secular values, Church of Sweden, 
Swedish Feminist Party.  
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1. Inledning 

I januari 2004 träffades sociologen och filosofen Jürgen Habermas och den före detta påven 

Joseph Ratzinger i München för att debattera om religioners betydelse och inflytande i det 

moderna samhället. Under debatten konstaterade de att religion har fått ökad betydelse. Vissa 

forskare hävdar att det moderna samhället har sekulariserats, vilket innebär att religioners 

betydelse har minskat i samhället. Andra forskare, som Habermas, hävdar dock att religioner 

har återkommit och fått en ny betydande roll. Detta benämner Habermas som ett postsekulärt 

samhälle där både icke-religiösa och religiösa värden breder ut sig i den offentliga sfären. 

Detta innebär att religiösa värden får ett inflytande i den offentliga debatten, det vill säga att 

religiösa röster får en plats i samhället inom exempelvis politiska frågor. 

        Fenomenet att religiösa värden får ett större inflytande i samhället är intressant. 

Religiösa och sekulära organisationer, gemenskaper och institutioner kan antingen inspirera 

eller omedvetet influera varandra kring olika värden. Tidigare forskning har visat att i den 

offentliga debatten finns det likheter och kopplingar mellan religiösa värden och 

riksdagspartiers värden som berör jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jag anser att detta 

fenomen är intressant och av det skälet kommer denna studie att inrikta sig på likheter och 

skillnader mellan ett svenskt partis värden och kristna värden utifrån Habermas tes om det 

postsekulära samhället.  

 

1.1 Problemformulering och avgränsning  
Utifrån ett religionssociologiskt perspektiv vill jag undersöka likheter och skillnader mellan 

Feministiskt initiativs (som följande kommer att betecknas FI) och Svenska kyrkans (som 

följande kommer att betecknas SvK) värden i den offentliga debatten samt undersöka hur 

likheterna och skillnaderna kan tolkas utifrån tesen om det postsekulära samhället. Jag har 

valt dessa aktörer eftersom jag vill studera fenomenet i svensk kontext där SvK är en religiös 

aktör i den offentliga debatten. Jag har inte valt SvK av den orsaken att de skulle betraktas 

vara normgivare eller att SvK:s tro är sanning inom kristendomen. Jag avser inte heller att 

hävda att FI har kristna värden i sin politik.  

        Hur parterna framför sina värden i den offentliga debatten är ett omfattande område där 

de beskriver och presenterar sina värden muntligt och skriftligt samt på både individ-, grupp- 

och organisationsnivå. Jag avser att avgränsa denna studie till att studera parternas värden 

skriftligt utifrån en central nivå. Detta innebär att jag vill studera skriftligt material som 

förmedlas centralt och offentligt. Utgångspunkten kommer att vara FI:s nuvarande 
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partiprogram och SvK:s offentliga publikationer. Jag avser att studera parternas aktuella 

texter där intresset ligger för att undersöka likheter och skillnader när det kommer till 

punkterna mänskliga rättigheter och jämställdhet, eftersom det är två aktuella frågor i det 

moderna samhället.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader i FI:s och SvK:s värden inom 

områdena mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag avser även att tolka hur likheterna och 

skillnaderna kan relateras till tesen om det postsekulära samhället.  

        För att uppnå syftet med denna undersökning har följande frågor konstruerats: 

- Vilka likheter och skillnader återfinns i FI:s och SvK:s definitioner och redogörelser inom 

områdena mänskliga rättigheter och jämställdhet? 

- Hur relaterar likheterna och skillnaderna till Habermas tes om det postsekulära samhället? 

 

1.3 Tidigare forskning  

1.3.1 Religionens plats i den offentliga sfären 

I Bortom den sekulära staten – religion och politik i en postsekulär tid argumenterar 

statsvetarna Douglas Brommesson och Henrik Friberg-Fernos om att ett postsekulärt 

samhälle börjar växa fram. De argumenterar för att runt om i världen är religion högst 

politiskt relevant, eftersom i allt fler politiska sammanhang får religiösa värden betydelse.1 

Detta menar de beror på terrorattacker och andra politiska händelser som har inträffat under 

modern tid.2  

        Statsvetaren Magnus Hagevi har studerat kopplingen mellan religion och politik där han 

menar att ett nytt intresse för religion har väckts. Utifrån ett politiskt perspektiv innebär detta 

att politiken inspireras eller integrerar religiösa värden i politiken. I artikeln 

”Sekulariseringens slut?” hänvisar han till religionssociologen Rodney Starks resonemang 

om att sekulariseringen egentligen har överdrivits och att efterfrågan på religion snarare har 

förändrats, eftersom människan alltid kommer ha ett religiöst behov.3  

        Religionssociologen Anders Bäckström har studerat religiösa och sociala 

                                                        
 
1 Brommesson Douglas & Friberg-Fernos Henrik, Bortom den sekulära staten – religion och politik i en 
postsekulär tid, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 20. 
2 Ibid, s. 53f. 
3 Hagevi Magnus, ”Sekulariseringens slut?”, 2005, s. 39ff. 
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förändringsprocesser inom ramen för det moderna samhället.4 Han menar att ett modernt 

samhälle förknippas med sekularism och demokrati, dock behöver ett samhälle nödvändigtvis 

inte vara sekulärt för att vara modernt. Han beskriver att ”… sekularism är en politisk 

uppfattning vars ideal är att separera religion från den offentliga samhällssfären”.5 Han 

hänvisar till sociologerna Peter Berger och José Casanova som menar att det snarare är den 

pluralism i samhället som är grunden för den moderna demokratin, och inte graden av 

sekularism.6  

        Enligt humanismen och moderniseringstesen borde den offentliga diskursen7 vara 

befriad ifrån religiösa värden, dock i takt med den växande religiösa pluralismen menar 

Bäckström att det blir svårare för politiken att exkludera religiösa värden i den offentliga 

debatten.8 Det är på grund av pluralismen som religiösa aktörer kan släppa in religiösa och 

sekulära diskurser i den offentliga debatten. I detta sammanhang refererar han till 

religionssociologen Peter Beyer som menar att ”(…) religion läcker på detta sätt in i det 

specialiserade samhällets institutioner genom den demokratiska diskursen”.9 Av det skälet är 

det svårt i ett postsekulärt samhälle att avskilja det religiösa och det sekulära, eftersom 

religiösa organisationer formulerar diskurser efter sekulära premisser. Religiösa 

organisationer har blivit allt mer politiskt engagerade, vilket Bäckström menar beror på att 

religion idag ges utrymme att vara en rationell part med mål att verka för ett gott samhälle. I 

Sverige nämner han exempelvis SvK. Sedan tesen om ”religionens återkomst” presenterades 

har forskningen om den religiösa mångfalden ökat där forskare, exempelvis Peter Berger, 

argumenterat att religion aldrig har blivit så privatiserad som moderniseringstesen betonar. 

Religiösa aktörer har alltid deltagit i den offentliga diskursen, dock på olika sätt.10  

 

1.3.2 Svenska riksdagspartiers värden och koppling till kristna värden 

Religionssociologen Göran Gustafsson har studerat hur svenska riksdagspartier ställer sig till 

religion och i vilka sammanhang kristna värden framkommer i partiernas partiprogram. Hans 
                                                        
 
4 Bäckström Anders, ”Relation mellan det privata och det offentliga – om religion och välfärd”, kapitel ur 
Religionens offentlighet – om religionens plats i samhället, Stenström Hanna (red), Artos, Skellefteå, 2013, s. 
30. 
5 Bäckström Anders, ”Välfärdsinsatser på religiös grund – förväntningar och problem”, kapitel ur 
Välfärdsinsatser på religiös grund, Bäckström Anders (red), Artos & Norma, Skellefteå, 2014, s. 17. 
6 Ibid, s. 18. 
7 Begreppet betyder samtal eller tal. Diskurs är ett sätt att beteckna en helhet av sammanhängande begrepp, 
uttryck och utsagor. Det är en kommunikation och beroende på vilka begrepp, uttryck och utsagor aktörer 
använder formuleras en diskurs.  
8 Bäckström, 2013, red. Stenström, s. 33f. 
9 Bäckström (red), 2014, s. 18. 
10 Ibid, s. 108. 



 

 7 

forskning berör åren 1930-1980, där han har studerat Sveriges kommunistiska parti, Sveriges 

socialdemokratiska arbetarparti, Folkpartiet, Bondeförbundet och Högerpartiet.  

        Gustafsson visar att partiernas ställning till religion har varierat, eftersom partierna har 

haft olika inställning till vilken grundsyn samhället ska stadgas på. Folkpartiet, Högerpartiet 

och Bondeförbundet har förespråkat en kristen människosyn och att detta ska bevaras. Detta 

har dock sett annorlunda ut under åren, eftersom Högerpartiet och Bondeförbundet under 70- 

och 80-talet har ändrat sina värden där kristna värden enbart kopplas till resonemangen kring 

människosynen. Folkpartiet har dock under alla de undersökta åren satt krav på att kristna 

värden ska förespråkas.11 Gustafsson presenterar att liberala partier vill förespråka en kristen 

människosyn, eftersom det har ett särskilt värde då partierna belyser att kristna värden kan 

främja demokrati, rättvisa och frihet.12  

        Jonas Lindberg, doktorand i religionssociologi, har likaledes studerat de svenska 

riksdagspartiernas partiprogram och ifall det finns kopplingar mellan partiernas värden och 

kristna värden i den offentliga debatten. Hans forskning berör åren 1988-2008. 

