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Abstract 

This bachelor thesis is based on interviews with six young feminists within the Church 

of Sweden, and aims to discuss how a combination of feminism and Christian faith is 

made possible. I am investigating if these women experience personal inner conflicts 

between feminist values and a Christian faith and then how these women think of and 

manage these conflicts, and also if they have experiences bad treatment and resistance 

due to their feminist opinions, and what strategies they use and think are useful for 

changing patriarchal structures within the Church of Sweden. I have come to see that 

these women do not have so much experience of resistance directed at their feminist 

opinions, but they do sometimes have inner conflicts, which they manage to deal with 

by finding strength and courage in their faith and by accepting contradictions and 

difficult issues as a part of a Christian life. The combination of feminism and Christian 

faith is made possible by seeing the struggle for justice as collective and not an 

individual one and therefore interdependence is emphasized. The most important 

strategies are thus endurance and letting the feminist values influence all actions and 

discussions within the church. 

Key words: Feminism, Christianity, The Church of Sweden  

Nyckelord - Feminism, Kristendom, Svenska Kyrkan 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka mina informanter som har ställt upp på 

intervjuer och som har delat med sig av sina tankar kring deras tro och 

feminism. Utan dessa intervjuer hade inte min studie varit möjlig att 

genomföra. Dessa samtal har varit av stor betydelse för min analys men de 

har även varit väldigt värdefulla för mig personligen. Under studiens gång 

har jag själv fått många nya tankar och insikter som gjort att jag fått stanna 

upp och reflektera. Jag hoppas att denna uppsats ska kunna läsas av många 

intresserade, kristna och ickekristna, och kanske främst unga feminister som 

liksom jag funderat över och tvivlat på kombinationen av feminism och 

kristen tro. Den här uppsatsen är till er. 

Lund 24 Maj 2012 

Matilda Andersson  
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1. INLEDNING 

Svenska kyrkan och kristen tro har sedan barnsben varit en naturlig del av mitt liv. Det 

var även inom kyrkan och kristendomen som jag först på allvar började fundera på vad 

det innebär att vara man eller kvinna. Jag började exempelvis fundera över varför det 

lagts störst vikt och betydelse vid männen inom den kristna traditionen när jag samtidigt 

fick lära mig att alla människor är lika inför Gud. Därmed var det inom och parallellt 

med kyrkans verksamhet som en framväxande feministisk övertygelse formades inom 

mig. Det var där sociala skillnader mellan könen blev tydliga, men det var även där det 

fanns utrymme att prata om det. 

Sedan jag börjat min universitetsutbildning i genusvetenskap har jag dock från många 

håll fått höra uttalanden som varit skeptiska till att man skulle kunna vara både feminist 

och kristen. Frågorna har bland annat rört om hur man som feministiskt medveten 

kvinna kan välja att tillhöra en religiös tradition som gör det svårare att radikalt motsätta 

sig eller frigöra sig från förtryckande patriarkala strukturer. Dessutom erkänner man sig 

beroende av Gud och reducerar därmed sina chanser till att vara en autonom, 

självbestämmande individ. För vissa personer jag träffat på har alltså kristendom och 

feminism varit två oförenliga motsättningar. 

Jag har som en naturlig konsekvens av detta funderat mycket över olika 

tillvägagångssätt att kombinera feminism med en kristen tro och intresserat mig för 

andras personliga erfarenheter och tankar kring detta ämne. Med min studie vill jag dels 

undersöka och visa exempel på hur unga, kristna feminister inom Svenska Kyrkan 

möjliggör denna kombination, hur de tänker kring det, och vilka strategier de använder 

sig av. Jag vill även om möjligt öppna upp för en bredare förståelse av feminism som 

skulle kunna inkludera religion.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min uppsats är att ta reda på om unga feminister i Svenska Kyrkan upplever 

inre konflikter mellan feministiska värderingar och kristen tro, och i så fall hur de tänker 

kring och hanterar dessa konflikter och vad deras inre och yttre strategier är. Genom att 

göra intervjuer med personer som definierar sig som aktivt kristna och feminister vill 
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jag samla in deras personliga erfarenheter gällande möjligheterna till emancipation och 

motstånd inom ramarna för institutionen.  

Min övergripande forskningsfråga är därmed;  

Vilka möjligheter finns det att kombinera kristendom och feminism och hur kan man 

organisera sitt feministiska engagemang inom Svenska Kyrkan? 

Mina delfrågeställningar är: 

- Upplever informanterna inre konflikter mellan feministiska och kristna 

värderingar och synsätt? Hur ser dessa konflikter i så fall ut och hur tänker de 

kring och förhåller sig till dessa? 

- Vilket motstånd möter de och hur förhåller de sig till det?  

- Vilka strategier använder sig mina informanter av för emancipation och 

feministiskt motstånd? 

Jag vill med studien kunna visa på möjligheter till att agera och göra motstånd inom en 

kontext som förhåller sig till den kristna tron och som historiskt sett varit styrd av män, 

och visa på olika möjliga strategier och förhållningssätt. Jag kommer inte gå in alltför 

mycket på teologi utan kommer mest diskutera kristen praktik. Min vetenskapliga 

utgångspunkt kommer vara utifrån feministisk teori med syftet att visa på möjligheterna 

till feministiskt engagemang inom en både kristen och androcentrisk struktur, samt inom 

feministisk teori visa på möjligheterna att se kristna feministers handlingar som ett sätt 

att göra motstånd och inkludera deras strategier i feministiska definitioner av agency. 

 

1.2 Forskningsfält 

De frågor jag skriver om som handlar om teologi och synen på Gud ingår i 

feministteologisk forskning. En nyligen utkommen svensk bok om feministisk teologi är 

Kön, teologi och etik: en introduktion (2011), skriven av Maria Jansdotter Samuelsson, 

Johanna Gustafsson Lundberg och Annika Borg. Det är en av de första mer omfattande 

svenska översikterna över feministisk teologi och syftar till att fungera som lärobok för 

studenter. Den presenterar väldigt grundläggande genusvetenskapliga 

problematiseringar kring kön och sexualitet och ger en kort historisk bakgrund till det 

feministteologiska fältet. Enligt författarna har feministisk teologi rötter från 1800-talets 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Maria%20Jansdotter%20Samuelsson&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Johanna%20Gustafsson%20Lundberg&fromproduct=true
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kvinnorörelse för ökade medborgerliga rättigheter men det var under slutet av 1900-talet 

som fältet växte sig starkare och har under åren haft många inflytelserika röster speciellt 

från Amerika (Jansdotter Samuelsson et al 2011: 32). Idag är feministisk teologi 

internationellt sätt ett stort växande fält (Ibid: 9).  

Feministiska teologins uppdrag kan enligt författarna ses som två stycken: ”Det ena 

handlar om att kritiskt synliggöra och granska patriarkala strukturer och androcentriska 

normer inom trostraditioner. Det andra handlar om att konstruktivt bidra till förändring 

genom att presentera alternativa perspektiv, som inkluderar eller, i vissa fall, särskilt 

framhåller kvinnor” (Ibid: 27). De androcentriska normerna har främst tagit sig utryck 

genom att ”centrala tolkningar, teman och normer vilar på mäns erfarenheter och de 

utgångspunkter dessa har medgivit” (Ibid). Det är alltså män som har haft möjligheter 

att utveckla den kristna traditionen till hur den ser ut idag. Feministisk teologi hämtar 

inspiration från feministisk teori och bearbetar bland annat frågor som rör gudsbild, 

frälsning och skapelsen (Ibid: 11). Eftersom man ser att den kristna traditionen utgått 

från mäns erfarenheter försöker man även finna teologiska perspektiv som tar sitt 

ursprung från kvinnors erfarenheter.  

Inom det feministteologiska fältet har antologin Kära Ester! Texter om feminism och 

kristen tro (2006) av Ninna Edgard Beckman, Helene Egnell, Gunilla Lindén, Maria 

Kjellsdotter Rydinger och Eva Brunne, varit väldigt användbar för mig. I den boken har 

fyra stycken feministiska teologer skrivit personliga texter om hur de tänker kring 

feminism och kristen tro. Den har varit väldigt betydelsefull för mig då den handlar mer 

om personliga tankar och kristen praktik än om feministteologisk teori, vilket även har 

varit min utgångspunkt. Det har även varit väldigt värdefullt att den utgår från tanken på 

att feminism och kristen tro kan vara svår att kombinera och utgår från en diskussion 

om att vara tvungen att välja sida mellan kvinnokampen och kristendomen. I bokens 

inledande del kan man läsa: 

Kollisionen mellan feminism och kristen tro handlar, menar hon, inte bara om en 

negativ kvinnosyn och bibliska föreställningar om kvinnors underordning utan rör 

också på ett djupare plan ’det faktum att kvinnorörelsen i så hög grad förkroppsligat 

föreställningen om den autonoma individen’. Hon formulerar dilemmat som ’å ena 

sidan behovet av att vara myndig och fri […] å andra sidan behovet av att ingå i ett 

sammanhang, att tro på något som är större, att inte alltid behöva lita till mig själv’ 

(Edgard Beckman et al 2006: 8-9). 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Ninna%20Edgard%20Beckman&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Helene%20Egnell&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Gunilla%20Lindén&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Maria%20Kjellsdotter%20Rydinger&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Eva%20Brunne&fromproduct=true
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En annan bok som fokuserar mer på kristen praktik är Kvinnor talar om Jesus: en bok 

om feministisk kristologisk praxis (1999) av Anne-Louise Eriksson. Det är en studie 

baserad dels på intervjuer, med tio stycken svenska kvinnliga präster och pastorer, om 

hur man som feministisk teolog kan förhålla sig till att Jesus var en man, och dels på 

nordamerikanska akademiska texter kring feministisk kristologi.  Dessa två material 

sätts i relation till varandra för att kunna överbrygga klyftan mellan akademi och praktik 

och för att kunna finna gemensamma tankar kring framtida möjliga, feministiska 

förhållningssätt till Jesus. Erikson menar att det huvudsakligen finns tre problem med 

det faktum att Jesus var en man. Det är dels att Jesus görs till norm för hela 

mänskligheten, att kvinnors värde och frälsning blir beroende av förhållandet till en 

manlig frälsare, och att det manliga kan ses som närmare det gudomliga (Eriksson 1999: 

