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En droppe, droppad i livets älv, 

har ingen kraft till att flyta själv. 

 

Det ställs ett krav på varenda droppe: 

 

hjälp till att hålla de andra oppe! 
1
   

                                                                          Tage Danielsson 
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1 Danielsson, T (1965), Postilla – 52 profana predikningar och betraktelser, Wahlström & Widstrands förlag, 
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Abstract 

Syftet med studien är att i utvalt material, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

FN:s barnkonvention samt Parliament of the World´s Religions dokument om global etik 

(DTGE), lokalisera en formulerad värdegrund rörande individens möjlighet till identitetsut-

veckling, avsedd att tillämpas globalt i vår samtid. Jag har som ambition att försöka räta ut en 

del frågetecken rörande vilka rättigheter och möjligheter individen har enligt dokumenten till 

sin egen identitetsformering. Dessutom undersöker jag om materialets värdegrund kan kopp-

las till problematiken om hur individens rätt till identitetsformering påverkar dennes formule-

rade rätt till religionsfrihet och religioner.  

Studien är en litteraturstudie och metoden jag använt är en kombination av innehållsanalys 

och idéanalys som bearbetar material i form av litteratur och dokument rörande identitetsut-

veckling. Materialet analyseras med hjälp av teoretiska redskap hämtade från tre författares 

olika synsätt på identitetsformering samt kringliggande problematik i ämnet.  

Då min studie även är av komparativ art har jag selekterat analysverktygen liksom primärkäl-

lorna, efter tanken att med olika teoretikers perspektiv bemöta och besvara mina breda fråge-

ställningar. Resultaten av analysen visar att alla människor inte har getts möjligheten till egen 

identitetsformering. Vilka av materialets värderingar angående individuell rätt till identitets-

formering som kan kopplas till religionsfrihet eller religioner, var betydligt svårare att utröna, 

då dokumenten är mycket försiktiga i sin formulering rörande olika religioners inverkan på 

individens identitetsformeringsmöjligheter.  

  

 

 

 

Ledord: Identitet, Identitetsformering, Religionsfrihet, Mänskliga rättigheter, Barnkonvent-

ionen, Global etik. 
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Från och med det ögonblicket ett barn kommer till världen åberopar olika intressenter sin rätt 

till det nyfödda barnets identitet och således även dess framtida utveckling. Med vilken rätt 

görs detta och i vilket syfte? Är det inte rimligt att anta att man som person äger rätten till sin 

egen identitet och dess framtida utveckling? 

Jag har valt att studera fenomenet identitetsformerings då jag finner det högaktuellt i vår sam-

tid. Jakten på att hitta sitt jag och sin identitet samt att uttrycka dessa, är idag viktigare än nå-

gonsin. Med alla sociala medier, eller kanske på grund av de tekniska hjälpmedel som står till 

vårt förfogande, tenderar identitetsformeringen trots alla ”selfies”, ideligen på att stöta på 

patrull och hamna på villovägar.  

När vi ser oss i spegeln, vem är det vi ser och skulle det kunna ha varit någon annan där 

bakom glaset om omständigheterna sett annorlunda ut? Är det individen som har skapat det vi 

ser eller är det ett resultat av vad andra skulpterat fram? Och om det är den sociala kontexten 

som format mig till den jag ser i spegeln, vilken kontext har jag växt upp i och hade jag blivit 

mer eller mindre jag i en annan kontext? 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där olika levnadssätt tenderar att komma i kollision 

med varandra. Oavsett om vi tror att identiteten är någon inneboende kraft eller formad av den 

sociala miljön påverkas vi både av den historiska kontexten och de framtida samhälleliga 

normgivande etiska reglerna. Vem styr då den etiska framtiden? Vem sätter ramverket för 

möjligheten att utveckla en individuell identitet?  Jag valde att granska politiska dokument 

undertecknade av så många nationer som möjligt samt med relevansen global spridning och 

då föll det sig naturligt att fokus hamnade på Förenta Nationerna (FN). Min ambition med 

studien är att se hur utvalda politiska dokument ser på individens möjligheter samt hur de 

formulerar värderingar rörande rättigheterna till sin egen identitetsformering i avsikt att nå 

global giltighet. 

Studien har som ambition att, om inte helt räta ut en del av ovanstående frågetecken, så åt-

minstone belysa delar av problematiken gällande identitetsformeringen för unga människor i 

dagens mångkulturella samhälle. 

 

2. Problemformulering och syfte 

Syftet med studien är att i utvalt material, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna( 

UDHR),
2
 FN:s barnkonvention (Barnkonventionen)

3
 samt Parliament of the World´s Relig-

                                                           
2
 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, Svenska FN-förbundet (2008) 

http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf,   - (UDHR)  hämtad 2014-

12-07. 
3
 FN:s konvention om barnets rättigheter, fullständig version, Rädda barnen, Save the Children Sweden, 

https://www.spsm.se/PageFiles/4587/Barnkonventionen.pdf,  - (Brankonventionen)  hämtad 2014-12-07. 
 

http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://www.spsm.se/PageFiles/4587/Barnkonventionen.pdf
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ions dokument om global etik (DTGE),
4
 lokalisera en formulerad värdegrund rörande indivi-

dens rättighet och möjlighet till identitetsutveckling som har för avsikt att tillämpas globalt i 

vår samtid. Jag vill även undersöka om materialets värdegrund kan kopplas till problematiken 

om individens rätt till identitetsformering kontra formulerad rätt till religionsfrihet och relig-

ioner.  

 
 

3. Frågeställningar 

  

 Vad säger materialet om individens möjlighet och rättigheter till sin egen identitetsut-

veckling? 

 

 Vilka av materialets värderingar angående individuell rätt till identitetsformering 

kopplas till religionsfrihet och religioner? 

 

 

4. Material 

Studien är en renodlad litteraturstudie och bearbetar material i form av litteratur och doku-

ment rörande identitetsutveckling. Jag kommer under denna rubrik först göra en begreppsde-

finition och därefter kort presentera både mina primärkällor och mina analysverktyg under 

egna rubriker. Den djupare presentationen av materialet sker senare i uppsatsen. Analysverk-

tygen under kapitel 8 samt Teori och Primärkällorna under kapitel 9. Min tanke är att det kan 

vara en fördel för läsaren att få en djupare presentation innan innehållspresentationen och ana-

lysen av primärkällorna för att om möjligt öka läsarens förståelse för dokumentens innehåll 

samt formering. 

 

4.1. Begreppsdefinition  

I undersökningen används identitet som ett begrepp innefattande den socialt skapade identite-

ten som svarar på frågan – Vem är jag? Och begreppet identitetsformering besvaras således 

med frågan – Hur blev jag, jag? 

I denna studie avses med barn varje människa under 18 år vilket sammanfaller med Barnkon-

ventionen. 

Begreppet funktion och funktionsbaserad används i studien då jag åsyftar basala och elemen-

tära tillgodosedda grundläggande behov, till exempel tak över huvudet, mat på bordet, rätt till 

                                                           

4
 Universal Declaration of Human Responsibilities, 2009, A Global Ethic now! An Internet Learning Platform of 

the Global Ethic Foundation, Global Ethic Foundation, Tübingen, http://www.global-ethic-now.de/gen-

eng/0a_was-ist-weltethos/0a-pdf/universal_declaration.pdf, -(DTGE) hämtad 2014-12-28. 

 

 

http://www.global-ethic-now.de/gen-eng/0a_was-ist-weltethos/0a-pdf/universal_declaration.pdf
http://www.global-ethic-now.de/gen-eng/0a_was-ist-weltethos/0a-pdf/universal_declaration.pdf
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liv. Kort och gott det vi människor behöver för att kunna fungera rent biologiskt. Eriksens 

teori som ligger till grund för min begreppsdefinition är att vi tenderar att bygga upp en till-

varo där vi kan känna igen oss och känna oss trygga. Saker som på ytan gör oss lika varandra 

ger oss en form av grundtrygghet.
5
 

Med begreppet existentiell eller existentiellt innehåll, åsyftar jag människans mer dolda inre, 

själen eller det som betyder något för någon i mer abstrakta uttryck så som till exempel käns-

lor, tillhörighet, tillit, tilltro och motivation. Allt som vi människor med andra ord värderar 

abstrakt. Begreppet baseras på Taylors teori där han inte tänker sig människan som ett explicit 

subjekt, utan menar att hon i sig själv har ett inneboende djup och ett eget värde som existerar 

insatt i en större intressegemenskap, som en värld av värden.
6
 

 

4.2. Primärkällor 

 

Jag har valt att studera tre politiska dokument som alla gör anspråk på och formulerar ett antal 

minimikrav på vilka rättigheter en människa bör ha för att kunna leva och må bra i vår samtid. 

Förenta Nationerna (FN) har sammanställt ett dokument The Universal Declaration of Hu-

man Rights (UDHR) rörande minimikrav över de mänskliga rättigheterna som medlemslän-

derna förbinder sig att följa och som även är ett av de dokument som utgör materialunderlag 

för den här studieuppgiften.
7
 Då jag anser att det är i tidig ålder den djupgående identitetsfor-

meringen sker uppmärksammade jag att UDHRs dokument är författat av vuxna i syfte att 

skydda och värna om den vuxna individen. Jag sökte då efter kompletterande dokument som i 

huvudsak inriktade sig på barn och deras rättigheter och behov av att skydda dessa med ett 

bindande dokument. Även här sökte jag efter tesen stor global spridning samt undertecknat av 

så många länder som möjligt. Sökningen resulterade i FNs Barnkonvention (Barnkonvention-

en).
8
 

Kritik mot att dokumenten ovan utarbetats utifrån ett västerländskt perspektiv har framkom-

mit. Man hävdar att deklarationerna inte tagit tillräckligt stor hänsyn till traditionella och kul-

turella skillnader vilket medfört att ytterligare dokument rörande de mänskliga rättigheterna 

upprättats utifrån religiöst perspektiv. Jag har därav valt att använda mig av Parlament of the 

World´s Religions dokument som utarbetats i syfte att skapa motivation samt fördjupa och 

komplettera FN:s ovannämnda dokument. 
9
  

Att valet föll på just dessa tre dokument ger ytterligare infallsvinklar. Jag fastnade för Annick 

Sjögrens studie (2006) Här går gränsen, om integritet och kulturella mönster i Sverige och 

medelhavsområdet, 
10

 då jag läste in mig på området identitetsformering. Sjögren har en cen-

tral tes som är relevant för val av primärkällor till min studie. Denna tes fokuserar på hur vi 

väljer det individuella eller grupprelaterade perspektivet samt hur det kan komma att påverka 

                                                           
5
 Eriksen, Thomas Hylland (2004), 45-47. 

6
 Taylor, C (1989) s x-4. 

7
 DTGE, hämtad 2014-12-28. 

8
 Barnkonventionen,  hämtad 2014-12-07. 

9
 Kymlicka & Sullivan (2007), s 93, 94. 

10
 Sjögren, A (1993) Här går gränsen, Om integritet och kulturella mönster i Sverige och medelhavsområdet, 

Dialogos, Stockholm. 
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identitetsformeringen. Jag anser att FN:s utformade dokument båda intar det individuella per-

spektivet. I mitt urval av primärkällor har jag hämtat stöd från Bischofberger,
11

 som med sin 

bok vill belysa den etiska problematik de senaste årtiondens ökade tekniska och medicinska 

kunskap ställer, och då främst i de delar av världen som har ett mer individualistiskt synsätt.  

Då studien genomgående är av komparativ art valdes det tredje dokumentet dels för sin för-

ankring i religionerna samt för att det enligt mig har en grupprelaterad betoning.  

Jag är medveten om att det finns en rad andra infallsvinklar jag skulle kunna tagit i beaktning 

vid min selektion av dokument och att någon annan forskare skulle kunna valt helt andra poli-

tiska dokument än de jag valt. Jag är trots det nöjd med mina urval av dokument då jag anser 

att de på en bred front besvarar och täcker upp min förhållandevis breda och mångfasetterade 

frågeställning. 

Jag vill förtydliga att jag under denna rubrik endast kommer göra en mycket kort presentation 

av primärkällorna och att en mer djupgående presentation sker senare i uppsatsen. 

 

1. Declaration Toward a Global Ethic (DTGE), Parliament of the World´s Reli-

gions från den 4 September 1993, Chicago, USA. Dokumentet har utarbetats av 

Hans Küng och publiceras med kommentarer av Piper Verlag, München, Kon-

tinuum publicering, New York, SCM Press London, Arator Oy, Helsingfors, 

Redaktionella Trotta, Madrid, Les Éditions du Cerf, Paris, Gün Yayincilik, An-

kara, Bon-böcker, Tokyo, Rizzoli Libri, Milano, Amity Foundation, Nanjing – 

Hong Kong.
12

 

 

2. FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar vilka presenteras i sin fullständiga vers-

ion i PDF format utgivet av Rädda barnen, Save the Children Sweden. 
13

 Kon-

ventionen har enligt UNICEF undertecknats av 194 länder.
14

 

 

3. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, värdighet och rättvisa 

åt alla.  Dokumentet antogs och kungjordes av Förenta Nationernas generalför-

samling den 10 december 1948.  Dokument sätter de universella mänskliga rät-

tigheterna i ett individuellt sammanhang och har översatts till 360 språk och är 

därmed en av de mest översatta texterna i världen. Den version som använts i 

studien publicerades av UNRIC Brussels 01-2008, Svenska FN-förbundet 

www.fn.se UD:s officiella översättning. 
15

 

                                                           
11

 Bischofberger, E (1992) Människovärdet vid livets gränser, etiska riktmärken för livsvetenskaperna och sjuk-

vården, Karolinska bokförlaget, Uppsala, andra utgåvan(1995). 
12

 DTGE, hämtad 2014-12-28.  
13

 Barnkonventionen, hämtad 2014-12-07. 
14

 Barnkonventionen,hämtad 2014-12-07. 
15

UDHR,  hämtad 2014-12-07. 

 

http://www.fn.se/
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4.3. Det teoretiska ramverket, Analysverktygen 

Jag har valt att låta tre författare utifrån olika synsätt belysa identitetsformeringen samt kring-

liggande problematik i ämnet. Då min studie genomgående är av komparativ art har jag även 

här selekterat analysverktygen liksom primärkällorna efter tanken att med olika teoretikers 

perspektiv bemöta och besvara min relativt breda frågeställning. Några kriterier för mitt val 

av analysverktyg har varit att de ska vara nutida, relevanta, aktuella, verklighetsförankrade, 

dynamiska levande verk av sin tid.   

Det första valet föll på Benhabib för att hon bearbetar individens yttre miljö i sin kommunika-

tiva etik. Hennes olika studier inkluderar som jag ser det modern global etisk problematik väl 

förankrad i empirin, vilket känns relevant då jag har som ambition att försöka inkludera ett 

flertal nutida etiska problemområden. Då studien har för avsikt att vara av komparativ art val-

des Taylor som mitt andra analysverktyg. Både Benhabib och Taylor behandlar begreppen 

identitet och identitetsformering men det finns en skillnad i hur de väljer att belysa problema-

tiken vilket kan vara behjälplig i analysen av de valda dokumenten. 

Eriksen har även ett perspektiv som delvis utgår från människan men även av den sociala mil-

jön. Han menar att om det inte finns något inre saknar människan en mottagare av det yttre. 

Ingen relation kan utvecklas från två ingenting påpekar han. Utifrån Sjögrens tes blir dessu-

tom Eriksens tes om att moderna unga människor han mött i sina studier inte alls vill känna 

något individuellt ansvar, mognad eller ålderdom, extra intressant då det vidgar perspektivet 

till ytterligare nivåer. Mina analysverktyg är alla dessutom representanter för både det grupp-

relaterade och det individanpassade perspektivet då de alla behandlar identitetsutveckling och 

formation ur olika synvinklar vilket gör dem till bra redskap vid analysen senare i studien. 

Med tanke på min breda frågeställning är jag medveten om att även andra filosofer vore tänk-

bara analysverktyg, till exempel Marta Nussbaum eller John Rawls, vilka kanske hade gett 

andra svar än de jag funnit utifrån mina selekterade teorier. Att valet föll på Benhabib istället 

för Nussbaum handlar helt sonika om att begränsa uppsatsens omfång. Att välja och att välja 

rätt är alltid ett svårt dilemma och när jag ställde dessa filosofer mot varandra var det helt en-

kelt så att jag föredrog den kommunikativa etiska tanken hos Benhabib. Nussbaums möjlig-

hetsbaserade teori är på många sätt intressant men realisten i mig fick mig i alltför hög ut-

sträckning att associera möjligheter med ekonomiska förutsättningar. Den förförståelsen hade 

kunnat blockera nödvändigheten av objektivitet för mig som forskare och skribent, och där-

med föresaka svårigheter att besvara den mångfasetterade frågeställningen. Det går självklart 

aldrig att vara helt neutral eller objektiv i skrivandet av en uppsats. Beroende på hur nära äm-

net känns i förhållande till sig själv påverkas självklart resultatet av min förförståelse. Det är 

mer en ambition från min sida, en strävan om man så vill att om möjligt försöka eliminera de 

fällor som uppenbaras. Jag är nöjd med mina analysverktyg då de alla känns trygga, relevanta 

och nutida.  

Jag kommer kortfattat under denna rubrik presentera mina analysverktyg för att senare under 

rubriken 8. Teori göra en djupare presentation av författarnas syn på belyst problematik. Syf-

tet med den uppdelade presentationen är att för läsaren aktualisera det teoretiska ramverket 
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med den djupare informationen om primärkällorna innan innehållsanalysen redovisas för ökad 

läsförståelse. 

 

Benhabib, S (1992), Autonomi och gemenskap: Kommunikativ etik, feminism och postmodern-

ism, Daidalos, Göteborg. Seyla Benhabib (f 1950) är judinna, född och uppvuxen i Istanbul, 

Turkiet. Hon har en professur i både statsvetenskap och filosofi vid universitetet i Yale. Dess-

utom innehar Benhabib flera olika hedersexamina från bland annat från universiteten i Utrecht 

(2004), Valencia (2010) och från Bogazici Universitetet (2012). 2009 mottog hon det i Tysk-

land kanske mest ärofyllda Ernst-Bloch-priset och 2012 fick hon Leopold Lucas priset vid 

universitetet i Tübingen. Seyla Benhabib har författat en stor mängd böcker och artiklar och är 

dessutom invald i en rad olika prestigefyllda styrelser rörande global etik i vår samtid.
16

 I hu-

vudsak kommer boken jag här nedan presenterar användas som analysverktyg, men även 

andra böcker som författaren publicerat kommer användas vid behov och då främst Jämlikhet 

och mångfald, Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder (2004).
17

 

Boken jag valt att använda som analysverktyg heter på svenska Autonomi och Gemenskap, 

Kommunikativ etik, feminism och postmodernism (1992), och kan ses som ett antal uppsatser 

och artiklar sammansatta i en och samma bok. Varje kapitel kan alltså mer eller mindre läsas 

för sig, även om jag personligen anser att om avsikten är att försöka få en holistisk bild av 

Benhabibs etik är hela boken som läsning att föredra. Bokens engelska titel är Situating the 

Self, Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (1992), vilket skulle 

kunna översättas med att placera sig själv i förhållande till feminismen, postmodernismen 

eller den kommunikativa etiken. Enligt mig är det precis vad Benhabib gör, hon placerar indi-

viden i förhållande till hur de olika teorierna ser på människan vilket är relevant för min 

undersökning. 

Mitt andra analysverktyg är Thomas Hylland Eriksens (2004) Rötter och fötter, identitet i en 

ombytlig tid, Nya Doxa, Nora. 
18

 Eriksen (f.1962) är verksam vid Oslo Universitet på avdel-

ningen socialantropologi med akademiska intresseområden som globalisering, nationalism, 

etnicitet och identitetspolitik. Hans geografiska forskningsområden är Norge och Karibien, 

närmare bestämt Mauritius och Trinidad. 2011 utnämndes han även till hedersdoktor vid 

Stockholms universitet. Han anses vara en av vår samtids mest kreativa och nydanande inter-

nationellt ledande antropologer och tillika samhällsdebattör och författare. 