        Lindberg presenterar i artikeln ”Religion in Nordic Party Platforms 1988-2008” att i den 

offentliga debatten framkommer värden såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

solidaritet som kan förknippas till ett kristet synsätt. Kopplingen blir vanligare ifrån 1988 till 

2008 inom jämställdhetspolitiken. Kristdemokraterna utmärker sig, eftersom partiet vill att 

samhället ska grunda sig på kristna värden, vilket i sin tur är avgörande för den 

grundläggande idén om en kristen identitet. Hos Folkpartiet och Moderaterna anknyts värden 

till den kristna traditionen under 80- och 90-talet inom flera kategorier, dock hävdar Lindberg 

att under 2000-talet kan han enbart finna värden som kan liknas kristendomens värden inom 

jämställdhetspolitiken.13 Hos Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet finner han 

inte värden i samma utsträckning som kan anknytas till kristen tradition som hos 

högerinriktade partier, eftersom högerinriktade partier anser att religion tillhör 

nationaliteten.14 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är religiöst sett mer 

neutrala i sina partiprogram, dock finner Lindberg värden inom mänskliga rättigheter, 

jämlikhet och solidaritet som kan anknytas till en kristen tradition.15   

        Statsvetaren Marie Demker belyser att kristendomen under 1900-talet i Europa inte har 

                                                        
 
11 Gustafsson Göran, Religiös förändring i Norden 1930-1980, Liber, Malmö, 1985, s. 200f. 
12 Ibid, s. 202 & 207.  
13 Lindberg Jonas, ”Religion in Nordic Party Platforms 1988-2008”, publicerad i Nordic Journal of Religion and 
Society, Vol. 26 no. 2, sidorna 121-139, 2013, s. 130f. 
14 Ibid, s. 135. 
15 Ibid, s. 131. 
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försvunnit, utan kyrkan har bildat statskyrkor och partier.16 Detta i samband efter andra 

världskriget när påven uttalande ”att Gud tvingar kyrkan att ta politisk ställning”.17 Dessa 

partier grundar sin politik på kristdemokrati som utvecklades av kyrkan som ville hitta ett 

mellanting mellan kapitalism och socialism. Kyrkan ansåg att det var en plikt att ta politisk 

ställning att vägleda människor inom sociala och ekonomiska frågor där kyrkan värnade om 

solidaritet och egendom, vilket är vad kristna partier idag grundar sin politik på.18 Det kristna 

partiet som idag finns i den svenska riksdagen är Kristdemokraterna, vilka grundar sina 

värden på den kristna människosynen.19 

        Hagevi beskriver i sin forskning att kristdemokratiska partier idag inte enbart kan grunda 

sin politik på religiös grund, vilket han menar är ”(…) en form av sekularisering av de 

kristdemokratiska partierna”.20 Orsaken till detta är kyrkans reträtt efter samhällets 

sekularisering och för att vinna sekulära väljare för att behålla sin politiska makt. 

 

1.3.3 Mänskliga rättigheter och religion 

Elisabeth Gerle, docent i kristen etik, har inriktat sig på likheter mellan olika deklarationer av 

mänskliga rättigheter och kristendomens människosyn. Hon syftar på att ifall området 

studeras utifrån ett bredare perspektiv kan mönster på likheter återfinnas.21 Det är framförallt 

människors lika värde som hon uppmärksammar.22  

        Gerle betonar att det finns kritik för de forskare som menar att det finns likheter mellan 

kristendomens människosyn och FN:s mänskliga rättigheter. Dessa forskare menar att idén 

om mänskliga rättigheter har vuxit fram under upplysningen och förknippas med modernitet 

och sekularisering.23 I sin forskning hänvisar hon till forskare som presenterar att den kristna 

teologin och upplysningsfilosofin tillsammans har bidragit till essentiella idéer kring 

människans like värde och rättigheter. Upplysningsarvet i de mänskliga rättigheterna har sitt 

ursprung i en humanistisk etik, vilket har sina rötter i den grekiska filosofin och 

                                                        
 
16 Demker Marie, ”Europas kristdemokrati – partier och ideologi”, kapitel ur Religion och politik, Hagevi (red), 
2005, s. 122f. 
17 Demker Marie, Religion och politik – den europeiska kristdemokratins dilemma, SNS förlag, Malmö, 1998, s. 
18.   
18 Ibid, s. 19f.  
19 Ibid, s. 118.  
20 Hagevi (red), 2005, s. 207. 
21 Gerle Elisabeth, Mänskliga rättigheter för Guds skull – tolka text, tro och tradition, Nya Doxa, Nora, 2006, s. 
31. 
22 Ibid, s. 44f. 
23 Ibid, s. 73f. 
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renässansen.24 Under historien finns det flera teologer som har kritiserat humanismen och 

dess koppling till kristendom och tvärtom. Däremot menar hon att mänskliga rättigheter i 

slutändan handlar om att alla människor är lika i värde, vilket människan har gemensamt. 

Idén kan återfinnas både inom humanismen och kristendomen.25 

        Dan-Erik Andersson, docent i global etik, beskriver i artikeln ”Mänskliga rättigheter i 

konflikt och samspel med religion” att innebörden av mänskliga rättigheter kan förstås olika 

under historiens epoker. Begreppet mänskliga rättigheter har sett annorlunda ut i historien, 

dock har det haft en relativt likvärdig innebörd. Innebörden kan återfinnas på olika sätt inom 

religioner i historien där grundidén är densamma.26  

 

1.4 Begreppsdefinitioner  
I denna studie beaktas begreppen religion, värden, politik, humanism, jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. Jag har utgått ifrån sociologens Emile Durkheims funktionella 

religionsdefinition, Magnus Hagevis definition av politik, teologen Erik Blennbergers 

definition av värde, filosofen Stephen Law’s definition av humanism och Kristina Thulin 

Hedlunds definitioner av mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

         Religion är ett abstrakt ämne, dock menade Durkheim att religion finns för att skapa 

integration. Detta innebär att religion skapar en enhet eller helhet för samhället eller för en 

religiös gemenskap. Han menade att religioner finns för att uttrycka samhällets mest heliga 

värderingar, det vill säga olika essentiella värden och idéer, vilket i sin tur skapar enhetlighet 

och gemenskap i samhället.27 

        Hagevi definierar politik som något som framförallt bestämmer och beslutar hur olika 

värden ska fördelas i ett samhälle. Dessa värden kan vara exempelvis lagar och ekonomiska 

tillgångar och det är politikens uppgift är att fördela dessa värden jämlikt i hela samhället.28 

Begreppet värde definierar Blennberger som något som skapar mening för människan och 

samhället. Att något har ett värde innebär att det bör värnas, är meningsfullt, men kan även 

vara en strävan efter ett ideal. Ett ideal som människan vill att samhället ska tillgodose sig 

och sträva efter.29  

                                                        
 
24 Ibid, s. 78f. 
25 Ibid, s. 103. 
26 Andersson Dan-Erik, ”Mänskliga rättigheter i konflikt och samspel med religion – en mångbottnad historia”, 
kapitel ur Religionens offentlighet – om religionens plats i samhället, Stenström (red), 2013, s. 184f. 
27 Furseth Inger & Repstad Pål, Religionssociologi – en introduktion, Liber, Malmö, 2013, s. 50f. 
28 Hagevi, ”Att förena religion med politik”, kapitel ur Religion och politik, Hagevi (red), 2005, s. 7f. 
29 Blennberger Erik, Etik i socialpolitik och socialt arbete, Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 9. 
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        Law beskriver att humanism har en rad olika betydelser, dock definierar han begreppet 

som ”(…) ett idésystem i vilket mänskliga värderingar och intressen och mänsklig integritet 

intar en framskjuten plats”.30 Law menar att humanismen ansluter sig till sekularismen där 

humanisterna menar att ett sekulärt samhälle innebär att förhållandet mellan religion och 

staten ska delas. En sekulär stat ska skydda alla människors fri- och rättigheter såsom 

människors lika värde och människors tanke- och yttrandefrihet.31 Centrala kännetecken för 

humanismen är att humanister exempelvis förespråkar vetenskap, att de är ateister eller 

agnostiker, att de betonar vikten av att varje människa har ett personligt ansvar att göra egna 

moraliska bedömningar samt att de förespråkar ett sekulärt, öppet och demokratiskt samhälle 

där människor har rätt att vara religiösa eller icke-religiösa.32  

         Thulin Hedlund beskriver att mänskliga rättigheter är ett rättssystem, vilket innebär att 

alla människor är av samma värde och har samma rättigheter. Detta utgör även grunden för 

jämställdhet där alla människor oavsett identitet och genus har samma värde.33  

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
Enligt Jürgen Habermas innebär det postsekulära samhället att religioner åter har fått 

betydelse i samhällets offentliga sfär, det vill säga den politiska dimensionen. Detta innebär 

att samhället erkänner religioners plats i den offentliga debatten. Habermas menar att det 

moderna samhället har blivit pluralistiskt där religiösa grupper lever i kognitiv dissonans 

beroende på att det finns olika trosföreställningar.34 Detta innebär att staten ska vara neutral 

och ta ställning till både icke-religiösa och religiösa värden beroende på demokratins 

principer.35  

        Habermas menar att flera av de moderna och centrala värden som det moderna samhället 

förespråkar ursprungligen har vuxit fram i en religiös kontext. Dessa formuleras idag som 

sekulära värden, då ett samhälle med en mångfald av världsåskådningar inte kan hantera 

moraliska idéer ifrån en världsåskådning.36 Habermas argumenterar för att värden inom 

mänskliga rättigheter har översatts från ett religiöst språk till ett sekulärt språk. Detta beror på 
                                                        
 
30 Law Stephen, Kort om humanism, Fri tanke, Lidingö, översatt version, översatt av Holmqvist Anna, 2011, s. 
11. 
31 Law, 2011, s. 123f. 
32 Law, 2011, s. 11ff. 
33 Thulin Hedlund Kristina, Lika i värde och rättigheter – om mänskliga rättigheter, Nordstedts juridik, 
Stockholm, 2008, s. 13. 
34 Habermas Jörgen, Den mänskliga naturens framtid – påväg mot en liberal eugenik? Daidalos, Göteborg, 
översatt av Molander Anders, 2003, s. 119f. 
35 Jonsson Ulf, Habermas, påven och tron, Artos & Norma, Skellefteå, 2009, s. 27ff. 
36 Habermas, 2003, s. 29. 
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att de ska anpassas i ett samhälle präglat av mångfald där staten ska behålla sin neutralitet 

samt bevara accepterande grundläggande normer.37 Habermas syftar på att idén om 

”människors lika värde” ursprungligen har grundats i en judisk-kristen tradition.38 Enligt 

Habermas har religion fortfarande betydelse i det moderna samhället, eftersom den har som 

funktion att skapa förutsättningar för människan att finna moraliska principer för att agera 

moraliskt rätt. Religion skapar inspiration, vilket Habermas uttrycker som den ”motiverande 

drivkraften för att agera rätt”.39 

        Anders Bäckström anser även att religiösa argument bör få höras i den offentliga sfären 

efter demokratins principer och att dessa ska förhålla sig till samhällets sekulära premisser. 

