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Nisi credideritis, non intelligetis 
Om ni inte har kommit till tro, kan ni inte förstå 

 
   (Augustinus) 
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1 Inledning 
 
     Fattigdom, lydnad och kyskhet. De tre orden ligger till grund för den klosterregel som styr 

det vardagliga livet för de 204 katolska ordensanslutna som lever runt om i Sverige idag. 

Regeln, som är en S: t Benedikt regel och föreskrevs redan på 800-talet, står som förebild för 

flera senare ordningsregler gällande både munk- och nunnekloster runt om i världen. För 

nunnor, och till viss del munkar kan även klausuren - plikten att stanna kvar i sitt kloster, 

stabilitas loci, räknas som en del i klosterregeln. Klausuren grundar sig på 1299 års utfärdade 

bulla, benämnd Periculoso som innebar att alla nunnor, nuvarande och kommande, i alla 

världsdelar oavsett orden skulle förbli i sina kloster innanför klausuren1. Endast vid tungt 

vägande skäl som till exempel obotlig sjukdom, som kunde skada andra, kunde undantag 

tillåtas.2 Idag räknas, enligt Birgittasystrarna i Vadstena, uppsökanden av sjukhus och 

tandläkarbesök som giltiga skäl och räknas som undantag.   

     Vi har valt att göra denna studie om katolska nunnor i den moderna tidens Sverige 

eftersom vi finner det vara av intresse att ta reda på vad det är som får kvinnor i Sverige att 

viga sitt liv åt Gud och därmed välja en livsväg som har sin grund, sitt ursprung, i medeltida 

klosterregler, när övriga Sverige fortsätter sekulariseras i takt med vetenskapens frammarsch. 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ordet klausur betyder begränsat område 
2 Rajamaa, R. 1992. S. 60. 
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2 Syfte och frågeställning 
 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på varför kvinnor väljer att bli nunna i den 

moderna tidens Sverige. Detta genomförs genom intervjuer och frågeställningar gjorda med 

Birgittasystrarna på S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae samt med Mariadöttrarna på Heliga 

Hjärtats kloster, och är grundade på följande frågor: 

 

• Vilken betydelse har den religiösa bakgrunden/uppväxten för systrarnas val? 

• Vad har systrarna för syn på samhället kontra klosterlivet? 

• Vad har klosterlivet för fungerande roll i dagens samhälle? 

 

Vi hoppas att med hjälp av svaren på intervjufrågorna kunna redogöra för dessa tre punkter 

och slutligen försöka reda ut och komma fram till ett tillförlitligt, om än i ganska liten skala, 

svar på vad det är som leder människor in på denna Guds väg och hur de ser på sina liv. 
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3 Material 
 
Materialet i denna studie är främst av primär art då fem intervjuer ligger till grund för studien 

som helhet. Studiebesök på Vadstena kloster och klostermuseum samt fyra dagar hos 

Birgittasystrarna i S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae har bidragit till delar av 

bakgrundsinformationen.  Dessa intervjuer och övrigt insamlat material i form av 

svarsformulär kommer att förvaras hos uppsatsens författare och således finnas tillgängligt vid 

förfrågan.  Personliga reflektioner från studiebesöken återfinns i de separata avslutningarna. 

Vidare har Birgittasystrarna har en tillförlitlig hemsida med mycket information att ta del av 

och där de även har användbara länkar vilka vi till viss del använt oss av. I materialet ingår en 

del litteratur, dock främst som sekundärkälla samt referenslitteratur. Vi har funnit en tidigare 

uppsats från Högskolan i Gävle, skriven av Ann-Kristin Eriksson 1997 med 

titeln ”KLOSTERLIV I SVERIGE Klosterväsendets plats i Sverige på 1500-talet, 1950-talet 

och 1990-talet”, vilken vi har tittat närmare på och kommer att hänvisa till, gällande 

Mariadöttrarna.  
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4 Metod  

Grunden i denna studie ligger i fem intervjuer som baserades på 21 utförligt besvarade 

intervjufrågor – alla relevanta för att kunna besvara frågeställningen. Frågorna som ställdes 

finns bifogade under bilagor. Fem systrar intervjuades, varav intervjun med syster Gabriella 

är gjort på plats i S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae i Vadstena den 23 mars 2006. De övriga 

intervjuerna/frågeställningarna från de övriga systrarna, Mariadöttrarna i Omberg samt en 

Birgittasyster i Vadstena, är genomförda under mars, april och maj år 2006, via brevkontakt. 

Bakgrunden till Vadstena kloster och nunnornas verksamhet är hämtad från Ruth Rajamaas 

avhandling Systrarnas verksamhet, undervisning och uppfostran i Vadstena kloster 1384-

1595.    

     Eftersom vi är två studenter som ska redogöra för denna undersökning finns det vissa delar 

av uppsatsen som vi arbetat individuellt med, samt andra delar som vi arbetat fram 

tillsammans. Inledning, syfte, frågeställning, material, metod, teori, disposition och 

definitioner - det vill säga första delen av uppsatsen - är något som vi tillsammans arbetat med. 

Bakgrunden, liksom undersökning/redovisning och analys är uppdelad som följer; 

Rose-Marie: Samtliga material under punkt 8 utan de delar rörande syster Maria, punkt 9.1 

samt 9.2. 

Sandra: Samtliga material under punkt 7, de delar rörande syster Maria under punkt 8, punkt 

9.1 samt 9.3. 

Sammanfattningen är utförd gemensamt och vi har istället valt att personligen reflektera över 

studien under punkt 11. 
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5 Disposition 
 
Denna uppsats innehåller tre delar. Efter inledande stycke redovisas första delen bestående av 

syfte och metod, material, disposition, definitioner och avgränsningar samt bakgrund. Andra 

delen behandlar undersökningen/redovisningen och analysen. Därefter följer en tredje del 

innehållande sammanfattningen av uppsatsens innehåll och resultatet av varför kvinnor väljer 

att bli nunna i den moderna tidens Sverige. Studien avrundas med personliga reflektioner där 

vi valt att blicka tillbaka och diskutera kring upplevelsen och intrycken som denna studie 

bidragit till.  Våra reflektioner bör ses som två individuella delar som går utanför analys och 

sammanfattning men som dock baseras på studien som helhet utifrån ett personligt 

förhållningssätt. Avslutningsvis bifogas intervjufrågorna som ligger till grund för 

undersökningen samt brevet till systrarna gällande förfrågan om möjlig medverkan i studien. 
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6 Definitioner och avgränsningar 
 
De nunnor, eller systrar som vi genomgående refererar till, tillhör antingen Birgittinerorden i 

Vadstena eller Benediktinorden Mariadöttrarna i Borghamn. Att studien baseras främst på 

dessa klosterordnar är en ren tillfällighet, då vi i vår strävan att få ett så brett 

undersökningsområde som möjligt tidigt varit i kontakt med flera ordnar, men som av olika 

anledningar inte utmynnat i några intervjuer. Det bör betonas att bara för att vi medvetet 

uppger respektive systers orden, är uppsatsen i sig för den skull inte tänkt att vara en 

jämförande studie. Vidare har vi genomgående i studien använt oss av kursiv stil vid 

benämningar med latinskt ursprung. Undantagsvis har vi medvetet valt att skriva systrarnas 

namn kursivt för att tydligare påvisa att det handlar om fingerade namn. Vi har valt att 

använda fingerade namn på samtliga systrar just av respekt för den enskilda människan. Alla 

intervjuade nunnor är svenskfödda, med undantag av syster Gabriella som ursprungligen 

kommer från Nya Zeeland, och är således svenska medborgare. Genomsnittsåldern för de 

systrar studien omfattar ligger på cirka 59 år. Vid inträde i kloster har systrarna en 

genomsnittlig ålder på cirka 27,2 år och genomsnittet för hur länge en syster varit i kloster är 

beräknad till 30,6 år.3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Dessa uppgifter baseras på fakta som systrarna själva uppgett. 
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7 Bakgrund 
 
Inom svenskt kristet liv har det alltid funnits människor som valt att leva i kyskhet, fattigdom 

och lydnad för evangeliets skull. Reformationen tog dock avstånd från klosterväsendet vilket 

innebar att staten konfiskerade klostrens egendomar i de reformerade länderna. Idag finns det 

åter kloster och kommuniteter i evangeliska kyrkor, men fortfarande i ganska liten skala4. 
Vidare skiljer man i Sverige inte alltid mellan egentliga kloster och konvent, kongregationer 

och ordnar. Till de egentliga klosterordnarna räknas dock enbart Benediktinorden, 

Cisterciensorden, Kartusianorden, Birgittinerorden, Johannitorden och Helgeandsorden, vilka 

vi finner inom den katolska kyrkan. Mariadöttrarna som grundades av Gunvor Norrman finns 

idag både i Svenska kyrkan och katolska kyrkan, men är född ur en luthersk kallelsetanke. 

Mariadöttrarna delades i två grenar varav en konverterade 1988 och är nu en katolsk 

benediktinisk klostergemenskap, medan den andra grenen av Mariadöttrarna finns i de 

lutherska folkkyrkorna i Sverige, Danmark och Finland.5  

     Uppgifter från Svenska kyrkans hemsida visar att medlemsantalet i Svenska kyrkan 

minskat drastiskt under de senaste trettio åren. 1972 inträdde 1 560 personer i Svenska kyrkan 

vilket motsvarar 0.40% medan utträdet låg på 6 406 personer, det vill säga 0,08 % av 

befolkningen. Motsvarande siffror samma år är för dop 90 749 stycken (80,8 %) samt 

konfirmation 78 925 stycken (76,3 %). År 2004 visar statistiken att inträde till Svenska 

kyrkan minskat och ligger på 5136 (0,26 %) och utträde visar på 79031 personer, 

motsvarande 1.12%. Statistiken visar vidare att 69110 (68,5 %) barn döpts år 2004 och 46205 

ungdomar (37.6%) konfirmerats samma år.6  

     Motsvarande siffror för Svenska katolska kyrkan som hade 80500 registrerade medlemmar 

år 2005, är att utträdet minskat från 2010 stycken år 2003 till 875 stycken år 2005. Barndopen 

har ökat från 1084 till 1173, och konfirmationerna har minskat från 839 till 680 under samma 

period.7  För övrigt har katolska kyrkans medlemsantal ökat över hela världen, (med undantag 

för Europa) med sammanlagt 15 miljoner medlemmar mellan år 2002-2003.8 Denna statistik 

är intressant att ta del av då den också visar att även de ordensanslutna9 inom katolska kyrkan 

                                                 
4 www.svenskakyrkan.se 
 
5 http://www.radiovaticana.org/scandinavo/boklaghe.htm  
6 http://www.svenskakyrkan.se/statistik/pdf/inuttraden.pdf  
7 http://www.catholic.se/press/faktaomstiftet.asp  
8 http://www.catholic.se/press/faktaomkyrkan.asp  
9 Till detta räknas samtliga katolska ordnar, inte enbart klosterordnar 
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som 2003 uppgick till 215 personer, hade minskat till 204 i antal år 2005. Detta leder 

naturligtvis vidare till ytterligare frågor eftersom katolska kyrkan i sina uppgifter inte lämnar 

någon information om det är någon särskild typ av orden där de anslutna minskat eller om 

siffrorna är liknande inom samtliga ordnar. Hur stor vikt går det exempelvis att lägga vid 

möjligheter till utbildning i ett liv inom en orden eller ute i samhället, i övriga Europa kontra 

Sverige?  

 
7.1 Katolska kyrkan 
 
Historiskt härstammar den katolska kyrkan från den västromerska rikskyrkan.  Epitetet 

romersk har en historisk innebörd: alltifrån aposteln Petrus har Roms biskopssäte haft en 

central ställning i kristenheten. Både aposteln Petrus och Paulus dog enligt traditionen 

martyrdöden i Rom. Katolska kyrkan ser Petrus som den förste biskopen i Rom, och påvarna 

är alltså hans efterföljare. Kyrkan har dessutom alltifrån äldsta tid betecknat sig som katolsk, 

alltså allmän, universell. Dess uppdrag gäller hela världen, inte bara en nation. 