Eriksen har under många år arbetat med frågor som berör nationalism, globalisering, kulturell 

komplexitet och identitetsprocesser, ofta med en etnografisk inriktning. Han har under åren 

varit produktiv och utgivit en rad böcker, bland annat Rötter och fötter som handlar om oav-

siktliga biverkningar av moderniteten i samhället.  Boken är en av fyra (Moments tyranny 

                                                           
16

 Conversations with History: Seyla Benhabib, "Philosophic Iterations, Cosmopolitans, and the 'Right to 

Rights'", Interview with Harry Kreisler: March 18, (2004),UC Berkeley Institute of International Studies, 

http://www.yale.edu/polisci/sbenhabib/lectures.html hämtad 2014-12-04.  
17

 Benhabib, S (2004) Jämlikhet och mångfald, Diadalos AB, Göteborg. 
18

 Eriksen, Thomas Hylland (2004) Rötter och fötter, identitet i en ombytlig tid, Nya Doxa, Nora. 

http://www.yale.edu/polisci/sbenhabib/lectures.html
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2001, Rötter och fötter 2004, Storeulvsyndromet 2008 och 2011 – Avfall) skriven på samma 

tema. De läroböcker han författat i antropologi har översatts till en mängd olika språk och 

används av studenter världen över.
19

 

Boken Rötter och fötter, har likt många andra av Eriksens böcker en komparativ och multidi-

sciplinär dimension. Den handlar om paradoxen identitet och är ett försök att både förstå den 

värld vi lever i och hur det är att vara människa. Eriksen menar att vi i och med globalisering-

en tenderar att bli mer lika varandra världen över och paradoxen är att vi då försöker bli mer 

olika, vilket Eriksen menar mynnar ut i att vi blir än mer lika varandra.  

Mitt tredje analysverktyg är Charles Taylors (1989) Sources of the Self: The Making of the 

Modern Identity, Cambridge Univ, Press, Cambridge. Taylor (1931) är en av vår tids mest 

produktiva och inflytelserika filosofer. Han är född i Kanada och har under många år varit 

verksam som professor i etik och filosofi vid Oxfords universitet. Han är numer verksam pro-

fessor i forskningsområdet politik och filosofi vid McGill-universitetet, Montreal. Taylor har 

belönats med en rad prestigefyllda priser, bland annat Templeton-priset (2007) som är en av 

världens största årliga individuella penningutmärkelser. 2008 tilldelades han det åtråvärda 

Kyotopriset i Japan. Taylors skrifter har översatts till tjugo språk och han är fortfarande aktiv 

föreläsare och författare inom framförallt områden som mångkulturalism och sekulära sam-

hällen. Själv är han bekännande katolik och har författat verk på temat så som A Catholic Mo-

dernity (1999) och Varieties of Religion (2009).20 

Taylor, vars filosofi kan betecknas som antropologisk, sätter människan i centrum.  Han är 

kritisk mot att försöka förstå och förklara människan existens enbart genom empiriskt färgade 

glasögon. Taylor tänker sig inte människan som ett explicit subjekt utan menar att hon i sig 

själv har ett inneboende djup och ett eget värde. Detta egenvärde existerar insatt i en större 

intressegemenskap, som en värld av värden. Boken jag valt för studien heter på svenska Käl-

lor till jaget, och som jag ser det är det just källorna och förklaringen till dess uppkomst som 

gör att boken når en sådan bred läsekrets. Intressant är hur författaren tillskriver motivation ett 

värde i sig och vad vi tillskriver ett värde, särskilt i relation till mitt övriga material i form av 

de dokument jag valt att granska rörande rätten och möjligheten till identitetsutveckling. Till-

skrivs inte källorna något värde blir det som Taylor påpekar, endast uppstaplade meningslösa 

regler utan innebörd. Det är inte förrän de tillskrivs ett individuellt värde individen kan motiv-

eras att efterfölja de etiskt uppsatta regeldokumenten.
21

  

 

 

                                                           
19

 Engaging with the world, Hylland Eriksen, Thomas (1996) http://hyllanderiksen.net/About.html  hämtad 

2014-12-09. 
20

 Charles Taylor, Mc Gill University, Pioneers, http://www.mcgill.ca/about/history/mcgill-pioneers/taylor,   

hämtad 2014-12-14. 
21

 Charles Taylor ( 1989) s 513-517. 
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5. Metod 

Jag valde att göra en komparativ litteraturstudie. Jag granskade de tre utvalda politiska doku-

menten explicit för att undersöka hur dokumenten svarar på mina frågeställningar.  

Jag kommer i min uppsats göra en kombination av en idéanalys och en innehållsanalys av de 

utvalda dokumenten. En innehållsanalys fokuserar på förekomsten av en viss företeelse eller 

vissa ord i en text.
22

 Jag kommer i de politiska dokumenten fokusera på ämnet identitetsfor-

mering och undersöka förekomsten av ämnet i de tre dokumenten. En idéanalys innebär i 

korthet att man konstruerar en idealtyp eller ideologi, i mitt fall ett neutralt ideologibegrepp. 

Enligt professorn i statsvetenskap Herbert Tingsten innehåller ideologier i huvudsak tre ele-

ment vilket jag anammat i min studie. Det första elementet behandlar synen på rättvisa, det 

andra verklighetsomdömen och det tredje konkreta rekommendationer, till exempel hand-

lingsförslag.
23

 Fördelen med metoden är att den kan bringa ordning och struktur, speciellt när 

materialet är omfattande. När väl verktygen konstrueras kan ett mönster synliggöras, vilket 

gynnar mig som forskare vid en systematisk jämförelse.
24

 I den idéanalys som genomförs 

undersöker jag om det finns skillnader mellan dokumenten rörande värderingsformuleringar i 

ämnet. Idéanalysen utförs med hjälp av de tre ovannämnda teoretikernas respektive teorier om 

identitetsformering.  

Jag använder en komparativ metod där jag jämför författarna. Jag har läst litteraturen och an-

tecknat sidhänvisning till relevanta områden. Därefter har jag bearbetat författarna var för sig 

för att sedan studera dess likheter kontra olikheter rörande ovannämnda valda områden. 

 

Jag har även läst litteratur som inte berör identitetsutveckling men som ändå bidrar till hur 

könsrollerna i sin kontext utvecklats, vilket i mångt och mycket även kan översättas till identi-

tetsutveckling. För att skapa mig en bättre bakgrund har ett flertal författare studerats som 

behandlar identitetsskapande och identitetsutveckling. Jag har i syfte att utröna rätten till sin 

egen identitet även granskat litteratur som berör kvinnans agensutrymme inom den religiösa 

sfären samt hennes rätt till sin egen sexualitet, då det så att säga är en förutsättning för att en 

individ över huvudtaget ska kunna bli till. Jag arbetade även här med varje författare för sig 

för att senare se vilka områden de skiljer sig åt eller har gemensamma nämnare. 

 

 

5.1. Metoddiskussion 

 

Jag har som metod valt att använda mig av en kombination av en innehålls- och en idéanalys 

för att på en så bred front som möjligt möta upp mina frågeställningar. Först har en kvantitativ 

innehållsanalys av primärkällorna gjorts, därefter som en fördjupning har en kombination av 

                                                           
22

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 46, 47, 170, 175, 176 
23

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 150. 
24

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 170. 
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innehållsanalys och idéanalys använts i studien som de beskrivs av Bergström och Borelius 

under kapitelrubrikerna Innehållsanalys samt Idé- och ideologianalys. 
25

 

En innehållsanalys av en text, i min studie tre politiska dokument, kan fokus vara inställt på 

att räkna förekomsten av till exempel ett visst ord eller en viss företeelse. I min studie räknade 

jag först förekomsten av ordet identitet och identitetsformering, därefter undersökte jag värde-

ringen av företeelsen för att se om det fanns skillnader i det spårade värdet. 
26

 

En fördel med att använda ovannämnda tillvägagångssätt är att det främjar den systematiska 

jämförelse mellan de politiska dokumenten jag hade för avsikt att genomföra samt underlättar 

vid en komparativ analys. Svårigheterna med metoden är förutom att den är tidskrävande, 

även att det kan råda oklarheter i om idéanalysen är konstruerad eller är ett resultat av stu-

dien.
27

 Jag anser därför att det är av stor vikt i rollen som forskare att fråga sig själv om jag 

verkligen förhållit mig så neutral det är möjligt till materialet eller om min förförståelse på-

verkat studiens resultat. 
28

  

Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer när en textanalys genomförs. Validitet som be-

grepp innebär att forskaren mäter det som ska mätas. Om man som forskare har för avsikt att 

mäta hur långt något är kan ett måttband vara ett tillförlitligt verktyg. I en textanalys som inte 

fokuserar på mätande kommer begreppet validitet mer handla om hur väl undersökningen 

faktiskt besvarar forskarens frågeställning.
29

 Det handlar således inte bara om att veta vilka 

verktyg som finns i verktygslådan utan även om att välja rätt verktyg för uppgiften. Ytterli-

gare en problematik i väljandet av metod är att det kanske inte finns ett verktyg som är skräd-

darsydd för uppgiften, utan man kan komma att behöva omforma verktygen eller som i mitt 

fall, använda sig av flera verktyg för att kunna besvara sin frågeställning.
30

 Eftersom jag inte 

fann ett skräddarsytt verktyg och tidigt insåg validitetsproblemet med att forma ett eget verk-

tyg föll valet att använda mig av flera verktyg naturligt. På så sätt kan jag som forskare 

minska validitetsproblematiken och få vägledning av de olika verktygen, med andra ord dub-

belkontrollera min egen validitet. Jag är trots att metoden varit tidsödande nöjd med mina val 

av verktyg då jag tycker att de på en bred front svarar för och täcker upp min förhållandevis 

breda och mångfasetterade frågeställning. 

 

Reliabilitet handlar om hur noggrann forskaren varit i sina mätningar och uträkningar. Kan 

olika personer komma fram till samma resultat är intersubjektiviteten god. Om man som i mitt 

fall gör en textanalys där en tolkning förekommer, handlar reliabilitetsfrågan om hur nog-

grann forskaren varit i studiens alla led. Testning av reliabiliteten kan göras genom en jämfö-

                                                           
25

 Bergström, G, Boréus, K (2005) Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Stu-

dentlitteratur, Lund, s 44-88, 148-177. 
26

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 46, 47. 
27

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 170. 
28

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 70. 
29

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 34-37. 
30

 Bergström, G, Boréus, K (2005), s 35. 
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relse av andra undersökningar utförda på liknande sätt av samma fenomen.
31

 Som jag ser det 

är tolkningsfrågan alltid problematisk då vi väger in, reflekterar och associerar individuellt till 

ordens mening och makt efter våra livserfarenheter. Uppsatsens svaghet ligger i hur mycket 

som tolkas in och vad jag som forskare anser uttrycker och påverkar identitetsbegreppen. Jag 

är medveten om att en annan forskare kan tolka dokumenten annorlunda.  

För att öka generaliserbarheten har jag, även om jag står som ensam kodare bett om andra 

människors synpunkter på min tolkning, det vill säga dubbelkodat materialet. Jag har i studien 

använt mig av tre författares syn på identitetsbegreppet vilket varit till stor hjälp vid analysen 

då de avgränsar och avskärmar mig som forskare att sväva ut för yvigt. Då mina utvalda do-

kument är färgade av sin tid har jag först studerat varje dokument var för sig för att senare 

jämföra varje utvalt innehåll parallellt för att minska reliabilitetsproblematiken.
32

 

Hade tiden varit generösare tilltagen hade eventuellt en kompletterande enkätundersökning 

kunnat bidra till ett mer personligt perspektiv och påvisat än större variationsrikedom, men 

även inneburit en risk att i denna mångfald tappa fotfästet.  

 

6. Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion i ämnet följt av en problem och syftesformulering samt 

ett metodavsnitt. Därefter följer ett materialavsnitt där jag presenterar materialet och mina 

analysverktyg. Under rubriken 7. Tidigare forskning presenteras utvalda relevanta studier i 

ämnet. Under 8. Teori ges en presentation på de utvalda teoretikernas syn på identitetsforme-

ring följt av kap 9. där en historisk bakgrundsinformation om primärkällornas uppkomst leve-

reras. 

I kapitel 10 redovisas en innehållsanalys samt en teoretisk analys av de utvalda politiska do-

kumenten strukturerat efter uppsatsens frågeställning. Därefter sker med hjälp av det teore-

tiska ramverket en sammanfattning av innehållsredovisningen och analysen under kapitel 11. 

Kapitel 12 för jag en avslutande diskussion med en del personliga reflektioner följt av en un-

der rubrik 13. Slutsats. 

 

7. Tidigare forskning 

Det har genomförts en mängd för min studie relevant forskning på området identitetformaton. 

Jag kommer därför under rubriken tidigare forskning endast referera till en bråkdel av den på 

grund av platsutrymme.  

För att kunna svara på min första fråga rörande individens möjligheter och rättigheter till sin 

egen identitetsutveckling har jag studerat forskning som berör individens olika vägar till iden-

titetsformering.  

                                                           
31
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En intressant studie baserat på empiri och som tar spjärn i Benhabibs kommunikativa etik är 

Gull Törnegrens avhandling (2013) Utmaningen från andra berättelser. Det är en studie om 

moraliskt tänkande, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad 

feministisk etik där främst de avsnitt som behandlar identitetsutveckling varit av relevans för 

min studies framställning och frågeställning. Törnegren är universitetsadjunkt samt teologie 

doktor i religionsvetenskap och är verksam vid Högskolan Dalarna, Falun.  

Törnegrens studie består delvis av empiriskt material, vilket jag fann mycket intressant samt 

kompletterande till min egen undersökning då det inte fanns tidsutrymme att insamla tillfred-

ställande mängd empiriskt material inom den angivna tidsramen för den egna studien. Tör-

negren anammar den interaktiva universalismen inom Benhabibs kommunikativa teori vars 

mål är att hålla moralsamtalen levande så att vi i deliberativ demokratianda kan komma fram 

till förnuftiga överenskommelser alla berörda parter kan acceptera.
33

 Törnegren menar att 

innan en entré görs i diskurser och de moraliska samtalen är det av signifikant betydelse att ta 

med sig viktig bakgrundskunskap så som jämlikhet, respekt och ömsesidighet mellan de del-

tagande för att samtalet ska kunna bli fruktsamt.
34

 

Den tredje identiteten- ungdomar och deras familjer i det mångkulturella, globala rummet av 

Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström, 
35

är för min studie relevant då den också byg-

ger på empiriska studier i form av ett 60 tal intervjuer. Pedagogerna som båda har arbetat med 

forskning om etnicitet, mångkultur och identitet undersöker här hur globaliseringen kan 

komma att påverka individens identitet.  

Med personliga så väl som empiriska erfarenheter av att leva i ett annat land och ingå i en 

mångkulturell miljö noterade författarna att många av de intervjuade ungdomarna ingick i ett 

socialt sammanhang vida över nationsgränserna. De konstaterar i studien att människor av vår 

samtid, med hjälp av dagensteknik, kan upprätta och hålla relationer över nationsgränserna 

levande på ett helt annat sätt än tidigare. Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström menar 

att fenomenet de uppmärksammat påverkar individens identitetsformering. 

Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström utgångspunk är att med så stor global spridning 

av de intervjuade personerna det var möjligt låta empirin belysas av globaliseringsteorin, mi-

grationsforskningen samt olika aspekter av identitetsbegreppet. Människan är inget enhetligt 

motsägelsefritt subjekt utan mer ett uttryck för en variationsrik och mångfasetterad position. 

Det finns heller inte någon inre kärna eller inre essens som kan användas till att skapa kultu-

rella gränsdragningar. De menar att denna förståelse har betydelse för hur vi ser på och upp-

fattar identiteten.  Författarna är kritiska till de begrepp som idag används för att på ett dju-

pare plan beskriva global identitetsformering och menar att de inte räcker till. De har därför 

som komplement till Homi Bhadhas ”tredje rum” lanserat begreppet ”den tredje identiteten”. 

Tidigare forskning menar de, har hävdat att immigrantungdomar tenderar att vara mer sårbara 

i sin identitetsformering än andra ungdomar. Man har tidigare antagit att dessa måste göra 

                                                           
33
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avkall på sin ursprungliga kultur för att kunna ingå och bli en del av den dominerande nya 

kulturen. Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström anser att denna teori är förkastlig. De 

anammar istället i sin forskning mer nutida kulturforskning där betoningen ligger på kultur 

som utryck för variationsrikedom och identitetsformering som en formbar ständigt pågående 

process.
36

 

För att kunna besvara min andra fråga, vilka av materialets värderingar angående individuell 

rätt till identitetsformering som kan kopplas till religionsfrihet och religioner, har jag läst stu-

dier som berör problematik gällande det individuella eller grupprelaterade perspektivet. Jag är 

medveten om att min förförståelse rörande hur identitetsformation eventuellt kan påverkas av 

en stark religiös grupptillhörighet skulle kunna färga min egen studie och ville därför granska 

studier som antingen kunde stärka min förförståelse eller ge en ny infallsvinkel till problema-

tiken. 

En studie i ämnet som jag funnit intressant och berikande är Annick Sjögrens (2006) Här går 

gränsen, om integritet och kulturella mönster i Sverige och medelhavsområdet, vars övergri-

pande syfte är att öka förståelsen för det vi kan tycka kännas främmande och därmed under-

lätta vardagliga kulturmöten. Sjögren (f.1936) är ursprungligen från Frankrike men har varit 

bosatt i Sverige sedan mitten av 1900-talet. Hon är docent i etnologi och har varit verksam vi 

Södertörns högskola, Flemingsberg, Huddinge. Under sin tid där var hon med och startade ett 

mångkulturellt centrum i Botkyrka under 1980-talet där hon fortfarande är verksam som fors-

kare.  

Sjögren undersöker med exempel hämtade från Sverige och medelhavsområdet framförallt 

hur vi väljer att organisera vår vardag samt de bakomliggande mekanismerna i våra vardags-

val. De relevanta frågor hon ställer sig är till exempel hur vi väljer livspartner eller om vi litar 

mer på institutioner än våra närmaste? Sjögren söker efter individuella och grupprelaterade 

reaktionsmönster i som jag tolkar det, syfte att med ökad förståelse samt öka toleransnivån för 

det främmande och på så sätt minska i vår samtid vanligt förekommande kulturkrockar. 

Det jag fann mest relevant för min egen studie var hur vi väljer det individuella eller gruppre-

laterade perspektivet och hur det kan komma att påverka identitetsformeringen. Det är även 

intressant ur det religiösa perspektivet då de olika samfunden till mångt och mycket intar de 

båda perspektiven. Personligen ser jag med hjälp av författarens ovannämnda perspektiv hur 

en del kulturella och religiösa konflikter som kan påverka och försvåra identitetsformeringen, 

faktiskt genom större förståelse rent av skulle kunna undvikas.  

Professor Erwin Bischofberger (1936) föddes i Schweiz och vigdes till katolsk präst 1961och 

var därefter verksam som stiftspräst i Göteborg. Han blev medlem av Jesuitorden den 7 janu-

ari 1968 och verkade inom orden fram till och med 1973. Bischofbergers professur var inom 

medicinsk etik vid Karolinska institutet. Han ingick under 15 år i Statens medicinsk etiska råd 

(SMER). Bischofberger har varit en flitig skribent i tidskriften Signum och undervisat vid 

Newmaninstitutet. Han är författare till ett flertal böcker rörande människovärdet. Den bok 
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som använts i studien är Människovärdet vid livets gränser (1992), och bearbetar hur männi-

skovärdet kan stärkas genom etiska samtal i vårt mångkulturella Sverige. Bischofberger vill 

med sin bok belysa den problematik de senaste årtiondens ökade kunskap inom områden som 

biologi, genetik och medicin fört med sig inom framför allt vården. Vad kan vi göra? Vad bör 

vi göra? Och vad bör vi etiskt utreda innan vi använder nya tekniska och medicinska kun-

skaper, är frågor Bischofberger ställer rörande frågor om äldre vård, organdonation, fosterdia-

gnostik med flera. Bokens syfte är att bemöta det allt mer tilltagande behovet av etisk vägled-

ning i vår samtid. Relevant för min studies frågeställning är främst kapitlen som berör etikens 

grundfrågor, ansvarsetik och ekologi samt biologi och genteknik som alla direkt eller indirekt 

berör och problematiserar ämnet identitetsformering ur olika infallsvinklar.
37

 

 

8. Teori 

Jag kommer under denna rubrik ge en presentation av mina utvalda teoretiska analysverktyg 

Benhabib, Taylor och Eriksens syn på identitet och identitetsformering vilket kommer ske 

explicit under egna underrubriker. 