Bäckström menar att religiösa aktörer alltid har deltagit i den offentliga diskursen, dock på 

olika sätt. Det är i detta sammanhang Habermas tes blir legitim.40 Habermas argumenterar för 

att sekulära aktörer översätter sina värden till ett sekulärt språk, dock ifrågasätter Bäckström 

detta argument. Han menar att det snarare rör sig om sekulära diskurser som religiösa aktörer 

formulerar. Detta innebär att religiösa aktörer använder sekulära begrepp, uttryck och utsagor 

i sina tal och texter.41 Då Bäckström menar att religiösa aktörer ska anpassa sig till det 

sekulära samhällets premisser innebär detta att religiösa aktörer får anpassa diskursen, det vill 

säga använda begrepp, uttryck och utsagor som är anpassade till det sekulära samhället.    

 

 

2. Bakgrund  
Under denna rubrik avser jag att kort presentera FI:s bakgrund och grundläggande politiska 

idéer. Följande ges en kort presentation av SvK:s organisation och tro. 
 
2.1 Feministiskt initiativ – en översikt 
FI bildades som en ideell förening 2004 av ett 40-tal kvinnor. Föreningen grundar sina idéer 

på att alla människor oavsett kön ska få samma möjligheter att få leva ett fullödigt liv, dock 

menar partiets medlemmar att världen inte ser ut så idag. Partiet poängterar att samhället 

domineras av patriarkala system, vilket innebär att samhället präglas av mansdominans där 

                                                        
 
37 Ibid, s. 126. 
38 Jonsson, 2009, s. 56. 
39 Habermas, 2003, s. 49. 
40 Bäckström (red), 2014, s. 108. 
41 Bäckström, 2013, Stenström (red), s. 33. 
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kvinnor underordnas eller missgynnas.42 Strävan för att motarbeta patriarkatet startade redan i 

början av 1900-talet av kvinnor i samband med Sveriges demokratisering, dock menar partiet 

att det ännu är ett problem. Under årsmötet 2005 beslutade föreningen att de skulle kandidera 

till riksdagsvalet där föreningen blev ett politiskt parti med både kvinnliga och manliga 

medlemmar.43  

        FI:s politik grundar sig på den ideologiska inriktningen feminism. Utifrån partiets 

politiska plattform vill de främja jämställdhet där varken det ena eller det andra könet ska 

underordnas eller missgynnas. Detta synssätt grundar sig i en humanistisk feminism. I en 

humanistisk feminism vill feminister skapa ett jämlikt samhälle där varken män eller kvinnor 

ska missgynnas eller underordnas, och att alla människor ska känna sig likställda. 

Olikhetstänkandet och kategoriseringen av kön ska motarbetas.44 

        Partiets medlemmar betonar att kvinnor systematiskt underordnas av män i olika 

sammanhang, eftersom män ännu tillåts att definiera och diskriminera kvinnor. Denna 

maktordning kan enligt partiet se olika ut beroende på kontext, dock menar de att kvinnan i 

slutändan alltid blir drabbad. Detta ifrågasätter både demokratins och rättvisans 

grundprinciper. Partiet anser att alla svenska riksdagspartier grundar sin politik på 

jämställdhet, men att jämställdhetspolitiken i Sverige ännu har stora brister. Utgångspunkten 

är att utmana patriarkatet inom alla förhållanden.45  

 

2.2 Svenska kyrkan – en översikt 
SvK kallas för folkkyrka idag där trossamfundet beskriver att de grundar sin tro på den 

evangelisk-lutherska teologin, som innebär att SvK tror på Evangelium (att Jesus vann över 

döden) och den lutherska reformationen.46 

        SvK betraktas idag vara en demokratisk folkkyrka, med fria allmänna val för 

medlemmar.47 Kyrkan har ca 6,4 miljoner medlemmar, vilket kräver en stor organisation.48 

SvK är organiserade efter tre nivåer, den nationella nivån där kyrkomötet beslutar om 

                                                        
 
42 Feministiskt initiativ, partiets politiska plattform, 2005, elektronisk resurs, tillgänglig på: 
http://feministisktinitiativ.se/om/plattform/, hämtad: 16/12-2014.  
43 Nationalencyklopedin, sökord: ”Feministiskt initiativ”, elektronisk resurs, tillgänglig på: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feministiskt-initiativ, hämtad: 16/12 – 2014. 
44 Sowle Cahill Lisa, Sex, Gender & Christian Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, s. 22. 
45 Feministiskt initiativ, partiets politiska plattform, 2005. 
46 Svenska kyrkan, Rum för alla – lite mer om Svenska kyrkan, står inte när den är utgiven, elektronisk resurs, 
tillgänglig på: http://www.svenskakyrkan.se/omoss/kyrkans-grundlaggande-uppgifter, s. 4. 
47 Claesson Urban, ”Svenska kyrkan”, kapitel ur Religion i Sverige, Svanberg Ingvar & Westerlund David (red), 
Dialogos, Stockholm, 2013, s. 91. 
48 Svenska kyrkan, Rum för alla – lite mer om Svenska kyrkan, s. 1.  
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kyrkans generella ärenden, den regionala nivån som är fördelat efter landstingen med ett stift 

som leds av en biskop (SvK har 13 stift i Sverige) och den kommunala nivån där kyrkovalen 

behandlas där SvK:s medlemmar röstar fram representanter till lokalförsamlingens 

kyrkofullmäktige och till kyrkomötet.49  

        På SvK:s hemsida kan vi läsa om SvK:s arbetsuppgifter och uppdrag både nationellt och 

internationellt i form av publikationer, rapporter och artiklar. Under fliken ”vårt uppdrag” står 

det att de arbetar för att försvara människovärdet, arbeta för fred och försoning och vårda 

skapelsen. De beskriver att de arbetar utifrån ett rättighets- och genusperspektiv.50 SvK:s 

främsta arbetsuppgifter är att sätta den enskilda individen i centrum samt genom respekt och 

ömsesidig solidaritet möta människor och ge stöd till dessa i utsatta livssituationer. SvK finns 

inte enbart för att genomföra ceremonier eller för att människan ska gå på gudstjänster, utan 

har fler uppdrag. SvK finns för dem som tror, dem som söker och för dem som tvivlar kring 

livets stora frågor där alla människor är välkomna oavsett inställning och tro till Gud.51 Det 

diakonala arbetet är något som SvK starkt beaktar, vilket innebär att de erbjuder olika former 

av samtal för människor i svåra livssituationer, men även andra väsentliga vardagssituationer. 

SvK definierar begreppet diakoni som ”social omsorg och tjänst och syftar till att tillsammans 

skapa en rättvis och jämlik värld som är baserad på varje människas värdighet och 

okränkbara värde”.52  

 
 
3. Metod och material 
 
3.1 Material 
Studiens utgångspunkt är att undersöka FI:s och SvK:s aktuella texter. Primärmaterialet ifrån 

FI är partiets nuvarande partiprogram som heter För en feministisk politik, som formulerades 

under den politiska kongressen 5-7 april 2013.  

        Urvalet av primärmaterialet ifrån SvK grundar sig på studiens syfte där intresset är att 

studera värden som skriftligt förmedlas av SvK i den offentliga debatten. Urvalet grundar sig 

på att texterna är aktuella, tillgängliga samt framställs som marknadsföring för vad SvK anser 

är centralt och väsentligt att arbeta utifrån inom områdena mänskliga rättigheter och 

                                                        
 
49 Claesson, Svanberg & Westerlund (red), 2013, s. 95. 
50 Svenska kyrkan, under fliken ”vårt uppdrag”, elektronisk resurs, tillgänglig på: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=758828, hämtad: 6/5-2015. 
51 Svenska kyrkan, Rum för alla – lite mer om Svenska kyrkan, s. 3. 
52 Ibid, s. 17. 



 14 

jämställdhet. Mina begreppsdefinitioner och tidigare forskning har varit ett stöd, eftersom jag 

har fått filtrera SvK:s texter för att finna material som är relevant. Jag har valt texterna 

Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet 

som är skriven 2012 och giltig till december 2015, Detta vill vi! Kyrkorna och 

migrationsfrågorna som är skriven 2007, Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och 

en hållbar utveckling som är skriven 2013 och Sociala trygghetssystem som metod för att 

bekämpa fattigdom och hunger i utvecklingsländer som är skriven 2012. Dessa publikationer 

kopplas till varandra och ger en helhetsbild för hur SvK definierar och redogör för mänskliga 

rättigheter och jämställdhet, vilket har betydelse för urvalet. 

        Texterna är skrivna av Kyrkokansliet i Uppsala, vilket är SvK:s administrativa centrum. 