     Katolska kyrkan är apostolisk, det vill säga den ser sina biskopar som en fortsättning på 

Kristi apostlar, eller lärjungar. Genom biskopsvigningen fortsätter den apostoliska 

successionen från biskop till biskop och vidare till prästerna genom historien. Den katolska 

kyrkan tolkar Kristi vilja på så sätt att det i biskopskollegiet ska finnas en som, i Petrus 

efterföljd, svarar för dess ledning och därmed tjänar kyrkans enhet. Påvens ”Petrustjänst” ska 

garantera att kyrkan förblir enhetlig trots spridningen över hela världen, och att tron förmedlas 

oförfalskad. Den katolska trosläran grundar sig på både Bibeln och kyrkans tradition. Den 

katolska trosbekännelsen bekänner tron på den ende och treenige Guden (Fadern, Sonen och 

den helige Ande), och Jesus Kristus ses som Guds son och människornas frälsare. (Den 

Nicenska och den Apostoliska trosbekännelsen). Katoliker förväntas gå i mässan varje söndag 

och de flesta katoliker i Sverige firar mässa enligt den latinska riten. 

     Katolska kyrkan har sju sakrament - de är tecken och medel med vilka den Helige Ande 

sprider Kristi nåd. De är dop, eukaristi (nattvard), bikt, bekräftelse (konfirmation), äktenskap, 

prästvigning och de sjukas smörjelse. Samtliga har sin upprinnelse i Nya Testamentet. Som 

katolikerna ser det är varje människa som lever och dör i Guds nåd ”helgad”. Människor som 

stått särskilt nära Gud under sina liv kan helgonförklaras av påven och blir då en förebild för 

andra kristna. Martyrerna, de första kristna som dog för sin tro, är kyrkans första helgon. 

Exempel på andra helgon är Franciskus, Dominicus, S: t Erik, och Sveriges världsberömda 
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heliga Birgitta från Vadstena. Som katolska kyrkan ser det bildar levande och döda en 

gemenskap av själar och därför är det vanligt att katoliker ber helgonen att framföra deras 

böner till Gud.  Främst bland helgonen är Guds moder jungfru Maria som nästan varje katolsk 

kyrka eller kapell har en bild eller staty av. Jungfru Maria var den som födde och uppfostrade 

Guds son och hennes roll i världshistorien anses således vara unik. Hon är en stor förebild och 

eftersom hon står Kristus så nära ber katolikerna ofta om hennes förbön. Det är dock värt att 

notera att katolikerna endast tillber Gud!10 

  

7.1.1 Klosterrörelsen 

 
Klosterrörelsen uppstod i Egypten redan under 300-talet och det första klostret grundades där 

av Pachomios som också skrev en klosterregeln för livet i klostren. Under medeltiden spreds 

den latinska kristendomen över hela västra och norra Europa. Under denna tid formades 

teologin av skolastiken, framför allt av teologen Thomas av Aquino. Då bildades också olika 

typer av klosterordnar som kom att få stor betydelse11. De västerländska kloster som då slöts 

samman i klosterordnar fristående från stiften hade klostret i Monte Cassino, grundat av 

Benedikt av Nursia, enligt traditionen år 529, som förebild. Själva ordet kloster12 kommer 

troligen från latinets claustrum som betyder inhägnat område. Klosterområdets inre del, den 

så kallade klausuren (vanligen innanför en mur), får inte utan särskilt tillstånd beträdas av 

utomstående. Nunnorna får heller inte lämna det begränsade området, klausuren, utan tillstånd 

från abbedissan och får heller inte utföra arbeten utanför klostrets tomtgränser. 

 
7.2 Birgittinerorden 
 
Birgittinerordern bygger på Den helige Frälsarens regel, Ordo Sanctissimi Salvatoris13 och 

grundades av den heliga Birgitta, Sveriges skyddshelgon. Jämte Kristus stod jungfru Maria 

som en central gestalt i Frälsarorden och fungerade även som inspirationskälla för det andliga 

livet.14 Den heliga Birgitta hade i en vision fått i uppdrag av Kristus att grunda denna helt ny 

orden. Det första godkännandet av ordensregeln fick den heliga Birgitta den 5 augusti 1370 i 

en bulla utfärdad av påven Urban V. Det stadgades då att två kloster tillhörande den nya orden 

                                                 
10 www.katolskakyrkan.se/birgitta   
11  http://kallelse.rkkweb.nu/Mariadottrarna.htm  
12 Ordet kloster betyder avskild plats 
13 O. Ss. S 
14 Rajamaa, R. 1992. S. 44. 
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fick anläggas vid Vadstena; ett kloster för munkar och ett kloster för nunnor och de skulle 

underställas Augustinusregeln. Det speciellt birgittinska var att systrar och bröder levde i 

samma kloster, fast i skilda avdelningar. Heliga Birgitta kallar sin stiftelse ”en vingård till Vår 

Frus ära, i vilken Guds vänner, män och kvinnor, skall verka tillsammans15”. Orden spred sig 

snabbt och runt år 1500 fanns det över 25 birgittinkloster i Europa, bland annat i England, 

Finland, Estland, Danmark, Polen, Holland, Tyskland och Italien. 

 

7.2.1 Vadstena kloster 

 
Den 1 maj 1346 utfärdade Kung Magnus ett testamente där han lovade skänka Vadstena slott, 

med underordnade gårdar till den heliga Birgitta, med rätt att omvandla det till det kloster som 

skulle byggas i Vadstena till Gud och jungfru Marias ära. De första klosterinvånarna samlades 

i Vadstena 1374 kring den heliga Birgittas dotter Katarina, som kom att bli den första 

abbedissan i Vadstena. Klostret invigdes den 23 oktober 1384 och fungerade som ett 

dubbelkloster för både munkar och nunnor. Munkarnas och nunnornas skilda boningshus på 

klosterområdet centrerades kring den gemensamma kyrkan. Under den första tiden bestod den 

av en enklare träkyrka, men år 1430 stod klosterkyrkan färdig. Den heliga Birgitta hade själv i 

detalj bestämt hur kyrkan och klostret skulle se ut och hur klostret skulle vara organiserat.  

     Klostret gynnades av kungahuset ända fram till Gustav Vasas tid. Vid reformationen 

övergav dock Gustav Vasa katolicismen och införde istället protestantismen i Sverige. Enligt 

den protestantiska läran skulle inte kyrkan och klostren ägna sig åt den världsliga makten, 

utan endast åt andliga frågor, varför kloster stängdes vartefter som under 1500-talet och 

klostrens rikedomar övertogs av kungen. Vid riksdagens samling i Söderköping 1595 beslöts 

att alla katoliker måste lämna Sverige, och hertig Karl lät stänga det sista kvarvarande klostret 

i Sverige, Birgittaklostret i Vadstena.  

     S: ta Birgittas nutida kloster invigdes den 23 juni 1973, till 600-årsminnet av den heliga 

Birgittas död. Förutom klostret finns klosterkyrkan och gästhemmet på området. 1998 

erkändes S: ta Birgittas kloster i Vadstena av ordenskongretationen i Rom som självständigt 

priorat. 1999 utnämnde påven den heliga Birgitta till ett av Europas 

skyddshelgon/skyddspatron16. 

 

                                                 
15 http://www.sanctabirgitta.com/underniva/fakta/fakta_visa.asp?ID=230  
16 www.sanctabirgitta.com  
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7.2.2 Birgittasystrarna 
 
Idag finns det tolv katolska nunnor, postulanter17 och noviser18 medräknade, från sex olika 

länder i S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae i Vadstena. De lever i enlighet med den heliga 

Birgittas klosterregel samt den mycket äldre Augustinusregeln. Detta beror på att det från och 

med år 1215 inte var tillåtet att komma med nya klosterregler, utan alla nystiftade ordnar fick 

ta en redan existerande och istället ha egna tillägg. I S: ta Birgittas kloster följer systrarna 

alltså Augustinusregeln och har den heliga Birgittas konstitution som tillägg19.  

     I klostret är det abbedissan som bestämmer, och hon väljs för en sexårsperiod. Själva 

beskriver systrarna sig såhär: "Vi är monialer20 i ett kontemplativt kloster med sträng klausur 

och med en viss begränsad apostolisk verksamhet genom att vi driver ett gästhem och tar 

emot studiebesök.” ”Vi vill skapa en miljö där människor kan finna ro".21  Systrarna följer en 

dagordning enligt den gamla klosterrytmen, vilken innebär bön – arbete – bön, vilket i sig 

visar att bönen är det som prioriteras hos Birgittasystrarna och som även tydligt tar sig i 

uttryck i de gemensamma tidegärderna22 som äger rum under bestämda tider. Eftersom bönen 

är det viktigaste inom Birgittinerorden kallas klostret i Vadstena för ett kontemplativt kloster.   

     En dag hos Birgittasystrarna börjar 6.30 med enskild meditation. Klockan 7.15  är det 

laudes och ters i koret som sedan klockan 8.00 följs av frukost i tystnad och därefter arbete av 

olika slag i gästhem och kloster. 11.15  är det non och 11.45 middag under högläsning, följt 

av en timmes fritid. Därefter följer arbete samt undervisning för de systrar som är under 

utbildning. 15.15 samlas systrarna för samvaro fram till 16.00  då andlig läsning tar vid. 16.25 

är det tid för vesper och 17.15 nattvardsgudstjänst. 18.30 äter systrarna kvällsmat under 

högläsning, 19.30 completorium följt av fri tid fram till sängs. Det ska vara  

absolut tyst i klostret efter 21.00. Vart fjärde år får systrarna tillåtelse att lämna klostret under 

en veckad tid, för att besöka sina respektive familjer. 

     För att bli nunna i S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae i Vadstena krävs det idag att man är 
fyllda 25 år. Den första tiden är en prövotid och vägen från postulant via novis och slutligen 
invigd nunna, beräknas till en tid av cirka åtta år.  Birgittasystrarnas dräkt är idag, liksom på 
                                                 
17 Postulant (av latinska postulo "begära"/"önska") kallas den person som genomgår en prövotid i ett kloster utan 

att ännu vara novis. 
18 Man avlägger tidsbegränsade klosterlöften 
19 www.sanctabirgitta.com  
20 Monial: av grekiskans monachos med betydelsen den som lever ensam. 
  
21 www.birgittaskloster.se  
22 Tidegärdsbön – laudes, ters, non, vesper samt completorium. Namnen på tidebönerna vittnar om tiden för bön 

och är namngiven därefter.   
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den heliga Birgittas tid, grå med vitt dok, svart slöja och vit krona med fem röda prickar som 
symboliserar Kristi fem sår.   
 

7.3 Benediktinerorden 
 
Efter denna redogörelse av Birgittasystrarnas liv samt en kort historik därav, följer en kort 

sammanfattning av Benediktinorden som bland annat ligger till grund för Mariadöttrarnas 

orden i Heliga Hjärtats kloster, vilket senare redovisas under punkterna 7.3.1 samt 7.3.2.  

     Benedikt av Nursia (år 480-547) anses som det västerländska munkväsendets grundläggare.  

Den ordensregel eller levnadsordning, som han där utarbetade och föreskrev och den plan för 

livet som han etablerade för dessa munkar är känd som Benedikts regel. Regeln kan 

sammanfattas i Benediktinerordens motto: pax, "frid/fred". Benedikts regel går i huvudsak ut 

på att främja en allvarlig praktisk kristendom. En sträng ordning skulle hållas och ingen skulle 

upptas i orden utan att först ha genomgått ett års prövning, ett novitiat. Därefter skulle den 

inträdande ge edlig försäkran om att stanna i klostret under hela sitt liv och punktligt lyda sina 

förmän, framför allt abboten såsom Kristi ställföreträdare. Likaledes måste han utlova 

försakelse av all jordisk egendom samt iaktta ständig kyskhet.  