43). Begreppet praxis som Eriksson använder tas från Linda Hogan och beskrivs som ett 

samspel mellan det man tänker och det man gör, handling och reflektion, teori och 

praktik (Ibid: 33), vilket skulle kunna innebära hur man väljer att leva ut sin tro och sin 

feministteologiska övertygelse. Denna syn på kristen praxis beskriver på ett bra sätt det 

jag ämnar undersöka genom mina intervjuer. En viktig diskussion i studien handlar om 

kristendomens vikt vid offerrollen och underordning, och att det som feminist är svårt 

att kunna se det positiva i detta (Ibid: 109). Liknande detta resonemang kritiserar en av 

de Nordamerikanska feministiska teologerna presenterad i studien att lydnad och 

oskuldfullhet ses som kristna ideal (Ibid: 141). Eriksson tar även upp svårigheterna med 

att feministisk teologi och kristologi kritiseras från två håll och anklagas antingen för att 

inte vara tillräckligt kristen eller inte tillräckligt feministisk (Ibid: 166). 

En avhandling som mer berör den kyrkliga kontexten är Birgitta Meurlings Sarons 

liljor? En etnologisk studie av prästfruars könskonstituering (1996). Meurling har här 

utgått från prästfrurollen som en unik kvinnoroll där kvinnan är tvungen att förhålla sig 

till makens position som präst och den status och auktoritet som han då automatiskt får. 

Studien är baserad på intervjuer med prästfruar med syftet att undersöka hur de skapar 

sina kön. Liknande med min studie har frågorna rört vilka val de ställs inför och vilka 

strategier de använder. Flera av de intervjuade prästfruarna värnar även om jämställdhet 

och det är därmed väldigt intressant att se hur de då hanterar sin position. För att 

beskriva hur de olika prästfruarna agerar har Meurling en diskussion kring deras 

strategier som hon menar rör sig på en skala mellan anpassning och protest, och visar 

därmed en mångfald av olika sätt som dessa kvinnor kan handla genom sina val. I denna 
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avhandling kan jag se tendenser hos författaren att vilja vidga begreppet motstånd och 

visa hur man kan förhandla och agera inom ramarna för vad Meurling kallar kyrklig 

kultur.  

En nyligen skriven avhandling inom det genusvetenskapliga fältet som rör feminismens 

förhållande till religion, är Eva Middens Feminism in Multicultural Societies - An 

analysis of Dutch Multicultural and Postsecular Developments and their Implications 

for Feminist Debates (2010). Denna avhandling rör främst Islam och hur feminismen 

kan inkludera muslimska kvinnors strävan för ett rättvist samhälle, men Middens teorier 

har ändå varit väldigt användbara för mig då de tar upp problematiken kring 

feminismens exkludering av en del religiösa kvinnor. Det är genom denna avhandling 

jag har kommit i kontakt med många av mina teoretiska utgångspunkter då den 

introducerar resonemang från feministiska teoretiker såsom Braidotti, Bracke och 

Mahmood kring relationen mellan feminism och religion med kritik mot sekulära, 

liberala tankemönster som utgångspunkt.  
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2. TEORI 

Mina teorier syftar till att problematisera en hegemonisk sekulär feministisk diskurs 

som jag menar kan verka exkluderande för religiösa kvinnor i och med dess fokusering 

på autonomi och en viss typ av motstånd. Teoriavsnittet syftar även till att visa på 

alternativa feministiska teorier och perspektiv som bland annat genom att vidga 

begreppen av agency och motstånd kan möjliggöra en inkludering av religiösa kvinnors 

feministiska strategier.  

 

2.1 Hegemonisk och sekulär feminism 

Diana Mulinari och Paulina de los Reyes diskuterar begreppet hegemonisk feminism 

vilket beskriver processer av konsensusskapande som ”definierar vad feminismen är, 

vem som är feminist, vilka problem som ska definieras som feministiska och vad som är 

rätt, normalt och möjligt inom ramen för den feministiska diskursen” (Mulinari och de 

los Reyes 2005: 82). Mulinari och de los Reyes menar att vissa åsikter, utgångspunkter 

och teorier tilldelas nästintill en naturlig hierarkisk överordning gentemot andra, vilket 

leder till att vissa feministiska interventioner marginaliseras eller exkluderas.  

Jag skulle säga att sekulär feminism under modern tid mer eller mindre varit en 

hegemonisk feminism inom Europa, då den kommit att bli den naturliga 

utgångspunkten för feministiska teorier. Detta är även något som Sarah Bracke, en 

holländsk genusforskare som gjort en studie kring kristna och muslimska kvinnor i 

Nederländerna, ger uttryck för då hon talar om ”European feminist thought, with its 

largely secular roots (at least in its majoritarian modes) in which religion has 

systematically been connected to women’s oppression” (Bracke 2008: 52). Enligt Rosi 

Braidotti, feministisk forskare verksam vid Utrecht universitet i Nederländerna, är det 

inte konstigt att mycket av den europeiska feminismen har haft en sekulär utgångspunkt 

med en agnostisk eller till och med en ateistisk syn på världen, eftersom den europeiska 

feminismen mångt och mycket vuxit fram ur spåren från upplysningstiden och kritiken 

mot religiösa dogmer och prästerlig auktoritet (Braidotti 2008: 3).  

Det betyder däremot inte att det inte funnits alternativa utgångspunkter och religiösa 

feminister. Kathleen Sands, amerikansk docent i religionsvetenskap, betonar att många 

första vågen feminister tog utgångspunkt ur religionen, och att många använde sig av 
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kyrkan och dess omvärld för att emancipera sig och skaffa sig utbildning (Sands 

2008:315). Detta är viktigt att ha i beaktande, även om Sands dock skriver utifrån en 

amerikansk kontext. Hon menar vidare att det skedde en stor förändring till andra 

vågens feminism då feminismen mångt och mycket vände sig helt emot religion och 

argumenterade för en strikt sekulär uppdelning (Ibid: 316). Därmed kom den sekulära 

inställningen att bli den rådande normen inom den västerländska feminismen.  

Braidotti pekar på att det skulle behövas en mer nyanserad och reflekterande bild av 

sekularismens och upplysningens relation till religion. Hon konstaterar att;  

Feminists and queer activists cannot be simply secular, or be secular in a simple and 

self-evident sense. More complexity is needed in the debate about women´s self-

determination and feminist agency (Braidotti 2008: 4).  

Braidotti menar även att det är starkt missvisande att tro att det automatiskt blev bättre 

för kvinnor genom upplysningen och därigenom sekulariseringen. Kvinnors frigörelse 

och ökningen av kvinnors rättigheter kan enligt henne endast ses som ett resultat av en 

lång kamp och organiserat motstånd (Ibid: 9). 

 

2.2 Alternativa feministiska perspektiv  

Det finns flera exempel på feministiska perspektiv som skulle kunna användas för att 

problematisera den hegemoniska sekulära feminismen och istället möjliggöra en 

inkludering av religiösa kvinnor. Med en intersektionell analys kan man se hur olika 

identitetsfaktorer samverkar och denna typ av analys gör därmed det möjligt att erkänna 

en mångfald av olika erfarenheter och se andra maktfaktorer som skär tvärs igenom 

könshierarkin. Det är därmed viktigt att betona att det inte finns endast ett sätt som 

kvinnor kan erfara förtryck, utan man bör visa på att varje individs erfarenheter beror på 

en komplicerad sammanbindning av olika identitetsfaktorer och kontexter; ”capturing 

the complexity and multiplicity of axes of oppression” (Lewis 2009: 207). Begreppet 

kan hjälpa feminismen att arbeta mot hierarkier och hegemonier inom den feministiska 

diskursen samt motverka monotona bilder av kvinnors erfarenheter och förtryck. Ett 

intersektionellt perspektiv skulle även kunna visa på andra aspekter som inte 

automatiskt sätter religiösa kvinnor i en offerroll.  



 

 

 

11 

 

Feminismen kan även behöva tillämpa ett intersektionellt perspektiv för att vara 

självkritisk till den kunskap man producerar och vilka dikotomier och kategorier man 

befäster. Mulinari och de los Reyes pekar på problemen kring dikotomier och 

argumenterar för att man istället ska se ”den komplexitet som finns bakom vart och ett 

av dessa motsatspar och det sätt genom vilket de konstruerar varandra” (Mulinari, de los 

Reyes 2005: 90), vilket jag tänker även måste gälla dikotomin mellan sekulär/religiös. 

Det behövs därmed en mer komplex bild av vad det kan innebära att vara kristen. Att 

säga att kristendomen endast är negativ eftersom den är förtryckande mot kvinnor vore 

att sätta kristna kvinnor i en stigmatiserad offerroll eftersom man väljer att inte se deras 

handlingsmöjlighet och det motstånd dessa kvinnor kan göra inom kyrkan. 

Något som är av stor betydelse är även hur feminismen ser på makt. Michel Foucaults 

maktförståelse går ut på att makt inte är ett ting som man kan ha, utan makt är en 

mångfald av styrkeförhållanden, en dynamisk relation som pågår hela tiden och som 

alltid leder till någon slags motmakt. Motstånd finns alltså som en naturlig konsekvens 

av ojämlika maktförhållanden och hegemoni, och det finns ingen tydlig uppdelning 

mellan ”härskare och behärskare” (Foucault 1980: 120). Med denna maktförståelse blir 

det svårare att avsäga visa kvinnor handlingsutrymme eftersom makten inte ses som 

stabil och fixerad. Det kan heller inte finnas någon bestämd form för motstånd, och 

därför borde feminismen inte göra någon strikt definition av vad motstånd kan innebära. 