Texten Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna är dock skriven av Sveriges kristna 

råd, men har tagit ställning till SvK:s värden samt förklara utifrån det teologiska perspektivet 

på vilka grunder som SvK beaktar mänskliga rättigheter och jämställdhet. Av det skälet anser 

jag att texten likväl är relevant att beakta ifall innehållet jämförs med de andra valda texterna.  

        Jag har även utgått ifrån sekundärmaterial, vilket har varit SvK:s senaste version av 

styrdokument av den teologiska grundtexten. Dokumentet har varit ett stöd för att finna 

tydligare definitioner och motiveringar till SvK:s ställningstaganden. 

        Styrkorna med materialet är att texterna är relevanta för studiens syfte, skrivna av de 

aktörer jag har valt att studera samt att parterna har formulerat sina definitioner och 

ställningstaganden utifrån sina egna perspektiv, vilket är intresset i denna studie. Svagheterna 

med materialet är att vissa resonemang kan ha formulerats otydligt av parterna, vilket medför 

att det blir svårare att tolka parternas ställningstaganden. Detta förutsätter att materialet 

granskas flera gånger. 

 

3.2 Metod 
I denna studie har jag undersökt samband mellan värden som förmedlas skriftligt och av det 

skälet utgått ifrån en kvalitativ metod. I en kvalitativ studie avser forskaren att undersöka 

egenskaper för att finna orsaker och samband.53 Detta innebär att forskaren studerar 

materialets kvaliteter där intresset är att försöka identifiera ett mönster eller tema, vilket 

utförs genom exempelvis jämförelser eller att hitta gemensamma drag i texter.54 

        Jag har undersökt SvK:s och FI:s texter utifrån en kvalitativ och komparativ 

                                                        
 
53 Boolsen Watt Merete, Kvalitativa analyser, Gleerups, Kristianstad, översatt av Bo Kärnekull, 2009, s. 17. 
54 Ibid, s. 92. 
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innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att forskaren vill ”(…) specifikt bestämma 

innehållet på ett systematiskt sätt utifrån på förhand fastställda kategorier”.55 De kategorier 

som jag har valt är mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag började titta på hur parterna i 

sina enskilda texter skildrar sina ställningstaganden och definitioner av mänskliga rättigheter 

och jämställdhet där jag undersökte vilka begrepp och aspekter som redogörs. I analysen 

undersökte jag vilka likheter som framhävs hos båda parterna med fokus på vilka begrepp 

eller aspekter som redogörs. I det sammanhanget framhävdes även skillnaderna, där jag 

analyserade hur redogörelserna skiljer sig i parternas definitioner och ställningstaganden. Hur 

parterna väljer att formulera och redogöra sina värden påverkar hur innehållet systematiskt 

framhävs och tolkas.  

        Problematiken med att analysera texter är att analysen kan påverkas negativt genom 

exempelvis övertolkning eller att mina personliga argument integreras i analysen. Av det 

skälet är det väsentligt att ha förförståelse och kunskaper om ämnet samt att innehållet delas 

in och analyseras i underkategorier.56 Jag behöver dock inte ta ställning till vad som är sant 

eller falskt i texterna, utan enbart studera vilka värden parterna har samt hur det presenteras i 

texterna.57 En kritik som brukar riktas mot kvalitativa angreppssätt är en brist på 

”transparens”, som innebär att det kan bli oklart för läsaren hur själva undersökningen har 

gått till. Av det skälet är det väsentligt i en innehållsanalys att tydliggöra vilka beslut som 

fattas samt involvera sunt förnuft och inlevelseförmåga.58 

        Då syftet är att studera likheter och skillnader i parternas värden, har jag även 

komparativt undersökt innehållet hos parterna. En komparativ analys innebär att forskaren 

undersöker likheter eller skillnader, och i denna studie parternas redogörelser och definitioner 

i text. Problematiken med en komparativ metod är att undersökningens material kan vara 

bristfällig, vilket kan medföra brister i utförandet och ge felaktiga slutsatser. Däremot ska 

forskaren vara medveten om att en undersökning aldrig kan bli perfekt, eftersom alla studier 

kan innehålla brister i utförandet eller i materialet.59 Av den orsaken är det väsentligt att 

studera parternas definitioner i en komparativ och kvalitativ studie, eftersom begrepp 

refererar till egenskaper och kan skilja sig hos parterna som forskaren undersöker.60 

                                                        
 
55 Ibid, s. 93. 
56 Ibid, s. 89. 
57 Ibid, s. 140f. 
58 Ibid, s. 88f 
59 Denk Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 52ff. 
60 Ibid, s. 79f. 
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        I undersökningen har jag excerperat materialet, eftersom jag vill få ett helhetsintryck för 

hur parternas värden formuleras. Jag har fått filtrera textinnehållet i SvK:s publikationer som 

berör mänskliga rättigheter och jämställdhet. Att jag utifrån en innehållsanalys har studerat 

texterna har bidragit till ökad förståelse, att jag har funnit gemensamma drag samt kunnat se 

helheten för hur parterna skriftligt redogör sina värden. Detta skapar en bättre studie där 

upprepade genomgångar av materialet ger en högre reliabilitet.61 

 

 
4. Empiri  
För att presentationen av studien ska bli tydlig för läsaren har jag valt att introducera 

parternas värden. Detta för att läsaren ska få en bild av de värden som beskrivs i texterna.  

  

4.1 Feministiskt initiativ  
Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. Det handlar om en 

dimension som problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten och dess 

samverkan med andra maktordningar som tillsammans skapar könsordningens fundament. Målet 

för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att 

utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, 

ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.62  

Detta stycke inleder FI i sitt partiprogram. Partiet betonar att det finns en könsmaktsordning i 

samhället som de vill problematisera och utmana där de vill motarbeta patriarkala system för 

att kunna arbeta för ett jämställt och jämlikt samhälle. De vill skapa ett utrymme för alla 

människor oavsett attribut, sexuell läggning, ålder, kön, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet 

eller medborgarskap.  

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver 

att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, 

arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet.63  

I flera avsnitt i partiprogrammet framhävs värden som partiet anknyter till mänskliga 

rättigheter såsom människans frihet, likabehandling, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. 

Innebörden av begreppen ger stöd i arbetet mot att nå målet att skapa utrymme för att alla 

                                                        
 
61 Boolsen Watt, 2009, s. 94. 
62 Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 3. 
63 Ibid, s. 4. 
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människor ska kunna utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel (min kursivering).64 

Detta menar partiet inte enbart är en idé, utan ska verkställas i praktiken såsom på 

arbetsplatser, i hemmen och andra platser i samhället. Partiet ser dock brister beroende på att 

det finns maktstrukturer där diskriminering uppkommer, och antidiskriminering är det 

centrala verktyget för att motarbeta detta. ”En feministisk syn på välfärd förutsätter (…) 

frihet från diskriminering. Ingen människa ska begränsas av diskriminerande eller 

förtryckande strukturer”.65 Av det skälet värderar partiet starkt jämlikhet samt vill arbeta och 

företräda de mänskliga rättigheterna inom alla institutioner i samhället. Det motverkar rasism 

och skapar trygghet för alla människor.  

        Partiet beskriver att välfärdsbegreppet bör fyllas med nya reella värden baserade på 

solidaritet, eftersom de menar att det moderna samhället är i behov av det.  

Välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, baserade på reell solidaritet – mellan människor 

och i samverkan med miljön. Det är värden som bygger på pluralism och idén om att människor 

med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida i ömsesidig respekt för 

varandra.66  

Ifall människor ser sig som jämlika skapas förutsättningar för ett jämlikt och jämställt 

samhälle där alla människors lika rättigheter beaktas. I partiets definition av jämlikhet väver 

de samman solidaritet där människan ska respektera andra människors livsstilar (min 

kursivering) och respektfullt bemöta alla människor som jämlika. Ifall samhället strävar för 

detta mål skapar det förutsättningar för att alla människor ska få samma rättigheter och 

möjligheter, det blir ett verktyg som skapar jämställdhet och demokrati i samhället. För att nå 

dit ska människans olika rättigheter eftersträvas, eftersom partiet vill skapa ett fritt, rättvist 

och demokratiskt samhälle utan våld, diskriminering och exploatering av människor. För att 

åstadkomma detta sätts samarbete före dominans och konkurrens.  

För att kunna ta del av välfärden och ha möjlighet att besluta över sitt liv måste varje människa ha 

rätt till sin egen kropp. Individen måste själv få besluta över sin kropp, sin sexualitet och kunna 

sätta gränser i möten med andra människor. Detta är en fråga om såväl hälsa som om 

grundläggande mänskliga rättigheter.67  

                                                        
 
64 Ibid, s. 3. 
65 Ibid, s. 4. 
66 Ibid, s. 4. 
67 Ibid, s. 27. 
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Partiet anser att människans frihet (min kursivering) att agera självständigt är en essentiell 

beståndsdel för ett välfärdssamhälle. Det är väsentligt att människan ska ha rätt att påverka 

sitt liv, vilket inkluderar att människan ska ha rätt att besluta över sin kropp, sin sexualitet 

och kunna sätta gränser i möten med andra människor. Det är enligt partiet en självklarhet att 

människan ska ha rätt att få besluta över sitt eget liv, men för att kunna bevara en global 

hållbar utveckling för människans situation anser partiet att alla människor har ett gemensamt 

ansvar för att förbättra just människans situation angående jämlikhet, jämställdhet och 

likabehandling.68 

        Partiet anser att alla människor ska ha möjlighet att leva ett fullödigt liv. På dessa 

grunder anser partiet att alla människor har ett ansvar för att skapa trygghet för de människor 

som är i behov av stöd och som betraktas vara svagare, likväl socialt som ekonomiskt. Detta 

är, vad de benämner, ett samhällsansvar.69 För att motverka sociala orättvisor anser partiet att 

politiken måste arbeta efter FN:s likabehandlingsarbete.70 Partiets beskrivning av 

likabehandling (min kursivering) är att alla människor ska ha samma rättigheter och 

förutsättningar i samhället. Människor ska inte diskrimineras eller bemötas annorlunda på 

grund av funktionsnedsättning, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, ålder eller kön.71 