     Munkarnas och nunnornas liv indelades i regelbundna perioder av sömn, bön, läsning i 

heliga skrifter, vila och fysiskt arbete. Under senare perioder flyttades tyngdpunkten från 

jordbruk, hantverk och annat fysiskt arbete till mer intellektuellt arbete. Benedikts gemenskap 

grundade till sist klostret i Monte Cassino, mellan Rom och Neapel, med familjen som modell 

för klosterlivet som sådant. 

 
 
7.3.1 Heliga Hjärtats kloster 
 
Mariadöttrarna, Ordinis Sancti Benedicti23, som tillhör katolska kyrkan och Benediktinorden, 

har sitt ursprung och sina rötter i en livsrörelse: Mariadöttrarna av Den Evangeliska 

Mariavägen, där en vision om Heliga Hjärtas Kloster växte fram. Livsrörelsen började i 

Vallby, Enköping på 1930-talet och Paulina Mariadotter (Gunvor Paulina Norrman 1903-

1985) inspirerade till det klosterliv som tog form. Det marianskt-benediktinska klosterlivet i 

Heliga Hjärtas kloster levs utifrån den helige Benedikts regel under Guds Moders beskydd. 

Tre väsentliga element bestämmer dagsrytmen: bön, andlig läsning och arbete. Arbetet sker 

                                                 
23 O. S. B. http://atlas.osb-international.info/index/en.html  
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inom klosterområdet i en stillhetens och samlingens atmosfär. Det innebär bland annat arbete 

i tjänst för gemenskapens dagliga liv, arbete med grönsaksodling, i ljusverkstaden, med 

sömnad av kyrkliga textilier, i bokbinderi, med konstnärligt arbete samt mottagande av gäster. 

Gäster söker sig till klostret för stillhet, vila, själavård, samtal, reträtt och för att få ta del av 

klostrets regelbundna gudstjänstliv. S: ta Marias kyrka ligger i klostret och är invigt till 

"Maria - kyrkans moder"24.  

 

7.3.2 Mariadöttrarna 
 
Mariadöttrarna etablerade sig 1964 i Vadstena och konverterade till den Romersk-katolska 

kyrkogemenskapen 1988. 1998 flyttade de ca 20 benediktiniska Mariadöttrarna från Vadstena 

till det då nybyggda Heliga Hjärtas kloster i Borghamn vid Omberg utanför Vadstena. Denna 

flytt, kombinerat med byggnationen av ett nytt kloster, var av största vikt då systrarnas gamla 

byggnader var dåligt utrustade.25 Ann-Kristin Eriksson nämner i sin studie ”KLOSTERLIV I 
SVERIGE Klosterväsendets plats i Sverige på 1500-talet, 1950-talet och 1990-talet”, att 

antalet systrar ökade markant runt 1997 och att systrarna då blev för trångbodda.26 I Ann-

Kristins studie anges, av syster Katarina, en möjlig orsak till ökningen vara ”att klosterfolket 

förvaltar en urgammal beprövad tradition som visat sig hålla genom alla tider och 

förändringar”.27 

Den viktigaste uppgiften för Mariadöttrarna i klostret är att vara, och hela livet förbli, sökare 

av Gud och att vårda och leva bönens liv. Förutom bönen och den andliga läsningen består 

dagen till stor del av olika arbetsuppgifter, alla inom klosterområdet. Varje arbetsplats räknas 

dock som ytterligare en plats att möta Gud och att genom arbete tjäna honom och vara 

medskapare i det stora livsverket. Dagsordningen hos Mariadöttrarna ser ut som följer; 

Laudes 6.30, Mässa Vardagar 7.30, Mässa söndag och helgdag 8.00, Ters 9.00, Sext 11.45, 

Vesper 17.00 samt Completorium 20.15.28  

   

 
 
 
                                                 
24 http://kallelse.rkkweb.nu/Mariadottrarna.htm  
25 Eriksson, A-K. 1997. S. 15 
26 Eriksson, A-K. 1997. S. 15 
27 Eriksson, A-K. 1997. S. 15 
28 http://kallelse.rkkweb.nu/Mariadottrarna.htm , www.catholic.se  
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8 Undersökning 
 
Efter genomgången behandling av punkterna under bakgrund där vi tagit fasta på de mest 

elementära delar vi anser nödvändiga för att till fullo kunna sätta sig in i studien, går vi nu 

vidare in på undersökningsdelen där vi presenterar de olika systrarna och deras svar på 

intervjufrågorna. Syster Gabriella och syster Maria finner vi i S: ta Birgittas Kloster Pax 

Mariae i Vadstena och syster Cecilia, syster Katarina och syster Magdalena tillhör 

Mariadöttrarna vid Heliga Hjärtats Kloster i Borghamn. 

      

8.1 Vilken betydelse har den religiösa bakgrunden/uppväxten för systrarnas val? 
 
Syster Cecilia kommer från en familj som var mycket engagerad i Svenska Kyrkan. Hon 

deltog själv i många barn- och ungdomsgrupper, samt kyrkokören. En tid gick hon dessutom i 

Filadelfias (Pingstkyrkans) söndagsskoleverksamhet. Hon kände aldrig något krav på kyrkligt 

engagemang, utan det föll sig naturligt för henne. Vid ungefär 19 års ålder visste hon att hon 

ville bli nunna. Det sista avgörandet, berättar hon, kom någon gång efter Estonia-katastrofen. 

En av hennes bästa vänner (som en gång beskrivit sin mission/vittnesresa som det lyckligaste 

hon gjort) var ombord på färjan och var en av de omkomna. Steget hade syster Cecilia tagit 

ändå menar hon, men det var då hon beslutade sig. Hon vet att det är relativt vanligt att systrar 

avbryter sin novisutbildning men samtidigt är novistiden tänkt att vara en prövotid. 

     Syster Cecilia tror på ett liv efter döden och på Herrens uppståndelse. Hon anser att livet är 

en plats där hon får öva sig i att leva helt för Honom. Hon kan här och nu leva i lyhördhet och 

i tillbedjan inför Honom, och hon tror på alla människors lika värde. Gud älskar alla, goda 

som onda och vi borde egentligen leva mer i kärlek till varandra, säger hon.  

 

Syster Gabriella kommer från Nya Zeeland och hon är född och uppvuxen i ett katolskt hem. 

Hon säger att hon lärde sig väldigt mycket av sin far när de gick i kyrkan på söndagarna. På 

Nya Zeeland ingår det i skolutbildningen att lära sig om de olika helgonen och varje morgon 

var det någon som fick läsa och berätta om dagens helgon. Namnsdagskalendern var 

dessutom fylld med namn efter kända helgon. Även i Sverige såg kalendern ut på det viset, 

ända fram till 60-70 talet, berättar syster Gabriella. Vidare visste till exempel Syster Gabriella 

att den fjärde oktober var det Franciscus, att han var en munk från Assisi och han pratade med 

fåglarna, vilket barnen tyckte var jättehäftigt.  Hon visste dessutom att den sjunde oktober var 
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det Birgitta från Sverige, som hade åtta barn. Det tyckte barnen också var häftigt och 

relaterade det till att det då fanns det alltid någon att slåss med. Syster Gabriella insöp all 

information hon fick, och allt eftersom hon blev äldre tyckte hon mer och mer om helgonen 

som individer och personer. När hon var sex år visste hon att hon ville bli nunna, men ändrade 

sig sedan och ville bli lokförare. Åren gick och livet med och syster Gabriella hann bli 

trettiotre år innan hon gick i kloster. Hon hade bott på klostret i ett halvt år innan hon 

berättade det för sin familj. Hennes far var tyvärr död, men hennes mor blev väldigt glad över 

nyheten.  

De första 11 månaderna tillbringar flickan/kvinnan som novis i klostret i sina egna kläder, 

berättar syster Gabriella. Efter den tiden ber flickan om att få bära klosterklänningen. Hon får 

dessutom en vit huvudbonad. Men hon är fortfarande bara en ung flicka som kan gå hem, eller 

bli hemskickad. Efter ytterligare två år som ägnats åt studier och arbete får hon, om hon ber 

om det, avlägga löftena. De är bindande i tre år och nu kan endast biskopen lösa henne från 

dem. Under denna period fördjupas studierna och hon har möjlighet att fråga sig själv om 

detta är den rätta vägen. Tre år senare förnyar hon löftena i ytterligare två år. När sammanlagt 

åtta år har gått är det dags att lova Gud att leva ensam för honom i detta kloster intill döden. 

Flickan får sin Birgittakrona och klosterringen och är därmed fullvärdig nunna.  Enligt syster 

Gabriellas beräkningar avbryter ca 50 % sin novisutbildning. Det är ganska lätt att se vilka 

som kommer att stanna, menar hon. Vidare säger sig syster Gabriella kunna avgöra det redan 

efter ungefär sex veckor. Hon berättar att de som sover gott, äter gott, tycker om hårt arbete 

och gillar hennes dåliga skämt, de stannar. De som däremot är kinkiga med maten, har 

problem med sängen som är för lång, för kort, för mjuk, för hård - de blir inte kvar.  

Syster Gabriella tycker att livet är en underbar gåva, och att det är något så hemlighetsfullt 

med det. Från den dag man blir till är man en individ med alla rättigheter en individ har, säger 

hon. Dessutom är människan unik för det finns inte en annan i världshistorien som är likadan, 

konstaterar hon. ”Man är skapad av Gud i hans avbild och man ska mötas med den respekt, 

som man som en individ skapad av Gud har rätt till, med allt vad det innebär”, säger syster 

Gabriella. Även om man är gammal och skröplig så är livet helt underbart menar hon. Hon 

anser vidare att till döden säger man, ja tack. Den förbereder man sig för hela livet, särskilt i 

ett kloster. ”Det är inte så att man går och tänker Åh Herregud, jag måste dö sedan”, säger 

syster Gabriella, ”utan man tänker att det kommer att bli en fin sak”. Man måste dock vänta 

tills tiden är inne, för tiden är också en gåva från Gud och därför är det viktigt att man 

använder den väl, menar hon. Syster Gabriella tror att döden liknar födseln – att man är lite 
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pirrig och förväntansfull. ”Det är man nog också när man föds eftersom man kommer från den 

mest skyddade miljö man kan tänka sig, och blupp så föds man till en helt främmande miljö 

och ska dessutom börja andas själv”, säger hon. 

     Syster Gabriella berättar vidare och nämner en mamma till en av systrarna. Hon var 

väldigt sjuk och hade beställt färdtjänst för att åka till apoteket. Men när chauffören kom och 

ringde på var det ingen som öppnade, så han meddelade larmcentralen. När de kom och 

öppnade dörren hittade de kvinnan död på hallgolvet. ”Istället för att ta taxin till apoteket hade 

hon farit till himmelen”, säger syster Gabriella. Även om man en sådan gång känner en 

naturlig sorg och ledsenhet ska man unna en människa hennes död, säger syster Gabriella. 

Systrarna tyckte att hon fick en fin död och det var de tacksamma för. 

 

Syster Katarina är uppvuxen i ett kristet hem och hennes farmors djupa tro har varit en 

förebild för ett äkta kristet liv. Detta har haft avgörande betydelse för hennes eget kall. 

Farmodern tog allt ur Guds hand och litade på Honom till fullo. Hon levde sitt liv i bönearbete. 

Vid 19 års ålder visste syster Katarina att hon ville bli nunna. På en kristen ungdomskurs 

uppfattade hon Guds kallelse att leva helt för Honom, och att livets mening är att ständigt 

söka djupare efter Gud. Om novistiden säger hon att det är en tid för prövning, både att pröva 

och att prövas, om detta är det rätta sättet att tjäna Gud.  