Ännu ett alternativt feministiskt perspektiv som bättre skulle kunna inkludera religiösa 

kvinnor är det Braidotti kallar för postsekulär feminism. Hon menar att vi nu börjar 

närma oss en tid då allt fler feministiska teorier går emot den tidigare hegemoniska 

sekulära feminismen och kallar detta för postsekulära trender. Vidare säger hon att;  

The postsecular turn challenges European feminism because it makes manifest the 

notion that agency, or political subjectivity, can actually be conveyed through and 

supported by religious piety, and may even involve significant amounts of 

spirituality (Braidotti 2008: 2).  

Braidotti menar att begrepp som tro och spirituell övertygelse i och med den 

postsekulära framväxten breddas till att inkludera all slags tro på framtiden. Även 

visioner som bygger på rationalitet menar hon har en kärna av andligt hopp. Denna 

postsekulära inställning vänder sig emot exploatering av jordens resurser och 

kapitalismens oförmåga att skapa något nytt, men istället för att fokusera på kritik och 
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motstånd så fokuserar den på hopp om förändring och tron på möjligheterna till att 

skapa en hållbar framtid. Därmed är fokus på miljö och hållbarhetsfrågor viktiga, 

eftersom det skapar hopp inför framtiden. 

Notion of faith as the hope for the construction of alternative social horizons, new 

norms and values. Faith in progress itself is a vote of confidence in the future. (…) 

The social construction of social horizons of hope for the future is a form of 

intergenerational justice which runs against the traditionally hierarchical and 

oppositional ways in which we think about generational differences (Braidotti 2008: 

18). 

Med detta vill Braidotti visa att begreppet politisk subjektivitet och agency inte behöver 

vara negativt och bara handla om radikalt störtande av patriarkala och orättvisa system 

utan kan också fokusera på ”creative affirmation” – ”not on loss but on vital generative 

forces” (Ibid: 19).  

 

2.3 Agency och subjektivitet 

Sarah Bracke vill belysa problematiken kring att teorier om agency sällan tar i 

beaktning personer som väljer att handla i enlighet med en religion.  

Religious agency in its own grammar makes secular assumptions in social, critical 

and feminist theory visible, and generates different understandings not only of 

agency but also of notions such as autonomy, and the capacity to act and shape the 

world (Bracke 2008: 51).  

Hon använder sig av ståndpunktsfeministisk argumentation och menar att feminismen 

måste tänka “from the lives of women who most often fall out of the realms of those 

considered as ‘emancipated subjects’” (Ibid: 52). Saba Mahmood, en amerikansk social- 

och kulturantropologisk forskare vid Berkeley universitet i Kalifornien, kritiserar även 

att begreppet agency kommit att bli starkt förknippat med motstånd och menar att 

kvinnor fortfarande kan vara kritiska till patriarkatet och att förändring kan ske på 

många olika sätt, utan att det nödvändigtvis behöver passa in i den traditionella 

feministiska svartvita mallen av förtryck kontra motstånd och frigörelse. Mahmoods 

teorier kan dock anses väldigt radikala och har kritiserats för att komma bort för långt 

ifrån feminismens huvuduppdrag (Midden 2010: 115). Braidottis teorier kan därför 

anses mer användbara eftersom hon utgår från att agency fortfarande borde ses som 

politiskt utan att för den sakens skull ses som någonting negativt och fixerat. Agency 

kan därmed inte endast referera till radikala ”counter subjectivities” utan borde också 
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kunna vara små val, övervägningar och förhandlingar i vardagen eller i den kontext man 

befinner sig i.  

Oppositional consciousness is central to political subjectivity but it is not the same 

as negativity and that, as a consequence, critical theory is about strategies of 

affirmation. Political subjectivity or agency therefore consists of multiple micro-

political practices of daily activism or interventions in and on the world we inhabit 

for ourselves and for future generations (Braidotti 2008: 16).  

Med detta synsätt kan man få en mycket mer nyanserad bild av agency och motstånd 

som minskar risken för exkludering och stigmatisering av de många kvinnor som strävar 

efter rättvisa men som inte passar in i den hegemoniska sekulära feminismens ramar.  

 

2.4 Kristna tankar om individ och feminism 

David J. Bosch, som vid tiden för sin hastiga bortgång var professor i missionsstudier 

vid universitetet i Sydafrika, kommer med inlägg ur ett kristet perspektiv angående 

frågan om autonomi. Han är mycket kritisk till liberala tankar kring människan som en 

autonom, självbestämmande individ och menar att dagens fokusering vid oberoende gör 

att vi riskerar att tappa bort oss själva. Han efterfrågan därmed teorier och politik som 

utgår mer från kollektiva intressen och som tar i beaktning människors ömsesidiga 

beroende av varandra. 

We need to retrieve togetherness, interdependence, ’symbiosis’. The individual is 

not a monad, but part of an organism. We live in one world, in which the rescue of 

some at the expense of others is not possible. Only together is there a salvation and 

survival (Bosch 1995: 362). 

Om man skulle ta detta resonemang till en feministisk kontext skulle det innebära att det 

politiska målet med feminismen inte bör vara att göra människor till helt oberoende 

ensamma individer där man ska få ha full självbestämmande över allt som rör ens liv. 

Så som jag tolkar Bosch måste vi istället börja bry oss mer om varandra och våga ta 

ställning för saker vi tycker är rätt; “We must reaffirm the indispensableness of 

conviction and commitment. (…) What is called for is the willingness to take a stand, 

even if it is unpopular – or even dangerous. Tolerance is not an unambiguous virtue” 

(Ibid: 362). Även om Bosch inte är en feministisk teolog så tycker jag att hans åsikter är 

värdefulla och skulle kunna användas för att förstå viktiga kristna värden i den 

feministiska debatten.  
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Liknande resonemang har Maria Kjellsdotter Rydinger, feministteolog och präst i Sofia 

församling i Stockholm. Hon varnar även hon för att för mycket fokusering på 

individens frigörelse riskerar att göra oss självupptagna. Istället menar hon att ”verklig 

frihet” och autonomi kan vi endast uppnå tillsammans, genom att växa i gemenskapen 

och med Gud (Kjellsdotter Rydinger 2006: 108). Vi behöver därmed ”röras av 

någonting på djupet”, för att komma bort från de hierarkiska system som vi människor 

själv har skapat (Ibid: 113). 

Andra aspekter kring kombinationen mellan feminism och kristen tro är de kring hur 

tron kan bidra och bli till en extra resurs för ens feministiska engagemang. År 1982 

gjordes en liten bok med namnet Kristen Feminism av Carl-Henrik Grenholm och 

Eberhard Herrmann, och i den lyfter Grenholm fram att: 

Gemenskapen med Gud kan ge kraft och inspiration att trots allt motstånd verka för 

kvinnans frigörelse. Kampen för denna befrielse förutsätter ett mod att inse sitt 

främlingskap och ett mod att konfrontera det hårda motstånd man möter. (Grenholm 

1982: 42-43). 

Genom sin kristna tro kan man alltså finna kraft att göra motstånd men också kunna 

känna hopp om förändring. Grenholm betonar även hur kristendomen kan även anses 

bekräfta feminismens strävan efter lika rättigheter för alla; ”Synen på livet som en gåva 

av gud och uppfattningen att alla människor är skapade till Guds avbild utgör en 

väsentlig motivering för övertygelsen att alla människor har lika värde, oberoende av 

kön” (Ibid: 43). 
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3. METOD  

I följande avsnitt kommer jag redogöra för mitt val av metod och analys och diskutera 

mitt urval, min roll som forskare och etiska överväganden. Jag har valt att göra en 

kvalitativ studie och som Karin Widerberg betonar behöver man som kvalitativ forskare 

”dokumentera och reflektera över sina val och tolkningar under forskningsprocessens 

gång” och ”motivera och redogöra för hur man gått tillväga” (Widerberg 2002: 18). Hon 

poängterar därmed att en studie inte blir kvalitativ bara för att man använder sig av en 

kvalitativ metod (Ibid: 29), vilket också är min utgångspunkt. 

 

3.1 Metodval 

Jag har i min studie använt mig av kvalitativa intervjuer av flera anledningar. Dels 

syftar kvalitativa metoder till att undersöka ”ett fenomens innebörd eller mening” och 

skulle för min forskningsfråga vara mycket mer användbar än en kvantitativ metod som 

endast syftar till att undersöka frekvenser och samband (Widerberg 2002: 15). Då mitt 

syfte med studien främst varit att undersöka mina informanters tankar och reflektioner, 

och även praxisbegreppets betydelse av samspelet mellan det man tänker och gör 

(Eriksson 1999: 33), hade det för mig inte heller varit möjligt att göra exempelvis 

observationer utan att ändra studiens syfte. Jag ville därmed inte få fram någon slags 

fakta utan istället resonemang och förståelser, för vilket intervjumetoden kan anses den 

bästa (Widerberg 2002: 66). 

Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 1) med fem olika teman; synen på 

feminism, den kristna tron, tvivel och konflikter inombords, bemötande i församlingen 

och aktiva val, kompromisser och möjliga strategier. Utifrån dessa teman har jag försökt 

hålla frågorna under intervjuerna ganska öppna, för att minska risken att jag som 

forskare styr deras svar för mycket. För att intervjuerna ska vara kvalitativa har jag 

eftersträvat att som intervjuare vara så flexibel som möjligt och intervjuguiden har 

därför använts som en guide eller utgångspunkt till de frågor jag ställt. Jag har därmed 

utgått från att en ”helt igenom strukturerad och standardiserad intervju”, precis som 

Widerberg säger, inte är en kvalitativ intervju (Widerberg 2002: 16). Jag har låtit mina 

informanter prata ganska fritt och låtit deras diskussioner styra samtalet och mina 

följdfrågor. Om det varit något ämne som jag varit särskilt intresserad av att höra deras 

tankar om, exempelvis med utgångspunkt i min teori, har jag tagit upp detta i slutet av 
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intervjun. Jag har därmed börjat med väldigt öppna frågor för att senare fråga om mer 

specifika saker; frågor som kan anses mer styrande. Jag har hållit en intervju på drygt en 

timme med vardera informant.  

Materialet analyserar jag sedan tematiskt vilket innebär att jag försöker hitta teman 

genom likheter och mönster, men också se vad som står emot, inte passar in eller inte 

tas upp. Jag väljer ut mina teman främst genom ett empirinära förhållningssätt då jag 

utgår från vad jag ser som speciellt framträdande i mitt intervjumaterial. Dock har jag 

även till viss del valt ut teman genom ett teorinära förhållningssätt för att kunna hitta 

tendenser från min teori i mitt material. Widerberg skriver att det kan vara bra att 

använda sig av båda dessa förhållningssätt eftersom man kan koppla samman materialet 

med sina teorier, men samtidigt fortfarande vara lyhörd för andra perspektiv, eller 

tystnaden kring vissa saker, och inte fastna i teorin (Ibid: 144-145). 

 

3.2 Urval 

När jag valt ut personer för mina intervjuer har jag utgått från en del olika kriterier. Dels 

har jag velat att de ska ha haft stor erfarenhet av Svenska Kyrkan för att kunna 

reflektera mer kring institutionen. Jag har även velat att de definierar sig som feminister. 

Uttalanden som att alla är lika mycket värda ser jag inte som någonting kontroversiellt 

eftersom det betonas mycket inom Svenska Kyrkan och i samhället i stort. Att beteckna 

sig som feminist ser jag däremot som ett mer kontroversiellt val eftersom man då kan 

ses konfrontera kyrkans patriarkala strukturer, traditioner och historia. När jag använder 

mig av begreppet feminism så utgår jag ifrån en liknande definition som författarna till 

boken Kön, teologi och etik: en introduktion beskriver; ”ett feministiskt perspektiv har 

som utgångspunkt att samhället är baserat på en könsmaktsordning där kvinnor som 

grupp är underordnade män som grupp. Feministiska perspektiv kräver en förändrad 

samhällsstruktur som inte längre systematiskt underordnar kvinnor” (Jansdotter 

Samuelsson et al 2011: 8). Detta är den grundläggande innebörd jag lägger i begreppet 

feminist då jag tänkt kring mitt urval. Jag ser det dock inte som ett problem i fall att 

mina informanter lägger andra värden i begreppet, utan för mig har det viktigaste varit 

att de valt att definiera sig som feminist och hur de själva tänker kring dessa 

värderingar.  
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Eftersom syftet med denna studie från början utgått från mitt eget intresse av att 

undersöka tankar, förhållningssätt och strategier för feminister inom kyrkan som är i 

liknande situation som mig själv, har det för mig känts naturligt att intervjua unga 

kvinnor. Jag har även velat se om åldern spelat en roll i hur mina informanter upplevt att 

de blir bemötta inom Svenska Kyrkan och i fall att de som feminist mött motstånd. 

Eftersom större delen av mina informanter uppgav att de inte mött något motstånd eller 

dåligt bemötande, kom åldern dock inte att spela så stor roll. Tanken med en ung ålder 

var även att engagemanget inom Svenska Kyrkan främst ska ha varit ideellt 

engagemang som inte påverkas av arbetsförhållanden, då syftet med studien mer utgått 

från Svenska Kyrkan som mötesplats och inte som arbetsplats. Det går givetvis inte att 

sätta en gräns för när man är ung eller inte, men då jag sökt informanter har jag använt 

30 år som en gräns då man över den åldern ej kan ha ett fullständigt medlemskap i 

Svenska Kyrkans Unga. Jag såg det därför som en berättigad gräns eftersom Svenska 

Kyrkan själv använder sig av den. 

I och med att mina informanter identifierar sig som kvinnor vill jag poängtera att det 

inte är min mening att befästa en bild av att kön erhåller olika egenskaper och är 

essentiella. Jag har lagt mest fokus vid att de identifierar sig som feminister och vad det 

innebär och får för konsekvenser. Att de identifierar sig som kvinnor har jag ansett 

endast vara berikande för analysen i den mening att jag tror att de kan ha intressanta 

erfarenheter av att vara feminist i en manligt dominerad kontext när de själva 

identifierar sig med det kön de anser är underordnat.  

För att hitta passande informanter som skulle vilja ställa upp på att bli intervjuade har 

jag kontaktat medlemsansvariga eller liknande inom Svenska Kyrkan och Svenska 

Kyrkans Unga och gett dem information om studien och mina önskemål för 

informanter. Jag har ofta blivit hänvisad till personer de känt har haft bättre koll. När jag 

fått några namnförslag har jag kontaktat dessa personer och förklarat syftet med studien, 

vad de innebär att vara informant och mina etiska åtaganden. De flesta av de jag 

kontaktat har varit positivt inställda och skriftligen gett samtycke till att medverka.  

Urvalet, och därmed resultatet, är på intet sätt representativt, men det är heller inte mitt 

syfte. Jag kan med hjälp av min metod och mina frågor svara på hur en del unga 

feminister inom Svenska Kyrkan resonerar kring feminism, kristendom och konflikter, 

kunna utläsa strategier och möjligheter till motstånd. Med mina frågor syftar jag ej till 
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att undersöka hur strukturerna ser ut inom Svenska Kyrkan och hur jämställt det är. Jag 

har istället valt att rikta in mig på privatpersoners kristna tro och utövning inom ramarna 

för Svenska Kyrkan.  

 

3.3 Positionering 

Att reflektera kring sin forskarroll är precis som Widerberg säger en viktig del i att göra 

en kvalitativ studie (Widerberg 2002: 18). Jag är fullt medveten om att min roll som 

forskare har stor betydelse för mina resultat och den kunskap jag producerar, bland 

annat genom att jag har möjligheten att välja ut det jag tycker är viktigt. Kunskapen som 

produceras genom min studie kan därför på intet sätt vara objektiv. Lykke skriver att det 

inom genusforskning blivit väldigt viktigt att betona att det inte finns ”något ’utanför’ 

varifrån man med angenäm distans kan analysera världen. Forskaren är tvärtom 

involverad, delaktig och medansvarig, och vetskapen har alltid en subjektiv dimension” 

(Lykke 2009: 20). Lykke betonar även hon vikten av att positionera sig själv som 

forskare.  

För min del har det stor betydelse att jag kommer från en genusvetenskaplig disciplin, 

vilken i sig är tvärvetenskaplig, som lägger stor vikt vid betydelsen av 

kunskapsproduktion som utövande av makt. Man skulle kunna säga att jag har ett 

emancipatoriskt politiskt syfte med denna uppsats, då jag vill visa möjligheter till 

feministiskt motstånd inom kyrkan. Det ligger vidare i mitt personliga intresse eftersom 

jag själv definierar mig som ung kristen feminist, uppvuxen med närheten till 

kristendomen med en mor som präst, och under lång tid engagerad i 

ungdomsverksamhet inom Svenska Kyrkan. Som jag nämnt i inledningen av denna 

uppsats, har jag själv många gånger funderat kring och tvivlat på antingen kristna 

budskap, min egen tro eller kyrkan som institution, eller på feminismens förmåga att 

reflektera kring existentiella frågor och förstå människors längtan efter att få tillhöra 

någonting större. 

Detta, tillsammans med min sociala position som ung, vit, västerländsk, heterosexuell 

medelklasskvinna med viss akademisk utbildning, spelar en stor roll när det kommer till 

vilken sorts kunskap jag producerar. Det har påverkat vilken typ av studie jag velat göra 

och vilka frågor jag ställer, vad jag ser i intervjusvaren och vad jag anser vara viktigt i 
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dem. Den kunskap som produceras genom denna studie är därför situerad. Begreppet 

situerad kunskap kommer från Donna Haraway och kan beskrivas som; 

Att forskaren via en medveten reflektion över sin situering och sina 

forskningsteknologier kan nå en partiell insikt, det vill säga en insikt i det utsnitt av 

verkligheten som hon/han kan ”se” utifrån sin materiella-diskursiva lokalisering i 

tid, rum, kropp och historiska maktförhållanden (Lykke 2009: 21). 

 

3.4 Etik 

För att min studie ska ha genomförts på ett så etiskt korrekt sätt som möjligt, har jag varit 

noga med att informera mina informanter om mitt syfte med studien, hur resultaten skulle 

användas och presenteras, och om deras rätt att när som helst kunna dra sig ur studien. För 

att avidentifiera mina informanter har jag valt att inte skriva ut detaljerad information. Jag 

anser att mer information om informanternas bakgrund än de kriterier jag satt upp inte 

heller är relevant för mina resultat, eftersom fokus har kommit att ligga på deras tankar och 

inre konflikter då yttre motstånd inte varit framträdande eller betydelsefullt. Jag har gett 

mina informanter fiktiva namn för att betona deras subjektivitet.  