8.1. Benhabibs syn på identitet och identitetsformering 

Jag har som analysverktyg valt att använda mig av bland annat Seyla Benhabibs bok (1992), 

Autonomi och gemenskap: Kommunikativ etik, feminism och postmodernism, Daidalos, Göte-

borg.
38

 Benhabib har som jag tidigare nämnt varit en produktiv författare och bland annat 

även studerat identitetsformation vilket jag fann berikande för min egen studie. 2002 utkom 

Benhabib med boken Jämlikhet och mångfald, Demokrati och medborgarskap i en global 

tidsålder. Seyla Benhabib menar att man i vår samtid gjort om kulturbegreppet och att det 

numer är synonymt med identitetsbegreppet. Fokuseringen som sker i samtiden på vår indivi-

duella identitet gör att kulturella uttrycksformer och föreställningar om en demokratisk jäm-

ställdhet i form av tillgång till resurser samt kulturellt erkännande blir ett kulturellt sätt att 

formateras runt identitetsmarkörerna för att skilja de olika identitetsformeringerna från 

varandra. 
39

 

Benhabib angriper och strukturerar problematiken genom att anlägga ett inifrån- och ett uti-

frånperspektiv för att klargöra vad kulturbegreppet innebär. Benhabib har en tanke liknande 

den jag funnit hos Sjögren men tar sig an problematiken som jag tolkar, det utifrån ett vidare 

eller mer djupgående perspektiv. 

Intar individen ett inifrånperspektiv menar Benhabib att kulturen som helhet inte är lika vik-

tig. Individen kan åtnjuta sina kulturella traditioner och uppfatta kulturen som individuellt 

utvalda delar till skillnad från utifrånperspektivet där kulturen uppfattas som klart avgrän-

                                                           
37

 Bischofberger, E (1992) Människovärdet vid livets gränser, etiska riktmärken för livsvetenskaperna och sjuk-

vården, Karolinska bokförlaget, Uppsala, andra utgåvan(1995). 
38

 Benhabib, S (1992), Autonomi och gemenskap: Kommunikativ etik, feminism och postmodernism, Daidalos, 

Göteborg. 
39

 Benhabib, S (2002) Jämlikhet och mångfald, Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder, Daidalos 

AB, Göteborg, s 19- 22. 



18 
 

sande helheter. Benhabib klargör i boken inte enbart vad kultur gör i samtidens samhällen 

utan förklarar även till viss del vad kultur är och hur det uppstår. Hon menar att kulturer skap-

as och uppstår genom våra handlingar och värderingar i binära motsatsförhållanden. Hon me-

nar att betydelsen, redovisningen och själva handlingen är olika delar som i sin tur skapar 

djupgående gränser mellan olika kulturer. Dessa gränser är sedan de uppdagats enkla att be-

vaka, det vill säga ett vi-och-dem-förhållande är ett faktum.
40

 

Benhabib har gett sig in i den pågående etiska debatten rörande modernitet, postmodernitet, 

etik och den mänskliga individens utveckling av jaget och intresserar sig i huvudsak för meta-

etiska frågeställningar. Hennes teoretiska utgångspunkt är den kommunikativa etiken och hon 

tar avstamp i och vidareutvecklar Habermans teorier. Benhabibs inriktar sig på de offentliga 

institutionella normerna och dess eventuella rättvisa eller bristande rättvisa. Hon behandlar 

diskursetik och kommunikativ etik som synonymer, vilket innebär att Benhabibs ideal sam-

hälle är dels demokratiskt samt ger varje individ med förmåga rätten att fritt framföra och få 

gehör för sin åsikt. De demokratiska besluten fattas således genom åsiktsutbyten och kan end-

ast uppnå giltighet eller göra giltighetsanspråk när en önskan eller åsikt skärskådats och ar-

gumenten för dess giltighet nått en enighet där alla som berörs eller skulle kunna beröras av 

normen kan godta den.
41

 

Benhabib menar att vi på sätt och vis både är aktörer och manusförfattare samt regissörer till 

våra egna och våra medmänniskors liv. Våra individuella livsberättelser det så kallade jaget, 

påverkar och påverkas med andra ord av vår sociala kontext. Benhabib ser på det narrativa 

jaget där det meningsfulla är att se jaget som ett resultat, den gemensamma nämnaren i livsbe-

rättelsen där vi genom dessa lär oss att förstå andra men framförallt oss själva och vem jag är 

genom livsberättelserna.
42

  

Enligt Benhabib kan endast det mänskliga spädbarnet överleva, få sina behov tillfredsställda 

och utveckla en identitet inom den mänskliga gemenskap den föds inom. Jaget, det mänskliga 

spädbarnets identitet utvecklas således genom sin förmåga att handla och tala, det vill säga 

genom att lära sig interagera i en mänsklig gemenskap. Det innebär att den narrativa enhet 

barnet interageras inom i stort sett även sätter ramarna och normerna för vad jaget kan göra, 

har gjort eller kommer uträtta beroende på vilka förväntningar som finns inom det narrativa 

ramverket på individen.
43

 

Benhabib anser att det därför är meningsfullt att tala om ett autonomt jag, det vill säga en 

etisk person eller etisk agent som själv ansvarar för sina handlingar. Som jag tolkar Benhabib 

existerar således inte individen som subjekt utan skapas eller mejslas istället fram av de rå-

dande värdena och diskurserna individen lever och verkar i. Det innebär på sätt och vis att 

våra liv och vår personlighet vilar på minnen, utan minnen är vi ingenting. Minnena är som 

jag tolkar det, bärare av kunskap om oss själva. Utan minnen har vi alltså ingen erfarenhet och 
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utan erfarenhet kan vi få svåra problem att tolka och svara på frågan vem vi är. Benhabib 

anammar således den narrativa synen på jaget vilket gör att vi alla existerar och är samman-

länkade i våra livsberättelser. Den dialogbaserade etik Benhabib förespråkar är en kommuni-

kation med och mellan förnuftiga medmänniskor. För att kommunikationen ska bli fruktsam 

krävs av de inbjudna att de dels är tillåtande, dels vara inlyssnande, samt innehar förmågan att 

kunna tänka i ett vidare perspektiv än den egna sfären, det vill säga empati och fantasi. Dessu-

tom får inga metafysiska antaganden göras, vilket i sig är en självklarhet för att kunna upp-

fylla de tidigare nämnda ingredienserna i det förnuftiga moralsamtalet.  
44

  Detta innebär över-

satt till Sveriges politiska nutidsläge att till exempel rasister så att säga diskvalificerar sig 

själva då de grundar sina åsikter på rastankar (metafysiskt antagande), likväl som antaganden 

om kön som mer eller mindre lämpade för olika sysslor.  

Benhabibs kommunikativa etik sträcker sig längre än bara till identitetsutveckling i våra 

medmänniskors livsberättelser. Hon utvidgar begreppet att innefatta även kulturella möten 

mellan till exempel nationer, vilket är relevant då jag i studien valt att granska globala doku-

ment rörande individuella rättigheter. I vår samtid lever vi med en alltmer tilltagande globali-

sering tack vare både tekniska framsteg och globala sammanslutande förbund som fungerar 

likt FN på överstatlig nivå. Benhabib menar att vi idag har så mycket mer kunskap om både 

oss själva och andra kulturer och variationsrikedom än vad människor som levde under 1700-

talet gjorde och därför har lättare att förstå och förlåta. Utvecklingen gör att det globala ömse-

sidiga beroendet enligt Benhabib lett till att vi idag i stället utvecklat en mängd tvärkulturella 

kommunikationer till reella konfrontationer. Hon menar att några av de svåraste frågor vi idag 

har att lösa och ta ställning till är reella konfrontationer mellan kulturella horisonter. 
45

 

De politiska dokument jag för studien valt att granska innefattar alla människors lika värde 

barn, vuxna, kvinnor och män. Det Benhabib belyser som jag fann mycket intressant och rele-

vant för undersökningen är hennes kapitel om mångkulturalism och könsbestämt medborgar-

skap. Hon skriver att så länge olika samhällen jämförts med varandra och samspelat har kvin-

nan, hennes sexualitet och makt över födelsen tillskrivits en speciell plats i förståelsen mellan 

kulturer. Kvinnorna och barnen är mer eller mindre en garanti för de olika samhällenas över-

levnad och utveckling. Benhabib menar att det på grund av denna kulturella symboliska plats 

kvinnans kropp har även gör henne till bärare av samhällets moraliska ordning. Djur fortplan-

tar sig utan restriktioner och regler men människan dikterar upp lagar och regler vilket skapar 

släktband och leder till sexuella restriktioner. Hon menar att kvinnans kontroll över tröskeln 

till livet på så sätt kontrollerar det mest sårbara ögonblicket i livet. Kvinnan blir så att säga 

portvakt vid livets dörrpost. Eftersom den privata sfären kommer först ontogenetiskt är det 

även här i spädbarnsåldern det mänskliga psyket formas djupast och således även kommer 

identitetsformeringen närmast. Benhabib hävdar att det är på grund av detta djup, denna in-

nersta identitet, konflikter som hotar eller utmanar sfären orsakar så starka känsloreaktioner.
46
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8.2. Taylors syn på identitet och identitetsformering 

Taylor förklarar sin syn på den moderna identiteten så som det goda i livet. Han tror på en 

inneboende känsla, en kraft att förlita sig på. Vi vet innerst inne vad som är gott och vad som 

är ont, högt eller lågt. Taylor tänker sig inte människan som ett explicit subjekt utan menar att 

hon i sig själv har ett inneboende djup och ett eget värde som existerar insatt i en större intres-

segemenskap, som en värld av värden. För att kunna undersöka vad det innebär att vara en 

människa menar Taylor att vi först måste se bilden av hur det goda inuti människan utveck-

lats. Han är kritisk till att moralfilosofi ofta tenderar att fokusera på vad som är moraliskt för-

svarbart att göra, mer än vad som är moraliskt gott att vara. Detta missriktade fokus gör att vi 

i vår samtid utvecklat en rad moraliska objektrelaterade måsten istället för att främja det sub-

jektiva naturliga goda vi har inom oss.
47

 

Taylor menar att många filosofer har ignorerat denna dimension och påpekar att frågan: Vad 

är det som gör livet meningsfullt? Denna fråga är enligt Taylor viktigare att besvara än frågan 

vad det är som gör livet värt att leva. Taylor utgår som jag tidigare skrev från människan och 

hävdar att vi har en inneboende kraft och känsla för vad som är fel och vad som är rätt som är 

inte styrd av våra egoistiska behov. Tydligast framkommer det menar han i ord som är det rätt 

att döda-stjäla-beröva någon frid-vägra hjälpa? Vi känner alla att döda är fel, stjäla likaså och 

att gå förbi någon i behov av hjälp strider så att säga mot vår natur, lätt att förväxla med in-

stinkt. Taylor kallar fenomenet som han anser både är djupgående, kraftfullt och universellt 

för moral intuition. Omgivningen eller kulturen kan enligt honom både förstärka eller för-

svaga fenomenet men urkraften är något vi bär inom oss.
48

 

Taylor tillskriver motivation ett värde i sig och vikten av vilket värde vi tillskriver vad, speci-

ellt i relation till mitt övriga material i form av de dokument jag valt att granska rörande rätten 

och möjligheten till identitetsutveckling. Tillskrivs inte källorna något värde blir det som Tay-

lor påpekar, endast uppstaplade meningslösa regler utan innebörd. Det är inte förrän de till-

skrivs ett individuellt värde individen kan motiveras att efterfölja de etiskt uppsatta regeldo-

kumenten.
49

  

Taylor hävdar att inga argument kan hämtas från en neutral plats och han är starkt kritisk till 

både teologin och naturalismen. De har förbisett människans inre kraft och glömt bort hur 

värdefull den är och fortfarande söker de i mörkret efter svaret på frågan vad det är som gör 

livet värt att leva. För att exemplifiera innebörden av kritiken citerar Taylor Leszek Kola-

kowski enligt följande: 

 

If God does not exist, then everything is permitted? 
50
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Den moraliska sfären i modern tid skiljer sig avsevärt från tidigare civilisationers menar Tay-

lor. Det var under medeltiden vanligt att ta med barn att beskåda allmänna avrättningar eller 

andra barbariska bestraffningar. Unikt för modern högcivilisation är enligt Taylor att undvika 

lidande. Vi är idag alltså klart känsligare för mänskligt lidande, där av handlar moral av idag 

och respekt för andra människor i mångt och mycket om att minska deras lidande. Respekt 

och värdighet och vad vi anser den bestå i handlar idag enligt honom om hur vi till exempel 

går över ett torg. Gör vi det med värdighet och högburet huvud eller i skam med blicken nag-

lad i gatstenen?  Vi började enligt Taylor prata om naturlig rätt redan på 1700-talet. För att 

förstå och förklara vad respekt, individuell rätt och subjektiv rätt är, delar han orden och för-

klarar att ordet lag är lika med något vi måste lyda under. Underförstått inte vi nödvändigtvis 

varken behöver förstå eller för den sakens skull ens tycka är relevant. Vi måste bara lyda den. 

Vad är det då enligt Taylor som gör att en individ bör respekteras? Är det att vara pappa, 

husägare, bilägare eller högt uppsatt tjänsteman med bra lön? Taylor menar att det är indivi-

duellt och kan variera vad vi tillskriver mening och att genom olikheterna kan vi få hjälp att 

förstå andra.
51

  

Taylor anammar J.S. Mills
52

 princip om autonomi och individuell frihet och menar att be-

greppet har en central plats i hur vi uppfattar och förstår respekt för andra. Principen går ut på 

att individen själv har frihet och rätt att upptäcka och utveckla sin identitet. Taylor samman-

länkar etisk orientering samt identitet och hävdar att innebörden av att veta vem jag är, såle-

des är att behärska etisk orientering. Utan att behärska etisk orientering kan du alltså inte hel-

ler veta vad som är gott eller ont, värdefullt eller meningslöst. Eftersom Taylor fäster så stor 

vikt vid meningsfullhet och motivation kan inte en individ utvecklas utan att fyllas med me-

ning. 
53

 

Taylor menar att det vi svarar när någon frågar vem vi är på ett sätt avslöjar vad vi tillskriver 

ett värde. Personer utan modern identitet kan inte enligt honom tala för sig själva. Att tappa 

orienteringen om vem man är, vad man står för och värderar är att inte veta vem man är, att 

inte kunna besvara frågan – Vem är du? 

En identitet hävdar Taylor är något du kan vara ärlig mot, misslyckas med och behålla. Identi-

teten i sig är bara som Taylor ser det en markör vi kan använda oss av för att kunna orientera 

oss fram i etiska frågor. Det är alltså svaret på frågan som är viktig om vi vill lära känna oss 

själva, inte den som frågar. En identitetskris är således omvänd, det är enligt Taylor när sva-

ren inte längre stämmer. När det med andra ord måste ske en omvärdering av vad vi tidigare 

valt att värdera.
54

 

Det innebär även att vi enligt Taylors teori är ett jag enkom i förhållande till vad som betyder 

något för oss. Vi är inte oss själva som fysiska organismer utan i en slags sfär av frågor där vi 

söker och finner svar som orienterar oss till det goda vi har inom oss. Taylor förutsätter att det 
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finns en essens av gott inom oss. Sammanfattningsvis kan Taylors syn på jaget, identiteten 

beskrivas enligt följande.  

Jaget eller självet är inte ett neutralt objekt. Det existerar endast i en speciell sfär av frågor. 

Frågorna i sin tur vidrör eller berör människans inre naturliga goda som jaget orienteras med 

och hur jag har placerat mig själv jaget i relation till det. Det vill säga jag orienteras och på 

vägen placerar jag mig i relation till det. Om det sedan blir en helhet, ett jag, beror till stor del 

på frågans innehåll eller innebörd.
55

 

Identitetsformering är enligt Taylor inte statiskt utan måste förstås som ett ständigt pågående 

projekt som inkluderar hela livet. Framtiden friköper historien. Det är därför viktigt att förstå 

oss själva i en narrativ form som betyder något. Först måste en förståelse för det sociokultu-

rella införskaffas. Vad har samhället för styrkor och svagheter? I andra skedet måste man 

även veta vad i samhället som är gott och hur beskrivs det? 

Taylor menar att istället för att rada upp ett antal etiska förhållningsregler kan vi helt enkelt 

vända på frågan. Vad händer om jag inte har möjlighet till vad regeln säger, om jag förnekas 

villkoren? Vi bör alltså för att kunna orientera oss i den etiska snårskogen ställa rätt frågor.
56

 

 

8.3. Eriksens syn på identitet och identitetsformering 

Thomas Hylland Eriksen, en norsk professor i socialantropologi, menar att det är i gränsy-

torna mellan personen och omgivningen jaget byggs upp. Det är när individen befinner sig i 

dragkampen mellan tvång och val, utvecklingen av en identitet förverkligas.
57

 Han menar att 

vi består till lika del av rötter och fötter, vilket gör att oavsett om man anser att vi formas av 

det samhället vi lever i, är en produkt av våra gener eller identiska med våra fria val, har alla 

rätt. Eriksen menar att alla dessa faktorer i hög grad påverkar vårt identitetsbygge. Människo-

barnet är under sina första levnadsår hjälplöst och osjälvständigt men långt ifrån ett tomt blad. 

Eriksen menar att vi från födseln är utrustade med vad han kallar en programvara som ger 

instruktioner beträffande språkinlärning med mera. Men den behöver aktiveras innan giltig-

hetstiden löper ut. Över hela världen uttalar barn sina första ord runt fjorton månaders ålder, 

vilket knappast kan vara en ren tillfällighet. Fenomenet Eriksen uppmärksammat tydliggör 

varför flera religiösa rörelser gör så stort anspråk på det nyfödda barnet. Arvet, generna eller 

programvaran som Eriksen kallar det ska programmeras. Viss flexibilitet rörande vår sociala 

moral eller utveckling av socialt anpassade social dygder inträder alltså beroende på vilka 

knappar och vem som trycker på dem för att aktivera individen i en viss riktning. Individen är 

sedan efter tonåren svår att omprogramera.
58

   

Eriksen levererar en teori som på ett sätt kan tolkas som en mix av både Taylors och Benha-

bibs tidigare presenterade teorier.. Han menar att vi till viss del formas av den sociala eller 
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asociala miljö vi växer upp i och till viss del har en inneboende motivationer som gör att vi 

förmår ta till oss det som omgivningen förmedlar. Det är omöjligt att bygga ”relationer mellan 

två ingenting”. 
59

  

Det vi har med oss i generna sitter inte enkom i huvudet menar Eriksen utan även i kroppen. 