     Syster Katarinas syn på liv och död är att Gud är hennes ursprung och hennes livs mål. 

Hon är av Gud, och på väg tillbaka till Honom. Jordelivet är till för att älska och tjäna Honom 

i ett liv i bön och arbete. Döden innebär en övergång från en existensform till en annan, menar 

hon, där döden är slutpunkten för det jordiska livet. I döden kallar Gud människan till sig, och 

för den som tror på Kristus blir inte livet utsläckt utan förvandlat, menar syster Katarina. När 

den jordiska boningen brutits ned finns en evig boning beredd åt oss i himmelen.  

 
Syster Magdalena kommer från en normalsekulariserad svensk familj. Hon var runt 18 år när 

hon visste att hon vill bli nunna. Det var en växande inre övertygelse som sa att som nunna 

skulle hon bli hel och nå sitt livs bestämmelse. Syster Magdalena säger att det förekommer att 

en del avbryter sin novisutbildning, men det är inte särskilt vanligt. Det där kan skifta från 

kloster till kloster, menar hon, eftersom olika praxis gäller i olika kloster. I det kloster syster 

Magdalena tillhör, lär de känna varandra ganska väl innan inträdet vilket rätar ut en hel del 

frågetecken före. 
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Om döden säger syster Magdalena att människan har fått sitt liv av Gud och hon ska förvalta 

det i kärlekens tjänst. ”I döden lämnar vi vår tillfälliga boning (kroppen) och överlåter oss i 

den barmhärtiga Andens tjänst”, säger hon. 

 

Syster Maria kommer från vad de flesta nog skulle kalla en normalsekulariserad familj. 

Hennes mor säger att hon bett aftonbön med henne, men det är inget som syster Maria själv 

har något minne av. Det hon däremot minns är de sånger ur Fosterlandsstiftelsen sångbok som 

sjungits i familjen under uppväxten. Sina föräldrars syn på kyrkan beskriver hon som 

komplicerad. De hade båda fått för mycket under uppväxten och troligtvis uppfattat mer av 

förbuden än av glädjen.  

     Syster Maria är döpt som liten, men har sedan inte varit aktiv inom kyrkan förrän vid tiden 

för konfirmationen. Det var vid den tiden (14-års ålder) som syster Maria blev medvetet 

kristen och visste att Gud kallade henne till någonting. Under åren som följde blev detta 

någonting mer konkret tills bara ett val återstod – klostret. Tanken på att bli nunna började 

dyka upp vid 18-års ålder berättar syster Maria, men just då var det inte det hon ville göra i 

livet. Det slutgiltiga beslutet kom, efter mycket velande fram och tillbaka, åtta år senare. 

Romantiska idéer om klosterlivet håller inte i konfrontationen med verkligheten menar hon, 

det måste finnas en djup längtan och motivation för att stanna i klostret. Syster Maria berättar 

vidare ett det inte är speciellt vanligt att noviser avbryter, utan att det är vanligare att någon 

istället lämnar under postulatet. Både postulant och novis är ju obundna av löften och står 

alldeles i början av sin utbildning, säger hon.  

     Syster Maria beskriver kortfattat livet och döden som beroende av varandra. Hon menar att 

om man inte vågar se sin egen dödlighet, vågar man inte leva fullt ut. När en människa lever 

medvetet i livet räds hon inte döden. Vidare ser syster Maria som kristen livet som en gåva, 

något som ska förvaltas liksom den jord vi lever på och att växa och mogna i. Hon beskriver 

det på ett vackert sätt som barnets liv i livmodern där barnet omfattar omvärlden med sina 

sinnen, men inte kan föreställa sig livet utanför. ”Liksom födelsen är jobbig, kan döden bli 

det” säger hon, ”innan vi fötts in i det nya livet, som börjar redan här”. 

 

8.2 Vad har systrarna för syn på samhället kontra klosterlivet? 
 
Från samhället utanför klosterlivet kan Syster Cecilia känna att hon längtar efter många ytliga 

saker som för andra är helt naturliga, men egentligen saknar hon ingenting. Hon har allt hon 
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behöver för sitt uppehälle och sitt inre liv. Hon har flera gånger haft en längtan till livet 

utanför berättar hon, men det har aldrig varit bestående. Hon säger att frestelser, prövningar 

och svårigheter kan göra att man ibland tvivlar. Hon säger att det lättaste med klosterlivet är 

att hon vet att hon är förpliktigad till tidebönerna. Hade hon levt någon annanstans hade syster 

Cecilia inte vetat om hon kunnat ha så mycket självdisciplin att hon bett alla tideböner som 

hon innerst inne vill göra. Det svåraste med klosterlivet enligt syster Cecilia är att hålla fast 

vid inriktningen på Herren och inte fastna i själviskhet om egna önskningar och behov. Det 

svåraste är att försaka sig själv. Hon tror att Gud har kallat henne att leva helt för Honom, att 

ge sitt liv, sin kraft, allt som är hon, för att på det sättet visa hans existens, och på att ett liv 

helt i Guds tjänst är möjligt. Syster Cecilia tror att det är det enda sättet för henne att bli 

lycklig. 

     Den orden hon tillhör har hon valt för att hon kände sig mest hemma där, med liturgin och 

i bönen. När hon första gången mötte de andra systrarna visste hon att det var rätt och att Gud 

kallat henne dit. Under novistiden upplevde syster Cecilia många prövningar och svårigheter 

som hade med inväxandet i kommuniteten att göra, men också med att lära känna sig själv 

och att kunna avgöra om och att detta var hennes kallelse. När invigningen kom var det en 

mycket lycklig dag som hon fick dela med sin familj och sina vänner, berättar hon. Att leva 

för Gud, och att hela livet stå i Hans tjänst, är det viktigaste med nunnelivet tycker syster 

Cecilia. 

 

Från tiden innan klosterlivet saknar Syster Gabriella framförallt bilen, även om de har en bil 

på klostret för att använda när de ska göra ärenden. ”Det var underbart att kunna ta bilen och 

åka på en tur till Uppsala eller Gävle, man var så fri”, säger syster Gabriella. Just bilen är 

något hon berättar att hon saknade jättemycket i början. Om hon måste åka till sjukhuset 

någon gång passar hon gärna på att kolla lite extra i damtidningarna i väntrummet.  I början 

var det också jobbigt att veta att hon inte kommer att få några barn men ändå ville hon avstå 

från familjebildning för att alltid finnas till, endast för Gud. ”Man vill alltid vara disponibel”, 

säger hon.  I syster Gabriellas ålder börjar det kännas tufft att heller inte ha några 

barnbarn. ”De är ju livets efterrätt”, säger hon. ”Man måste alltid kämpa mot sin egen libido29 

och istället rikta den energin mot Gud och med bön, övning och fasthet fungerar det bra”, 

säger syster Gabriella. 

                                                 
29 Libido betyder självisk lust eller drift. Ofta med sexuella förtecken. 
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     Lydnaden i klostret betyder inte att de omyndigförklarat sig själva, utan syster Gabriella 

säger att det egentligen är väldigt modigt att våga lämna över sin fria vilja i en annan 

människas händer, och lova Gud att följa den människans röst som vore det Guds egen röst.  

”Vi har rätt att ifrågasätta och säga att vi inte kan, men här hos Birgittasystrarna har det aldrig 

hänt eftersom vi verkligen har en helt fantastisk abbedissa”, säger syster Gabriella. 

Birgittasystrarna har dessutom ett fjärde löfte: att stanna i klostret tills de dör. De får dock, 

efter att först ha bett om lov, följa med sina lungor till doktorn som syster Gabriella uttrycker 

det, och även göra nödvändiga ärenden, annars ska de stanna på området. ”Vi känner varandra 

genom Gud, lika bra som en röntgenplåt, på både gott och ont”, säger hon.  

     Birgittinerorden har en 8 år lång prövotid innan invigningen till nunna sker och det krävs 

att man är 25 år och har en utbildning innan det är möjligt att påbörja sitt postulat. Exempel på 

utbildade medlemmar i S: ta Birgittas kloster är: en ingenjör, en etnolog, en konstnär, en 

sjuksköterska, en sjukgymnast, två sömmerskor, en läkare och en lärare.  

Syster Gabriella vill också nämna att den heliga Birgitta alltid hade en tanke med det hon 

föreskrivit. I en orden ska det vara 85 personer sammanlagt, 60 nunnor, 13 präster och 8 

bröder. Alla ska lyda under abbedissan. Talet 85 är detsamma som Jesus 72 lärjungar, plus de 

12 apostlarna och Paulus.   

     På frågan om vad hon tycker är lättast respektive svårast med klosterlivet svarar syster 

Gabriella att allting är lätt en bra dag, och en dålig dag är allting svårt, vare sig man är nunna 

eller inte. Hon menar att ingen seglar genom livet och tycker varje dag att allt är underbart. 

Syster Gabriella säger att klosterlivet är som ett äktenskap. Hon och Jesus är inte alltid 

underbart - det är som vilket lyckligt äktenskap som helst. I klostret älskar man varandra, man 

ber för varandra och man stöttar varandra. ”Ibland kommer en dag eller vecka när vi inte står 

ut med varandra, då får man gå ut med hunden, fast någon sån har vi ju inte, så man får gå åt 

sidan”, säger syster Gabriella. Hon säger vidare att man inte går i kloster av olycklig kärlek 

utan på grund av lycklig kärlek - en längtan efter att få vara med Gud. Hon berättar att fyra av 

nunnorna i klostret en gång i tiden jobbade som sommarflickor där, för att få lite fickpengar 

att gå ut och roa sig för, och gå på bio med sina pojkvänner. Men när de blev äldre så kom de 

alltså tillbaka och blev nunnor. 

     ”Min gamle vän Augustinus”, säger hon, ”som dog år 430 bidrog till beslutet att gå i 

klostret genom sina rader: Mitt hjärta finner ingen ro tills det vilar i dig”.  Syster Gabriella 

ville också finna den ro han skrev om, och den har hon funnit i klostret. Det gick dock inte 

över en natt. Livet hade tagit henne till Sverige och hon arbetade som lärare i Stockholm. 
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Syster Gabriella började fundera över varför Gud tagit henne hit. Hon säger att hon tänkte 

att ”Han kan väl ändå inte vara klok som vill ha mig i kloster”. ”Men så blev det”, säger hon 

och valet föll på Birgittinerorden. Syster Gabriella kände att hon hellre skulle vilja följa en 

helig kvinna än en helig man och hon kunde inte tänka sig en bättre kvinna att följa än den 

heliga Birgitta.  

     I ett Birgittakloster går man Hennes väg utan att vara några smådåliga kopior av henne, 

menar syster Gabriella. Men Birgitta har banat ut vägen för dem, en väg som är väldigt 

centrerad runt den lidande Kristus, törnekronan och hans mors, jungfru Marias medlidande 

(att hon led med honom). Det är också utmärkande för orden att de firar Kristus varje dag 

genom att ta nattvarden. Den heliga Birgittas bön, som går att finna bland hennes 

uppenbarelser30, står skriven ovanför klosterporten och vittnar också om att systrarna följer 

Hennes väg; ”Herre visa mig vägen och gör mig villig att vandra den”.  

   Det viktigaste för syster Gabriella med att vara nunna är att älska Gud och sin nästa, att se 

Kristus i varje människa och att ge honom vidare till varje människa hon möter. Sin egen 

novistid upplevde hon som förfärligt jobbig. ”Det berodde på omständigheterna i klostret och 

en oro som fanns”, säger hon. ”Det tog flera år innan det lugnade ner sig, men det var mycket 

nyttigt för mig eftersom det gjorde att jag blev väldigt tolerant”, säger syster Gabriella. 

Vidare säger hon att ”när man själv har haft det tufft, kan man lättare hjälpa och stötta andra 

som har det tufft”. Genom detta säger hon sig ha fått ett annat perspektiv på saker och ting 

och numera är populationen i klostret en helt annan och allt fungerar harmoniskt.  Syster 

Gabriella tycker att hennes invigning till fullvärdig nunna var befriande.  