Jag har valt att ta med många citat och längre utdrag ur intervjuerna i min analys för att 

kunna utgå från deras egna formuleringar och minska risken för att jag som forskare 

misstolkar och stereotypiserar. För att minska risken att porträttera informanterna stereotypt 

eller stigmatiserande har jag även varit noggrann med att ta med exempel på aspekter som 

inte alla informanter håller med om för att visa på en mångfald och en komplexitet i de 

olika svaren. Det är således viktigt att visa att de är individer och inte en enhetlig grupp, 

även om en tematisk analys går ut på att försöka hitta likheter och teman. Jag har även varit 

noggrann med att inte utgå från en fixerad definition av feminism och kristendom och 

därmed på ett problematiskt sätt använt mig av kategorier, utan jag har istället försökt vara 

lyhörd kring mina informanters resonemang.  
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4. ANALYS 

Det är svårt att i förväg förutsäga hur ens studie kommer att ta form och utvecklas och 

vad man kommer att få för svar från sina informanter. Det som kom fram av mina 

intervjuer varierade utifrån de olika utgångslägen som mina informanter hade. 

Intervjusvaren kom att fokusera mest på tankar kring den ena kristna tron och 

feministiska värderingar då mina informanter angav att de inte riktigt kände något stort 

yttre motstånd. Detta formade hur samtalen utvecklades och formade analysen. Jag 

märkte även att bemötande i församlingen till stor del berodde på vilken som var deras 

hemförsamling. Dock vill jag betona att yttre omständigheter som exempelvis möten 

med andra människor och gudstjänster spelat en roll i om informanterna upplevt inre 

konflikter, även om det inte handlat om skepsis eller motstånd mot dem personligen på 

grund av deras värderingar och åsikter. 

Mina informanter är sex stycken kvinnor alla mellan åldrarna 20 och 30 år. Jag har döpt 

dem till Sophie, Jenny, Åsa, Lovisa, Klara och Stina. En del av dem har som avsikt att i 

framtiden jobba inom kyrkan som präst eller diakon, andra inte. Jag har kunnat ana en 

betydelse i om informanten studerat teologi eller inte, men det har inte haft någon 

avgörande betydelse då fokus har legat på deras personliga tro och hur de agerar utifrån 

den. Även om mina informanter hade olika utgångspunkter i sina resonemang har jag 

ändå kunnat urskilja en del teman där många av informanterna var överens. Många av 

dessa teman går in i varandra och jag vill förtydliga att det inte finns någon tydlig gräns 

mellan dem. Jag har valt ut fem teman som jag kommer att kalla ”Feminism och 

kristendom som sammankopplade”; ”Att brottas med svåra frågor”; ”Kyrkans 

gemenskap”; ”Individens beroende”; och ”Kristna feministiska strategier”. En del av 

resonemangen förda av mina informanter påminner om delar av min teori, exempelvis 

delar om autonomi, gemenskap och kristen feminism, och jag har därmed kopplat dem 

samman.  

 

4.1 Feminism och kristendom som sammankopplade 

Nästan samtliga av mina informanter betonade att deras feministiska åsikter och deras 

tro var starkt sammanknutna och att de går hand i hand och bekräftar varandra. Båda 

delarna är en del av deras identitet och en tolkningsmall för hur de ser på världen, och 

utan den ena skulle inte den andra förbli densamma. Stina säger att ”för mig hade det 
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varit väldigt svårt att, att tänka på mig som kristen utan att vara feminist”. Klara 

beskriver hur de befriande strukturerna som hon anser vara viktiga för att människor, 

och i detta fall kvinnor, ska bli fria från förtryckande system, finns tydligt i bibeln. 

Likaså betonar Jenny att det är mycket i bibeln som kan anses stödja feminismen. Åt 

andra hållet betonar även många av mina informanter kristendomens viktiga roll i deras 

feministiska engagemang och förståelse. Detta är någonting som går att utläsa ur Stinas 

resonemang nedan: 

Stina: Gud lovar att vara med oss, men vi lovar ju också tillbaka att vara, att vara med där 

Gud finns också, bland människor. Och jag tänker att.. för mig som också har en 

feministisk analys som en del av min syn på, på världens lidande eller nöd, eller 

orättfärdiga strukturer eller vad vi kallar det, så innebär ju det också att jag inte kan 

avsäga mig.. ansvaret vet jag inte om det är rätt ord, men jag kan liksom inte 

avsäga,.. det angår mig, så skulle jag säga. 

Jag:     Du kan inte ignorera det? 

Stina: Nej precis, utan.. förtrycks människor så kan jag inte säga att det är liksom ’none of 

my business’ (…) Skillnaden för mig på att vara, på att vara kristen eller att bara 

tycka saker, är ju på nått sätt att jag måste leva trovärdigt på det sättet, eller så, men 

sen så kan jag inte alltid det, men jag, jag är alltid kallad att göra det, eller alltid, det 

kommer liksom alltid komma tillbaka till det. 

Därmed ges det uttryck för att försök att befria folk från förtryck är en viktig del av det 

kristna uppdraget. Även Sophie betonar att i hennes tolkning av kristen tro så manar 

kristendom till handling och solidaritet. Detta kan kopplas samman med det resonemang 

Grenholm för i boken Kristen Feminism (1982), då han skriver att feminismens 

värderingar många gånger kan finna sin grund i kristendomen. Även Boschs (1995) 

tankar om att människan behöver bry sig och engagera sig för andra kan kopplas 

samman med det mina informanter uttrycker i sina svar. Den personliga tron på Gud 

kan även kopplas ihop med feminism på det sätt att många av mina informanter känner 

att tron kan bära dem i, och underlätta, arbetet mot förtryck.  

Lovisa: Så kan jag bli fruktansvärt uppgiven när jag ser hur samhället ser ut. Men sen så 

tittar jag på bibeln och det budskap om vilka som har minst makt och ser att det ändå 

på nått sätt var den upprättelsen Jesus kom med, att ge människor med lite makt mer 

makt. Och makt på, en annan slags makt än liksom världens makt, det handlar inte 

om pengar och rikedom eller makt att trycka ner andra utan befrielsen till att leva ett 

helt och värdefullt liv. Om jag inte hade min gudstro så skulle jag inte orka med 

analysen av världen heller... För liksom feminismen kommer med en problembild 

och samtidigt med en lösning som att, ja men gräsrotsrörelser, vi går tillsammans, vi 

ordnar oss, vi kämpar tillsammans för någonting, men jag behöver perspektivet att 

det finns något större, att.. alltså att det finns en andlig dimension i det också, annars 
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skulle jag inte orka på nått sätt. Undrar om jag inte skulle bli lite mer synisk och 

bitter då. 

Även detta går att koppla till Grenholms resonemang kring att tron kan ge mod och 

kraft att verka för en förändring (Grenholm 1982: 42-43). Speciellt Stina uttrycker 

tydligt denna tanke då hon säger att: ”det handlar om mod också, att våga gå igenom det 

vi möter, och, tillit, mycket, för Gud har också varit där och är där med oss”. 

 

4.2 Att brottas med svåra frågor 

Hur mycket inre konflikter mina informanter känner mellan feministiska värden och 

kristendom varierar väldigt mycket mellan dem. Medan exempelvis Lovisa skrattande 

svarar ”hela tiden!”, säger andra vanligtvis inte känner några sådana konflikter. Lovisa 

berättar att hon mest blir frustrerad, arg och ledsen över gudstjänster eller predikningar 

med alltför snäva eller oreflekterade tolkningar med en bristfällig maktanalys; ”det är 

många som inte vet hur många som är på botten av samhället faktiskt har det”. Många 

av mina informanter anser däremot att det är texterna som är det som väcker mest 

konflikter. De är svåra och provocerande. Stina beskriver hur hon ibland hamnar i 

situationer där hon möter konflikter, även om hon tycker att hon borde vara van vid det 

här laget, och hur hon hanterar det.  

Stina:  Ibland uttrycks det, eller finns det i det kristna materialet saker som man kan bli 

liksom… och som jag inte tror ska få mig att känna så, för jag tänker ändå att jag 

borde vara van, och sen så kommer det ibland, men det är sällan, men det är ofta 

väldigt djupt, liksom att man känner, ’faller min tro med det här?’, ’kan jag finnas i 

ett sammanhang där de här strukturerna upprätthålls?’ (…) det blir någon slags 

spricka i, i en feministisk analys och då är det svårt. Sen brukar de här stunderna inte 

vara särskilt långa utan det brukar finnas andra, andra bilder att hämta eller andra 

sätt att tänka, som på nått sätt är mer självklara, eller mer.., alltså där jag känner mig 

mer hemma (…) Jag försöker nog arbeta med det, och nästan lite som att man, man 

måste provocera sig själv du vet, och att man ska, man ställer upp omöjligheterna 

liksom. Det brukar inte vara så, eller det är ju inte så att ’nu rasar allt’, så brukar jag 

nog inte känna, utan mer att liksom, det här är svårt och det är svårt på riktigt. 

Stina säger att hon ofta möter på tvetydigheter som är svåra att ta till sig och svåra att 

arbeta med och hon säger även att hon förstår de som väljer bort feminismen eftersom 

det då kan bli enklare att ta till sig kristendomen och bibelns ord, men det verkar inte 

vara en väg hon vill gå. Tvärtom säger hon att hon ibland ”provocerar” sig själv genom 

att ställa upp motsättningarna framför sig. Hon vill arbeta med det och hon accepterar 

att det är svårt. Dock betonar hon att även om det är svårt och som hon säger ”svårt på 
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riktigt”, har hon aldrig kommit till en punkt då det känts helt omöjligt. Hon säger även 

att hon inte skulle kunna välja bort feminismen eftersom det är en viktig del i hennes 

kristna tro; om hon måste offra den ”blicken på människan”, så tror hon inte att hon 

skulle kunna vara kristen. Slutligen säger hon att; ”Jag vill tro att det system eller den 

uppfattning jag har av kristen tro och dess tvetydigheter också, är tillräckliga för mitt 

liv” (Stina). 