Vi bygger upp en trygghetskänsla och en sfär där vi känner igen oss och är lika och reagerar 

därför på olikheter. Eriksen belyser fenomenet med att skriva om vargbarn, det vill säga barn 

som aldrig kommit i kontakt med mänskliga civilisationer utan växt upp med djur. Han påvi-

sar att barnhemsbarnen i Rumänien som levde under fasansfulla förhållanden i högre ut-

sträckning överlevde om de var placerade vid nära dörren till korridoren där skötarna kunde 

ge mänsklig kontakt. Det han vill belysa som jag tolkar det är att vi föds med vissa gener eller 

anlag men om vi ska bli en Mozart eller en fantastisk idrottsutövare eller konstnär beror till 

stor del på den kultur vi lever i, stimuli med andra ord. Eriksen menar att de gener som i en 

kontext ger en fantastisk jägare kan i en annan kontext, med en annan stimuli bli en våldsbe-

nägen huligan. 
60

 

I den kontext som Eriksen skriver boken med det vill säga ungdomar i vår samtid, konstaterar 

han att den personliga identitetens största problem är att undvika åldrande och ålderdom. Det 

är inte längre okej att efter några år av experimenterande och letande efter sitt jag slå sig till ro 

med vad man funnit och mogna. Idag konstaterar Eriksen är det inte bara tillåtet att vara för 

evigt ung utan nästintill ett krav. De som inte i kropp och sinne bevarar sin ungdom förlorar 

loppet. I en värld av obegränsade fria val är kanske valen inte så obegränsade enligt Eriksen. 

Han belyser att det endast är ett fåtal av alla de valmöjligheter som uppdukas som faktiskt 

väljs. Vi baserar våra liv menar han på upplevelser och okritiskt leverne istället för reflektion. 

Insikt har bytts ut mot konsumtion och den som ser halvtomma bägare i stället för halvfulla 

blir fienden i kampen mot evig lycka och ungdom. Rätten till fria val rörande identitetsforme-

ring har enligt Eriksen i vår samtid bytts ut mot att man idag frånsäger sig rätten till mog-

nad.
61

 

Det mest relevanta i min studies sammanhang är Eriksens förankring i nutiden, eller kanske 

rent av framtiden. Han för en dialogbaserad forskning på hur identitetsformering i nutid håller 

på att förändras och det sker i ett rasande tempo. Han menar att de riter som tidigare strukture-

rade vårt liv eller levnadsförlopp så som dop, äktenskap och begravning nu mer ersatts av en 

upplevelsemeny. Jag väljer att belysa hur Eriksen skriver med ett citat. 

 

Det är ett typiskt tecken i tiden att de organiserade riterna som tidigare höll ord-

ning på livsfaserna har förlorat mycket av sin betydelse. Vi känner dem från alla 

samhällen, också vårt eget, men här försvinner de på en upplevelsemeny som är 

så rikhaltig att den måste leda till överhettning till och med hos den återhåll-

samme gästen.
62
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Eriksen påpekar att det kanske inte bara är av ondo att de gamla övergångsriterna suddas ut 

men är samtidigt heller inte helt övertygad om att total frihet nödvändigtvis leder till något 

gott. De ramar som tidigare seder gav, hävdar han kunde ge individen en känsla av att bli klar, 

att utvecklas, något att luta sig tillbaka mot. De fria ramarna som han uttrycker det kan skapa 

om det vill sig illa, en osäkerhet. 

 

Högt i tak är bra, men lågt i tak kan vara bättre än ett liv under bar himmel.
63

 

 

Eriksen skriver att istället för rätten till mognad har vi numer anammat rätten att begå samma 

misstag om och om igen hela livet. Han anser att utvecklingen mot en större fragmentering 

och individualism på ett sätt är ett framsteg och menar att det vi förlorat i ramar och trygghet 

istället belönats med frihet under individuellt ansvar. Dock varnar han för att frihet är en tung 

börda att bära och påpekar att om inte individen själv med säkerhet kan säga vem spegelbil-

den reflekterar, hur ska individen då veta vilka de andra är? 
64

 

 

9. Presentation och historisk bakrundsinformation av primärkällorna 

Jag kommer under denna rubrik utförligare presentera de tre utvalda politiska dokumenten 

och dess historiska bakgrund i kronologisk ordning under egna underrubriker.  

9.1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

Det var i efterdyningarna av andra världskriget FN bildades i syfte att skapa och bibehålla 

världsfreden. Sex huvudsakliga organ bildades och det ekonomiska rådet fick i uppdrag att 

etablera en kommission i syfte att nå större global rättvisa socialt och ekonomiskt. Kommiss-

ionens namn blev kommissionen för mänskliga rättigheter och leddes av ordförande Eleanor 

Roosevelt. Förklaringen om de mänskliga rättigheterna skapades av representanter från värl-

dens alla regioner och omfattade alla juridiska traditioner. Förklaringen antogs av Förenta 

Nationerna den 10 december 1948 och beskriver fundamentala rättigheter som utgör grunden 

för ett demokratiskt samhälle. 
65

 

1948 då generalförsamlingen antog deklarationen om den allmänna förklaringen de mänskliga 

rättigheterna var man inte bara överens om dess innehåll, man var även eniga om att texten 

skulle vara lättillgänglig och spridas likt vinden över världen oberoende av hur de olika nat-

ionernas individuella status i dagsläget såg ut och vara en global rättvisenorm för alla länder 
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att arbeta efter. Dokumentet är idag översatt till ca 360 olika språk och är därmed ett av värl-

dens mest översatta texter. 

Den allmänna förklaringen till de mänskliga rättigheterna och dess betydelse för mänsklighet-

en kan i sig vara ett eget uppsatsämne men för denna studie begränsar jag mig till att notera 

att förklaringen, när den antogs banade väg för en början till ett globalt etiskt projekt där alla 

människors lika rättigheter på sikt kan inkluderas. 

60 år efter att förklaringen antogs (1948-2008) uppmärksammades på nytt förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna och det konstaterades att behovet av arbete mot förtryck och kränk-

ning idag är lika aktuellt som när deklarationen undertecknades. I vår samtid sker dagligen 

brott mot de mänskliga rättigheterna vilket FN deklarerade innebär att kampen och vikten av 

att belysa deklarationen är ett ständigt pågående projekt. Det är lika viktigt idag som 1948 att 

deklarera att förklaringen de mänskliga rättigheterna fortfarande är en sammanställning av 

odelbara och universella normer att arbeta vidare med.  

Det dokument jag granskat är från 60-års jubileumsår 2008 då en kampanj vars syfte var att 

globalt öka kunskapen om deklarationen, dess innebörd och betydelse för jordens befolkning 

med temat värdighet och rättvisa för alla lanserades. 
66

  

. 

9.2. FN:s Barnkonvention 

Konventionen om barns rättigheter har egentligen upprättats i flera steg, det första redan 1959 

för att senare följas upp av en utförligare versioner både 1966, 1978. 1989 Resulterade det 

mångåriga arbetet i det dokument, barnkonventionen som jag granskat i min studie.  

Konventionen är en organisation och dokumentet om barns rättigheter är ett lagligt bindande 

dokument som övervakas av FN:s barnrättskommitté. Konventionen antogs enhälligt och 

öppnades av generalförsamlingen för signering och ratificering. FN:s konvention om barnets 

rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 

september 1990. 
67

 

Konventionen upprättades då förklaringen de mänskliga rättigheterna inte i tillräcklig grad 

inkluderade barns rättigheter under 70-talet. Barn var en grupp som inte skyddades i samma 

utsträckning. Det växte kortfattat fram ett behov att upprätta etiska regler, en konvention där 

barns rättigheter och status upphöjdes som samhällsinvånare och inte som någon annans ägo-

del eller bihang. 

Barnkonventionen som den ser ut idag innehåller 54 artiklar. Varje artikel i sig behandlar 

olika specifika rättigheter som alla är principiellt lika viktiga för att främja barnens rätt i vårt 

samhälle. Dock löper en röd tråd genom dokumentet och varje artikel inkluderar på så sätt alla 

barns lika värde, alla barns lika rättigheter, barnets bästa ska alltid vara en ledstjärna i beslut 
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rörande barnet, alla barn har rätt till utveckling och ett liv samt har rätt att utrycka sin mening 

och bli respekterad.
68

 

 

9.3. Declaration Toward a Global Ethic (DTGE) 

I Chicago September 1993 blev dokumentet DTGE klart och skrevs under av majoriteten av 

delegaterna i Parliament of the World´s Religions.
69

 Projektet Global Ethics är inte ett reli-

giöst projekt även om det signerats av världens religiösa förespråkare utan ett etiskt projekt 

för alla, religiösa eller inte. Även om dokumentet DTGE så att säga är yngst lutar det sig på 

månghundraårig etik som återfinns i den religiösa sfären. Dokumentet om barns rättigheter 

tillkom i och med FN:s internationella barnår, vilket satte fokus på barnens rätt eller obefint-

liga rätt som medborgare i samhället. De mänskliga rättigheterna formades i efterkrigstiden då 

det för världen blivit känt vilka horribla förhållanden som existerat och i syfte att förhindra att 

det någonsin ska kunna hända igen.  

DTGE-dokumentet är upprättat för att komplettera dokumentet om de mänskliga rättigheter-

na, vilket även barnkommissionen på sitt sätt är. Man kan se likheter i strukturer och anta att 

de båda senare haft dokumentet De mänskliga rättigheterna på bordet när dagordningen för 

deras individuella projekt fastställdes.  

Dokumentet DTGE påvisar att religionen vid upprepade historiska och samtida tillfällen 

missbrukats. Religiösa och politiska ledare med deras medlemmar och anhängare har i makt-

syfte hetsat fram aggressioner som ofta utmynnat i blodiga krig, fanatism och främlingsfient-

lighet med katastrofala följder för befolkningen. De lyfter sin avsky mot missbruket och me-

nar att det inte behöver vara så och hävdar att den gemensamma etik och kraft som finns inom 

samt mellan religiösa läror istället med gemensam kraft kan användas för att motverka global 

nöd.
70

 

Dokumentet har en klar religiös förankring men tar vad jag kan se inte direkt ställning eller 

förordar någon specifik religion. Dock tycker jag mig kunna spåra en nyandlighet eller nyreli-

giös strömning i uttryck som att de förbinder sig att öka sin medvetenhet och disciplinera sina 

sinnen med hjälp av meditation, bön eller genom positiva affirmationer.
71

 

En av de gemensamma nämnare världens religioner har är moraluttrycket Du skall icke ljuga 

vilket i dokumentet omtolkats i positiv benämning till Du ska tala och agera sanningsenligt. 

Omtolkningen tar sanningen till en helt ny dimension och innebär enligt dokumentet att ingen 

man eller kvinna, ingen institution, ingen stat, eller religionsutövare har rätt att fara med 

osanning. Media har ett etiskt och således även i religiös bemärkelse enligt dokumentet ansvar 

och en skyldighet att respektera det grundläggande mänskliga rättigheterna och agera objek-

tivt, opartiskt utan att varken göra intrång i de enskildas privata sfär eller manipulera allmän-
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heten med förvrängd information. Inte heller forskare, konstnärer eller författare är undan-

tagna de allmänna etiska normerna att sanningsenligt dra sitt strå till den etiska stacken. Poli-

tiker som far med osanning och vilseleder sina väljare är enligt dokumentet förkastliga och 

uppmanar därför människor överallt i världen att rösta fram de politiker i vars händer vi läg-

ger vår frihet som vågar tala sanning.
72

 Till religiösa företrädare som implicerar hat och fient-

lighet för att legitimera religiösa krig riktar dokumentet förakt och anser att de bör fördömas 

av mänskligheten och överges av sina anhängare då de menar att det inte finns någon global 

rättvisa utan sanning och medmänsklighet.
73

 

 

10. Analys 

Jag kommer redovisa resultatet av de granskade politiska dokumenten i kronologisk ordning, 

explicit efter min uppsatta frågeställning tillsammans med en teoretisk analys. En samman-

fattning presenteras därefter under egen rubrik. Jag är medveten om att de tolkningar jag gjort 

under ovanstående rubrik med hjälp av det teoretiska ramverket, skulle kunna tolkas an-

norlunda av en annan student. Min ambition under analysen har varit att så objektivt som möj-

ligt ändå försöka fånga den spännvidd min breda frågeställning inbjuder till.  

 

10.1. Vad säger materialet om individens möjlighet och rättigheter till sin egen identitetsut-

veckling? 

 

10.1.1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

Av dokumentets 30 artiklar kan 27 artiklar tolkas påverka individens möjligheter och rättig-

heter till sin egen identitetsformering indirekt eller direkt. 
74

 Jag strukturerar dokumentets 

innehåll i grova drag i tre steg. Första delen i dokumentet (Art 1-17) behandlar som jag tolkar 

det funktionsbaserade och diskrimineringsfrågor och allas lika värde. Del två (Art 18- 25) har 

ett större existentiellt innehåll. Den sista delen (Art 26-30) behandlar frågan om hur vi globalt 

bör gå till väga för att kunna uppfylla dokumentets innehåll och syfte på lång sikt. Jag kom-

mer under denna rubrik lyfta några utvalda exempel med avsikten att dels visa dokumentets 

struktur och dess formulering rörande begreppet individens rätt till sin egen identitetsforme-

ring samt dess möjligheter. Den inledande artikel som jag tydligast tycker uttrycker individens 

rättigheter rörande sin egen identitet är följande: 
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Artikel 6. 

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.
75

 

 

Individen ses här som en separat enhet med individuella rättigheter. Artikeln jag valt ut bely-

ser den juridiska funktionsbaserade rättigheten. Dokumentet uttrycker inte individens rätt till 

individuell utveckling men anger inledningsvis minimikrav som jag tolkar sätter den trygga 

ram där individen kan utvecklas inom.  

Artikelns tidiga placering i dokumentet ligger helt i linje med Taylors tankar om ett autonomt 

jag och principen om individuell frihet då han i sin teori utgår från människan. Taylor anser 

att principen även har en central plats i betydelsen om hur vi uppfattar och respekterar andra. 

Det vill säga om vi inte kan orientera oss fram till vem vi själva är och på så vis skaffa oss en 

uppfattning om ett autonomt jag, kan vi få problem att förstå vem den andre kan vara. Även 

Benhabib skriver om ett autonomt jag, hon anser att det är meningsfullt att prata i termer om 

autonomt jag i bemärkelsen en etisk agent som själv är ansvarig för sina handlingar. Eriksen 

som ser både till människans inre essens och yttre som en uppfattning av jaget skriver om en 

programvara vi alla är utrustade med. Han menar att det är i gränslandet mellan tvång och val 

vår identitet utvecklas och formas vilket ligger i linje med artikelns utformning.  

 

Nästa artikel jag valt att lyfta fram vidgar begreppet betydligt med att inringa den sociokultu-

rella ramen inom vilken individen har rättigheter och möjlighet till identitetsformering.  

Artikel 22. 

Var och en har i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är 

berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för 

hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller 

hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt 

samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.
76

 

Den dialogbaserade etik Benhabib förespråkar är en kommunikation inte bara mellan förnuf-

tiga människor utan även mellan nationer. I linje med vad artikeln uttrycker hävdar hon att 

demokratiska beslut är resultatet av ett fruktsamt meningsutbyte. Enligt henne är vi en del i ett 

större sammanhang då vi både är huvudrollsinnehavare och birollsaktörer i våra egna och and-

ras livsberättelser. I förhållande till artikeln ovan förutsätter tanken om allas lika värde då att 

gränsen mellan vi-och-dem suddas ut. Vi är som jag tolkar det alla en del i ett större samman-

hang sammanlänkade genom våra livsberättelser som Benhabib formulerar det och har därför 

samma eller lika stort värde. Taylor som menar att vi alla är utrustade med moralisk intuition, 

en inre vetskap om etiskt riktiga val. Han ringaktar inte kommunikationens roll i den indivi-

duella identitetsformeringen då han menar att den sociala omgivningen kan förstärka eller 

försvaga kraften vi bär inom oss. Hans tankar om människans inre goda och den moderna 
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missionen om att ett gott liv innebär att försöka minimera lidandet. Jag tolkar Taylor i förhål-

lande till artikel ovan att den är helt i linje med att alla måste ha samma rätt och ges samma 

möjlighet att söka sitt inre goda och därmed minska sin omgivnings lidande. 

Eriksen har noterat att vi tenderar att bygga upp en tillvaro där vi kan känna igen oss och 

känna oss trygga. Alldeles oavsett om vår identitet är en inre kraft formad av omgivningen 

eller färgad av våra fria val eller en kombination, påverkar faktorerna identitetsformeringen 

för individen menar Eriksen. Behovet av trygghet och förmågan att känna igen sig sitter inte 

menar han, enbart i huvudet utan även i kroppen. Jag tolkar det i förhållande till artikeln ovan, 

att det är ur Eriksens perspektiv inte bara viktigt, utan rent av nödvändigt att i identitetsforme-

ringsarbetet inkluderas alla i samhället på lika villkor. 

 

Tredje steget i den struktur jag sett en tendens av i dokumentet levererar svar på hur frågan. 

Här lyfts under en artikel både ramen för, och rätten till, samt syftet för individuell utbildning. 

Utbildning skall vara tillgänglig för alla på grundläggande nivå samt öppen för alla efter för-

måga på de högre nivåerna utan urskiljning på grund av kön, ras eller liknande. 

Artikel 26. 

1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åt-

minstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära 

utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning 

skall vara tillgängliga för alla med hänsyn till deras förmåga 

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att 

stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-

heterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap 

mellan alla nationer, rasgrupper samt främja Förenta nationernas verksam-

het för fredens bevarande. 

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräld-

rar. 
77

 

 

Benhabib ser kunskap som en del i den kommunikativa etiken. Hon anser att för att det mora-

liska samtalet hon förespråkar ska bli fruktsamt krävs att det sker mellan förnuftiga männi-

skor. Dessa människor ska ha en förmåga att respektera och förstå samtalspartnern. För att det 

ska kunna uppnås och bli en reell verklighet krävs en viss bildningsnivå för de samtalande. 

Hon påvisar även att vi idag besitter större kunskap om varandras kulturer vilket enligt Ben-

habib för med sig en ökad förmåga till att förlåta. Taylors teori om att vi är någon, ett jag, 

endast i förhållande till en speciell sfär av frågor bäddar för en positiv syn på utbildning. Ut-

bildning handlar i mina ögon väldigt mycket om att ställa och besvara frågor och det är i den 

sfären Taylor menar vi lär oss orientera oss fram till ett jag, en identitet. Dragkampen mellan 

tvång och val som Eriksen tillskriver plattformen för identitetsformering är som student och 

författare till en uppsats på avancerad nivå ytterst kännbar och verklig. Jag kan av egen erfa-

renhet skriva under hans påstående, då uppsatsskrivandet består i en kombination och val och 

tvång i vilken kontext jag lär mig och utvecklas under. Jag tolkar det som mitt val av artikel 
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och dess utformning är relevant då kunskap skattas högt i identitetsformeringsarbetet hos in-

dividen av alla mina tre utvalda teoretiska analysverktyg.  