                                                                                                                                            

Syster Katarina saknar inget väsentligt från livet utanför, utan tycker att detta liv motsvarar 

hennes hjärtas djupa längtan. Hon tycker att hon funnit en mening med livet på jorden. Livet 

utanför har aldrig lockat, utan i klostret har hon funnit sin plats i livet och känner sig mycket 

lycklig med detta liv. Att leva tillsammans med många människor med samma trosinriktning 

ger mycket glädje men medför också en del svårigheter, menar syster Katarina. ”Det 

viktigaste är att bejaka livet som det är, i alla skiftningar - det är att bli mogna människor”, 

säger hon. 

     Syster Katarina vill likt jungfru Maria ställa hela sig till Guds förfogande, tjäna och älska 

honom och sina medmänniskor. Redan i sin ungdom älskade hon Jesus över allt annat och 

                                                 
30 Rev. IV: 107  
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hörde hans kallelse. Att hon sedan valde Mariadöttrarna, tillhörande Benediktinorden berodde 

på att den motsvarade hela hennes hjärtas djupaste längtan efter ett liv i bönearbete, tro och 

lydnad i kyrkans tjänst. Benediktinerorden är en av västerlandets äldsta ordnar och har bestått 

i 1500 år, berättar hon. Det handlar om att söka Gud först och främst och inget får gå före 

bönen.  

     Syster Katarina berättar att novistiden var en tid i växande, att lära känna sig själv, att lära 

känna Gud genom bön, andlig vägledning och studier. Det innebar också att leva i en 

förpliktande gemenskap, ett gemensamt kristet liv i enlighet med Apostlagärningarna 2:42 

och 4:32. Det viktigaste för syster Katarina med att vara nunna är att leva det hon lovat i sin 

högtidliga profan och följa ordensregeln, som bland annat innebär att inte sätta något framför 

gudstjänsten och att älska Gud och medmänniskorna. 

 

Syster Magdalena tycker ibland att det är svårt att inte kunna disponera tiden som hon själv 

vill, som hon kunde innan klostertiden. Samtidigt inser hon att den fasta dagordningen är till 

stor hjälp för att hålla en andlig spänst. Hon har aldrig på allvar haft en längtan till livet 

utanför, inte när hon betänker vad hon har, men självklart kan flyktfrestelsen förekomma 

under dunkla dagar, säger hon. Hon har valt att bli nunna därför att Gud har kallat henne, och 

hon vill ge sitt liv helt åt Honom. Syster Magdalena säger att hon också hade en stor känsla av 

att hon måste förvalta sitt liv väl och inte bara låta åren flyta bort i meningslöshet. Orden hon 

tillhör har hon valt eftersom det är ett enkelt liv i bön och arbete, enligt Evangeliets 

vägledning, med både avskildhet och närhet till övriga världen. Benediktinerorden har också 

en historia från den odelade kyrkans tid, urkristendomen. Tiden som novis och invigningen 

upplevde syster Magdalena som en tid av inre växande, och en tid för att upptäcka vikten av 

vem Gud är och vem hon själv är. Det viktigaste med nunnelivet för henne är att få söka Gud. 

 

Syster Maria tycker inte att varken kyskhet eller fattigdom, som dock ibland kan väcka 

habegär, är det svåraste löftet. Det är istället lydnaden. Hon menar att det inte är lätt att avsäga 

sig självbestämmandet och underordna sig gemenskapens behov, att göra sig frivilligt 

beroende och samtidigt bevara ett vuxet ansvarstagande. Syster Maria säger att hon kan sakna 

naturen, skogen, vattnet, fjällen och den stillheten som är så läkande och befrämjar bönelivet. 

Ibland, säger hon, önskar hon sig fler tillfällen till ensamhet. Emellanåt, säger hon sig ha en 

längtan och hon fantiserar då om en röd liten stuga nära en strand någonstans med en brasa 

och en katt. Samtidigt säger hon att hon troligen skulle bli rastlös efter ett tag och finna att 
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hon saknar den mening som endast mässan och korbönen kan ge. Hon har valt att bli nunna 

just av kärlek till Kristus – eller snarare som svar på Guds kärlek till henne. Det viktigaste 

med att vara nunna, säger syster Maria är bönen i alla dess former. Bönen är ryggraden, att 

fira mässan är blodomloppet och själva livets centrum. Att sedan försöka omsätta detta i det 

dagliga livet är det som blir till klostrets dagliga rytm.  

     Den orden som syster Maria tillhör förklarar hon först som att det inte var hennes val utan 

att hon sparkades dit. Hon berättar vidare att det dock senare stämde överens med hennes 

kristna liv och hon ju även har sagt ja till det. Prövotiden som postulant och novis och de fem 

åren med tidsbundna löften innan invigningen upplevde syster Maria som en dubbel 

kulturkrock. Hon var i början enda svenska i en holländsk omgivning och dessutom nybliven 

katolik. Detta innebar inte bara ett nytt språk och nya seder, utan också andra sedvänjor och 

delvis nya tankesätt. Det var mycket som var nytt, men alla krockar tvingade henne att tänka 

och värdera om, vilket hon är tacksam för idag. Hon är också tacksam över att prövotiden är 

så lång eftersom hon menar att den behövs som mognadsväg. Sin invigning beskriver syster 

Maria som oerhört högtidlig och hon var mycket glad, samtidigt som hon visste att hon hade 

mycket kvar att lära och var/är långtifrån ”färdig”. 

 

8.3 Vad har klosterlivet för fungerande roll i dagens samhälle? 
 
Syster Cecilia tycker att nunnorna blir positivt bemötta och för det mesta med intresse ute i 

samhället - ibland dock med en viss oförståelse. Som klosterorden i den katolska kyrkan 

måste de stå fast vid den kristna kyrkans syn, vilket kan vara i motsats till samhället, säger 

hon. Detta gör att de ibland står utanför men hon tycker att de mer och mer har blivit en 

naturlig del av samhället. ”Det viktigaste är ändå inte att vara integrerad, utan att stå fast vid 

Kristus”, säger hon.  

     Syster Cecilia tycker att utvecklingen går mot ett opersonligt samhälle och att det går 

mycket fort och att vi ofta styrs av egoistiska värderingar, och glömmer bort 

medmänniskan. ”Mycket styrs av egna intressen och kärleken till nästa är en bristvara”, säger 

hon.  Syster Cecilia menar att det finns goda krafter, men att det kanske är för lite av dem och 

att vi har för lite mod att hålla fast vid värderingar. Hon tror och ber för att fler människor ska 

komma till tro. Vidare tycker hon att många äger mycket, både materiellt och frihetsmässigt, 

men saknar innehåll och mening. I tron på Gud tror hon att människan kan hitta det - en tro 

som kräver något av människan som inte går att köpa för pengar. Syster Cecilia är optimist 
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och tror att en vändning kommer att ske. Hennes syn på samhället menar hon, har dock inte 

bidragit till hennes val av livsväg. 

     I klostret lyssnar systrarna på radions lunch-eko. De har flera olika tidningar, och ibland 

men mycket sällan, ser de på TV-nyheterna, eller om det är något program som de anser är av 

intresse för dem. Sedan får de en hel del upplysningar om samhället utanför, via sina gäster 

och familjer. ”Genom andra Vatikankonciliet, förnyades och förändrades en del i kyrkan i 

stort, men också i ordenslivet”, säger syster Cecilia. Kanske har klosterlivet kommit till en 

större öppenhet men syster Cecilia tycker det är lite svårt att säga eftersom hon ändå är 

relativt ung och utveckling sker alltid och hela tiden. Klosterlivet är inte statiskt, menar hon, 

men förnyelse sker ju främst inifrån.  

 

Syster Gabriella berättar att när Birgittinerorden kom tillbaka till Vadstena år 1964, sade 

påven bestämt ifrån att det inte fick vara några galler för fönstren, som det tidigare alltid varit 

eftersom folk i Sverige skulle kunna tro att de var mentalsjuka. Gallren var från början en 

säkerhetsåtgärd, men också ett tecken på avskildhet. Nu skulle klostret dock vara öppet och 

systrarna skulle ta emot besök. I sin innersta kärna är ändå klosterlivet det samma, men 

systrarna är bra på att anpassa sig, menar Syster Gabriella. Vidare berättar hon att i ett 

Birgittakloster i Holland har systrarna tjänstefolk som sköter handlandet och annat som måste 

skötas på utsidan. Till och med tandläkaren kommer till klostret när det behövs. Vidare får de 

holländska systrarna sin inkomst från Philips som skickar in komponenter och tv-apparater 

som de sedan monterar. 

     Syster Gabriella säger att de blir mycket vänligt bemötta. Folk skojar och är väldigt glada i 

dem och dessutom är det nästan alltid någon som vill prata med en nunna. ”När de ser mig 

brukar de säga: Hej syster Gabriella”, säger hon samtidigt som hon förklarar det med att 

Vadstena är en relativt liten stad och systrarna är en naturlig del av den. Många av barnen går 

på systrarnas barntimmar och deras föräldrar, ibland även deras far och morföräldrar, har 

också gått där. Systrarna jobbar alltså med barngrupper, och så har de gästhemmet som är 

deras inkomstkälla. De ser det dock inte som något socialt arbete. Barngruppsverksamheten 

var mycket större förr och de hade även öppet för gymnasieungdomar, universitetsfolk och 

syföreningar. Systrarna ville att folk skulle få se vilka de var och att de skulle få ställa frågor 

till dem. ”Syföreningen tillexempel hade den mest fantastiska idé om att vi (nunnorna) sov i 

likkistor”, säger syster Gabriella. ”Då brukade jag svara att kistor är för dyra, det blir mycket 

billigare att sova i Ikea-sängar”, säger syster Gabriella. Vidare har några haft funderingar 
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kring huruvida de är renrakade under sina huvuddukar eller inte. Syster Gabriella säger 

menande att det inte finns några dumma frågor, utan vill man ha information så måste man 

våga ställa just ”dumma” frågor. Hon tycker det är väldigt roligt att de som nunnor nu är en 

sådan naturlig del av Vadstena. När hennes syster var på besök från Nya Zeeland fick syster 

Gabriella tillåtelse att ta bilen och åka upp till Stockholm och visa sin syster huvudstaden. De 

var i Gamla Stan, de såg vaktparaden och sedan gick de till Kungsträdgården för att äta. Då 

fick de inte mindre än fyra karlar efter sig och alla ropade på syster Gabriella, vilket 

förvånade hennes syster mycket. Nu visade det sig att männen var svenska präster allihop. 

När hon några dagar senare skjutsade sin syster till flygplatsen i Jönköping hände samma sak, 

en bekant man kom fram och pratade med syster Gabriella. Då sade hennes syster: ”Vad har 

du gjort egentligen? Alla verkar ju känna dig”. 

     Systrarna har även besinningshelger och retreat. Det är dagar i stillhet och bön. ”Vi 

behöver inte annonsera, det blir fullt ändå”, säger syster Gabriella. Det brukar vara kö till 

dessa helger och folk som varit med tidigare kommer gärna tillbaka och då har de ofta också 

en vän med sig, säger hon. Syster Gabriella säger vidare att det finns ett stort sug i det här 

landet efter andlighet. De som kommer är oftast inte katoliker och flertalet är inte troende alls. 

Det är dock inget de behöver prata om, om de inte vill - de är välkomna i vilket fall. Systrarna 

förväntar sig att gästerna som kommer ska gå på föredragen som systrarna själva håller i, och 

på gudstjänsterna. De har en del begravningar i sin kyrka och har även haft giftermål. 

Systrarna lägger stor vikt vid det ekumeniska samarbetet med andra kyrkor. När Blåkyrkan31 

var stängd för restaurering lånade systrarna ut sin kyrka till församlingen. Syster Gabriella 

säger att det är viktigt att respektera varandras tänkande.   