        Enligt partiet är det politikens uppgift att skapa frihet för alla människor och arbetet för 

att motverka sociala orättvisor är väsentligt i den processen då det skapar trygghet.72 

”Relationer mellan människor med skillnader i makt, resurser och livsvillkor behöver inte 

alltid vara problematiska (…), utan kan bygga på kärlek och respekt.”73 I detta resonemang 

menar FI att människan bör oavsett livsvillkor eller resurser visa respekt för andra människor, 

och av det skälet är det väsentligt att arbeta för mänskliga rättigheter. De menar att Sverige 

har en internationell betydande roll, eftersom landet redan har ett välbestående 

välfärdssamhälle för att kunna gå före i kampen för global rättvisa, hållbar utveckling och 

fred.74 Av det skälet vill partiet att det extra bistånd som Sverige har att erbjuda ska gå till de 

mest utsatta och svaga.75 

        För att åstadkomma detta ideal anser partiet att utbildning är nyckeln. Att människan 

redan i barnåren får insikt och kunskaper kring människors lika värde. Detta menar partiet i 

                                                        
 
68 Ibid, s. 47.  
69 Ibid, s. 26. 
70 Ibid, s. 58. 
71 Ibid, s. 9. 
72 Ibid, s. 52. 
73 Ibid, s. 36. 
74 Ibid, s. 68. 
75 Ibid, s. 81f. 
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sin tur motverkar diskriminering och sociala orättvisor.76 I skolan får barnen lära sig 

kulturella företeelser, vilket partiet belyser har betydelse för samhällets ideal. ”Kulturen är 

det som finns närmast oss i vår vardag, det formar vårt samhälle och oss som individer och 

samhällsmedborgare. Det är genom kulturen vi bearbetar existentiella frågor och skapar 

mellanmänskliga relationer”.77   

4.2 Svenska Kyrkan 
I SvK:s publikationer finns definitioner och beskrivningar som visar att kyrkan beaktar 

människors lika värde och rättigheter. De kategorier som SvK inkluderar i mänskliga 

rättigheter är jämställdhet, människans frihet och människans lika värde. Vad som 

framkommer i texterna är att SvK refererar sina resonemang och ställningstaganden till både, 

vad jag väljer att benämna, sekulära referenser såsom FN:s deklaration och religiösa 

referenser såsom kyrkans tro och det profetiska uppdraget. I texten Position för genusrättvisa 

och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet beskriver SvK att de stödjer 

sitt ställningstagande på teologisk analys. 

Svenska kyrkans internationella arbetes genusposition visar att Svenska kyrkan vill verka för 

genusrättvisa och jämställdhet i sin roll som aktör inom internationell kyrkosamverkan, långsiktigt 

utvecklingsarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete. Utgångspunkten är en teologisk analys 

grundad i varje människas lika och oinskränkbara värde och rätt, samt konstaterandet att avsaknad 

av genusrättvisa och jämställdhet är ett hinder för enskilda, för samhället och för kyrkan. Ett 

hinder som både leder till personligt lidande, kränkning av mänskliga rättigheter och ödslande av 

resurser.78 

I texten Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna beskriver Sveriges kristna råd att alla 

svenska kyrkor står bakom FN:s deklaration kring de mänskliga rättigheterna. De finner och 

jämför likheter i Nya testamentets evangelier och FN:s deklaration, samt beskriver på vilka 

grunder de utifrån evangelierna värderar och arbetar för mänskliga rättigheter.79 

        SvK arbetar för jämställdhet. De beskriver ”vi är övertygade om att livet är heligt, om 

varje människas lika och fulla värde som Guds avbild och att varje människa är helt igenom 

                                                        
 
76 Ibid, s. 15. 
77 Ibid, s. 44. 
78 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
Kyrkokansliet i Uppsala, antagen av nämnden för internationell mission och diakoni, 24/4-2012, giltig till 
31/12-2015, s. 3. 
79 Svenska kyrkan, Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna, Sveriges kristna råd, Sundbyberg, 2007, s. 
3f. 
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älskad och skapad till ett fullvärdigt liv”.80 SvK menar att Gud skapade människan, vilket 

innebär att människolivet ska bevaras, värnas och försvaras under alla omständigheter. SvK 

vill verka för jämställdhet och genusrättvisa. De utgår ifrån svenska utrikesdepartementets 

definition av jämställdhet där de beskriver att jämställdhet innebär att alla kvinnor och män 

har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De ska ha samma makt att forma sina liv 

och samhället.81 

        SvK tror på att människan är skapad till Guds avbild och är älskad av Gud, och av det 

skälet anser de att det är väsentligt att värna om människans oinskränkbara värde och rätt.  

Svenska kyrkans internationella arbetes identitet och arbete tar sin utgångspunkt i en 

livsbefrämjande teologi – en tro som utgår ifrån och kämpar för det hotade livet och för den som 

är nedtystad eller ohörd, marginaliserad eller befinner sig i en utsatt situation. Svenska kyrkans 

uppdrag är att i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och 

leva i tron, hoppet och kärleken.82 

SvK beskriver att kyrkan ska vara närvarande, synlig och ansvarstagande för människor i 

olika livssituationer. De arbetar utifrån vad de benämner den livsbefrämjande teologin, vilket 

grundar sig i ”att Gud i Kristus delar människans glädje och sorg, väljer att gå lidandets väg 

för solidaritet, kämpar mot allt som bryter ner och öppnar vägen till ett levande hopp”.83         

Den livsbefrämjande teologi som Svenska kyrkan vill utgå ifrån i sitt internationella arbete 

grundar sig på en tro på en Gud som vill gynna fullvärdigt liv för varje människa och för hela sin 

skapelse. Ett fullvärdigt liv för alla tolkas som att varje människas förmåga och tro på framtiden 

är i centrum och att varje människa har rätt att vara fri från förtryckande, diskriminerande, 

förminskande behandling och från all form av fysiskt eller psykiskt våld.84 

SvK tar ställning utifrån teologin att människan ska vara fri från fysiskt och psykiskt förtryck 

och diskriminering, eftersom det är en mänsklig rättighet.  

        SvK vill ifrågasätta och utmana orättvisor och maktobalanser inom både samhälle och 

kyrka. De vill skapa sociala trygghetssystem som innebär att de vill motverka sociala 

orättvisor samt vara medmänniskor för de som lever i utsatthet, såväl socialt som ekonomiskt. 
                                                        
 
80 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 4. 
81 Ibid, s. 6f. 
82 Svenska kyrkan, Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling, Kyrkokansliet i 
Uppsala, antagen av nämnden för internationell mission och diakoni, 3/12-2013, s. 3. 
83 Svenska kyrkan, styrdokument för teologisk grundtext, fastställd av nämnden för internationell mission och 
diakoni, Uppsala, 29/4-2013, giltigt till 2017, s. 1. 
84 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 5.  



 

 21 

I texten Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger i 

utvecklingsländer beskriver SvK att de arbetar utifrån FN:s milleniemål. ”Sociala 

trygghetssystem utgör ett centralt redskap för att minska fattigdom och uppnå flera av FN:s 

Milleniemål, samt för att förverkliga rätten till mat och andra grundläggande mänskliga 

rättigheter”.85 Dessa sociala trygghetssystem grundar SvK på genusperspektivet. ”För att 

sociala trygghetssystem ska bidra till ökad jämlikhet mellan kvinnor och män behöver de 

planeras och genomföras på ett genusmedvetet sätt”.86 Vad jag tidigare har nämnt är SvK:s 

styrande perspektiv rättighets- och genusperspektivet.87 

        SvK:s grundar även sitt ställningstagande på ”Kyrkans profetiska uppdrag” i arbetet med 

att skapa sociala trygghetssystem. Kyrkans profetiska uppdrag är samma uppdrag som SvK 

tror att Jesus utförde när han levde.  

Svenska kyrkan består av och vill slå följe med kvinnor, män, pojkar och flickor av olika ålder, 

sexuell orientering, könsidentitet och könsuttryck som vill hävda sitt fulla värde och rätt. Vi tror 

att Jesus verkade för att inkludera människor till gemenskap med andra. Han åt och vandrade 

tillsammans med människor som samhället förnekade och stängde ute. Med Kristus som förebild 

vill vi bejaka lusten i att vara människa och den rikedom som mångfald innebär. Det finns många 

sätt att vara människa på. Svenska kyrkan positionerar sig inte mot någon utan för människor som 

diskrimineras och förnekas sina rättigheter.88 

SvK vill skapa rum för att samtala om människors lika värde och rättigheter. De vill samtala, 

påverka och förändra maktobalansen, då de anser att människan ska ha rätt att påverka sitt 

eget liv och möjlighet att ansvara för sin egen utveckling. Ifall samhället inte är jämställt 

stängs denna möjlighet. Detta gäller även inom religion där de vill att troende individer ska 

ha möjlighet att självständigt få tolka, förmedla och ifrågasätta heliga texter och traditioner. 

SvK betonar att som en aktör i arbetet för genusrättvisa är de beredda att ta ledarskapet i 

frågan och verkställa jämställdhet både i religiösa och sekulära sammanhang.89 

        Bortsett ifrån det teologiska perspektivet beaktar och arbetar SvK för jämställdhet och 

mänskliga rättigheter av den orsaken att de anser att världen inte är jämställd. De menar att 

det pågår förtryck och diskriminering av kvinnor och flickebarn, att det finns grundläggande 

                                                        
 
85 Svenska kyrkan, Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger i 
utvecklingsländer, Kyrkokansliet i Uppsala, antagen vid nämnden för internationell mission och diakoni, skriven 
17/10-2011, reviderad 11/4-2012, s. 4. 
86 Ibid, s. 4.  
87 Ibid, s. 6. 
88 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 10. 
89 Ibid, s. 10. 
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normer, värderingar och könsroller som samhällen socialt har konstruerat, vilket leder till att 

kvinnor marginaliseras eller underordnas i olika kontexter. De belyser att arbetet för att skapa 

jämställdhet är en av de mest väsentliga utmaningarna som det moderna samhället står inför. 