Något som ytterligare skulle kunna problematiseras utifrån FN:s Barnkonvention och det 

autonoma jaget när det kommer till barnets identitetsutveckling är artikelns tredje punkt. Där 

anges att det är föräldrarna som i första hand äger rätten att välja barnets utbildning. Beroende 

på i vilken ålder barnet befinner sig skulle det kunna föreligga en intressekonflikt, vilken rätt 

barnet har till sin egen utveckling gentemot föräldrarnas vilja om barnets framtid.  Benhabib 

åberopar dialog och att ett beslut endast kan åberopa giltig status om alla berörda parter är 

överens om beslutet. Beroende på i vilken ålder barnet befinner sig i kan jag se en problema-

tik rörande den vuxnes förväntade förmåga att fostra och leda barnet på den snåriga stig iden-

titetsutvecklingen tar i livet, kontra barnets vilja eller motvilja att följa föräldrarnas vilja. Vad 

händer om denna inte ligger i barnets bästa intresse? Om det finns normer i den rådande kon-

texten som barnet och föräldern lever i som undermedvetet påverkar föräldrarna att så att säga 

leda barnets utveckling i för barnet fel riktning? Jag tänker här inte bara på barn som leds att 

följa i förälderns fotspår eller hämmas att läsa vidare beroende på sin sociala ställning, utan 

även på barn som drillas att bli en ny ”Mozart” eller ”Stenmark”. Där föräldrarna med stöd av 

artikeln ovan väljer, men även väljer bort utvecklingsmöjligheter. Och vad händer då med 

barnen om de inte håller måttet eller når målen? I Sverige till exempel uppdagades problema-

tik med en anrik friskola, där mobbing fick svåra fysiska konsekvenser för utsatta elever. För-

äldrarnas avsikt med att sätta eleven i privatskolan med hög social status var säkerligen inte 

att barnet skulle brännmärkas för livet, utan snarare att barnet och de själva på så sätt skulle 

kunna nå lika hög eller ännu högre samhällsstatus. Det jag menar är att små barn kanske 

själva inte kan eller har utvecklat förstånd nog att fatta viktiga beslut rörande skolgång med 

mera. Men en student som väljer gymnasieprogram bör i högre utsträckning ha en möjlighet 

att i samråd med föräldrarna få bestämma över sin egen identitetsutveckling. För mig är ordet 

samråd viktigt och helt i linje med Benhabibs dialogbaserade etik. Däremot kan en kritik här 

riktas mot Taylors tilltro till människans inre goda. Är alla människor innerst inne goda? Ex-

emplet med mobbing är som jag ser det Taylors akilleshäl, avsikten är kanske god men beslu-

tet har inte fattas i samråd. Alla har inte bjudits in till dialog och människa kanske inte alltid 

är utrustade med en inneboende känsla för rätt och fel. Eriksens tes om att olika förmågor i 

olika kontexter kan värderas mycket olika framkommer för mig tydligt. I en kontext kan för-

äldern se att ett barn som bara spelar fiol ägnar sig åt nonsens medan det i en annan skulle 

klassas som ett av nutidens musikaliska underbarn.  

Ytterligare en aspekt som kan problematiseras utifrån artikeln är det ekonomiska perspekti-

vets betydelse som återspeglas i artikeln när det gäller individens rättigheter och möjligheter 

till individuell utveckling. Förälderns möjlighet till fria val när det gäller rätten att välja bar-

nets utbildning påverkas enligt mig självklart av i vilken ekonomisk situation familjen befin-

ner sig. Dokumentet slår visserligen fast att staten ska tillhandahålla utbildning på grundläg-

gande nivå utan kostnad. Med då har vi problematiken men vad anser vi vara en kostnad? Är 

det en skolavgift? Är det förlorad arbetsinkomst? Är det tid som kunde läggas på annan in-

komstbringande aktivitet? Beroende av i vilken kontext man befinner sig värderas saker och 

ting väldigt olika. Jag tror att en fundering kring och en definition av både fria val, val i sam-
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råd och begreppet fri grundutbildning bör diskuteras och då gärna i Benhabibs föreslagna mo-

raliska samtal. 

Artiklarna som följer behandlar individens rätt till kultur samt skydd för både ideella och ma-

teriella intressen av vetenskaplig eller konstnärlig art i syfte att skydda upphovsrätten. Doku-

mentet belyser även ansvarsproblematiken och under en artikel anges att alla personer, grup-

per eller nationer har plikter gentemot samhället, vilket innebär att rättigheterna som angivits i 

dokumentet inte får utövas på ett sådant sätt att det kommer i kollision med Förenta nationer-

nas grundläggande ändamål och slutsatser.
78

 

 

10.1.2. FN:s Barnkonvention  

Av konventionens 54 artiklar tolkar jag att 19 artiklar behandlar direkt eller indirekt indivi-

dens möjligheter och rättigheter till sin egen identitetsutveckling. 
79

 Jag kommer under denna 

rubrik lyfta några exempel ur konventionen för att ge en inblick, dels i hur dokumentet ser till 

individens möjligheter samt påvisa hur materialet uttrycker barnets rättighet till sin egen iden-

titet. Jag har för att visa hur dokumentet uttrycker individens möjlighet till identitetsformering 

valt följande artikel. 

Art 2: Icke-Diskriminering 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av 

något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella et-

niska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i öv-

rigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på 

grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, 

verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 
80

 

 

Ovanstående artikel belyser hur dokumentet ser på individens möjliga identitetsformering och 

vad som ses som ett hinder i dess fullbordan. En värdegrund kan skönjas i hur hög social sta-

tus, börd eller familjemedlemmars ställning i samhället påverkar individens möjliga identitets-

formering. Problematiken belyses i art 27:1. Levnadsstandard, där konventionsstaterna erkän-

ner varje barns rätt till en levnadsstatus som gör individuell utveckling såväl fysisk, psykisk, 

moralisk, andlig eller social utveckling möjlig.
81

 Artikelns existens kan tolkas som att indivi-

dens ekonomiska förutsättning påverkar identitetsformeringsmöjligheterna. 
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Benhabib utreder i sina studier den roll kvinnan har tillskrivits historiskt och även i vår samtid 

tillskrivs som bärare av samhällets moraliska ordning i och med hennes förmåga att föda barn. 

Hon menar att kvinnan på så sätt har kontrollen över det mest sårbara ögonblicket i livet ef-

tersom den privata sfären kommer först ontogenetiskt, är det även där enligt Benhabib det 

mänskliga psyket djupast formas. Skulle en diskriminering ske vid ett så känsligt stadie i våra 

liv skulle det kunna få märkbara följder för individens självkänsla och försvåra en positiv spi-

ral av identitetsformering som jag tolkar det. Även Eriksen är inne på samma linje med att vi 

är utrustade med en förprogrammerad programvara. Eriksen menar att den vi blir, hur vårt jag 

utvecklas, i mångt och mycket påverkas av vem som trycker på utlösarknapparna till pro-

gramvaran och att vi efter tonåren sedan får mycket stora bekymmer med en eventuell om-

programmering. Jag tolkar även Eriksen som att individen i största möjliga mån behöver 

skyddas från missdirektiv i programmeringen. Jag menar att om barnet i tidig ålder diskrimi-

neras bör det om Eriksen har rätt, bli svårt att rätta till självkänslan i vuxen ålder.   

Art 3:1, 3:2, 3:3, berör offentliga och privata välfärdsinstitutioner och syftar till att ge varje 

barn rätt till lagstadgat skydd och respekt samt att barnets bästa alltid ska sättas i fokus. Arti-

keln tar även upp föräldrarnas eller vårdnadshavarnas skyldigheter vad det gäller omvårdnad, 

tillsyn och skydd. Art 5, tar specifikt upp föräldrarnas ledning och ansvar för att barnets ut-

veckling samt att rådgivning från föräldern, medlemmar av den utvidgade familjen eller ge-

menskapen enligt lokal sedvänja sker i samstämmighet med vad konventionen sammanställt 

om barns rättigheter. 

Problematiken så som jag ser det, är hur de olika dokumenten formulerar vem som äger rätten 

till det egna jaget utifrån bilden av den vuxnes ansvar och makt över barnets utveckling i li-

vets tidigare skeenden. Enligt dokumentet har föräldrarna rätt att påverka barnet så länge det 

sker i samstämmighet med de granskade dokumenten. Då är frågan var gränserna skall dras 

och vad som uppdagas? Kommer till exempel all bestraffning fram? 

Väldigt många fall av diskriminering sker enligt min egen erfarenhet i det fördolda. Det skulle 

innebära att om barn som far illa i det fördolda och därmed programmeras fel, indirekt skulle 

få mycket svårt att besvara frågan vem de är? Har Eriksen rätt skulle det även medföra en 

framtida problematik i och med svårigheten han ser med att kunna omprogrammera varan. Är 

då barn som programmerats fel evigt dömda? Vems fel är det att de utvecklats i fel riktning? 

Det är en oerhörd börda som läggs på både barnet och föräldern som jag ser det om tesen är 

sann. Personligen tilltalas jag här i högre grad av Taylor orienteringstankar i sambandet. Han 

skriver om att det är möjligt att tappa sin identitet, men också att finna en ny genom att orien-

tera sig fram med nya frågor. Benhabibs teori om minnen där vi utan erfarenheter inte heller 

är någon, innebär som jag ser det, även en möjlighet att skaffa nya erfarenheter efter som allt 

vi gör blir något vi gjort och därmed skapar nya minnen och erfarenheter. Alltså även en ny 

identitet. Ansvaret förflyttas således till individen som själv bär ansvar för att orientera sig, 

skaffa erfarenheter och kanske till och med ge sig på att programmera om programvaran. Är 

det då inte mer rimligt att individen samtidigt i högre utsträckning skulle ha större rätt till sin 

egen identitet? Det jag menar är att barnet har rätt att tala men vem lyssnar och framförallt, 

vad av det som sägs anses relevant att lyssna på och i vilken kontext får det som inlyssnats 

direkt någon positiv betydelse för barnet? 
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Art, nr 6, 7, 8 innefattar individens funktionsbaserade rättigheter så som rätt till liv, ett namn, 

nationalitet och rätten till att få vetskap om sitt ursprung så som föräldrarnas identitet. Art 8 är 

intressant för min studie då den har överskriften, Rätt att behålla sin identitet. 

Artikel 8: Rätt att behålla sin identitet 

1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identi-

tet, innefattande medborgarskap, namn, släktförhållanden så som dessa er-

känns i lag, utan olagligt ingripande. 

2. Om ett barn olagligt berövats en del eller hela sin identitet, skall konvent-

ionsstaterna ge lämpligt bistånd och skydd i syfte att snabbt återupprätta 

barnets identitet.
82

 

 

Identitet som begrepp kan enligt dokumentet här tolkas i benämningen någonting som i hu-

vudsak är funktionsbaserat och som kan återupprättas förutsatt att ekonomiska medel bistås av 

konventionsstaterna.  

Eriksens tes om programvaran som efter tonåren enligt honom inte är speciellt lätt att ompro-

grammera opponerar sig mot att identiteten skulle kunna återupprättas med enbart ekono-

miska medel. Om däremot det som endast uttrycks som ”ge lämpligt bistånd” innefattar hjälp 

på ett djupare plan uttalar dock inte heller Eriksen att det skulle vara omöjligt att återupprätta 

eller som han uttrycker det, omprogrammera individen. Taylor beskriver identiteten som en 

inre vetskap man kommit fram till genom att orientera sig fram till det inre goda. Omvänt 

menar han att en identitetskris således är att inte veta vem man är, att inte kunna svara på frå-

gan – Vem är jag? Enligt Taylor är identitet något man kan misslyckas med och till och med 

förlora därmed även som jag tolkar vara möjlig att återfinna. Men vad jag kan utröna uttryck-

er inte heller han att identiteten skulle kunna återbyggas med ekonomiskt bistånd eller funkt-

ionsbaserade attribut. Taylor använder sig av ett exempel då han undrar vad du svarar när du 

lyfter telefonluren? Svaren avslöjar vad du värderar högst och ger även en hint om vem du vill 

vara. Taylor är kritisk till att moralfilosofi tenderar att fokusera på vad som är gott att göra 

och inte vad han anser är viktigare, att vara. Han ser inte identitetsformering som något sta-

tiskt projekt utan något som måste förstås som ett ständigt pågående projekt. Kunskap om det 

förflutna friköper framtiden. Det innebär att går kunskapen om historian förlorad måste indi-

viden få hjälp med att återuppbygga först sin bakgrund för att sedan kunna kliva in i framti-

den.  

 Det jag försöker få fram här är att jag skulle vilja ha en förtydligande på vad dokumentet me-

nar med begreppet identitet och förlorad identitet. Som jag ser det skulle det kunna vara möj-

ligt att förlora allt du äger och har som du sätter värde på materiellt eller relationellt, utan att 

för den sakens skull förlora vetskapen om vem du är och vad du värdesätter. Benhabib som 

utgår från livsberättelsen som ledstjärna i identitetsformeringen skulle enligt mig hålla med 

mig då hon anser att minnena är bärare av kunskapen om vem vi är, bärare av vår identitet. 

Skulle någon eller någonting däremot ta bort våra minnen är vi ingenting. Men som jag tolkar 

det är minnen lika med erfarenheter och erfarenheter är något vi konstant skaffar oss dagligen 
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och således även gör att enligt den här teorin är identitet återuppbyggbar så länge chansen till 

nya erfarenheter erbjuds.  

Nästa steg i dokumentet är mer existentiell till sitt innehåll. Här återfinns artiklar med rubri-

kerna Åsiktsfrihet, Yttrande- och informationsfrihet. Varje barn har enligt dokumentet rätt att 

fritt yttra sina åsikter, så länge det inte skadar någon annan medmänniska i både tal, skrift, 

tryck eller annan konstnärlig lämplig uttrycksform. Jag väljer här att redovisa artikel 12 som 

även innefattar de vuxna i barnets närmiljös skyldigheter när barnet utöver sin yttrandefrihet. 

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid bar-

net skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- 

och administrativa förfaranden som rör barnet.
83

 

 

Dokumentet lyfter här inte bara rätten att få tala och uttrycka sina åsikter utan även rätten eller 

skyldigheten de vuxna bär gentemot barnet att lyssna på vad individen, barnet uttrycker. Arti-

kel 14:1-3 innefattar rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet. Konventionsstaterna är 

enligt artikeln skyldiga att respektera föräldrarnas eller vårdnadshavarnas rätt att vägleda bar-

net, så länge det är förenligt med vad som främjar individens fortsatta utveckling då individen 

utövar sin rätt. 

Den utvalda artikeln ovan skulle lika gärna kunna varit författad av Benhabib själv då hon 

lägger mycket stor vikt vid rätten att även bli hörd. Många gånger i mitt liv har jag hört och 

läst uttrycket att någon eller några måste få tala eller göra sin röst hörd. Men det var Benhabib 

som första gången för mig uttryckligen skrev ut att ett moraliskt samtal, om det ska vara 

fruktsamt, kräver av samtalspartnern att den lyssnar in. Taylor skriver att om en individ ska 

kunna utvecklas till en autonom helhet måste den ha rätt att fritt uttrycka och upptäcka sin 

identitet. Han skriver inte direkt ut rätten att tala eller lyssna vilket jag tolkar som att i hans 

värld är det viktigare med den inre resan, att få chans att ställa frågor till sig själv. Dock för att 

nå relevans och skapa den mening och motivation han åberopar som gör livet värt att leva, 

borde innefatta rätten att testa hållbarheten av de argument man funnit värdefulla i sitt inre i 

ett socialt sammanhang. Eriksen bistår i min tolkning då han ser den individuella utvecklingen 

som en balansgång eller dragkamp mellan det yttre och det inre. Ingen relation kan skapas 

mellan två ingenting skriver han. Jag tolkar argumentet som att även han anser att det är av 

stor vikt att både få tala och bli lyssnad till. Varför tala om ingen lyssnar? 

Jag har tidigare haft funderingar rörande förälderns rätt att bestämma över barnets utveckling. 

I ovanstående artikel ges barnet rätt att få göra sin röst hörd. I relation till tidigare artiklars 

formulerade rättigheter där förälderns rätt till makt över barnet och dess utveckling i motsats 

till det som nu uttrycks och formuleras, barnets rätt att även få höras. Vilken vikt ska då till-
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skrivas barnets röst kontra de val föräldrarna gör i barnets namn? Ånyo blir tesen att ingen 

relation kan skapas mellan två ingenting, men i den är bemärkelsen om båda parter har samma 

rättighet även om de uttrycks på olika ställen i olika dokument och är jämbördiga får vi som 

jag ser det en konflikt. Är det då den som skriker högst eller har störst auktoritet som får be-

stämma? Problematiken är enligt min uppfattning att ordet samförstånd mellan barnets rättig-

heter och förälderns rättigheter saknas.  

Steg tre i dokumentet berör hur frågan, det vill säga beskriver en möjlig väg till ökad förstå-

else mellan olika individer. Nyckeln till en värld som kan uppfylla dokumentet på lång sikt 

ligger i utbildning. Artikel 28 ålägger konventionsstaterna att tillhandahålla fri grundutbild-

ning till alla barn och på lång sikt eliminera analfabetism i konventionsländerna. Artikel 29 

beskriver syftet med tillgänglig grundutbildning enligt följande. 

Artikel 29: Utbildning, syfte 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och 

fysisk och psykisk förmåga; 

(b)  utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande fri-

heterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas 

stadga; 

(c) Utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella iden-

titet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungs-

landets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets 

egen; 

(d) Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 

förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan 

alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som 

tillhör urbefolkningar 
84

 

 

Kunskap på olika nivåer anser alla mina tre analysverktyg är av stor vikt. Benhabibs narrativa 

dialog etik bygger på ett socialt nätverk eller en social kontakt och att vi lär oss vem vi själva 

är genom andra. Även Taylor som utgår från människans inre ser till en social utveckling ge-

nom andra. Han menar att motivationen att hjälpa är en inneboende kraft och med kunskap 

kan det förverkligas som jag tolkar det. Eriksen skriver om Rumäniens barnhemsbarn som i 

högre grad överlevde om de kunde få ögonkontakt med andra. Jag tolkar artikeln ovan utifrån 

Benhabibs förståelse genom kunskap om andra ökar chanserna till att både kunna förstå och 

förlåta den andre.  

 

10.1.3. Declaration Toward a Global Ethic (DTGE) 

DTGE dokumentet har en klart avvikande struktur än de båda tidigare granskade dokumenten.  

Dokumentet saknar uppsatta regler men redovisar under fem huvudrubriker efterföljande en 

löpande text. Därefter återfinns i vissa fall ett antal punkter eller en indelning efter bokstäver 

                                                           
84

 Barnkonventionen,  hämtad 2014-12-07, Art, nr 29:1. 

file:///C:/Users/Anna/Desktop/Barnkonventionen,%20%20hämtad%202014-12-07


36 
 

olika etiska levnadsrekommendationer. Därför kommer referenserna se annorlunda ut men 

dess innehåll är i stort sett detsamma, det vill säga ett antal formulerade minimikrav rörande 

människans rättigheter. 
85

 

Jag kommer under den här rubriken att fokusera på vad dokumentet säger rörande individens 

möjligheter och rättigheter till individuell identitetsformering.  

Under rubriken 1. No new global order without a new global ethic! 
86

 klargör dokumentet att 

det inte kan komma till stånd någon global etik eller globala rättvisa som endast är baserat på 

ett regelverk rörande mänskliga rättigheter. De menar att så länge inte människor i själ och 

hjärta tar till sig dess innebörd eller förstår dess mening kommer till slut alla samhällen sluta i 

kaos och tyranni och våra personligheter utplånas. Dokumentet är sammanfattat ur ett religiöst 

perspektiv och signalerar att religionen kan komma med kompletterande vägledning av vikt 

till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De poängterar att religiösa människor inte 

på något sätt är bättre än andra icke religiösa människor men att de kan bidra med ett djupare 

perspektiv och att de bär ett större etiskt globalt ansvar.  

Dokumentutdraget och tolkningen av dess innehåll är precis vad Taylor bygger stora delar av 

sin teori på. Utan mening kan inte motivationen infinna sig. Taylor menar att istället för att 

rada upp ett antal förhållningsregler skulle vi helt enkelt kunna vända på frågan. Vad skulle 

hända om jag som individ fråntogs eller inte hade möjligheten till vad regeln säger om jag 

förnekas villkoren? Frågan skulle så att säga fånga motivationen och således även drivkraften 

att göra förmaningen eller regeln verklig.  

Eriksen å andra sidan menar att vi till viss del formas i den sociala miljön vi lever och verkar 

inom och att vi programmeras till vissa normgivande dygder inom en viss social kontext. 

Samtidigt varnar han för den moderna identitetsformeringen han upptäckt i den kontexten 

hans studie granskade. Där upptäckte han att den unga människa i dag har som ambition att 

undvika reflektion, mognad, åldrande och eftertanke. I en allt ytligare värld där de fria valen 

enligt Eriksson mer kommer handla om att ha friheten att begå samma misstag om och om 

igen. I det här sammanhanget skulle det som dokumentet har som ambition att förmedla, om 

att sudda ut gränser och bygga broar i syfte att nå förståelse och fred omkullkastas. Benhabibs 

moraliska samtalsdialog däremot ligger helt i linje med dokumentets ambition. Hon menar att 

vi genom att lyssna, skaffa kunskap och inbjuda alla som en regel kan tänkas beröra kan nå en 

samstämmighet genom ökad förståelse. 