     Angående det sekulariserade svenska samhället så tycker hon inte att Sverige är mer 

utmärkande än övriga världen. Det är svårigheter både i mellanöstern och ute i Europa, menar 

syster Gabriella och det är lågkonjunktur på värvningen till kloster just nu ute i 

Europa. ”Klosterlivet är ett så annorlunda liv jämfört med livet utanför, men de som väl 

kommer är bra”, säger hon. Samhället i stort anser syster Gabriella har blivit så materialistiskt 

och alla ska bara ha. ”Det verkar som att man nu för tiden flyttar ihop, leker mamma, pappa, 

barn en tid och sedan flyttar man ifrån varandra och tycker att man levt sitt liv och inte har 

något kvar” säger hon. ”Det är fruktansvärt synd om unga människor och det är också synd 

om dagens föräldrar”, säger hon sedan och förklarar vidare: ”Båda jobbar och ingen har tid 

                                                 
31 Blåkyrkan är namnet på den gamla klosterkyrkan som den Heliga Birgitta lade grunden till. 
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för barnen och städning, tvätt, gympa och politik väntar när man kommer från jobbet”. ”Det 

är inte längre det familjeliv som fanns förr och eftersom familjer inte ens äter tillsammans 

längre har den delen av civilisationen försvunnit”, säger syster Gabriella. 

     Systrarna läser tidningar från hela världen, på en mängd olika språk. Jämförelsevis tycker 

syster Gabriella att Sverige ser bra ut. Nya Zeeland som hon kommer ifrån (ett jättelitet land 

enligt henne själv) har problem med företeelser som tillexempel Hells Angels. Det är inget 

hon är glad över, men hon är övertygad om att sådana företeelser kommer att försvinna av sig 

själv. De flesta människor är ändå av naturen goda, och de som vilseleder ungdomar att begå 

väpnade rån och använda knark kommer att försvinna så småningom, menar hon. Vidare 

anser hon att många unga saknar fasta ideal, i alla fall i västvärlden. ”Frågar man en pojke i 

Afrika om han vet vem Björn Borg är, så vet han inte det, men frågar man honom däremot 

vem den helige Franciscus är, då svarar han: O ja, visst gör jag det”, säger syster Gabriella. 

Förutom att läsa tidningar ser systrarna på nyheterna klockan 18.00. De har en gammal tv som 

de fick i julklapp för 25 år sedan. Ibland tittar de på något annat program, men då alltid 

tillsammans, och då är det alltid något speciellt. Sist var det isdansen och längdskidåkningen 

under Olympiska spelen. ”Då festade vi till”, säger syster Gabriella pillemariskt, ”och åt till 

och med lite chips”! 

 

Syster Katarina säger sig ha positiva erfarenheter vad beträffar kontakten med det svenska 

samhället. Nunnorna har blivit bemötta med respekt, öppenhet och tillit. ”Det fanns ett stort 

intresse bland allmänheten, vid en byggnation vi genomförde, och detta gjorde oss 

uppmärksammad på sökandet efter en bärande värdegrund i vårt samhälle”, säger hon. 

Samhället, menar hon, är starkt sekulariserat och den kristna värdegrunden är till stor del 

upplöst. ”Vi lever i en efterkristen tid där materialismen och hedonismen blir allt mer 

förhärskande”, säger hon ”och det finns ett sökande efter något som bär och håller, både att 

leva för och att dö av”. Hon tycker sig dock se att det finns tecken på den kristna världens 

återkomst. Indirekt har hennes val av livsväg påverkats av hennes syn på samhället. ”Det 

finns så mycket problem och mycket oro, och människor idag bär på ett sökande efter svar på 

de existentiella frågorna”, säger hon. 

     Syster Katarina säger att nunnorna följer utvecklingen i samhället, via dagstidningar och 

många tidskrifter från olika språkområden. Hon säger vidare att allt klosterliv måste leva i sin 

tid, men inte av tidens värderingar och varje epok måste söka rätt på den tidens frågor och 

svar. Till sitt innersta väsen och till sin kärna har klosterlivet inte förändrats, menar Syster 



Sandra Lantz och Rose-Marie Olsson 
C-uppsats, Religionsvetenskap 
Människa-natur-religionsprogrammet 
Högskolan i Gävle, Vt-06 
 

 29

Katarina. Det finns i varje tid många yttre ting i klosterlivet som måste omvärderas och 

justeras och detta har skett efter det andra Vatikankonciliet32 på 1960-talet.   

 

Syster Magdalena säger att nunnorna blir bemötta med intresse och med respekt ute i 

samhället.  Hon anser att de både har ”flytt” världen men ändå som ansvariga medborgare är 

en del utav den. Världen och varje människa är oändligt älskad av Gud och längtar hem till 

den eviga kärleken, menar hon och tycker att mycket gott som sker är en avspegling av det. 

Människors vilsenhet på grund av orienteringslöshet gör syster Magdalena bedrövad, liksom 

makt och vinningslystnad som breder ut sig. Hennes val av livsväg har inte direkt påverkats 

av någon utifrån kommande anledning men människor påverkas ju av allt runtomkring och 

hon vill vara en del av det goda uppbyggandet som hon ändå ser. 

     Syster Magdalena följer utvecklingen i samhället via press, fördjupande läsning av 

tidskrifter och böcker, samt samtal med många människor. Hon lyssnar även på nyheterna i 

radion och ser någon enstaka gång på TV. Klosterlivet på 1900-talet är i sin kärna den samma, 

menar hon, men självklart speglas det genom människor i sin tid. Andra Vatikankonciliet på 

60-talet har betytt oerhört mycket för kyrkans och ordenslivets anpassning till den nya tidens 

frågor och utmaningar, avslutar hon. 

 
Syster Maria säger att det är positivt att vara nunna i Vadstena, och alla systrar möts av stora 

leenden och välvilja. I grannstäder kan systrarna mötas av mer avvaktande attityder, som ett 

främmande inslag i det annars så vanliga samhället. Någon enstaka gång har det hänt att en 

syster blivit spottad efter. På frågan om syster Maria anser att hennes orden är integrerad i 

samhället, svarar hon att samtidigt som hon själv är en del av samhället och följer med 

debatten, så är hon en ifrågasättande del av samhället när det gäller vissa attityder och 

värderingar och där hon förhoppningsvis kan vara ett memento. Hon berättar vidare att 

myndigheter har svårt att handskas med det faktum att en nunna varken har inkomst eller 

bankkort och så vidare. Syster Maria tycker att nunnor rätt ofta hamnar mellan stolarna vid 

officiella förfrågningar per formulär. Hon uttrycker det så att man väl kan vända på det och 

säga att samhället inte vant sig vid att integrera klosterväsendet i samhället. 

     Syster Marias bild av världen beskriver hon som något som blivit mycket 

mindre. ”Samtidigt som information snabbt kan kablas till andra sidan klotet så är det svårt att 

                                                 
32 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm, Tergel, A. 2001. S.608  
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värja sig för sensationsjournalistik och försöka se orsaker och samband istället”, säger hon. 

Det är lätt hänt att verkliga eller inbillade hot tar över viljan från att göra något positivt menar 

hon, eftersom vad varje enskild människa kan göra är en droppe i en ocean av nöd. Ändå är 

den droppen viktig och ger hopp för mänskligheten. Den frihet som finns i samhället tycker 

syster Maria är positiv även om den ibland är fiktiv. Det finns starka strömmar som vill 

isolera sig och ger uttryck för främlingsfientlighet och misstro mot allt som upplevs 

främmande. Vidare menar hon att hennes syn på kulturen, och då främst installationsskulturen 

ger en bild av ett ganska dekadent samhälle och kan ibland jämföras med romerska riket före 

dess fall. Hon ställer sig själv frågan om vilka gränser som återstår att trampa över. Det finns 

gränser som är positiva för människan menar hon, och hjälper henne att förverkliga sig och 

vinna högre värden. Hon ställer jämförelsen gentemot ett barn som uppfostras utan gränser 

och ser på hur det växer. Bristen på tid för eftertanke och tystnad i samhället gör henne 

fundersam över vart vi är på väg. Hon menar att det är alltid lättare att manipulera någon som 

inte ger sig tid att tänka. 

     Syster Maria följer samhällsutvecklingen framför allt genom tidningar och tidskrifter. 

Några systrar ser på nyheterna på TV men själv finner hon dem för snuttifierande. Bland 

annat tack vare gästhemmet möter även hon och de övriga systrarna i klostret många 

människor och samtalar med dem. Hennes val av livsväg har inte påverkats av synen på 

samhället och vidare menar hon att klosterlivet aldrig får bli en flykt från något eller någon – 

det ska vara ett positivt val. Det går inte att leva i klostret med negativa förtecken, menar hon. 

Syster Maria säger att klosterlivet snarare har gjort henne mer uppmärksam på de strömningar 

som finns i samhället än vad hon var innan. Hon säger sig också vara mer känslig för 

tendenser i hennes samtid. 

     Klosterlivet har förändrats under 1900-talet, enligt syster Maria, främst genom andra 

Vatikankonciliet på 1960-talet som rörde om en hel del i hela katolska kyrkan med bland 

annat ändringar i liturgin, vilket även har berört klosterlivet. Liksom det dåtida samhället i 

stort var också klosterlivet striktare på flera områden, förklarar Syster Maria, och det låg 

samtidigt en trygghet i detta varför många lämnade klostren årtionden efteråt. Tidigare var det 

också så att om man ville utbilda sig och inte hade medel till det, var klosterliv den enda 

möjliga vägen. ”Idag finns vanliga skolor för de flesta inriktningar och det har visat sig i att 

färre människor söker sig till de så kallade aktiva ordnarna och kongregationerna”, säger hon. 

Däremot finns hela tiden, och ökar, kallelserna till det man kallar det kontemplativa livet, 

hävdar hon. För att generalisera kan man säga, berättar syster Maria, att det är att leva 
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klosterliv bara för klosterlivets skull och många ger upp välbetalda arbeten och karriärplatser 

för att inträda i en orden. Västvärlden visar dock tämligen få nya kallelser till klosterliv, 

kanske beroende på odlingen av egocentriciteten, egoismen och det starka betonandet av jaget. 

Syster Maria gör en generalisering och menar att det däremot finns många kallelser i 

utvecklingsländerna där situationen är tämligen lik Europa på 1800-talet,. ”Det finns genuin 

kärlek till Gud men också lockande framtidsutsikter i ett kloster”, säger hon. 
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9 Analys 
 
Vi har nu kommit till analysen av våra intervjuer och presenterar resultaten enligt 

nedanstående tre indelningar, vilka baserar sig på de tre frågor undersökningen fokuserat på 

för att kunna besvara vår huvudfråga. 

 

9.1 Systrarnas bakgrund 
 
De religiösa bakgrunderna skiljer sig till viss del mellan de olika systrarna. Syster Cecilia och 

syster Katarina är båda uppvuxna i svenska kristna hem, med till synes liknande influenser 

från diverse kristna samfund. Syster Maria och syster Magdalena kommer, i motsats till ovan 

nämnda systrar, från vad de kallar normalsekulariserade familjer. Syster Maria har dessutom 

vuxit upp som barn till föräldrar som i sin barndom fått för mycket av kristendom, vilket 

säkert också påverkat familjesituationen. Syster Gabriella är den enda syster i denna studie 

som uttalat har vuxit upp i ett katolskt hem och som dessutom har sin uppväxt och skolgång i 

ett annat land, vilket innebär vissa skillnader, socialt likväl som samhällsstrukturellt. Syster 

Gabriella har även via sin skolundervisning tidigt blivit introducerad till de olika helgonen, 

vilket troligtvis varken förekommer i svenska kristna friskolor eller i den kommunala 

grundskolan. Vidare är syster Gabriella också den enda som visar på att hon redan som 6-

åring reflekterade och hade funderingar kring ett liv som nunna. De övriga systrarna uppger i 

intervjuerna att det var först vid cirka 18 års ålder de visste att de skulle bli nunnor. Ett par av 

systrarna nämner omständigheter i livet, som till exempel Estoniakatastrofen och bristen på 

värdegrund i samhället, som indirekt påverkan av deras beslut att gå i kloster. Det är ett beslut 

som de hävdar att de hade tagit förr eller senare ändå, men dessa omständigheter kan ha 

påskyndat beslutet. Värt att notera är att systrarna ställer krav på dem som önskar bli nunnor, 

inte bara åldersmässigt utan även att systrarna innan inträdet har en gedigen utbildning att 

falla tillbaka på.    