Av det skälet arbetar de utifrån genusperspektivet, eftersom de beskriver att det är essentiellt 

att fokusera på de genusstrukturer som är i obalans där ett maktperspektiv uttrycks. Ifall detta 

motarbetas menar SvK att andra förutsättningar som bekämpningen av fattigdom och hunger 

kan genomföras samt skapa social- och ekonomisk rättvisa för alla människor. Samhället kan 

även i processen skapa utbildning, vilket är en rättighet för alla människor.90  

         

5. Analys 
Under denna rubrik avser jag att analysera likheterna och skillnaderna kring hur parterna 

definierar och redogör sina värden utifrån det undersökta materialet. Syftet med denna studie 

är att studera likheter och skillnader i parternas värden kring mänskliga rättigheter och 

jämställdhet. Jag har valt att dela kategorin mänskliga rättigheter i två underkategorier, vilka 

är ”människans lika värde” och ”jämlikhet”. Jämställdhet är en egen kategori.  

 

5.1 Mänskliga rättigheter 
I det undersökta materialet har jag funnit utgångspunkter som FI och SvK använder sig av när 

de beskriver och definierar mänskliga rättigheter. Både SvK och FI beskriver i sina texter att 

de företräder människans lika värde och rättighet, vilket framställs som ett ideal hos parterna. 

Denna tolkning grundar jag på då de betonar i texterna att människans värde ska eftersträvas, 

vilket enligt dem ger förutsättningar för att skapa rättigheter och möjligheter för människor.91 

Hur parterna presenterar sina värden skiljer sig dock, eftersom de inkluderar olika begrepp 

och aspekter när de redogör sina resonemang. Av den orsaken delas kategorin mänskliga 

rättigheter i två underkategorier. 

 

5.1.1 Människans lika värde 

SvK och FI beskriver i sina texter att de beaktar människans lika värde och att människor ska 

ha rätt att utveckla sin identitet, men det som är intressant i sammanhanget är hur parterna 

redogör sitt ställningstagande kring människors lika värde och rättigheter. 

                                                        
 
90 Ibid, s. 6. 
91 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 4 & Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 36. 
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        När FI definierar och formulerar mänskliga rättigheter refererar de till FN:s deklaration 

där de menar att människor är av samma värde och har samma rättigheter. Detta inkluderar 

även att människor ska leva utan våld, diskriminering och exploatering.92 De redogör för att 

alla människor har samma värde oavsett kön, könstillhörighet, ålder, sexuell läggning, 

hudfärg, medborgarskap, funktionsnedsättning, trosuppfattning och etnicitet.93 I detta 

sammanhang ska människor vara fria från diskriminering och förtryckande strukturer.94  

        SvK utgår ifrån en teologiskt grundad analys i sin definition och formulering av 

människors lika värde, dock refererar och jämför de även sitt ställningstagande till FN:s 

deklaration. De beskriver ”(…) människans lika och okränkbara värde och rätt”.95 De anser 

att människan ska ha rätt att påverka sitt eget liv samt rätt att bestämma och utveckla sin 

identitet, eftersom alla människor är av samma värde. SvK beskriver ”människan ska ha rätt 

att bestämma och utveckla sin identitet oavsett kön, ålder, sexuell orientering, könsidentitet 

eller könsuttryck”.96 De beskriver även att människor ska ha rätt att leva utan diskriminering, 

förtryck och förminskande behandling.97  

        I en första anblick kan flera likheter tolkas. Jag vill dock uppmärksamma vilka 

utgångspunkter parterna framhäver i sina resonemang. FI redogör utifrån ett brett perspektiv 

där de väver in fler aspekter såsom diskrimineringsgrunder samt medborgarskap. SvK 

däremot har ett stort fokus på genusperspektivet, då begreppen genus och kön framhävs i 

resonemangen. Sociala aspekter såsom funktionsnedsättning, etnicitet, hudfärg, 

trosuppfattning eller medborgarskap, som redogörs i FI:s partiprogram, förekommer inte i 

SvK:s texter. Dock förekommer i andra sammanhang i SvK:s texter att de beskriver ”(…) 

varje människas lika värde och rättigheter”.98 Argumentet ”varje människas” tolkar jag att 

SvK inkluderar alla människor, men då kyrkan inte redogör och förtydligar sina 

formuleringar med fler sociala aspekter eller begrepp blir redogörelsen av människors lika 

värde mindre specificerad. Däremot anser båda parterna att alla människor ska ha rätt att 

påverka sitt eget liv. 

        Trots att redogörelserna och definitionerna skiljer sig i storlek beaktar båda parterna 

människors lika värde. Skillnaden är att FI:s humanistiska inriktning framhävs tydligare där 

                                                        
 
92 Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 4.  
93 Ibid, s. 56 & 3. 
94 Ibid, s. 4. 
95 Svenska kyrkan, Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna, 2007, s. 3. 
96 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 10. 
97 Ibid, s. 5. 
98 Ibid, s. 3. 
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de definierar och redogör sina värden bredare och tydligare genom fler aspekter såsom 

medborgarskap, funktionsnedsättning, etnicitet och hudfärg som inte beskrivs i SvK:s texter. 

Detta påverkar tolkningen av hur FI och SvK definierar och redogör kring människans lika 

värde då fler humanistiska aspekter i större utsträckning kommer till uttryck hos den sekulära 

aktören. SvK betonar genus, sexuell orientering och könsidentitet.  
 
5.1.2 Jämlikhet 

Jämlikhet är ett begrepp som omfattas av mänskliga rättigheter och vävs samman med 

människans lika värde. Hur begreppet skiljer sig från jämställdhet är att jämlikhet innebär att 

människor ska ses likvärdiga, medan jämställdhet berör genus.  

        FI beskriver att samhället bör motverka sociala orättvisor för att skapa ett jämlikt 

samhälle (min kursivering), vilket skapar trygghet och motverkar rasism.99 När de använder 

uttrycket ”samhället” tolkar jag att de syftar på alla människor som inkluderas i samhället, 

eftersom partiet i ett annat resonemang beskriver att ”… alla människor bör oavsett 

livsvillkor eller resurser visa respekt och kärlek för människor”.100 Människors olika 

rättigheter ska eftersträvas för att skapa ett fritt, rättvist och demokratiskt samhälle då partiet 

företräder likabehandling (min kursivering). Alla människor ska stödja och skapa trygghet för 

de människor som är i behov av stöd, såväl socialt som ekonomiskt.101 Enligt partiet innebär 

jämlikhet att alla människor ska betraktas likvärdiga oavsett klass, etnisk bakgrund, 

medborgarskap eller ekonomisk och social status. Det vävs samman med de aspekter som jag 

framförde om FI:s ställningstagande kring människans lika värde.   

        SvK:s definition av jämlikhet framställs relativt otydligt i texterna, eftersom begreppet 

jämlikhet inte beskrivs samt att de i större utsträckning fokuserar på jämställdhet. SvK 

formulerar att kyrkan ska vara närvarande, synlig och ansvarstagande för alla människor, 

även de som är nedtystade, ohörda, utsatta eller marginaliserade. De motiverar sig utifrån 

”den livsbefrämjande teologin”.102 Denna grundar sig i att ”Gud i Kristus delar människans 

glädje och sorg, väljer att gå lidandets väg för solidaritet”.103 SvK uttrycker även inkludera 

alla människor (min kursivering) i ett annat resonemang, vilket syftar på att alla människor 

                                                        
 
99 Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 52. 
100 Ibid, s. 36. 
101 Ibid, s. 9. 
102 Svenska kyrkan, Jordbruksutveckling för fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling, 2013, s. 3. 
103 Svenska kyrkan, styrdokument för teologisk grundtext, 2013, s. 1. 
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ska inkluderas i samma gemenskap.104 De redogör även för att de vill motverka sociala 

orättvisor och ”(...) vara röstbärare för dem som lever i utsatthet (…)”.105 

        Utifrån dessa resonemang vill SvK visa omsorg och arbeta för att människor som lever i 

utsatthet, oavsett ifall det rör sig om människors självförsörjning, hälsa och sjukvård eller 

utbildning, ska få samma rättigheter då de tolkar att Jesus inkluderade alla människor i 

samma gemenskap och specifikt dem som var utstötta i samhället.106 Utifrån SvK:s 

redogörelser framhävs klassperspektivet och människans sociala status, dock finns det en 

aspekt som påverkar definitionen. I en första anblick tolkar jag att SvK definierar jämlikhet 

utifrån att alla människor ska ses likvärdiga, dock väver de samman innebörderna kring 

jämlikhet och jämställdhet. De beskriver att samhället ska arbeta för ekonomisk och social 

trygghet, dock redogörs detta utifrån ett könsperspektiv där de fokuserar på ekonomisk och 

social ”jämlikhet mellan kvinnor och män”.107 Då jämställdhet berör genus, integreras 

genusbegreppet i redogörelsen av jämlikhet vilket förtydligas i nedanstående citat. 

 
Syftet med en genusanalys är att synliggöra könsmaktsordningen och därmed påvisa ojämlikheter 

mellan och bland kvinnor, män, flickor och pojkar kring resurstillgångar, möjligheter, svårigheter 

och makt i en given kontext samt hur normer, roller och relationer är relaterade till genus.108 

Även i nedanstående citat framhävs definitionen av jämlikhet mellan kvinnor, män, flickor 

och pojkar. SvK syftar på de människor som är utstötta av samhället på grund av sin identitet, 

dock beskrivs detta utifrån ett köns- och genusperspektiv.  