Nästa rubrik II. A fundamental demand: Every human being must be treated humanely, 
87

 

proklameras i dokumentet att både i nutid och dåtid har människor behandlats inhumant. 

Detta trots att alla religioner och etiska förhållningsregler säger motsatsen och i dokumentet 

formuleras ett krav i inhumanitetens ansikte från alla religioner och etiska konventioner att 

alla människor måste behandlas humant. Med detta förtydligar dokumentet menas att alla 

människor oavsett kön, ras, religion, ekonomisk status, nationalitet, språk, har en inneboende 
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dignitet och ett värde som alla stater så väl som invånare har en skylldighet att följa.
88

  För att 

synliggöra hur dokumentet formulerar sig har jag här valt att lyfta fram ett stycke i dokumen-

tets textmassa som belyser synen på den individuella identitetsformeringen och dess rättighet-

er och möjligheter. 

Humans must always be the subjects of rights, must be end, never mere means, 

never objects of commercialization and industrialization in economics, politics 

and media, in research institutes, and industrial corporations. No one stands 

´above good and evil ´- no human being, no social class, no influential interest 

group, no cartel, no police apparatus, no army, and no state. On the contrary: 

Possessed of reason and conscience, every human is obliged to behave in genu-

inely human fashion, to do good and avoid evil! 
89

 

 

Citatets innebörd är att ingen människa kan med skydd av dess position eller av institutionella 

eller materiella status så väl som politiska regelverk, bestämma vad som är rätt eller fel. Varje 

människa måste behandlas som ett subjekt med ett eget individuellt värde enkom genom att 

finnas till. Hon får aldrig exploateras eller utnyttjas som ett objekt för någon annans eller nå-

got annat vinstintresse. Med stöd av meningsfullhet och samvete menar dokumentet att alla 

människor är skyldiga att bete sig med äkta humanitära manér, därmed bör de själva välja att 

göra gott och undvika att handla ont/djävulskt. Samvetet formar här sonika individen och in-

dividen själv väljer eller har möjlighet att välja hur den vill formas. En kantiansk tillit till 

människans inneboende förnuft och känsla för vad som är rätt och fel agerande synliggörs. 

Det är sammanslutningens avsikt att i dokumentet försöka klargöra vad uppmaningen innebär 

och vad det i realiteten menar utan att för den saken skull leverera regler insvepta i kedjor. 

Avsikten med dokumentet är snarare att det ska fungera som en hjälp och stöd och hjälpa 

människor med att hitta och förstå deras levnadsval och ge deras liv en mening. 

All form av egoism, oavsett om den är individuell eller kollektiv måste fördömas. Dokumen-

tet belyser här att det finns en princip som existerat inom den religiösa sfären i århundraden 

som borde vara en samhällsnorm som inkluderar alla livsformer, familjer, samhällen, nationer 

och religioner och den lyder så här. 

What you do not wish done to yourself, do not do to others. Or in positive 

terms: What you wish done to yourself, do to others! 
90

 

Översatt till svenska lyder citatet: Det du vill att andra ska göra för dig, gör det åt andra eller 

behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Den negativa versionen blir ju underförstått 

liknande men med en skall inte, gör inte uppmaning. Uppmaningen innebär som jag tolkar 

det, att om du själv vill äga rätten samt ha möjlighet till en egen individuell identitetsforme-

ring måste du även ge den rätten till andra levande varelser. 
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Även detta utdrag stämmer väl överens med Taylors tankar om en inre kärna där vi vet vad 

som är rätt och fel, ont och gott. Han belyser problematiken med att fråga om Gud inte skulle 

existera, skulle då allt vara tillåtet? Han påvisar också att modern identitet idag handlar om att 

minska lidandet vilket passar som hand i handske på det dokumentet förmedlar i citatet ovan 

Som jag tolkat Benhabibs texter existerar inte individen som subjekt utan skapas istället fram 

av de rådande värdena i diskursen individen befinner sig i. Hennes tankar om en fruktsam 

etisk dialog där allas lika värde och delaktighet är ett krav tolkar jag som att det innefattar 

dokumentets budskap. Vill du bli hörd måste du lyssna, vill du bli inbjuden måste du även 

inbjuda så som jag ser det. 

Under rubrik III. Irrevocable directives. 1. Commitment to a culture of non-violence and 

respect for life tar dokumentet stöd från antikens religioner och lyfter fram budordet, du skall 

icke döda, eller i positiv bemärkelse, du skall ha respekt för liv! Det förtydligas med 

efterföljande text som lyder: 

All people have a right to life, safety, and the free development of personality 

insofar as they do not injure the rights of others. 
91

 

Alla människor har enligt dokumentet rätt till ett tryggt liv. Alla människor har även rätt till 

en personlig utveckling eller en identitetsformering, så länge det inte inskränker på någon 

annan människas rättigheter. Texten som sedan följer förtydligar att ingen har rätt att tortera, 

förfölja eller diskriminera någon, ej heller hata. Konflikter bör enligt dokumentet när de upp-

står lösas utan våld och hat, vilket gäller individer så väl som stater.
92

 

Avsikten med icke-våld betoningen i dokumentet är att humaniteten inte kan utvecklas och 

överleva om vi inte lever i en fredlig värld. Krig leder till hat, hat leder till inhumant beteende. 

Det är föräldrarnas och de vuxnas skyldighet enligt DTGE, att i hemmen och i skolan lära 

unga människor att våld inte är något lämpligt redskap vid konflikthantering.
93

 

Dokumentet betonar även vikten av att uppnå ekonomisk rättvisa och menar att en lösning på 

världsekonomiska problem måste utgå från de sämst ställda i samhället. Ingen människa ska 

få utnyttjas och exploateras för någon annan människas eller organisations vinning. En anda 

av medlidande och ömsesidig respekt där en resonabel balans av olika intressen kan uppnås 

förespråkas. Girighet, menar dokumentet leder till att människa förlorar både sin själ, frihet, 

sitt levnadssyfte och sin inre frid, det vill säga allt som gör henne mänsklig.
94

 

Här blir Eriksens tes om att vi bär på anlag lite problematisk till skillnad från Taylor och Ben-

habibs teoretiska ramverk. Eriksen menar att vi föds med gener han menar kan programmeras. 

Det innebär att gener som i en kontext är bra kan vara dåliga eller rent av farliga i en annan. 

Det han skriver är på ett sätt lite skrämmande då vi i så fall väldigt lätt skulle kunna falla offer 

för den rådande samhällsnormen och vara ganska lättmanipulerade. Jag skulle vilja skriva att 

han har fel men så som världen ser ut och har sett ut är jag tyvärr benägen om att till viss del 

ge honom medhåll.  Tanken Taylor förmedlar om att vi bär på en inre kraft ett inre gott är mer 
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tilltalande då den inger hopp om mänskligheten. Här kanske Benhabib skulle kunna medla i 

en förnuftig dialog där förståelse, kunskap och förlåtelse kan bli verklig. 

Under rubriken 3. Commitment to a culture of tolerance and life of truthfulness behandlar 

dokumentet media, artister och politikers ansvar att tala och förmedla sanningen. Dokumentet 

påvisar att de har ett ansvar gentemot den yngre generationen att leverera information och 

utbildning sanningsenligt i syfte att hjälpa dem fatta beslut som på sikt kommer forma deras 

liv. Dokumentet radar under fyra punkter vad det innebär att vara mänsklig enligt följande: 

 We must not confuse freedom with arbitrariness or pluralism with in-

difference to truth. 

 We must cultivate truthfulness in all our relationships instead of dis-

honesty, dissembling, and opportunism. 

 We must constantly seek truth and incorruptible sincerity instead of 

spreading ideological or partisan half-truths. 

 We must courageously serve the truth and we must remain constant 

and trustworthy, instead of yielding to opportunistic accommodation to 

life. 
95

 

 

Helt kort innebär citatet att vi bär ett individuellt ansvar att sträva efter sanning och agera 

sanningsenligt. Vi kan med andra ord enligt dokumentet inte skylla ifrån oss sanningsansvaret 

på andra. Kopplat till tidigare nämnda medieansvar gentemot den yngre generationen innebär 

citatet att vi inte bara bär ett ansvar till oss själva, utan även till vilken miljö den yngre gene-

rationen formas inom. 

Ansvaret gentemot våra nära återfinns även under rubriken 4. Commitment to a culture of 

equal rights and partnership between men and women, där alla former av sexuell exploatering 

och sexuellt utnyttjande fördöms. Här tar dokumentet upp barnets rätt till utbildning på ett 

annorlunda sätt än de två tidigare granskade dokumenten vilket jag tolkar som en viktig pus-

selbit i jakten på hur dokumentet formulerar rätten till en egen identitetsformering och dess 

möjlighet. Ansvarsbördan åläggs inte enbart på föräldern utan dokumentet belyser här tydligt 

ömsesidigheten som genomsyrar alla formuleringar rörande global etik i skriften. 

Children have the right of access to education. Parents should not exploit chil-

dren, nor children parents. Their relationship should reflect mutual respect, ap-

preciation, and concern. 
96

 

Då DTGE dokumentet saknar artikelnummer eller strukturerad punktformation kan endast en 

procentuell uppskattning av hur stor del av dokumentets innehåll som kan relateras till indivi-

duell rättighet och möjlighet till sin egen identitetsformering göras. Uppskattningsvis kan ca 

80 procent härledas till min första frågeställning. Dock bör poängteras att individens rättighet-

er i dokumentet kategoriskt följs av ett individuellt ansvar, vilket inte kunde lokaliseras i de 

två tidigare granskade dokumenten. 
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Individuellt ansvar är något de tre teoretikerna är överens om. Individuell frihet kommer med 

ett individuellt ansvar. Vi är som Benhabib uttrycker det både huvudrollsinnehavare, regissö-

rer och birollsinnehavare i våra egna livsberättelser.  

 

10.2. Vilka av materialets värderingar angående individuell rätt till identitetsformering kan 

kopplas till religionsfrihet och religioner? 

Jag kommer under separata underrubriker söka efter vilka av materialets värderingar som 

eventuellt kan spåras till religionsfrihet och religioner i den mån det uttrycks i de tre utvalda 

dokumenten. 

 

10.2.1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

 

Jag har spårat sju artiklar av dokumentets 30 artiklar där värderingar angående individuell rätt 

till identitetsbyggnation som kan kopplas till religionsfrihet eller religioner.
97

 Dokumentet 

använder sig av termer religion eller kultur och undviker att peka ut specifika sammanslut-

ningar. Kultur och religion är två skilda begrepp som bör hållas isär och jag har därför tolkat 

artiklarnas innehåll utifrån religiös inverkan och kultur innefattande även sekulär kultur. Jag 

är medveten om att en annan läsare eventuellt skulle kunna tolka in andra värderingar än vad 

jag kommit fram till. 

Var och en är berättigad enligt dokumentet Art 2, till det skydd och de rättigheter som anges 

utan undantag. Ingen åtskillnad får heller göras som grundar sig på det politiska eller rättsliga 

läget landet befinner sig i. Ej heller får landets internationella status eller det geografiska orå-

det individen lever i påverka dessa rättigheter. Skyddet har för avsikt att täcka även länder 

vars suveränitet är begränsad eller inte är självstyrande som vid en ockupation eller liknande. 

Min tolkning av artikeln är att dess underliggande syfte är att skydda minoritets befolkningar i 

länder som ockuperats från förföljelse och etnisk eliminering som ofta i hög grad påverkas av 

religionstillhörighet och således kraftigt inverkar på identitetens identitetsformation.
98

 

Benhabib skriver att kulturer skapas och uppstår genom våra handlingar och värderingar i 

binära motsatsförhållanden. Våra handlingar, dess betydelse och redovisningen av handlingen 

är alla olika delar som skapar djupa lättövervakade gränser som skapar ett vi-och-dem-

tänkande. Beroende på om man anlägger ett inifrån- eller ett utifrånperspektiv blir kulturen i 

olika grad viktig. Om individen är inuti kulturen blir den inte lika viktig som om den står ut-

anför tolkar jag Benhabibs text.  Den etiska regeln kan alltså för individer som befinner sig i 

en stabil kultur inte ses som lika identitetsformeringshämmande som för individen som läser 

paragrafen ur ett utifrån perspektiv. Min uppfattning är att det är svårt att stå utanför gemen-

skap av vilket slag det än vara månde. Eriksen skriver också om hur vi redan i unga år tende-

rar att vilja likna varandra och bete oss som alla andra. Han synliggör det med ett exempel 
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från en badstrand där ett barn som springer naken som upptäcker att alla andra barn bär bad-

dräkt genast skäms över sin nakenhet och tar på sig. Att inte vara med och att stå utanför 

hämmar individens identitetsformering som jag tolkar det. 

Artikel 7 har i mina ögon en avisering till religionen. Innebörden av artikeln är att alla är lika 

inför lagen och har rätt till att prövas inför en neutral domstol. Jag tolkar det som att man med 

detta vill poängtera att inga religiösa lagar får inneha högre giltighet än de institutionella la-

garna. I en kontext där en religions lagar gäller över överstatliga- eller institutionella lagar har 

den icke troende ett betydligt lägre skydd samt lägre status och artikeln är som jag ser det ett 

sätt att skydda människor som faller utanför regimens etiska regelverk vilket indirekt skulle 

kunna påverka individens identitetsformering. Artikeln skyddar som jag ser det inte individen 

från utfrysning eller mobbning men ger ändå individen ett legitimt stöd vid eventuell kon-

flikthantering.
99

 

Benhabibs idealsamhälle om hur en fungerande demokrati ska komma fram till demokratiska 

beslut där alla som berörs av beslutet har rätt att delta i samtalet som ska komma fram till ett 

agerande har rätt att handla, tolkar jag som att ingen har rätt att sätta sig över någon som blir 

berörd av beslutet utan att få framföra sin åsikt. 

Artikel 12 proklamerar att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande ifråga om sitt privatliv 

eller familj. Var och en har enligt artikeln rätt till lagligt beskydd mot angrepp på sin heder 

eller sitt anseende. 
100

 

Taylor menar att vi formar vår identitet genom vad vi sätter värde på vilket jag tolkar in i 

ovanstående artikel. Vi sätter oftast stor tillit och värde på våra när och kära, därmed har de 

för oss ett värde. Sett ur Taylors synvinkel skulle ingrepp eller angrepp på det vi värdesätter 

bidra till en omvärdering av det vi värderat. Det i sin tur skulle enligt honom leda till en iden-

titetskris vilket även skulle påverka individens identitetsformering. Kopplat till religion och 

på frågan vad och hur vi värderar religiös tillhörighet skulle artikeln kunna kopplas till frihet-

en att även avsäga sig religiös tillhörighet. Utifrån Sjögrens tes om grupp- eller individanpas-

sat perspektiv skulle beslutet få olika konsekvenser. Jag menar att om man tillhör en religiös 

grupp och bestämmer sig för att utträda ur gruppen, skulle då gruppen värdesätta individen 

högre eller lägre? Om man tänker sig scenariot ur ett kulturellt perspektiv och om gruppens 

beslut skulle innebära uteslutning och därmed tvinga individen till ett individanpassat per-

spektiv med konsekvensen att förlora viktiga historiska och kulturella värden. Skulle då indi-

viden skatta gruppen högre eller lägre?  

Taylor skulle här åberopa disorientering, det vill säga en identitetskris där tidigare värden 

måste omvärderas.  

Även artikel 16 kan tolkas som en direkt passus till seden som kan återfinnas i en del av 

världsreligionerna att arrangera äktenskap utan de berördas samtycke. Artikelns formulerade 

värdegrund är att äktenskapet förvisso är den rekommenderade levnadsformen men det måste 

ske med de blivande vuxna makarnas ömsesidiga samtycke. Formuleringen är skriven så att 
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även barnäktenskap som kan förekomma i religiösa kulturer fördöms då ordet vuxna sätts 

framför både man och kvinna. Dock säger det ingenting om samkönade äktenskapliga förbin-

delser. 

Art 16. 

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avse-

ende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män 

och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, un-

der äktenskapet och vid dess upplösning. 

2. Äktenskapet får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla sam-

tycke. 

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har 

rätt till samhällets och statens skydd. 

 

Jag ser här i första stycket en koppling till religioner där könen inte har samma äktenskapliga 

rättigheter. 
101

 

Avslutningsvis vill jag lyfta en artikel som ger utomäktenskapliga barn skydd. Inom världsre-

ligionerna är sexualiteten hänvisad till den äktenskapliga bädden men barn blir till även utan-

för den sfären. I vår samtid och i vårt land är det kanske inte längre så kontroversiellt att höja 

dessa barns status. Men ser man till andra länder där religionen har större auktoritet är det ett 

faktum att många utomäktenskapliga barn ställs utanför den rådande samhällsnormen och 

behöver skyddas. Alla barn har enligt artikeln rätt till samma skydd oavsett om de föds inom 

eller utom äktenskapet.
102

 

Även här kan Eriksens tes om hur vi strävar efter tillhörighet genom att likna vår omgivning 

åberopas. Att ställas utanför att vara oäkta eller äkta ger i sig en värdeskala som ur Taylors 

synvinkel skulle graderas efter vad vi värdesätter. Att vara mindre eller mer värd är i mina 

ögon kopplat till vår självbild och inverkar på vem vi kan välja att vara. Benhabib skriver att 

den narrativa enhet ett barn socialiseras inom i stort sätt sätter ramarna och normerna för vad 

jaget kan göra, har gjort eller kommer kunna uträtta, beroende på vilka förväntningar som 

finns inom det narrativa ramverket på individen. En individ som inte är äkta, vad kommer den 

att kunna uträtta?  

 

10.2.2. FN:s Barnkonvention 

 

I åtta av konventionens 54 artiklar har jag spårat värderingar angående individuell rätt till 

identitetsformering som kan kopplas till religionsfrihet eller religioner.
103

 Konventet undviker 

att direkt skriva ut vilka religioner eller religiösa seder de har för avsikt ge barnet skydd mot. 

De väljer att använda termer som religionsfrihet, religiösa seder eller kulturella traditioner. 
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Artikel 11 berör problematiken om olovligt bortförande eller kvarhållande i utlandet vilket 

skulle kunna kopplas till religionstillhörighet som nedärvs och som vid en separation aktuali-

seras. 
104

 

Identitet sett ur Taylors synvinkel är en markör som kan användas för att kunna orientera sig 

fram till vem man är eller till individens goda. Tappar individen orienteringen kan den inte bli 

en helhet. Ett sätt att tappa orienteringen är att förlora något man värderat som nu kräver en 

omvärdering. För ett barn som rycks ur sin kontext av igenkännande kan komma att behöva 

ompröva allt som det tidigare värderat vilket i stor utsträckning skulle påverka identitetsfor-

meringen. Benhabib som ser identitet som en sammanflätad väv av livsberättelser skulle 

också anse att kvarhålla någon eller rycka loss någon ur dess egen berättelse klart skulle på-

verka individens rätt att vara aktör i sin egen berättelse.  

Artikel 14 som har rubriken Tanke-, samvets- och religionsfrihet behandlar barnets rätt till 

religionsfrihet i allmänna termer men har en tredje paragraf där dokumentet formulerar en 

restriktion mot som jag tolkar det, religiös fanatism.  Religionsfriheten får inskränkas om det 

finns lagstadgat skäl eller är nödvändig för att skydda den allmänna sedligheten eller om den 

inskränker på andra människors grundläggande rättigheter.
105

 

Artikel 20 berör problematiken med barnets omplaceringsbehov om dess familjemiljö är av 

sådan karaktär att barnet far illa psykiskt eller fysiskt. Ett citat av artikeln påvisar hur försik-

tigt dokumentet formulerar värderingar som kan härledas till religioner. 

Artikel 20: Alternativ omvårdnad 

1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för 

sitt eget bästa inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till sär-

skilt skydd och bistånd från statens sida. 