Mina informanter ger uttryck av att dessa svårigheter kan vara nödvändiga och att man 

på något sätt är tvungen att hantera dem. Flera ser det till och med som någonting 

positivt. Ett sådant exempel visar Jenny på. Hon beskriver hur hon kan bli arg och 

ledsen över texter i bibeln. Dock verkar hon acceptera dessa svårigheter och säger; ”På 

nått sätt, det som är härligt med bibeln också är att, det är liksom inte den perfekta 

boken utan det finns så mycket att bita i, i den”. Jag tolkar det som att hon anser att det 

hör till det kristna livet att brottas med svåra frågor, och att man helt enkelt måste 

acceptera svårigheterna. Hon säger senare; ”Vår kyrka eller hela kyrkan har ju inte hela 

sanningen heller, det vet vi ju, vi vet ju ingenting egentligen”. Det är helt enkelt en del 

av Guds mysterium. Sophie kan känna av konflikter när hon hör andras tolkningar som 

inte stämmer överens med hennes egen tro, men istället för att tvivla på gemenskapen i 

kyrkan ser hon det snarare som en uppmaning att hon själv och andra kristna feminister 

borde vara mer aktiva inom svenska kyrkan. Sammanfattningsvis känner många av 

mina informanter av inre konflikter men det är ingenting som ses som ett absolut hinder, 

utan det finns olika sätt varpå mina informanter kan hantera dessa. Dels finns det 

konflikter som man kan jobba med personligen genom att försöka finna svar inom sig 

eller genom bibeltexter och böner. Dels kan konflikterna handla om andras tolkningar 

av bibeln eller kristna traditioner och där finns det möjlighet att kunna påverka dessa 

genom att vara mer aktiv i församlingen eller kyrkostiftet. 

 

4.3 Kyrkans gemenskap 

Någonting som betonades mycket under mina intervjuer var kyrkans gemenskap; en 

gemenskap som många gånger leder till problem eller konflikter, men samtidigt verkar 

vara något av det allra mest grundläggande i dessa kvinnors tro. Sophie säger att kyrkan 

inte är en organisation som alla andra, och där tror jag alla mina informanter skulle hålla 

med. Många poängterar att en av de viktigaste sakerna med Svenska Kyrkan är just att 
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den är öppen för alla och att alla är välkomna. Jenny betonar vikten av att alla ska känna 

sig välkommen, även ickefeminister, men säger även att hon tyckte det var tufft då hon 

insåg att ganska många inte tycker att kvinnor ska bli präster, även bland unga. Att 

Svenska Kyrkan rymmer så många olika erfarenheter, åsikter och tolkningar verkar vara 

någonting som gör denna kyrka, organisation och institution väldigt unik. Klara menar 

att det är ett ”rikt sammanhang” eftersom i kyrkan förenas människor från hela 

samhället; från olika samhällsklasser och åldrar. Många betonar även att det är viktigt 

att det finns utrymme för så många olika slags tolkningar just eftersom medlemmarna i 

Svenska Kyrkan har så olika erfarenheter och liv. Det kan därmed ses som viktigt att 

alla inte bara ska känna sig välkommen men också kunna relatera sin tro och 

bibeltexterna till sitt eget liv. Däremot kan det, vilket Lovisa reflekterar över, 

fortfarande vara jobbigt att alltid ”passa in” i en församling. 

Även om denna öppenhet betonas som väldigt viktig av de kvinnor jag intervjuat, kan 

den också vara svår att som feminist alltid acceptera. Åsa säger att; ”det är ju någonting 

jag älskar med svenska kyrkan, men på många sätt blir det också så väldigt stort och 

luddigt och man skulle vilja ha något handfast, ’ja men tillåter vi verkligen det här 

då?’”. Hon berättar vidare att hennes strategi vanligtvis är att hon försöker skilja 

personer från deras åsikter; det är viktigt att respektera all människor även om hon inte 

har förståelse för eller håller med vissa åsikter. Jenny betonar däremot att även om 

Svenska Kyrkan är öppen för alla så finns det vissa frågor där kyrkan faktiskt har tagit 

ställning, som exempelvis kvinnligt prästämbete och homosexuellas rätt att få gifta sig, 

och det finns ett aktivt arbete med attitydförändringar ute bland församlingarna. 

Andra intressanta sätt att se på det faktum att Svenska Kyrkan rymmer så många åsikter 

som inte skulle kunna anses vara förenliga med feministiska värderingar, är dels det sätt 

Klara lyfter fram. Hon tolkar det som någonting positivt då hon beskriver det som; ”en 

rikedom och en utmaning att vara i ett sammanhang där jag känner att jag har en verklig 

roll att fylla”. Att känna att man är behövd kan vara en viktig drivkraft i livet, och 

kanske speciellt som kristen. Ett annat sätt att se på det är genom vikten av försoning 

mellan människor med olika bakgrund och åsikter, vilket Sophie ger uttryck för: ”Så 

kan jag ju tycka att det är en försonande handling också och fira mässa tillsammans, 

eller såhär, det är lite av mysteriet eller storheten.. ett enda bröd och en enda 

mänsklighet helt enkelt”. 
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Många av informanterna betonade att utifrån deras kristna synsätt borde kampen om ett 

mer rättvist och jämlikt samhälle ses som en kollektiv kamp, och inte att varje individ 

själv ska kämpa för sin egen frigörelse och rättvisa. Sophie säger själv att hon är negativ 

till det sätt som vissa ”ställer sig i någon slags konflikt till omvärlden”. Hon menar att 

man då som feminist kan verka inom sin ”bubbla”, men att det inte går att få ett större 

genomslag för förändring och nå ut till fler personer. Hon påpekar även att för henne är 

gemenskapen i kyrkan så betydelsefull att hon inte skulle vilja överge den för att hitta 

ett mer rent feministiskt sammanhang. Sophie tror inte på ”det här att försöka vara 

ensam och stark på nått sätt”. Även Stina resonerar kring detta tema. Hon förklarar att 

hon ser den kristna tron som ”ett sätt att leva livet” och att man måste ”försöka tänka 

bort att man lever för sin egen skull bara”. Därmed tänker hon att själva syftet med sin 

feministiska övertygelse påverkas av detta och att det finns ett värde i att fråga sig själv 

varför man är feminist – ”feminist för vems skull?”. Dessa tankar återspeglas både i 

Boschs ord ”Only together is there salvation and survival” (Bosch 1995: 362) och i 

Kjellsdotter Rydingers resonemang kring att ”verklig frihet” får vi genom att växa 

tillsammans (Kjellsdotter Rydinger 2006: 108). Det är ganska tydligt att samtliga av 

mina informanter håller med om att orden ”ensam är stark” inte stämmer. 

 

4.4 Individens beroende 

Kopplat med diskussionen kring vikten av gemenskap är den som handlar om 

individens roll i kristendomen. I dessa diskussioner har jag kunnat se en stor skillnad i 

hur den sekulära feminismen ser kvinnors oberoende och självbestämmande som ett 

generellt mål för feminismen, och det sätt individen beskrivs i kristna traditioner och 

texter. Då detta var en fråga jag var speciellt intresserad av, eftersom jag här genom min 

teori sett en potentiell konflikt, kom jag ibland att styra in intervjusamtalet så att denna 

fråga kom upp till diskussion. 

När det gäller frågan om oberoende och självbestämmande svarar Klara; ”Alltså jag tror 

inte att människan som en mänsklig varelse mår bra av att inte vara beroende av någon 

annan, men det handlar ju om vilken typ av beroende som man pratar om”. Oberoende 

ses alltså inte automatiskt som någonting bra. Vidare säger hon: ”Jag tänker inte att 

liksom målet med den feministiska tanken att kvinnan ska vara autonom och 

självbestämmande handlar om att hon ska leva helt isolerad liksom, jag tänker att det 
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handlar om, självbestämmande och autonomi från system som förtrycker henne”. För 

Klara finns det i denna fråga därmed ingen konflikt mellan hennes feministiska 

värderingar och kristendomen. Även Stina resonerar kring autonoma individer och 

möjligheten till självbestämmande: 

Stina:  Vi har någon slags paradigm där man får för sig att man är så himla mycket friare 

om man får bestämma saker själv (…) eller om man inte har något ansvarstagande 

gentemot andra människor. Jag tror att vår .. alltså det som jag tänker på som 

befriande, är ju inte att jag inte har ansvar för någon, utan det är att vi alla har ansvar 

för varandra..  (…) Det finns områden man ska ha självbestämmande på. Och det 

finns områden som man äger, eller som man ska äga, för annars så blir man en 

gränslös person. (…) kroppen till exempel är ett visst sånt. (…) .. Jag vill tro att det 

finns.. att vi mår bättre av att ha ett sammanhang än att i allt få styra våra liv. 

En annan tänkbar konflikt mellan kristendomen och feminismen är att självhävdelse ses 

som någonting väldigt negativt inom kristendomen då en av de sju dödssynderna är 

högmod, medan feminismen kan anses kämpa för att kvinnor ska ta mer plats och inte 

förminska sig själva. Åsa anser exempelvis att det är viktigt att man fortfarande är 

ödmjuk. 

Åsa:   Men det, däremot vad kristna värderingar medför, hoppas jag, det är att man alltid 

går in med inställningen att alla har lika värde, så även jag jämte mot andra, jag är 

inte större och bättre än andra, alltså en ödmjukhet också i det liksom. 

Åsa känner ibland också att det kan vara en jobbig att finna en balans i detta. Hon tycker 

väldigt mycket om att ha ledarroller och att ta plats och synas, men ibland känner hon 

dock att hon borde ta ett steg tillbaka; tankar som hon ser kanske kan komma från 

hennes kristna bakgrund. För Jenny så är det möjligt att se att man kan fokusera på att 

man är liten inför Gud och inte ska förhöja sig själv utan att för den skull tvivla på sitt 

värde som människa. 