 
Svenska kyrkan består av och vill slå följe med kvinnor, män, pojkar och flickor av olika ålder, 

sexuell orientering, könsidentitet och könsuttryck som vill hävda sitt fulla värde och rätt (...) 

Svenska kyrkan positionerar sig inte mot någon, utan för människor som diskrimineras och 

förnekas sina rättigheter.109  

 

                                                        
 
104 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 10. 
105 Svenska kyrkan, Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger i 
utvecklingsländer, 2012, s. 2.  
106 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 10. 
107 Svenska kyrkan, Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger i 
utvecklingsländer, 2012, s. 4. 
108 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 11. 
109 Ibid, s. 10. 
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Vid parternas definitioner kring jämlikhet framhävs både likheter och skillnader. Både FI och 

SvK framhäver i sina texter att de vill stödja människor som blir diskriminerade och 

förtryckta samt vill arbeta för att inkludera alla människor i samhället. Det som skiljer sig är 

att SvK redogör utifrån ett köns- och genusperspektiv, medan FI redogör för alla människor. 

De redogör inte enbart utifrån ett köns- och genusperspektiv. I vissa sammanhang blir det 

otydligt i SvK:s texter, eftersom SvK inte specificerar sina resonemang med andra sociala 

aspekter eller perspektiv.  

 

5.2 Jämställdhet 
Jämställdhet är en kategori som beaktas hos både SvK och FI där de framhäver detta som ett 

ideal i sina texter. FI:s definition refereras till FN:s deklaration som definierar jämställdhet att 

alla människor oberoende av kön kopplat till könstillhörighet, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Som jag har nämnt tidigare vill partiet motarbeta patriarkala system, då de vill skapa ett fritt, 

rättvist och demokratiskt samhälle för alla människor oavsett genus. De betonar att 

människan ska få använda sin fulla potential för att skapa ett inkluderande samhälle, vilket 

förutsätter att alla människor, kopplat till det jag framförde under rubriken ”människans lika 

värde”, ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

För att få reell jämställdhet måste istället helheten lyftas fram och ekonomin bli ett verktyg i 

arbetet med att ge människor möjligheter att leva ett fullödigt liv. Det handlar framförallt om att 

koppla varje människas rätt att vara ekonomiskt självständig och kunna ta ansvar för sitt liv, sin 

hälsa och sin miljö, till samhällets ekonomiska och demokratiska utveckling. Genom att fler får 

möjlighet att använda sin fulla potential ökar också utrymmet att skapa ett inkluderande samhälle, 

där alla får sina behov tillgodosedda, oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsduglighet eller 

etnisk tillhörighet.110  

SvK hänvisar till utrikesdepartementets definition som definierar jämställdhet att alla kvinnor 

och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.111 SvK anser, liksom FI, att det 

finns maktobalanser i samhället som marginaliserar kvinnan och av det skälet beaktas 

genusrättvisa.  

                                                        
 
110 Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 4. 
111 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 6. 
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Avsaknad av genusrättvisa och jämställdhet är ett hinder för enskilda människor, för samhället 

och för kyrkan. Ett hinder som både leder till personligt lidande, kränkning av mänskliga 

rättigheter och ödslande av resurser.112         

Som jag tidigare har nämnt redogör SvK för ojämlikheter mellan kvinnor och män. I 

redogörelsen av hur SvK arbetar för jämställdhet beskriver de sociala orättvisor, människans 

okränkbara värde, utsatthet, bekämpning av fattigdom, gemenskap och fri ifrån förtryckande 

och diskriminering.113 SvK:s definition av jämställdhet framställs utifrån ett könsperspektiv, 

eftersom de betonar ”kvinnor och män”. Dock beskriver de i ett resonemang att alla 

människor har samma rättigheter oavsett könstillhörighet och könsidentitet, vilket kopplas till 

genus.114 De beskriver även, som jag har betonat tidigare, att de arbetar utifrån ett rättighets- 

och genusperspektiv. Detta visar att de arbetar utifrån ett genusperspektiv, dock betonas kön i 

definitionen och att genus vävs in i resonemangen. 

        FI däremot beskriver diskriminering, likabehandling, samarbete, trygghet, rättvist och 

demokratiskt samhälle och sociala orättvisor.115 I sina resonemang har de enbart fokus på 

genus när de redogör för jämställdhet där alla människor (kopplat till resonemangen under 

rubriken ”människans lika värde”) ska få samma möjligheter och rättigheter. 

        Begreppsdefinitionen av jämställdhet kan skilja sig beroende på vad aktören ifråga 

inkluderar i begreppet. SvK redogör och definierar jämställdhet i sina texter utifrån både ett 

köns- och genusperspektiv. FI redogör och definierar enbart utifrån genusperspektivet. I de 

texter jag har analyserat beskrivs jämställdhet på ett relativt likvärdigt sätt där båda parterna 

betonar att alla människor oavsett könsidentitet ska ha samma rättigheter och möjligheter.116  

5.3 Summering 
Sammanfattningsvis går det att urskilja likheter och skillnader i SvK:s och FI:s värden. Idén 

om jämställdhet och mänskliga rättigheter berör genus och identitet, vilket betonas hos båda 

parterna. Dock inkluderar och redogör FI för fler humanistiska ställningstaganden såsom fler 

sociala aspekter exempelvis fler diskrimineringsgrunder och medborgarskap. Detta innebär 

                                                        
 
112 Ibid, s. 3. 
113 Svenska kyrkan, Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger i 
utvecklingsländer, 2011, s. 4. 
114 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 10. 
115 Feministiskt initiativs partiprogram, s. 58 & Svenska kyrkan, Sociala trygghetssystem som metod för att 
bekämpa fattigdom och hunger i utvecklingsländer, 2011, s. 4. 
116 Svenska kyrkan, Sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger i 
utvecklingsländer, 2012, s. 2 & Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 9. 
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att den humanistiska inriktningen betonas och framhävs starkare hos den sekulära aktören. 

Detta innebär inte att SvK inte beaktar människors lika värde. Däremot inkluderar SvK 

genus, sexuell orientering och könsidentitet samt integrerar begreppet ”inkludera” i vissa 

resonemang, vilket jag avser att återkomma till under nästa rubrik.117  

         

 

6. Diskussion 
Under denna rubrik avser jag att diskutera resultatet ifrån empirin utifrån Habermas tes om 

det postsekulära samhället. Följande förs en kort didaktisk reflektion för hur studiens ämne 

kan anknytas till religionskunskapsundervisningen.  

 

6.1 Det postsekulära samhället – en mix av det religiösa och sekulära 
Habermas hävdar att sekulära aktörer har översatt sina värden från ett religiöst språk till 

sekulärt språk. Det sekulariserade samhället har försökt osynliggöra religioner där värden har 

översatts så att de ska framställas sekulära trots att de har grundats i en religiös kontext.118  

        Jag har i denna studie presenterat att FI:s och SvK:s värden inom områdena mänskliga 

rättigheter och jämställdhet har liknande värden, dock formulerar och redogör parterna sina 

värden på olika sätt där de väver in olika aspekter samt fokuserar mer eller mindre på en av 

aspekterna. Båda parterna refererar även till FN:s deklaration.  

        Utifrån Habermas argument har religion fått ett större inflytande i det moderna 

samhället. I denna studie visar de undersökta texterna att SvK har stort fokus på mänskliga 

rättigheter och jämställdhet och refererar till både sekulära och religiösa referenser. Utifrån 

Habermas tes ska religiösa aktörer, likt SvK, anpassa sig till samhällets sekulära premisser. 

Detta kan jag se i det undersökta materialet. Jag tolkar att SvK:s sätt att referera till FN:s 

deklaration i vissa resonemang är ett sätt att anpassa sig till samhället sekulära premisser. Att 

SvK arbetar för mänskliga rättigheter och jämställdhet bekräftar även Anders Bäckström där 

han belyser att SvK:s arbete har fått betydelse i den svenska välfärden.119 Bäckström betonar 

att ett modernt samhälle inte nödvändigtvis behöver vara sekulärt, och i takt med den 

växande religiösa pluralismen kan staten inte exkludera religiösa aktörer ifrån den offentliga 

                                                        
 
117 Svenska kyrkan, Position för genusrättvisa och jämställdhet för Svenska kyrkans internationella verksamhet, 
2012, s. 10 & Feministiskt initiativs partiprogram, 2013, s. 15. 
118 Habermas, 2003, s. 29. 
119 Bäckström (red), 2014, s. 108. 
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debatten.120  

        Det som jag vill betona är innehållet i texterna kring hur FI och SvK redogör och 

refererar sina värden. Utifrån Habermas tes ska sekulära aktörer ha översatt sina värden från 

ett religiöst språk till ett sekulärt språk. I FI:s partiprogram refererar FI till sekulära referenser 

såsom FN samt väver in humanistiska aspekter, vilket inte SvK beaktar i samma utsträckning 

i sina texter. Detta kan bero på, utifrån Habermas tes, att FI har översatt sina värden så att de 

ska framställas sekulära i ett sekulärt samhälle. Dock framhävs FI:s sekulära framhållning 

tydligt då de förtydligar sina värden utifrån det humanistiska perspektivet. 

        Jag vill dock uppmärksamma SvK:s religiösa och sekulära ställningstaganden samt 

SvK:s referenser då de refererar till både teologin, det profetiska uppdraget och FN:s 

deklaration. Då SvK förankrar sina religiösa värden till sekulära referenser, vill jag framföra 

en diskussion kring att det möjligtvis är SvK som sekulariserar sina värden. Som jag har 

presenterat i studien jämför de sina värden med FN:s deklaration, vilket kan tolkas som att 

SvK vill anpassa sig till det sekulära samhället och av det skälet jämför eller knyter an sina 

religiösa värden till sekulära utgångspunkter. Andra exempel som bidrar till denna tolkning är 

att SvK vill arbeta mot sociala orättvisor, diskriminering och förtryckande strukturer där de 

redogör sig själva som en aktör i kampen för genusrättvisa. Enligt Habermas ska en stat agera 

neutralt i ett samhälle präglat av mångfald, och av det skälet översätter sina värden till ett 

sekulärt språk.121 I denna kontext kan detta tolkas att, trots sekulariseringen, vill SvK bevara 

en neutralitet och ställning i samhället och av det skälet översätter sina värden så att de ska 

framställas som sekulära. 