2. Konventionen skall i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa al-

ternativ omvårdnad för ett sådant barn. 

3. Sådan omvårdnad kan bl a innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk 

rätt, adoption eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för 

omvårdnad om barn. Då lösningar övervägs skall vederbörlig hänsyn tas till 

önskvärdhet av kontinuitet i ett barns uppfostran och till barnets etniska, re-

ligiösa, kulturella och språkliga bakgrund. 
106

  

 

Artikel 24, Hälsa och sjukvård belyser till största delen under ett antal punkter barnets rätt till 

vård och god hälsa. Här behandlas mödra- och barnavård men under en egen punkt behandlas 

även avskaffandet av traditionella sedvänjor.  

Artikel 24: 3 
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Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att 

avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.
107

 

Jag tolkar konventionstexten som att den här vill skydda barn från seder, religiösa eller inte, 

som kan inverka på barns identitetsformation för all framtid. Det finns en rad seder och ritua-

ler som både fysiskt och psykiskt kan skada ett barn och därmed förhindra eller försvåra vi-

dare möjligheter till identitetsutveckling. Sett ur ett västerländskt perspektiv eller kanske ännu 

mindre, det vill säga svenskt perspektiv där minskat lidande, sexuell frigörelse och förverkli-

gande är självskrivna delar i kvinnans möjliga identitetsformering undrar jag: Vad som kan 

vara mer skadligt och knutet till traditionella sedvänjor än omskärelse oavsett om den är av 

religiöst ursprung eller inte? 

Den gemensamma nämnare jag tolkar in i de senaste artiklarna sett ur Taylor synvinkel är att 

den moderna identitetsformeringen har som mål att minska lidande. Ett minskat lidande inne-

bär nåd, nåd från lidande betyder att man värderas eller värdesätts. Har man ett värde är man 

någon. Man har något inneboende gott som gör att man skyddas. I mina ögon tolkar jag det 

som att man då hittar till det Taylor pratar om som inre goda, det vill säga sitt jag. Berövas 

man sitt värde berövas man i samma andetag sin identitet.  

Den sista artikeln jag valt att lyfta fram behandlar minoritetsbefolkningens rätt att utöva reli-

giösa sedvänjor. Inte heller här skriver dokumentet vilken religion man åsyftar eller vilka spe-

cifika sedvänjor det kan handla om. Dock anges i artikeln urbefolkning, vilket jag tolkar som 

representanter för bland annat naturreligioner och minoriteter (i vårt land samer, romer, judar, 

sverigefinnar och tornedalingar
108

).
109

 

Likt tidigare tolkningar och teoretiska analyser handlar även denna artikel om utanförskap, 

tillit och tillhörighet som i sin tur inverkar på individens möjlighet till identitetsformering. 

 

10.2.3. Declaration Toward a Global Ethic (DTGE) 

 

DTGE-dokumentet är upprättat av varierande religioner och adresseras till alla människor, 

religiösa eller inte religiösa. De har sammanställt en rad gemensamma nämnare som de alla är 

överrens om, det vill säga de försöker se religiösa likheter snarare än religiösa olikheter. De 

menar att eftersom religiösa människor baserar sina liv på en ultimat verklighet från vilken de 

hämtar kraft och spirituellt hopp, bär de även ett större globalt etiskt ansvar både gentemot 

jordens befolkning samt även för naturen. Innebörden av texten är att de värderingar doku-

mentet formulerar på sätt och vis minskar individens rätt till identitetsformering inom den 

religiösa sfären. Även om de förmedlar ett individuellt ansvar sätter de även upp riktlinjer och 

ramar för den norm de religiösa bör leva inom.
110
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Our different religious and cultural traditions must not prevent our common in-

volvement in opposing all forms of inhumanity and working for greater hu-

maneness.
111

 

Dokumentet förmedlar ett budskap till de olika världsreligionerna och dess utövare att se till 

deras gemensamma intressen istället för sina olikheter. I den dramatiska värld vi lever i nu 

behöver människor en vision av det goda och denna vision är tänkt att förmedlas främst ge-

nom religiösa människor och samfund som goda förebilder.
112

 

Dokumentet poängterar att de med global etik inte på något sätt har för avsikt att skapa en ny 

allenarådande ideologi eller att någon religion skulle ha högre giltighet än någon annan av de 

existerande religionerna i världen. 

By a global ethic we do not mean a global ideology or a single unified religion 

beyond all existing religions, and certainly not the domination of one religion 

over all others. By a global ethics we mean a fundamental consensus on binding 

values, irrevocable standards, and personal attitudes. 
113

 

Vi är alla utrustade med fel och brister och långt ifrån perfekta. Vi vet hur ondskan både ser ut 

och känns, enligt dokumentet. Det är därför de nu vill lyfta fram de religiösa många hundra år 

gamla värderingarna i avsikt, inte att ersätta FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

utan för att fördjupa dem och ge dem en mening. 

We trust that our often millennia-old religious and ethical traditions provide an 

ethic which is convincing and practicable for all women and men of good will, 

religious and non-religious.  

At the same time we know that our various religious and ethical traditions often 

offer very different bases for what is helpful and unhelpful for men and women, 

what is right and what is wrong, what is good and what is evil. We do not wish 

to gloss over or ignore the serious differences among the individual religions. 

However, they should not hinder us from proclaiming publicly those things 

which we already hold in common and which we jointly affirm, each on the 

basic of our own religious or ethical grounds. 
114

 

Dokumentet förmedlar att olikheterna mellan de religiösa samfunden inte får stå i vägen för 

kunskapen om etik de religiösa samfunden besitter. Trots att religionerna kan ha väldigt olika 

syn på vad som är synd och inte har de en gemensam grund, ett ansvar. De bör se förbi dessa 

hinder och hjälpa mänskligheten att förstå att utan global etik kan vi inte nå en varaktig global 

fred där humaniteten kan växa sig stark. 
115

 

Benhabib hävdar att vi idag på grund av möjligheten att resa och tekniska hjälpmedel har så 

mycket mer kunskap om andra kulturer och därför har lättare att både förstå och förlåta. Kan 

kunskapen nå ut till alla i en dialog skulle således även dokumentets budskap besannas. 

                                                           
111

 DTGE, s 5. 
112

 DTGE, s 5. 
113

 DTGE, s 6. 
114

 DTGE, s 6. 
115

 DTGE, s 6. 



46 
 

Dokumentet vill förmedla insikt, en insikt religiösa människor ofta besitter. De vill inte leve-

rera regler smyckade med piskor och kedjor. De vill förmedla förståelse och dokumentets 

avsikt är att ur ett religiöst perspektiv både höja religionens status i västvärlden och ge männi-

skor stöd och handledning, att hitta och förstå att livet på nytt har fått en djupare innebörd och 

mening.
116

 

Sett ur Taylors perspektiv är det av stor relevans då han menar att utan mening kan vi inte nå 

någon global etik. Regler utan mening förblir tomma ord utan substans. Taylor menar att kan 

vi knyta an till motivationen kan vi även nå fram till det naturligt goda som finns inom oss 

och i vår omgivning. 

 

11. Sammanfattning analysen  

Sammanfattningsvis kan konstateras att dokumentet FN:s Barnkonvention lägger stor vikt vid 

individens sociokulturella miljö. Detta kan tolkas som en rangordning på vad som enligt do-

kumenten formar identiteten och därför behöver skyddas för att individen ska ha rätten till en 

egen identitet. Först fästs vikten vid identitetens funktionsbaserade förutsättningar så som 

social status, välfärd, familjesammansättning, kunskap och utbildning. I ett senare skede 

kommer existentiella identitetsformeringsverktyg in där vi hittar tankefrihet, åsiktsfrihet samt 

informationsfrihet. Ett liknande mönster kan skönjas i deklarationen om de mänskliga rättig-

heterna. Benhabibs tankar om hur viktig den sociokulturella uppväxtmiljön är och att den i 

stor utsträckning påverkar individens identitetsformering passar här in som handen i 

handsken. Men när det moraliska samtalet hon skriver om uteblir, blir handskens passform 

aningen trång. Utan det moraliska samtalet, det vill säga att alla bjuds in och inte bara får göra 

sin röst hörd utan även ges tillfälle att lyssnas in, saknar dokumentet den tyngd det behöver 

för att bli en reell verklighet i alla länder.  

Dokumentet DTGE påvisar svårigheten med att leva och verka för allas lika värde då kvinnor 

och män världen över behandlas inhumant samt fråntagits möjligheterna att agera mänskligt 

då deras rättigheter och värdigheter som människa ideligen nonchaleras och trampats på av 

överheter.
117

 Lägg därtill levnadsvillkoren i städerna där organiserad brottslighet, etniska kon-

flikter, missbruk av droger, sociala klasskillnader samt etisk diskriminering gör det mycket 

svårt för människor att leva fredligt sida vid sida. Det granskade dokumentet DTGE menar att 

vi i vår tid upplevt stora tekniska framsteg som konstant tilltar i ett allt högre tempo med 

enorma rikedomar för ett fåtal som följd, medan världens fattigdom, hungersnöd, barnadöd-

lighet, arbetslöshet och miljöförstörelse paradoxalt nog accelererar parallellt. Det är i vår sam-

tid enligt dokumentet oerhört många fler människor som lever på ruinens brant ekonomiskt, i 

politisk marginalisering, under ekologiska katastrofer och nationell kollaps än vad det är 

människor som lever i välfärd.
118

 Med andra ord uttrycker dokumentet således att det råder en 
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obalans i den individuella rätten till sin egen identitet och möjligheten till identitetsformering 

för den enskilde individen. 

Benhabibs inriktar sig i sina studier på de offentliga institutionella normerna och dessas even-

tuella rättvisa eller bristande rättvisa. Hon behandlar diskursetik och kommunikativ etik som 

synonymer, vilket innebär att Benhabibs idealsamhälle dels är demokratiskt samt ger varje 

individ med förmåga rätten att fritt framföra och få gehör för sin åsikt. De demokratiska be-

sluten fattas således genom åsiktsutbyten och kan endast uppnå giltighet eller göra giltighets-

anspråk när en önskan eller åsikt skärskådats och argumenten för dess giltighet nått en enighet 

för alla som berörs eller skulle kunna beröras av normen kan godta den.
119

 Hennes ståndpunkt 

gör att hon på många punkter skulle anse att DTGE-dokumentet belyser reell och relevant 

problematik som inte FN:s deklarationer lyckats inkludera i sina etiska ansatser till global 

rättvisa för alla människor. Även Taylor skulle ansluta sig till DTGE-dokumentet då de menar 

att en ny global etik inte är möjlig förrän orden ges en mening.  

Eriksen menar att vi i och med globaliseringen tenderar att bli mer lika varandra världen över 

och paradoxen är att vi då försöker bli mer olika, vilket Eriksen menar mynnar ut i att vi blir 

än mer lika varandra.
120

 Tesen är intressant då dokumenten tillkommit i syfte att belysa pro-

blematiken ur olika intressenters perspektiv. Jag tolkar alltså dokumentens tillkomst som ett 

sätt att belysa våra olikheter eller framhäva olika kulturella identiteter. Efter en djupare 

granskning stärks Eriksens tes då innehållet som även DTGE-dokumentet påvisar är mer lika 

än olika i sina etiska tankegångar. Eriksen menar att det är i spänningsfältet mellan kulturerna 

eller mellan tvång och val identitetsformeringen har sin bästa möjliga grogrund. Min tolkning 

av de tre dokumenten ur Eriksens perspektiv är att de två första, FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen missat spänningsfältet. De skriver ut genom-

tänkta regler men gör det ur ett västerländskt perspektiv som gör att övriga världen och dess 

tankar om kultur inte bjuds in. Hand i hand med Benhabibs tankar om det moraliska samtalets 

dynamik snubblar så att säga dokumenten på mållinjen.  

Taylor tänker sig inte människan som ett explicit subjekt utan menar att hon i sig själv har ett 

inneboende djup och ett eget värde som existerar insatt i en större intressegemenskap, som en 

värld av värden vilket även dokumentet DTGE utrycker. Människan får enligt det dokumentet 

aldrig bli ett objekt vilket jag tolkar även går att spåra i de bägge FN dokumenten. Det är dock 

inte lika tydligt utan mer en punkt som behandlar sexualiteten och missbruksproblematiken 

kring sexuell exploatering och utnyttjande. De fördjupar inte uttryckligen subjektiviteten och 

ger heller ingen direkt förklaring till hur det kan påverka identitetsformeringen med ett ob-

jektperspektiv på individen. Det som saknas i FN:s dokument som tydligt framkommer i 

DTGE:s dokument är mening, ömsesidigt ansvar och motivation. 

Taylor tillskriver motivation ett värde i sig och vikten av vilket värde vi tillskriver vad, speci-

ellt i relation till mitt övriga materiel i form av de dokument jag valt att granska rörande rätten 

och möjligheten till identitetsutveckling. Tillskrivs inte källorna något värde blir det som Tay-
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lor påpekar, endast uppstaplade meningslösa regler utan innebörd. Det är inte förrän de till-

skrivs ett individuellt värde individen kan motiveras att efterfölja de etiskt uppsatta regeldo-

kumenten.
121

 

 

12. Diskussion 

Enligt barnkonventionen som Sverige lovat att följa står det skrivet att du är en individ med 

en egen identitet som ingen har rätt att ta ifrån dig. Du har rätt till ett eget namn, egen relig-

ionstillhörighet och om någon av dina föräldrar har svenskt medborgarskap har du även rätt 

till ett eget svenskt medborgarskap. Alla ovannämnda rättigheter är funktionsbaserade men 

det finns betydligt fler ingredienser i receptet att skapa sin egen identitet. Det faktum att du 

har ett namn, en familj eller en nationalitet är visserligen viktiga beståndsdelar men även ditt 

historiska och etniska ursprung, din religion och ditt språk är viktiga beståndsdelar i byggan-

det av en egen identitet som skyddas av barnkonventionen. Du har alltså rätt enligt konvent-

ionen att pröva dig fram till vem du är och vem du vill vara, men respekteras du för den du är 

och hur fri är din frihet?  

Benhabib menar att de narrativa enheter som vi interagerar inom i stort sett även sätter ramar-

na och normerna för vad jaget kan göra, har gjort eller kommer uträtta, beroende på vilka för-

väntningar som finns på individen inom det narrativa ramverket.
122

 I den här bemärkelsen 

åberopas de sociala kontexterna som det som till största delen formar individens jag. Det finns 

dock de filosofer som menar att det biologiska arvet är större. Katrin Goldstein-Kyaga och 

Maria Borgström hävdar i sin studie att människan inte är något enhetligt motsägelsefritt sub-

jekt utan mer ett uttryck för en variationsrik och mångfasetterad position. De är kritiska till de 

begrepp som idag används för att på ett djupare plan beskriva global identitetsformering och 

menar att de inte räcker till. De har därför som komplement till Homi Bhadhas ”tredje rum”, 

lanserat begreppet ”den tredje identiteten”. Tidigare forskning menar de, har hävdat att immi-

grantungdomar tenderar att vara mer sårbara i sin identitetsformering än andra på grund av att 

man trott att de måste ge avkall på sin ursprungliga kultur för att kunna ingå och bli en del av 

den dominerande nya kulturen. Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström anser att denna 

teori är förkastlig. De anammar istället i sin forskning mer nutida kulturforskning, där beto-

ningen ligger på kultur som utryck för variationsrikedom och identitetsformering som en 

formbar, ständigt pågående process.
123

  Oavsett om man anser att identiteten skapas inifrån 

eller utifrån kan vi konstatera att själva identitetsskapandet är komplext samt till viss del kon-

textberoende.  

Det faktum att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en av världens mest över-

satta texter borde betyda att det skulle kunna fungera som den ”programvara” Eriksen skriver 

om. Dokumentet är för att underlätta spridning nedladdningsbart på nästan alla världens 

språk. Konstateras kan även att det fungerat som diskussionsunderlag i andra etiska samman-
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hang, vilket både FN:s Barnkonvention och DTGE-dokumentet belyser. Ur ett kristet väster-

ländskt perspektiv innefattar de båda dokumenten från FN ett väl fungerande ramverk i hur vi 

bör leva etiskt tillsammans, men fungerar det i områden där religionen och kulturen har större 

auktoritet? 

Vi lever i västvärlden i dag i ett så kallat sekulariserat samhälle. Betyder det då att vi idag är 

mindre religiösa eller mindre beroende av religiositetens ramverk vad det gäller medborgerlig 

moral och individuellt identitetsbyggande? Svaren är mångfasetterade, men klart är att beho-

vet inte minskat i Sverige då nyreligiositeten tenderar att öka i ungefär samma takt som den 

institutionella kyrkliga sfären minskar. Religiösa riter som dop, äktenskap, begravning med 

mera, ger en form av trygghet. De sätter så att säga upp en ram för vad samhället förväntar sig 

av individen. Idag tenderar vi dessutom att sätta allt högre tilltro till expertis av medicinskt 

slag. Vitrockarna på sjukhusen har ersatt prästerskapet i rollen som guide till paradiset. Välbe-

finnandet som norm för lyckade livsval har med andra ord fått drag av religion och livsåskåd-

ning. Teologen Erwin Bischofberger (1936-2012) menar att ”i ett samhälle präglat av sekula-

risering och andligt tomrum kan den medicinska modellen tillhandahålla religiösa riter och 

driva på en utveckling där helhet och helighet består i friska gener, ett starkt immunförsvar 

och ett blodtryck utan anmärkning”.
124

 

Eriksen skriver om spänningsfältet mellan fria val och etiska måsten, Benhabib om det mora-

liska samtalet. Kan man tänka sig att det är i spänningsfältet mellan FN:s etiska förhållnings-

regler och DTGE:s motivationsbaserade dokument en global etik som inkluderar alla kan ut-

vecklas? Som dokumenten påvisar efterföljs inte reglerna och restriktioner och straff har be-

visligen inte fungerat. Som jag ser det skulle dokumenten kunna skrivas ihop och utvecklas 

utifrån Benhabibs kommunikativa teori om det moraliska samtalet. Det skulle innebära att 

möjlighetsbaserad rättviseteori inkluderades och på sikt skapa ett fält där rätten till sin egen 

identitetsformering för alla kunde bli en verklighet. Ämnet är intressant och lämnas vidare för 

framtida forskning. Jag har därmed kommit fram till svaret på min första frågeställning.  

Svaret är att alla inte har getts möjligheten till sin egen identitetsformering, vissa kanske till 

och med fråntagits den rätten.  Det är lätt att sitta i ett land som i flera generationer hyst min 

släkt och tro att innehållet dokumenten uttrycker som etiska regler är en självklarhet för alla i 

världens alla hörn. Men det räcker att slå på mina tekniska informationsmedel för att inse att 

inte alla, ens inom vårt lands gränser har dessa självklara rättigheter. Dokumenten fäster stor 

vikt vilket resultatredovisningen påvisat, vid individens rätt och möjligheter till identitetsut-

veckling. Men i realiteten är stora delar av det dokumenten skyddar funktionsbaserade, men 

av egen erfarenhet och som inläst litteratur påvisat är det så mycket mer som formar en indi-

vid. DTGE-dokumentet lyfter meningen med livet och meningen med etiken som en viktig 

ansats till dess framgång samt ett stort individuellt ansvar. Detta till trots kommer individens 

rätt till syvende och sist ändå landa i de ekonomiska möjligheterna individen har. Jordens re-

surser får inte utarmas eller ske på bekostnad av andra för någon enskild persons vinstintresse, 

skriver dokumenten. Varje människa måste behandlas som ett subjekt med ett eget individu-

ellt värde enkom genom att finnas till. Hon får aldrig exploateras eller utnyttjas som ett objekt 
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för någon annans eller något annat vinstintresse.  Hur ska detta förhindras? Är det inte så att 

de som besitter enorma rikedomar i form av kapital i vår samtid så att säga köper sig fria från 

etiskt ansvar? Eller rättfärdigar sitt agerande med politiska lögner?  