     Det som sammanbinder systrarnas annars så olika bakgrunder är att de alla varit starka nog 

att följa sitt hjärtas röst - Guds röst – oavsett tidigare religiösa eller icke-religiösa 

familjeförhållanden. Vidare ser samtliga systrar livet som en gåva, skänkt av Gud och som 

ska förvaltas i kärlekens tjänst tills döden, befrielsen, sker.  Döden är en naturlig del av livet 

och man förbereder sig inför den, speciellt i ett kloster. Döden är slutet på jordelivet och en 

övergång till en annan existensform och Gud är både människans ursprung och hennes mål. 
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Syster Maria säger att den som inte vågar se sin egen dödlighet vågar heller inte leva fullt ut. 

Hon menar att hon som syster ser fram emot döden med en lite pirrig känsla i magen. Det kan 

också vara så att, liksom födseln är jobbig så kan även döden vara det, innan man fötts in i det 

nya livet, säger hon. 

 

9.2 Systrarnas syn på samhället och klosterlivet 
 
Från tiden före klosterlivet längtar systrarna ibland efter saker som för oss andra ter sig 

naturliga och självklara. Exempel på sådana saker är att kunna ta bilen och åka iväg på en 

utflykt, att kunna disponera sin tid som man själv vill, att njuta av barn och barnbarn, samt 

också ha möjligheten att bosätta sig i en röd liten stuga vid en strand, med en brasa och en 

liten katt vid sin sida eller att fritt få vistas i naturen, vandra i skogen, njuta av vattendragen 

eller njuta av utsikten från en fjälltopp. Syster Katarina är den som känner att klosterlivet 

verkligen motsvarar hennes hjärtas djupa längtan, och att livet utanför aldrig egentligen varit 

lockande. Det är i klostret hon har funnit sin plats i livet och hittat lyckan.  De andra systrarna 

säger att längtan till livet utanför aldrig varit något bestående, eller varit på allvar och att även 

om det kommer tider av prövningar, svårigheter och frestelser så känner också de - väldigt 

tydligt - att de valt rätt. Det viktigaste i livet för samtliga systrar är att söka Gud, att finnas till 

för Honom, att alltid vara disponibel. Herren hjälper dem att inte falla i själviskhet om egna 

önskningar och behov. Allt har dock sitt pris och systrarna känner att det kan vara svårt att 

försaka sig själv. Att leva tillsammans med andra som har samma trosinriktning skänker 

mycket glädje, men innebär också en hel del svårigheter. Alla människor är ju unika individer 

och systrarna inom den egna orden känner varandra både invändigt och utvändigt - på både 

gott och ont.  

     Fattigdom och kyskhet tycks inte var det svåraste löftena att uppfylla, även om syster 

Gabriella uttrycker svårigheterna och kampen mot den egna naturliga libidon. Hon säger att 

med bön, övning och fasthet fungerar det bra att omvandla den energin till en riktad energi 

mot Gud istället. Hon är villig att avstå från familjebildning i utbyte att alltid finnas till för 

Honom. 

     Systrarna menar att allt kan kännas svårt i klostret när de upplever en svår dag, liksom att 

allting går med lätthet under en bra dag - precis som i det vanliga livet. Att rutinerna för bön, 

mässa och arbete är så stränga i klostret uppfattas som en hjälp och gör det lätt att hålla en 

andlig spänst. Även om bönen, enligt dem själva är det systrarna helst av allt själva vill 
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sysselsätta sig med, och att bönen dessutom fungerar som det viktigaste arbetet som ska 

utföras, så skulle det vara lätt att börja slarva lite om de inte hade rutinerna. Det som systrarna 

upplever som svårast, är att stå under lydnad, det vill säga att avsäga sig sitt 

självbestämmande och överlåta den helt åt en annan människa, som om hon (Abbedissan) 

vore Guds egen röst. Med det menas dock inte att systrarna omyndigförklarar sig själva utan 

anser det vara ett tecken på stort mod och tillit. 

     Det viktigaste med att vara nunna är att följa ordensregeln och att inte sätta något framför 

gudstjänsten, kärleken till Gud och medmänniskorna. Att ge sitt liv och sin kraft för att på så 

sätt visa Guds existens, och på att ett liv i Guds tjänst är möjligt, är mycket viktigt för 

systrarna. Flertalet av de intervjuade systrarna uttrycker vikten av att söka Gud. Vidare blir en 

kvinna inte nunna på grund av olycklig kärlek utan på grund av lycklig kärlek, som syster 

Gabriella uttrycker det, och det är just längtan och kärleken till Gud som gör att man väljer 

klosterlivet. Detta upplevs bland systrarna som ett kall. Det finns också en vilja hos systrarna 

att förvalta sitt liv och den tid de har fått på jorden på ett meningsfullt sätt. Det är viktigt att 

inte bara låta åren flyta bort i meningslöshet. Klosterlivet bidrar med andra ord till att 

systrarnas tid blir till ett meningsfullt liv, enligt dem själva. 

     Klostren har en flerårig prövotid, postulattiden och novistiden. Postulattiden är de första 

månaderna när flickan lever i klostret med de andra nunnorna, men bär sina egna kläder. Hon 

har dessutom möjlighet att ångra sig och gå därifrån när hon vill. Det är under den här tiden 

de flesta lämnar klosterlivet. Stannar hon tiden ut är chansen stor att kvinnan i fråga fullföljer 

sin novisutbildning och blir invigd nunna. De flesta har sett sin utbildningstid som mycket 

lärorik, både ifråga om att lära känna sig själv och Gud, samt att lära sig leva så nära ihop med 

andra likasinnade, men ändå unika människor. Det har också varit en svår tid för de flesta, 

med många prövningar och svårigheter. När sedan invigningen kommit har lyckan varit stor. 

Detta visar tydligt att systrarna, liksom troligtvis de flesta människor, upplever livet enklare 

och mer harmoniskt efter att ett beslut tagits, i motsats till att stå och tveka inför att ta ett 

beslut, eller som i detta fall vänta in en speciell tidpunkt och därigenom hela tiden stå och 

väga för och nackdelar som försätter den väljande i ett gränsland – det vill säga mellan två val. 

     Systrarna håller sig väl underrättade om livet ute i samhället med hjälp av dagstidningar på 

många olika språk, samt radio och tv- nyheterna. Den allmänna uppfattningen, som 

framkommer i intervjuerna gällande samhället, är att det har blivit väldigt materialistiskt. 

Människan styrs av egna intressen, och kärleken till nästa är en bristvara. Detta resulterar, 

enligt systrarna i att alla bara vill ha mer och mer för egen del. Vidare är den allmänna 
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uppfattningen bland systrarna att mänskligheten går mot ett sekulariserat samhälle där den 

kristna värdegrunden är så gott som upplösta. Även om det finns goda krafter, verkar 

människorna ha för lite mod för att hålla fast vid sina värderingar. Fast människan generellt 

idag äger mycket, både materiellt och i mått av frihet, tycks livet ändå sakna innehåll och 

mening hos många, menar systrarna. Det finns dock tecken på den kristna världens återkomst, 

och systrarna säger sig märka att suget efter andlighet ökar i samhället. Bristen på tid och 

eftertanke anser de dock vara ett allvarligt problem. När människor aldrig ger sig tid för 

eftertanke är det lättare att låta sig bli manipulerad. Ett annat stort problem är bristen på tid för 

våra barn och vårt familjeliv, vilket bland annat visas genom att familjer inte ens äter middag 

tillsammans i längre. En av systrarna jämför dagens samhälle med det dekadenta romerska 

riket, före dess fall. Överlag har systrarna ändå en optimistisk tro på framtiden och att 

människan är i grunden god. De är övertygade om att en vändning kommer och att det goda 

kommer att segra.  

     Hos allmänheten blir systrarna vänligt bemötta. De känner att de möts med stora leenden, 

tillit och respekt. Det finns en glädje och öppenhet hos allmänheten gentemot systrarna. 

Birgittasystrarna har medvetet bjudit in till frågestunder och barntimmar för att allmänheten 

ska bli mer insatt i vilka de är. Båda klostren erbjuder retreat och besinningshelger. 

 
9.3 Klosterlivets roll i samhället 
 
Kloster har funnits runt om i världen sedan 300-talet och var förr den enda möjligheten för 

flickor att skaffa sig utbildning, vilket i dag fortfarande gäller i vissa utvecklingsländer, dock 

inte i Sverige. På så vis var klosterväsendet och samhället beroende av varandra förr på ett 

annat sätt än vad de är idag. Trots klostrens tidiga uppkomst känner sig systrarna inte fullt 

integrerade i samhället, och det på grund av samhällets inställningar och oförmåga att anpassa 

sig till klosterväsendet. Detta gäller främst myndigheter som har svårt att handskas med 

människor som ställs utanför samhällets normer, som till exempel i detta fall nunnor som 

varken har inkomster eller bankkonton.  

     Klostrets grunder är mycket viktiga i dagens materialistiska samhälle, anser systrarna. Det 

är av vikt att systrarna som orden står fast vid den kristna kyrkans syn, vilket många gånger 

kan vara i motsats till samhället. Själva integrerandet i samhället är inte det viktigaste sett ur 

Mariadöttrarnas perspektiv, utan det är att stå fast vid Kristus. Systrarna och därmed klostrets 

uppgift för samhällsmedborgarna är att be för dem och hoppas att de ska komma till tro. 
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     När Birgittinerorden återvände till Vadstena 1964, det vill säga cirka 350 år efter 

reformationen och det 2: a Vatikankonciliet ännu inte var fullbordat, var dåvarande påven 

Paulus VI noga med att betona att klosterfönstren i Vadstena inte längre fick förses med galler 

utan att hela klostret i sig skulle öppnas upp mot omvärlden. Detta skulle bli möjligt bland 

annat genom att nunnorna fick driva ett gästhem för besökare. 2: a Vatikankonciliet öppnade 

även upp för en mer liberal syn på de delar av de tidigare så strikta regler som genomsyrade 

klosterlivet, vilket dock fick till följd att vissa valde att lämna ordenslivet. Förändringarna av 

klostrets annars så strikta vardag kan till viss del även idag skönjas på inställningen till och 

nödvändigheten av klausuren. Ärenden får idag uträttas ute i samhället under förutsättning att 

abbedissan givit sitt samtycke vilket bidrar till att systrarna syns mer ute i samhället och blir 

uppmärksammade av allmänheten. Detta visar sig bland annat genom att människor utifrån 

söker sig till klosterkyrkan för dop och vigsel och ibland även begravning, där de välkomnas 

av systrarna, istället för till den kyrka som de egentligen tillhör. Även Mariadöttrarna märker 

av förändringarna som 2: a Vatikankonciliet förde med sig, men systrarna menar samtidigt att 

klosterlivet – likt samhället vi lever i, inte är, eller kan vara statiskt. Systrarna menar också att 

förnyelse sker inifrån – både från ett ordens- och ett samhällsperspektiv. Ett steg i 

utvecklingen är att även systrarna kommunicerar med omvärlden via mail och har en 

personlig hemsida där de svarar på frågor rörande livet som nunna, klostret i allmänhet, olika 

evenemang och mycket annat. 