Jenny: Att man inte ska förhöja sig själv eller att man ska, man är liksom här nere, en av de 

små, men på ett sätt så… Guds kärlek är så stark, och.. Det blir liksom på nått sätt att 

man, man är den här lilla, lilla människan, men man vet att Jesus älskar de som är 

allra minst. (…) Jag tror ju ändå att Gud, Gud vill ju att vi ska göra vårt bästa och 

sådär ändå, så då kan man ju ändå vara en stark människa och en stark person i det. 

Jag känner hela tiden att jag har Gud och evangeliet i ryggen och det hjälper mig 

framåt i det jag än är tänkt att göra i mitt liv. Sen att jag är liten inför Gud, då spelar 

inte det så stor roll, för det är ju liksom mellan oss. Men Gud vill ju ändå att vi ska 

vara bra starka människor, och han hjälper ju, alltså jag känner ju absolut att Gud 

hjälper mig vara det. 

Liknande tankar har Lovisa; ”När jag vet att jag är så älskad så vet jag att jag duger utan 

att behöva hävda mig, utan att behöva vara stark och duktig”. Jag tolkar det som att hon 
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anser det som befriande att erkänna att hon varken kan eller behöver vara perfekt. Men 

samtidigt betyder inte det att hon ska förminska sig själv; ”Jag får inte hålla mig tillbaka 

för det är inte det Gud har skapat mig till. Gud har inte skapat mig till att vara rädd och 

till att förminska mig själv.” Samtidigt så säger flera av mina informanter att de ser att 

det kan finnas en risk för kvinnor som inte är feministiskt medvetna att de förminskar 

sig själva, som exempelvis Sophie uttrycker det; ”Har man inte alls funderat kring… i 

kring makt egentligen, eller inte alls varit nära de feministiska glasögonen då tror jag att 

det är (…), att det är en finns en risk med den kristna självuppoffrande inställningen på 

nått sätt”. Även Stina uttrycker dessa tankar. 

Stina: Jag tror det finns en risk att kvinnor tar en, tar ett för stort ok där, eller liksom, tar på 

sig, uppoffrar, tiger … Det tror jag. Men jag tror också att vi ska vara på det klara 

med att det är inte, det är inte Jesus som korsfäster sig själv, det är en makt, det är ett 

våld som kommer utifrån och det är det våld som människor gör mot varandra. .. och 

poängen är, eller mycket av poängen är att vi ska se att.. alltså den gången då vi ser 

människan som lider, vi får upp ögonen för det och vi får också möjligheten att delta 

i att steken vänds. 

Stina har tidigare i intervjun gjort paralleller mellan Jesus lidande och våldsutsatta 

kvinnor och det ser jag henne göra även här. Jag tolkar det som att Stina inte ser 

kvinnors självförminskande handlingar som det mest problematiska, utan feminismen 

borde istället kämpa mot den makt eller det våld som kvinnorna utsätts för. 

Mina informanter ger sammantaget uttryck för att de ser det som problematiskt att 

kvinnor i patriarkala strukturer förminskar sitt eget värde, men betonar att det enligt 

dem inte är Guds vilja. Däremot ses det heller inte som någonting bra att hävda sig själv 

för mycket eller tillge sig själv större betydelse än andra, utan det ses av mina 

informanter som viktigt att hela tiden fortsätta vara ödmjuk. Att se sig själv som liten 

men som del av någonting stort kan därmed vara viktigt i ett kristet feministiskt 

perspektiv, där man bör betona allas ömsesidiga beroende till varandra. En kristen 

feministisk strategi kan därmed istället för att uppmana kvinnor till självhävdelse 

fokusera på att bekämpa de strukturer som i dagsläget förtrycker kvinnor. 

 

4.5 Kristna feministiska strategier 

Det sista temat jag valt att ta upp berör möjligheter att kombinera kristendom och 

feminism i praktiken; hur man kan arbeta feministiskt inom Svenska Kyrkan men även 



 

 

 

28 

 

vilka strategier mina informanter använder sig av. Även om olika strategier har funnits 

genomgående i de andra temana har jag ändå valt att ha ett eget tema som diskuterar 

möjligheter att förändra och agera feministiskt inom Svenska Kyrkan. 

Både Lovisa och Jenny betonar att man måste få kunna hitta sina egna tolkningar och 

definitioner av kristendom och feminism som passar en själv, utan att ta för mycket 

hänsyn till hur andra tolkar. På så sätt är det lättare att vara feminist inom Svenska 

Kyrkan. Åsa berättar att hon dessutom inte brukar fokusera på att hon skulle ha någon 

annorlunda tolkning i och med att hon är feminist utan hon brukar ha som utgångspunkt 

att förutsätta att andra personer i församlingen tycker lika som henne själv. Många av 

informanterna betonade att man kan behöva kompromissa och Sophie säger till och med 

att hon är beredd att kompromissa mer inom kyrkan än i andra organisationer. Dessa 

kompromisser kan gå ut på att inte alltid säga vad man tycker utan välja sina strider eller 

debatter, vilket både Lovisa och Stina påpekar att de gör. Samtidigt ser jag hos mina 

informanters svar att de inte skulle vara beredda att kompromissa hur långt som helst, 

utan endast till en viss gräns. Speciellt Sophie säger att om hon skulle kompromissa 

alltför mycket med sina feministiska värderingar skulle det vara ” att kompromissa bort 

en del av min tro”, eftersom de är så starkt sammankopplade. Detta tänker jag hänger 

samman med ett annat resonemang som Sophie för i början av intervjun. 

Sophie: Ibland i vissa situationer är det mest kärleksfulla man kan göra att sätta gränser och 

säga såhär att ’stopp det här är inte rätt!’. Och det skulle jag säga att, att vara 

feminist kanske är en sådan gränssättande, eller vad ska man säga, nått slags 

ställningstagande som jag, som jag absolut ser hänger ihop med min tro på Gud 

också. 

Senare i intervjun kommer hon tillbaka till detta och säger att det är ”viktigt att kyrkan 

också sätter de här kärleksfulla gränserna ibland och säger såhär att men det här kan vi 

inte tolerera, för det här sårar andra människor, och nedvärderar vissa grupper”. Att göra 

alltför stora kompromisser och bara rätta sig i ledet kan alltså vara att göra kyrkan en 

björntjänst, vilket skulle kunna ses vara Boschs mening då han säger att ”tolerance is 

not an unambiguous virtue” (Bosch 1995: 362). 

När det gäller vad mina informanter tycker är det bästa sättet att arbeta feministiskt 

inom Svenska Kyrkan är det många som betonar vikten av uthållighet. Både Stina och 

Åsa poängterar att detta är viktigt.  
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Stina: Det kommer behöva ta tid, för att människorna lever i den här strukturen, vi kan inte 

bara kasta allting omkull hur som helst heller. Och vi måste låta människor ta den tid 

det tar, för förändring. 

Men det finns en oenighet också bland några av informanterna gällande strategier för 

förändring. Åsa förklarar att hon är kritisk till att som feminist inom kyrkan ta för stora 

steg på en gång, som exempelvis teologer som riktar in sig specifikt på queerteologi, 

studerar det noga och sedan presenterar allting på samma gång och hoppas få 

genomslag direkt. Hon menar att det kan vara farligt för att folk blir överväldigade och 

tröttnar. Istället borde man ”ge de små bitarna först” och låta andra ta del av hela 

tankeprocesserna för att bli nyfikna. Lovisa tycker däremot att det kan vara bra att vissa 

är mer radikala för att en förändring ska kunna ske. 

Lovisa: Men jag tycker om dom som.. som alltså verkligen, verkligen tar i, som är sig 

själva och som vägrar kompromissa på nått sätt, för det är dom som säger vad som 

är möjligt att såhär. Det är bra att ta de här babystegen också men det behövs någon 

som tar de stora stegen (…) Då vet vi var det är möjligt att nå. 

Slutligen finns det en annan tydlig strategi som många av de kvinnor jag intervjuade 

använder sig av eller uttryckligen tycker är bra. Denna strategi går ut på att låta de 

feministiska värderingarna genomsyra allt arbete man gör inom kyrkan, och därmed inte 

nödvändigtvis använda sig av tydligt uttalade feministiska förslag och kritik. Det skulle 

innebära att man inte gör saker någon gång då och då som är tydligt feministiska, utan 

istället små saker hela tiden.  

Klara: Utan målet i sig självt är att man som, känner jag, att som feminist att jag liksom kan 

bidra med det perspektivet som ligger väldigt nära mitt hjärta i alla diskussioner som 

man har i församlingen eller i kyrkan i övrigt, och också när jag pratar med personer 

som inte är kristna. 

Speciellt Åsa verkar inte tycka om att ”skylta med” de feministiska åsikterna, som hon 

själv uttrycker det, utan föredrar ”att köra med dina feministiska värderingar i allt du 

gör”. 

Åsa: I varje stund som jag kan så försöker jag liksom tänka till ett steg längre, men det är, 

det tar ju mycket energi såklart också. Men jag .. Nej, det hade inte vart jag om jag 

inte hade gjort det. 

Även Jenny uttrycker att hon ”är den jag är och att jag, att jag säger vad jag tycker i 

sammanhang liksom, så får det verka för sig själv”: Hon säger även att det feministiska 

arbetet är någonting som ”pågår hela tiden”. Samtliga av mina informanter nämner olika 

sätt att kunna påverka. Det är alltifrån att leta efter starka kvinnoporträtt i bibeln, rösta 
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på kvinnor i kyrkovalet, se över vad som ligger på bokbord, och tänka igenom ordvalen 

man använder i kyrkan; speciellt om man kommer få chansen att predika. Dessutom går 

det även att använda sig av kristna budskap då man gör feministiska ställningstaganden. 