        Detta skulle kunna betyda att fenomenet om det postsekulära samhället möjligtvis i vissa 

sammanhang får effekter som går tvärtemot vad Habermas argumenterar för, det vill säga att 

det är religiösa aktörer som översätter sina värden till ett sekulärt språk för att de ska anpassas 

till det moderna och sekulära samhället. Dock vill jag ifrågasätta Habermas argument om att 

aktörer ”översätter” värden. Ifall en aktör vill framställa sina värden som antingen religiösa 

eller sekulära borde det ”religiösa” eller ”sekulära” tas bort för att det ska anpassas till den 

specifika kontexten. I detta sammanhang vill jag väva in Bäckströms argument om att det kan 

röra sig om religiösa och sekulära diskurser. Bäckström menar att religiösa aktörer 

formulerar religiösa och sekulära diskurser i den offentliga debatten, vilket är ett sätt att få 

                                                        
 
120 Bäckström (red), 2014, s. 17 & Bäckström, Stenström (red), 2013, s. 30. 
121 Jonsson, 2009, s. 27ff. 
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religiösa värden att läcka in i det moderna samhället.122  

        Argumentet att SvK snarare formulerar sekulära diskurser anser jag är starkare, eftersom 

SvK väver in humanistiska aspekter såsom människors lika värde, att människan ska ha rätt 

att påverka sitt eget liv samt ska få utveckla sin egen identitet. För att SvK ska få vara en 

aktör i den offentliga debatten anpassar de sina värden till det sekulära samhällets premisser, 

exempelvis humanismens idéer. Detta kan ligga till grund för att likheter kan återfinnas i FI:s 

och SvK:s värden. Enligt Bäckström har religiösa aktörer alltid deltagit i den offentliga 

diskursen, dock på olika sätt. Utifrån hans argument skulle SvK anpassa sig till det sekulära 

samhället och formulera sekulära diskurser i vissa kontexter.123  

        Fenomenet om att det ”religiösa” sekulariseras finner vi även hos religiösa partier som 

Kristdemokraterna. Magnus Hagevi och Jonas Lindberg visar att kristdemokratiska partier 

har sekulariserats, eftersom partierna i det moderna och sekulära samhället inte enbart kan 

grunda sina politiska idéer på religiös grund. Detta beror även på sekulariseringen, att 

partierna vill bevara sin politiska makt samt få fler sekulära väljare.124 Jag förmodar att detta 

fenomen kan återfinnas hos andra religiösa gemenskaper eller organisationer. Jag syftar inte 

på att SvK har blivit sekulära, men att SvK formulerar sekulära diskurser för att kyrkan ska 

bli godtagna av det sekulära samhället och för att kunna bevara sin position i samhället då 

SvK är en stor religiös organisation. Då det pluralistiska samhället präglas av kognitiv 

dissonans krävs, enligt Habermas, att samhället skapar moraliska principer ifrån en 

världsåskådning, vilket i denna kontext är humanismens idéer.125 Detta kan ligga till grund 

för att SvK anknyter humanistiska aspekter i sina värden. De redogör exempelvis för att 

människan ska ha rätt att påverka och forma sitt eget liv samt att religiösa individer ska ha 

rätt att få tolka och ifrågasätta heliga texter och traditioner. Detta kopplas till humanismen där 

människor ska ha rätt till tanke- och yttrandefrihet.   

        Att parterna har relativt lika värden kan även bero på, vad Elisabeth Gerle presenterar, 

att idén om mänskliga rättigheter alltid har funnits i historien.126 Att parterna har olika 

referenser behöver nödvändigtvis inte betyda att parterna inte förespråkar eller grundar sin 

politik eller tro på samma värden. Gerle menar att idén om ”människans lika värde” kan 

återfinnas inom såväl kristendomen som humanismen.127 Detta kan förklara att det finns 

                                                        
 
122 Bäckström (red), 2014, s. 18. 
123 Ibid, s. 108. 
124 Lindberg, 2013, s. 130f & Hagevi (red), 2005, s. 207. 
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126 Gerle, 2006, s. 78f. 
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likheter och kopplingar i parternas värden. Det är, som Gerle beskriver, en tolkningsfråga och 

värden inom mänskliga rättigheter är något som människan gemensamt har och som kan 

återfinnas hos både religiösa och sekulära aktörer.128 

         

6.2 Summering 
Syftet med denna studie har varit att undersöka likheter och skillnader i FI:s och SvK:s 

värden inom mänskliga rättigheter och jämställdhet samt försöka tolka likheterna och 

skillnaderna utifrån Habermas tes om det postsekulära samhället. Jag har diskuterat i denna 

studie att det inte går att ta miste på att SvK är en röst i den offentliga debatten. Habermas tes 

kan förklara att SvK anpassar sig till det sekulära samhällets premisser då de väver in 

humanistiska aspekter i sina resonemang samt refererar till FN:s deklaration. Detta tolkar jag 

är ett sätt att anpassa sig till det sekulära och moderna samhället.  

        De likheter jag har funnit i värdena är att parterna vill att människors lika värde ska 

beaktas, att sociala orättvisor ska motarbetas, att stödja människor som blir förtryckta och 

diskriminerade samt att både kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. 

Skillnaderna betonas genom att SvK förankrar ett kön- och genusperspektiv i alla sina 

resonemang. FI har fler sociala aspekter i sina resonemang där de fokuserar på 

genusperspektivet inom jämställdhet samt redogör för jämlikhet utifrån människors olika 

förutsättningar, religionstillhörighet, medlemskap, bakgrund, könsidentitet, utseende och 

livsstilar. FI väver även samman kategorierna i sina resonemang, vilket inte framhävs i SvK:s 

texter. Utifrån vad empirin visar tolkar jag att skillnaderna är större än likheterna i parternas 

värden då de redogör och definierar på olika sätt. Detta innebär inte att det inte finns likheter i 

parternas värden då båda parterna berör aspekter som de anser är väsentliga. 

        Vad jag har diskuterat i studien framhävs det snarare beröra sekulära diskurser som SvK 

har formulerat, än att FI har översatt sina värden till ett sekulärt språk. Jag avser inte att 

framföra en slutsats om att det rör sig om en sekulär diskurs då det inte är studiens syfte. 

Empirin visar att SvK anpassar sig till det sekulära samhällets premisser genom att referera 

till FN:s deklaration och jämföra sina religiösa värden med FN:s värden. Av det skälet tolkar 

jag att Habermas tes i denna studie inte kan förklara likheterna och skillnaderna i parternas 

värden, eftersom parterna skiljer sig i sina redogörelser samt att det snarare visar tendenser att 

vara sekulära diskurser som SvK formulerar för att anpassa sig till det sekulära samhället.  

                                                        
 
128 Gerle, 2006, s. 73 & Gerle, 2012, s. 37. 
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6.3 Didaktisk reflektion – Hur kan studiens ämne användas i undervisning? 
Mitt ämnesval i denna studie beskrivs inte i kursplanerna för gymnasieskolan. Ämnet berör 

dock kategorin religion och politik, vilket jag anser är ett väsentligt ämne att beröra i 

undervisningen, eftersom det är en aktuell fråga då religion får ett större inflytande inom 

politik i olika sammanhang. Att undervisningen ska beröra religion och politik beskrivs inte i 

kursplanerna, dock får eleverna möjlighet i Religionskunskap 3 att fördjupa sig inom ett 

kunskapsområde, vilket skulle kunna vara religion och politik.129 Inledningsvis skulle jag 

kunna beröra frågan om hur religion och politik påverkar varandra i olika kontexter, och att 

eleverna därefter själva får välja ett ämne att fördjupa sig inom exempelvis terrorism, 

sekularisering eller det postsekulära samhället. I detta sammanhang får eleverna även arbeta 

med begrepp, metoder och applicera relevanta teorier, vilket även står i kursplanen.130 

        Ämnet berör även etiska frågor. I kursplanen för Religionskunskap 1 står det att 

undervisningen ska beröra olika människosyner inom religioner, och just frågan om 

människans värde är något som berörs inom världsreligionerna.131 I detta sammanhang skulle 

eleverna få fördjupa sig i världsreligionernas människosyn och därefter komparativt titta på 

sekulära värden såsom exempelvis FN:s deklaration där etiska frågor berörs. Jag förmodar att 

detta sätt ökar elevernas kunskaper om världsreligionernas syn på människan och att etiska 

och moraliska frågor i de flesta sammanhang är likvärdiga. 

 

7. Avslutande kommentar 
Fenomenet det postsekulära samhället är ett relativt nytt problemområde och det finns fler 

dörrar att öppna inom forskningen. Min studie har varit ett perspektiv där jag har försökt, 

utifrån Habermas tes, tolka fenomenet kring hur det postsekulära samhället uttrycks utifrån 

en religiös och en sekulär aktörs värden. Jag kom fram till att Habermas tes inte kan förklara 

likheterna utifrån det perspektiv jag har beaktat i denna studie, dock kan fenomenet studeras 

utifrån andra perspektiv inom framtida forskning.  

                                                        
 
129 Skolverket, kursplan för religionskunskap 3, 2011, elektronisk resurs, tillgänglig på: 
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131 Skolverket, kursplan för religionskunskap 1, 2011, elektronisk resurs, tillgänglig på: 
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