Du måste tala sanningsenligt skriver de i DTGE:s dokument. Vi har en skyldighet fortsätter 

de, att rösta fram politiker som talar sanning. Kan politiker tala sanning? Jag kan bara konsta-

tera efter höstens turbulens i Sveriges riksdag att sanning med modifikation, är i den politiska 

världen så nära det tycks kunna komma sanningen. Och för framtida forskning vore ett myck-

et intressant forskningstema vara just varför har vi ett utvecklat politikerförakt?  

Det jag menar är att dokumentet DTGE lägger ett stort ansvar på individen speciellt den reli-

giösa individen, och det är även individens ansvar att rösta fram politiker vars agenda främjar 

den globala etikens utveckling. Borde inte större ansvar läggas på politikern själv? Är det inte 

ett rimligt antagande att politiker som väljs av individerna i samhället formulerar sanningsen-

liga budskap?  

FN-dokumentens formulerade rättighet beträffande barnets utbildning där föräldrarna till-

skrivs makten att välja utbildning kontra dokumentets formulering rörande de vuxnas skyl-

dighet att lyssna till barnets åsikt är milt uttryckt problematiskt ur flera synvinklar. Vems rät-

tigheter tillmäts störst auktoritet, de vuxnas eller barnets? Är det den som skriker högst eller 

beroende av i vilken kontext familjen lever under? Det är inte förrän relativt nyligen barn, 

kvinnor och handikappade inräknats som fullvärdiga samhällsinvånare med rättigheter som 

övriga andra medborgare. När det kommer till vem som har rätt, är klok nog eller liknande 

argumentering som jag gissar skulle framkomma rörande problematiken hamnar vi i ytterli-

gare en dimension av auktoriteter. Vem eller vilka har auktoritet nog att bestämma i en intres-

sekonflikt rörande rättigheter ett överstatligt organ författat? Som jag ser det ligger problema-

tiken i hur vi värderar barn och vilket värde som tillskrivs deras åsiktsfrihet då de utövar sin 

yttrande-, tanke- och åsiktsfrihet. Benhabibs dialogbaserade etik går ut på att inbjuda alla be-

rörda parter till samtal vilket även kan anses ske i ett organ som FN. Beslut som fattas i FNs 

parlament är resultatet av diskussioner med representanter från hela världen och dessutom 

understödda av aktuell forskning och fakta. Men vilka bjuds in till samtal? Som jag ser det har 

visserligen FN representanter från världens alla hörn, men har de som berörs av deklaration-

ens formulerade makt och rättighet att välja utbildning, det vill säga barnen, bjudits in till 

samtal? Enligt Benhabib kan inte en regel åberopa giltig status så länge inte alla som berörs 

av beslutet är samstämmiga. Törnegren menar även att innan en entré görs i diskurser och det 

moraliska samtalen är det av signifikant betydelse att ta med sig viktig bakgrundskunskap så 

som jämlikhet, respekt och ömsesidighet mellan de deltagande för att samtalet ska kunna bli 

fruktsamt.
125

 Som jag tolkar det saknas alltså i dokumenten från FN ordet samförstånd. Rätten 

till val beträffande utbildning bör ske i samförstånd med berörda parter, först då kan det åbe-

ropa legitim status. 

Min andra frågeställning var: Vilka av materialets värderingar angående individuell rätt till 

identitetsbyggnation kan kopplas till religionsfrihet eller religioner?  
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Efter att ha granskat de tre politiska dokumenten kan jag konstatera att alla tre i största möj-

liga utsträckning kategoriskt väljer att inte utpeka någon specifik religion då ämnet berörs. 

FN:s båda dokument skriver visserligen om religionsfrihet och rätten till identitetsformering 

med restriktionen att det inte får skada någon annan medmänniska. Det finns ingen egen över-

skrift i dokumenten som specifikt behandlar problematiken i rak skrift. Endast vid några få 

punkter kan jag ana att de med begreppet religion åsyftar någon specifik religion.  

Kopplat till Sjögrens individanpassade perspektiv är det troligen som jag tolkar det avsiktligt, 

då dokumentet så att säga intar ett individcentrerat perspektiv. Fördelarna med att inta denna 

ställning kan vara många och en del skulle kanske åberopa att det är just den positionen som 

ger dokumentet en särställning över alla andra etiska levnadsregler som genom århundradena 

präntats ner på papper eller tavlor i sand och sten för många av FNs medlemstater. Dokumen-

tet utgår från varje liten människa här på jorden utan att knyta an henne till någon specifikt 

vilket på sitt sätt även deklarerar att hon har ett eget unikt värde bara genom sin existens. 

Varje liten människa har således enligt dokumentet ett värde och är unik, tidigare formulerad 

värdegrund har oftast haft en religiös förankring när det gäller etiken.  

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna har fått kritik för att i allt för stor utsträckning 

utgå från ett kristet västerländskt narrativ samt att de förbiser kulturella och religiösa seder i 

andra länder, detta trots att FN har representanter från alla världens hörn. Parlamentet av värl-

dens religioner är en av de organisationer som arbetar med att nå en större samstämmighet 

mellan det västerländska synsättet och övriga världen. Religiösa och spirituella människor är 

inte bättre än andra menar gruppen bakom dokumentet DTGE men poängterar att de besitter 

en äldre religiös visdom som kan peka ut den globala etikens kompassriktning samt att de 

även har ett speciellt ansvar för planeten jorden och dess invånares välbefinnande. 
126

 Detta 

elementära ansvar menar de är gemensamt för i stort sett alla världens religioner av idag.
127

 

Religionen i sig har inget klart direkt recept på hur jorden och dess invånares enorma problem 

ska lösas men den kan understödja bättre moraliskt mänskligt beteende och en bättre global 

social ordning och därmed skapa en vision som kan leda individen från misströstan samt leda 

samhällen från ett annalkande kaos.
128

 Dokumentet klargör att de inbjuder alla människor 

oavsett vilken religion de tillhör eller alls ens är religiösa att delta i arbetet att befästa global 

etik.
129

 

Bischofberger som presenterades under rubriken tidigare forskning, har i ämnet identitet varit 

en flitig skribent och är författare till ett flertal böcker rörande människovärdet och har bland 

annat bearbetat studier i hur människovärdet kan stärkas genom etiska samtal i vårt mångkul-

turella Sverige. Bischofberger vill belysa människovärdet och föra en dialog om nutida etiska 

dilemman i och med de tekniska och medicinska framsteg de senaste årtiondens ökade kun-

skap fört med sig. Bischofberger menar att vi i vår samtid både beroende på ny problematik, 

vårt sekulariserade leverne är i behov av etisk vägledning i vår samtid. Han kan alltså se en 

möjlighet att utveckla global etik rörande fosterdiagnostik, genforskning med mera genom en 
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dialog. Vad är det då som gör att dialogen uteblir när det kommer till historiska etiska texter 

eller med religiös problematik? Påverkas inte valet av partner av religionstillhörigheten?  

Det står i dokumenten att var och envar har rätt att ingå äktenskap med vem den vuxne än vill, 

så länge båda makarna ger sitt samtycke. Men de skriver inte ut att det är fel att framtvinga 

samtycket. Existerar den djupt troende flickan från någon liten avlägsen by med dåliga glo-

bala kontaktmöjligheter och utan nämnvärd skolutbildning som vågar trotsa sina föräldrars 

önskan? Dokumenten uttrycker visserligen en önskan och vilja att med utbildning minska den 

utsatthet en sådan flicka eller pojke kan känna. Men når det alla? Bjuds alla in till en etisk 

dialog? Har alla den styrkan som krävs att stå upp mot auktoriteten? Som jag ser det närmar vi 

oss vårt tidigare skråsamhälle där vissa yrkesgrupper knappast kunde vara tilltänkta äkten-

skapspartners till exempel slaktarpojken och bokbindarens barn. Idag är det religionen eller 

bristen på religionen som i mångt och mycket kan påverka vårt val av äktenskapspartner. 

Ändå finner vi det mer intressant att diskutera DNA och teknikens dilemman med möjligheten 

att kapa identiteter via elektroniken. Det är alltså viktigare som jag tolkar det att diskutera 

jämställdheten mellan barn i provrör än jämställdhet och rättigheter för nu levande existe-

rande individer. Jag säger inte att även den diskussionen behövs och vill inte på något sätt 

förringa dess betydelse för framtida individers utvecklingsmöjligheter. Det jag menar är att 

det finns människor här och nu som också har ett unikt värde vars öden vi måste per föra en 

diskussion om. 

Det finns inte några entydiga svar på hur olika dilemman rörande jämställdhetsproblematiken 

inom religionerna ska lösas men jag anser att dokumenten från FN i högre utsträckning borde 

lyfta fram och vidga perspektivet på olika etiska dilemman som ofta leder till diskussion inom 

religionerna. Att FN:s dokument inte uttryckligen berör problematiken minskar i mina ögon 

chanserna till ett förverkligande i arbetet med de mänskliga rättigheterna och dess giltighet för 

alla jordens invånare. Tar vi begreppet könsstympning som förkommer världen över, ibland 

ett kulturellt betingat beteende och ibland sprunget ur religiösa riter, benämner FN:s doku-

ment endast att ingen får utsättas för tortyr eller grym omänsklig, förnedrande behandling.  

 

Artikeln är öppen och fri för tolkning och sett ur mitt västerländska perspektiv anser jag att 

könsstympning till exempel både är en grym och förnedrande handling. I en annan kontext 

kanske den tolkas annorlunda innefattande ett värde som för mig är dolt i mörker. Hade do-

kumentet uttryckligen behandlat frågan i konkreta regler gällande kulturell eller religiös sed-

vänja kontra fysisk skada kanske problematiken för en mängd stympade småbarn och tonå-

ringar sett annorlunda ut. Kanske är jag naiv när jag antar att inget barn frivilligt skulle välja 

att utsätta sig för stympning om de själva fick bestämma över sin egen kropp och respekteras 

som individer oavsett hur de valde i frågan och oberoende av i vilken kontext valet skedde. 

 

DTGE:s dokument belyser men ringaktar inte religiösa olikheter, de förnekar inte heller att de 

finns. De uppmanar de existerande religionerna att se till likheter snarare än olikheter men det 

faktum kvarstår ändå att många av världens konflikter har en förankring i religionstillhörig-

heten. DTGE:s dokument andas lite av religiösa visioner där att leva som ett föredöme och 

vara i en utvald position åberopas och de skriver att i den dramatiska värld vi lever i nu behö-



53 
 

ver människor en vision av det goda. Denna vision är tänkt att förmedlas främst genom reli-

giösa människor och samfund som goda förebilder.
130

Kopplat till Sjögrens tes om huruvida vi 

intar ett grupprelaterat eller ett individanpassat perspektiv i hur vi väljer att inrätta våra liv, 

intar DTGE-dokumentet här ett tydligt grupprelaterat perspektiv. Detta gäller genomgående 

trots att de ålägger individen ett individuellt ansvar rörande den etiken de med motivations-

tanken förmedlar.  

Dokumentet riktar förakt för religiösa företrädare, även här uttryckligen som en grupp snarare 

än individ, som implicerar hat och fientlighet för att legitimera religiösa krig. DTGE anser att 

dessa bör fördömas av mänskligheten och överges av sina anhängare, då de menar att global 

rättvisa inte kan bli verklighet utan sanning och medmänsklighet.
131

 

Dokumentet poängterar även att de med global etik inte på något sätt har för avsikt att skapa 

en ny allenarådande ideologi eller att någon religion skulle ha högre giltighet än någon annan 

av de existerande religionerna i världen. Jag lämnar till kommande forskning att utreda frågan 

närmare. 

De tre granskade dokumenten är på många sätt färgade av sin tid. Dokumentet de mänskliga 

rättigheterna är sprunget ur krigsaskan efter andra världskrigets fasansfulla inhumanitet med 

syfte att förhindra att det skulle kunna upprepas. Mycket stor vikt fästes vid den vuxna indivi-

den och därför var det kanske inte så underligt att när barnet kom i fokus under 70-talet efter-

frågades rättigheter ur barnens perspektiv. Dokumenten följer så att säga sin tid. Nu ca 60 år 

(1948-2008) efter det att de mänskliga rättigheterna upprättades uppmanas vi ånyo att beakta 

dess innehåll. Förklaringen hävdar att den idag är lika relevant som under den tid den skapa-

des och har en uttalad förhoppning om att den ska få en central plats i våra liv. Den version 

jag för studien granskat från 2008 och är en hyllning till textens upphovsmän samt till alla 

som arbetat med att få visionen om de mänskliga rättigheterna verklig.  

Dokumentet DTGE är upprättat långt senare men bygger sitt innehåll på månghundraårig 

kunskap hämtad från de olika religionerna. Dokumentet uttrycker en oro för jordens välbefin-

nande som känns högaktuell i vår samtid. De menar att vi nu är tvungna att komma överens 

då vi annars riskerar att förstöra den luft vi alla andas. De uttrycker även en oro för den tillta-

gande egoismen och misstron mot våra medmänniskor i vår värld. De har med dokumentet 

inte någon avsikt att ersätta FN:s dokument utan snarare stärka och fördjupa dess innehåll. 

Personligen anser jag att etik är färgad av sin tid och således konstant i behov av uppdatering 

och reformering. Benhabib åberopar båda att det är av största relevans att vi i vår samtid re-

formerar den nu rådande etiken. De lyfter orsaker som att de tidigare etiska teoriverken till 

övergripande del är skriven och formad av manliga, västerländska teoretiker.  

Dokumenten jag granskat, framför allt de mänskliga rättigheterna och DTGE-dokumenten 

lyfter fram att i kolonialismens spår, krigstidens efterdyningar och globalt miljöfrågeansvar 

nu är dags, och kanske till och med en ren överlevnads fråga för vår planet att lyfta fram den 

globala etiken. Jag anser att om vi vill överleva måste vi i största möjliga samförstånd komma 
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fram till en global lösning. Jordens resurser bör inte bara fördelas mer jämlikt utan vi måste 

lyfta fram vårt empatiska ansvar gentemot vår nästas välbefinnande, dess rättighet till sin egen 

identitet och utveckling för att inte tappa bort det lilla vi har kvar av mänsklighet inom oss.  

Kanske är det just försiktigheten rörande religionsfrågor eller avsaknandet av uttryckt relig-

ionstillhörighetsproblematik som gör att vi inte med dessa utförligt formulerade och kloka 

dokument inte kunnat uppnå en högre etisk standard än vi idag har? Jag har genomgående 

förordat att dokumenten tillsammans enligt min uppfattning i högre grad skulle kunna bli en 

reell verklighet för alla jordens invånare, stärkt av Benhabibs rättviseetiska förhållningssätt. 

Dokumenten följer som jag tidigare nämnt sin tid, nu är det en ny tid och hög tid att reformera 

och sammanställa nya etiska dokument som inkluderar och inte exkluderar. Sjögren menar att 

en ökad förståelse och kunskap om var och hur människor väljer att inruta sina vardagliga liv 

beroende på om de antar ett grupprelaterat- (likt DTGE) eller ett individanpassat perspektiv 

(likt FN:s båda granskade dokument), så att säga även ökar chansen till samförstånd. Förståel-

sen för hur den andre väljer och prioriterar beroende på vilket av de båda perspektiven hon 

intar gör enligt Sjögren att kompromissviljan höjs. Tesen är högst trovärdig i mina öron och 

ögon då okunskap enligt min erfarenhet ofta leder till en tydligare gränsdragning och i allt 

högre grad utvecklar ett vi-och-dem-tänkande. 

Dessutom menar Eriksen att vi i och med globaliseringen tenderar att bli mer lika varandra 

världen över och paradoxen är att vi då försöker bli mer olika, vilket Eriksen menar mynnar ut 

i att vi blir än mer lika varandra. Dokumenten jag granskat är sprungna ur olikheterna, kanske 

är det Eriksens tes som synliggörs då jag ideligen ser påfallande likheter där de åberopar olik-

heter. Kanske är ändå att människor mer lika än vad många tror. Har vi inte globalt sett 

samma törst efter vatten? Samma hunger att stilla när det gäller att älskas för den vi är? 

Samma längtan efter beröm och erkännande? Är vi inte i realiteten väldigt, väldigt lika 

varandra under ytan? Om vi bara kunde ta fasta på de slutsatser teoretiker som Benhabib med 

gedigen forskning kommit fram till, lyssna in och inbjuda alla samt erbjuda alla samma möj-

lighet till identitetsformering. Skulle då inte våra chanser till en utveckling av en hållbar glo-

bal etik och ett ökat välmående för jordens hela befolkning vara en realitet? Sett ur ett globalt 

etiskt hållbart perspektiv, vem hade spegelbilden med stolthet då kunnat reflektera? Jag tror 

alltså att nyckeln till en global etisk hållbar etik kan formas genom att hålla Benhabibs moral-

samtal levande. 

 

13. Slutsats 

Min första frågeställning var: Vad säger materialet om individens möjlighet och rättigheter till 

sin egen identitetsutveckling? Summeras kan att alla de tre granskade politiska dokumenten 

lägger stor vikt vid individens funktionsbaserade rättigheter till sin egen identitetsformering 

och dess möjligheter att utvecklas. DTGE-dokumentet lägger an ett mer existentiellt ömsesi-

digt ansvar för den globala etiken samt individens rättigheter och möjlighet till sin egen iden-

titetsformering. Det sistnämnda dokumentet benämner att vi i världen inte har lyckats förverk-

liga dessa angivna rättigheter för alla och att det trots FN:s upprättade dokument förekommer 
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att människor världen över behandlas inhumant, vilket även inledningsvis nämns i FN:s båda 

dokument. De rättigheter och möjligheter  som deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

tillskriver individen kan konstateras efterlevs inte i vår samtid. Alla dokumenten studien 

granskat är rörande överens på den punkten och menar att vi har en lång etisk väg kvar att 

vandra innan målen uppnåtts. 

Vilka av materialets värderingar angående individuell rätt till identitetsformering som kan 

kopplas till religionsfrihet eller religioner var klart mycket svårare att utröna, då dokumenten 

är mycket försiktiga i sin formulering rörande olika religioners inverkan på individens identi-

tetsformeringsmöjligheter.  

Dokumentet DTGE vilar och tar spjärn i månghundraårig vision från de olika religionernas 

heliga skrifter och budskap. Det utgår ifrån idén att religionen är en kraft som om den kan 

förenas kan bidra till att en hållbar humanitär ny global etik kan bli verklighet och uppmanar 

religiösa och icke religiösa, att se till likheterna mellan religionerna mer än till olikheterna.  

FN:s båda i studien granskade dokuments avsaknad av referenser till religiositet och dess 

djupgående inverkan på individens identitetsformeringsmöjligheter försvårar innehållets möj-

lighet att förverkligas. Dokumenten berör religion i ytliga termer utan ingående förklaringar 

och ofta tillsammans med andra rättigheter såsom tankefrihet. Delar av världen som inte kan 

tänka sig att leva efter regler de inte kan återkoppla till sina religiösa heliga skrifter kan ha 

svårt att ta till sig budskapen eller till och med avvisa innehållet som västerländska påfund 

utan meningsfullt innehåll. Taylor tar upp just mening som drivkraft och motivation och vad 

det är vi tillskriver ett värde eller motsatt, inget värde. Västvärldens sekulariserade samhälle 

med ett allt mer tilltagande tilltro till vetenskapen och specialistkunskapen, som Bischofber-

ger berör i sin studie, kan likt det jag skrev om religiösa samhällen, lika gärna avvisa doku-

ment med religiöst innehåll som nonsens. Personligen tror jag inte det spelar så stor roll vari-

från det tillskrivna värdet kommer, det viktigaste är att det realiseras. Tillskrivs inte källorna 

något värde blir det som Taylor påpekar, endast uppstaplade meningslösa regler utan inne-

börd. Det är inte förrän de tillskrivs ett individuellt värde, som individen kan motiveras att 

efterfölja de etiskt uppsatta regeldokumenten.
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