Ett sådant exempel visar Lovisa på då hon berättar om hur de i en mindre kristen 

organisation använt sig av orden ”Tack” och ”Förlåt” för att visa sitt stöd till kampen 

för kvinnors rättigheter på internationella kvinnodagen. Alla dessa exempel visar på 

möjligheterna att verka feministiskt inom en kristen miljö och visar på agency enligt 

den definition Braidotti framför. Även om dessa kvinnor kanske inte visar motstånd på 

det sätt man vanligtvis tänker på, genom höga protester och sammanslutningar, så visar 

de på olika sätt att agera feministiskt genom samtal, ordval och handlingar. 
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5. SLUTSATS 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka vilka möjligheter det finns att kombinera 

kristen tro och feminism och hur man kan agera som ung feminist inom Svenska 

Kyrkan. En första del i studien har varit att undersöka om mina informanter upplevt 

konflikter mellan feministiska värden och deras kristna tro. Då de uppgett att de inte 

mött på motstånd och yttre konflikter i någon större bemärkelse kom min analys att 

fokusera på inre konflikter. Nästan samtliga av mina informanter har uppgett att de 

ibland känner av inre konflikter och svårigheter i sin strävan att kombinera kristendom 

och feminism. Dessa svårigheter är bland annat kopplade till bibliska texter, andras 

tolkningar av kristendomen, kyrkans gemenskap och individens roll.  

De flesta av mina informanter har betonat hur texter och tolkningar kan vara svåra och 

provocerande, men många ser även det positiva med att bibeln är svårtolkad och att det 

finns tvetydigheter; dels för att alla människor kan hitta en tolkning som passar just 

deras liv, men också för att det är en del av att vara människa; att brottas med svåra 

frågor och ”ha något att bita i”. Speciellt ses det som viktigt att som kristen erkänna att 

vi människor egentligen inget vet, men att vi fortfarande ska sträva efter att vara goda 

människor. Det ses som en ödmjukhet att acceptera att man inte kan förstå hela Guds 

mysterium. Det finns bland många av informanterna en förståelse för dem som väljer 

bort feminismen för att kombinationen är svår och för att tron ska bli ”sannare”, men 

eftersom de feministiska värderingarna för de flesta är starkt sammankopplade med 

deras tro ses detta inte som ett möjligt alternativ för dem. De betonar istället att tron kan 

ge mod och kraft till att fortsätta söka svar även när det är svårt och jobbigt.   

För vissa av informanterna upplevs det ibland som svårt att finna en balans mellan att 

vara ödmjuk och se sig själv som liten men samtidigt stå upp mot förtryck, men de 

flesta informanter betonar att se sig själv som liten inte innebär att förminska sitt eget 

värde. Som en av mina informanter betonat kan man fortfarande vara en stark person 

även om man ser att man är liten inför Gud. Det ses som viktigt att alltid stå upp mot 

förtryck, men man bör göra det med en ödmjukhet och därmed inte genom 

självhävdelse och genom att se sig själv som mer betydelsefull än någon annan. Detta 

hänger samman med synen på kampen mot förtryck som kollektiv. Därmed är man som 

person alltid del av en större gemenskap; en gemenskap av människor man är beroende 

av och har ansvar för. Mina informanter avfärdar tanken på att oberoende, 
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självbestämmande och fristående skulle vara detsamma som frihet. Frihet ses istället 

dels som frihet från förtryckande system men även en kollektiv frihet då alla tar ansvar 

för varandra.  

Många betonade att de tycker det är svårt att möta människor vars tolkningar inte är 

förenliga med feminismen och att alltid förhålla sig till Svenska Kyrkans öppenhet, 

bland annat genom att behöva kompromissa och acceptera andras värderingar, och 

genom att försöka passa in i församlingen och att acceptera att förändring tar tid.  

Eftersom kampen anses vara kollektiv och gemenskapen är så viktig accepterar man 

ändå att alla inte har feministiska värderingar och betonar vikten av uthållighet i det 

feministiska arbetet. Det går därmed inte att vara ensam och stark. Att känna att man 

som feminist inom kyrkan är behövd kan dessutom även ses som en drivkraft. 

Den feminism som mina informanter ger uttryck för är inte del av en rörelse som skulle 

”ställa sig i konflikt till omvärlden” och separera sig ifrån dem som inte är feminister, 

utan de betonar istället vikten av att finnas bland de andra i gemenskapen. Det är också 

så man tror att man kan få en förändring. Frigörelsen kan därför inte vara individuell 

utan kampen för en mer rättvis värld eller en mer jämställd kyrka är kollektiv och är ett 

långsiktigt arbete där man inte bara kan ”kasta allting omkull”. Jag ser en likhet mellan 

mina informanters resonemang och Kjellsdotter Rydingers och Boschs texter 

presenterade i teoriavsnittet angående kritiken mot synen på oberoende och fristående 

som frihet. Detta betonas vara en falsk frihet där vi istället utvecklar ett egoistiskt 

tänkande och tappar bort oss själva. 

Mina informanter har genom våra samtal visat många olika sätt på vilket det är möjligt 

att kombinera feminism och kristendom och hur kristendomen kan bidra med perspektiv 

på människors samexistens; hur människors liv får större mening genom gemenskap, 

hur beroendet till andra kan vara en del i en större befrielseprocess och därmed att 

individens autonomi varken är möjlig eller eftersträvansfärd. För dessa kvinnor är deras 

feministiska värderingar stark sammankopplade med deras tro, eftersom de i de bibliska 

texterna och den kristna traditionen kan se tydliga exempel på befriande strukturer och 

omfördelning av makt, och hur de som kristna ses som manade till att bry sig om sina 

medmänniskor och hjälpa andra att bli fria från förtryck.  
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I mitt teoriavsnitt har jag bland annat visat på problematiken kring den hegemoniska 

sekulära feminismens exkludering av religiösa kvinnor och har visat på olika alternativa 

feministiska perspektiv som skulle kunna bidra till en problematisering av dikotomin 

mellan sekulär/religiös och stigmatiserandet av religiösa kvinnor som enbart offer utan 

möjlighet till handlande och motstånd. Genom en bredare definition av agency och 

motstånd som enligt Braidotti även skulle inkludera ”multiple micro-political practices 

of daily activism or interventions” (2008: 16), skulle feminismen lättare kunna 

inkludera religiösa feministers strategier.  

Mina informanter har använt sig av olika strategier för att kunna kombinera kristendom 

och feminism och för att påverka inom Svenska Kyrkan. En strategi för den personliga 

tron är att leta efter tolkningar som kan hjälpa en att förstå hur livet hänger samman och 

som är förenliga med feminism. När det gäller strategier för att kunna påverka har mina 

informanter främst betonat vikten av att låta de feministiska värderingarna genomsyra 

alla deras handlingar och alla diskussioner inom kyrkan. De arbetar även med att lyfta 

fram kvinnor, både i bibliska tolkningar men även genom att försöka få in kvinnor på 

inflytelserika platser inom Svenska Kyrkan. Att vara tvungen att kompromissa anses 

vara självklart men samtidigt betonas det att man bör sätta kärleksfulla gränser och 

därmed inte acceptera när vissa grupper nedvärderas eller såras. Då kampen för rättvisa 

ses som kollektiv är det därför viktigt att använda sig av strategier där man respekterar 

att förändring tar tid, eftersom människor lever i de gamla strukturerna, och eftersom 

det är viktigt att behålla gemenskapen. En sak håller således alla mina informanter med 

om, att ensam är man inte stark.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Detta är den mall jag utgått från när jag gjort mina intervjuer. Alla teman har berörts 

under intervjuerna men frågorna har kommit att variera under olika intervjuer beroende 

på vad informanten betonar i sina svar.  

Synen på feminism 

Vad menar du när du väljer att definiera dig som feminist? 

Vad tycker du är det viktigaste att som feminist kämpa för/emot? 

Vad får det för konsekvenser att kalla sig feminist? 

Är feminismen viktig för dig?  

Den kristna tron  

Vad anser du viktigast i din kristna tro? 

Är din kristna tro viktig för dig i din vardag? 

Tror du att din kristna tro har betydelse för dina feministiska värderingar? 

Tror du det kan vara svårare att vara feminist inom en kyrklig kontext än inom en 

sekulär? 

Tvivel och inre konflikter  

Har du någonsin känt några inre konflikter mellan feministiska värden och din kristna 

tro? 

Om ja; Vad är det som känns svårt? 

Hur hanterar du det? Hur reagerar du och hur handlar du? 

Är det någonting som kan göra dig särskilt upprörd? 

Har du någonsin hört andra som varit skeptiska till denna kombination? Om ja; hur 

argumenterar de? Hur reagerar du på det?  

Hur ser du på frågor kring (o)beroende, självbestämmande, självhävdelse och individens 

roll inom såväl kristendomen som feminismen? 

Bemötande i församlingen och yttre konflikter  

Vet folk i församlingen om att du är feminist?  

Hur blir du bemött som ung feminist inom Svenska Kyrkan?  

Har det hänt att du fått försvara dig eller argumentera för dina värderingar?  

Vad gör du när du möter på handlingar, uttalanden osv. som gör dig upprörd? 

Hur ser du på att Svenska Kyrkan är så öppen för alla? Kan det vara svårt ibland?  
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Tycker du Svenska Kyrkan skulle behöva göra ett tydligare ställningstagande för vissa 

värderingar?  

Aktiva val, kompromisser och möjliga strategier 

Känner du att du ibland är tvungen att kompromissa mellan feministiska värden och din 

tro? 

Hur långt skulle du vara beredd att kompromissa med dina feministiska värderingar? 

Försöker du på något sätt göra motstånd mot patriarkala eller orättvisa strukturer inom 

Svenska Kyrkan? I så fall, hur? 

Vilka strategier kan man använda sig av som feminist inom Svenska Kyrkan? 

Vad skulle kristen feministisk aktivism kunna innebära och känner du att det finns ett 

behov för det? 

 