S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstenas främsta roll gentemot samhället, och vilket 

även är systrarnas huvudsakliga inkomstkälla, är att ta emot besökare som kommer till 

gästhemmet av olika anledningar. Systrarna fungerar också, i viss mån, som en slags 

samtalsterapeuter och lyssnar, råder och guidar människor som söker stöd och hjälp i livet, 

vilket också gäller Mariadöttrarna. Vidare bjuder systrarna in barngrupper för besök, där 

barnen får ställa frågor kring hur livet som nunna är, och där systrarna får berätta om den 

heliga Birgitta och ta del av barnens alla tankar och funderingar. Under de besinningshelger 

som systrarna står som värdinnor för, fungerar klostret som en andlig oas där allmänhetens 

intresse att få koppla av från den annars så hektiska tillvaron speglas av det faktum att 

platserna, enligt systrarna, ofta är uppbokade långt i förväg. Besökarnas religiösa preferenser 

diskuteras aldrig på initiativ från systrarna – som är noga med att betona vikten av att varje 

människa är unik och likaledes Guds avbild, och att alla förtjänar att mötas med samma 

respekt.  
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Systrarna tror att människor idag söker sig till något meningsfullt som bär och håller, både i 

livet och som är värt att dö för, varvid systrarna här hoppas att klosterordnarna kan hjälpa till 

– främst kanske genom att bara finnas tillgänglig för dem som söker tystnaden. Vidare menar 

systrarna att kristendomen i sig har en värdegrund att luta sig tillbaka på, något som många 

sekulariserade samhällen saknar idag och att detta är en av anledningar till varför människor 

söker sig till olika ordnar - för att på så vis finna trygghet och stabilitet. Klosterlivets kärna 

har inte förändrats, och behöver nödvändigtvis heller inte förändras, men varje kloster har sin 

tid och vissa yttre ting måste omvärderas och justeras även inom klosterväsendet. Anpassning 

är ett nyckelord som inte bara gäller samhällets medborgare. S: ta Birgittas kloster Pax 

Mariae och Heliga Hjärtats klosters sätt att anpassa sig i tiden yttrar sig bland annat i det 

ekumeniska samarbetet som klostren har gentemot andra kyrkor. 
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10 Sammanfattning 
 
Utifrån vår undersökning är en kvinna i det moderna Sverige som väljer att viga sitt liv åt Gud 

genom att leva som nunna i en klosterorden, nödvändigtvis inte uppfostrad i ett troende hem 

eller tvingad till tro för att kunna få en utbildning och därmed en säkrad framtid. De 

kvinnor/systrar som finns representerade i denna studie och som välvilligt delat med sig av 

sina ibland mycket personliga innersta tankar och känslor, ger en bild av nyfikna, intelligenta 

kvinnor med både karisma, charm och utstrålning samtidigt som besitter en vördnadsfull 

integritet. Varför har kvinnorna då blivit nunnor? Själva säger de att de vill vara tillgängliga 

för Gud, alltid. De vill inte vara själviska och sätta sina egna önskningar och behov främst 

eftersom de då skulle ödsla sitt liv och sin kraft på annat än att påvisa Guds existens genom 

ett liv i Hans tjänst. Längtan, kärleken och sökandet efter Gud anger systrarna själva vara 

anledningen till varför de valt klosterlivet. Att tjäna Gud är något meningsfullt och på det 

sättet förvaltar de sina liv väl. Gud är målet som genomsyrar systrarnas liv och klostret som 

helhet hjälper dem att förbereda sig för döden och den existensform som väntar dem i den 

barmhärtige Andens tjänst. Att systrarna ibland längtar efter att fritt få disponera sin tid och 

kanske ströva ute i naturen ser de som tankar som dyker upp ibland men som hör till livets 

prövningar och frestelser. Det är då rutinerna i klostret hjälper systrarna att hitta tillbaka efter 

en dålig dag.  

     Samhällets till synes bristfälliga värdegrund är något som systrarna beklagar eftersom det 

gör människor stressade och förvirrade vilket i sin tur kan leda till att människor lättare kan 

låta sig manipuleras eftersom det i samhället inte ges tid att tänka efter, varvid systrarna 

tydligare ser behovet av vad klostren kan erbjuda allmänheten. Vidare har några av systrarna 

uttalat att vissa samhällsfaktorer indirekt påverkat dem som individer även om det inte har 

varit avgörande för det slutgiltiga valet att bli nunna. De har dock vigt sitt liv åt Gud därför att 

de är starka i sin tro och anser att klostret kan erbjuda det som samhället till viss del saknar; 

värdegrund. Detta är en intressant aspekt då systrarna svarat olika på frågan gällande 

samhällssynen och dess inverkan på deras val av livsväg. De systrar som tillbringat mer än 50 

år i kloster avlade sina löften då samhällets förutsättningar såg annorlunda ut och 

sekulariseringen inte var fullt så framskriden. Då vi tittat närmare på detta har det visat sig att 

det är de yngre systrarna, de som senast avlagt sina löften, som besvarar frågan med att 

samhället har haft en viss inverkan på deras val. Varför, kan man då fråga sig? Är det ett 

resultat av Sveriges avkristnande och, som systrarna själva uttrycker det, förlorade värdegrund 
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som gör att yngre systrar har en annan samhällssyn – en samhällssyn som till viss del avgjort 

deras liv?  

     Systrarnas huvudsakliga uppgift, bönen, involverar människorna i världen som systrarna 

ser som sin uppgift att be för. På så vis får klostren en mening även i dagens sekulariserade 

samhälle där få har tid, ro, intresse eller ork att reflektera över den samhällsbild som skapats 

och där klostren står som en motvikt. Frågan om huruvida det enbart är en kristen motvikt 

som samhället är i behov av, är en annan fråga att ta ställning till. Systrarnas livsval handlar 

till syvende och sist om att genom ett medvetet, moget val leva i Guds tjänst och be till 

Honom och för världens människor. Genom sitt arbete står de villiga att hjälpa människor 

som söker sig till klostret av olika anledningar, trots att de själva inte söker samhällets larm 

utan föredrar avskildheten för att känna Guds närvaro. 
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11 Personliga reflektioner 
 
Det känns viktigt för oss att personligen reflektera över och kring studiens utveckling och 

förundersökningsperiod. Även fast vi arbetat tillsammans med undersökningen så blir man 

personligen berörd på olika sätt och man tar fasta på och minns olika saker. Dessa personliga 

aspekter vill vi gärna dela med oss av. 

 

11.1 Rose-Marie 
Mitt bestående intryck från vistelsen hos Birgittasystrarna i Vadstena är känslan av harmoni, 

lugn, ro, tystnad samt den varma humor och vänlighet som systrarna utstrålade. Jag kommer 

absolut att besöka dem igen under någon retreat eller besinningshelg. 

 
11.1.1 Återblickar 
 
När vi först kom till Birgittasystrarnas gästhem i Vadstena var inte lugnet så utmärkande. En 

hel skolklass från Danmark satt precis och åt sin middag i gästhemmets lilla serveringsdel och 

de skrattade och skojade. Det var en konfirmationsklass som var där med sina lärare och sin 

präst. På kvällen genomfördes mässan på danska av den danska prästen. Jag kände mig 

bortkommen med de rutiner man har i mässan i en katolsk kyrka. Men som syster Gabriella 

sa, är det mycket gamla traditioner som går tillbaka ända till år 150 e kr. Människorna som 

kom in i kyrkan doppade sina fingrar i en skål vigvatten som satt på väggen. De gjorde 

därefter korstecknet vänd mot Jungfru Maria eller sakramentskåpet.  

När mässan led mot sitt slut gick hela församlingen fram, en efter en, och fick nattvarden. 

Själv satt Sandra och jag kvar i våra stolar och visste inte riktigt hur vi skulle göra. Vi hade 

läst att man inte fick ta nattvarden om man inte var katolik. Däremot kunde vi gå fram och få 

prästens välsignelse, men osäkerheten gjorde att vi avstod. Under hela mässan kändes 

stämningen högtidlig och allvarlig, men samtidigt var alla i församlingen väldigt engagerade. 

Helt plötsligt ställde sig alla upp och vände sig leende mot varandra och önskade varandra 

Guds frid. Sedan avslutades gudstjänsten, och morgonen därpå åkte danskarna hem. 

     Gästhemmet är sammanlänkat med kyrkan som i sin tur är sammanlänkat med systrarnas 

kloster. Vi hade fri tillgång till allt utom klostret, som är systrarnas privata boning. 

Det var inte bara Sandra och jag som bodde på gästhemmet utan också ett par släktingar till en 

av systrarna, samt en känd kvinnlig författare. På dagarna var föräldrarna till ytterligare en 
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syster där och hjälpte till med olika göromål. Fadern berättade att de egentligen kom från en 

annan del av Sverige, men att de efter pensionen även skaffat sig en liten lägenhet i Vadstena 

för att kunna vara nära sin dotter, när de så önskade. Dottern hade nu bott i klostret i 15 år och 

i början hade föräldrarna svårt att acceptera hennes beslut. Men efter alla år hade de nu insett 

att det var hennes uppriktiga val, och att det valet gjorde henne lycklig. Numera firade de med 

glädje alla familjens högtidsdagar på klostret tillsammans med systrarna. 

     Sandra och jag besökte även Blåkyrkan där vi deltog i tidegärden Non. Det är en mycket 

vacker kyrka som är byggd efter noggranna anvisningar från den heliga Birgitta. I kyrkan 

finns bland annat den heliga Birgittas relikskrin som sägs innehålla hennes och dottern 

Katarinas reliker. En dag gick vi förbi det gamla nunneklostret som numera fungerar som 

museum. Det var tyvärr stängt, men utanför stod en trevlig kvinna som hade någon typ av 

administrativ tjänst där. När hon fick höra att vi var studenter från Högskolan i Gävle, som 

höll på att skriva en uppsats om klosterliv i Sverige, erbjöd hon sig genast att tända upp hela 

museet åt oss. Vi fick sedan strosa runt på egen hand i cirka två timmar i det gamla klostret, 

vilket var en stor upplevelse. Jag slogs verkligen av historiens vingslag, och när vi kom upp i 

trappan till övervåningen möttes vi av en mycket naturtrogen vaxdocka föreställande den 

heliga Birgittas dotter, Katarina. På övervåningen fanns ett 50-60 tal sovceller i dormitoriet 

(sovsalen). De var enkelt inredda med ett litet skrivbord, en stol, en enkel säng och en liten 

kista. Cellen lystes upp av stearinljus och på sängen satt en vaxdocka (föreställande en nunna) 

och läste bibeln.         

Vi besökte även Alvastra klosterruiner, där den heliga Birgittas make, Ulf Gudmarsson avled i 

februari år 1344, efter 28 års äktenskap.33  Klostret grundades av franska munkar från 

cisterciensorden år 1143 och blomstrade i närmare 400 år, då det upplöstes av 

reformationen.34  

 

11.1.2 Eftertänksamhet och vidare reflektioner 
 
Även om jag fick svar på många frågor genom vår undersökning, så väcktes en hel del andra 

frågor också, som till exempel: Kan man gå i kloster senare i livet även om man då kanske 

varit gift och har barn? En annan sak som jag undrar över i efterhand är, Hur ber dom? Vad 

ber dom om? Jag vet att de sjunger sina böner, men vad handlar de om? Lovprisar de Gud 

                                                 
33 Nordahl Helge, 2003. Sid. 90 
34 http://www.raa.se/platser/alvastra.asp  
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eller ber de för hela världens välgång? Jag vet också att som privatperson kan man sättas upp 

på förbönslistan. Systrarna ber speciellt för de människor som står med där. En annan sak jag 

undrar över är vilken teknik de använder när de ber? När jag själv ber tackar jag för det jag 

vill ska hända, som om det redan hade hänt, till exempel: Tack Gode Gud och högre makter 

för att min syster är frisk och fri från cancer. Annars är jag rädd för att bönen ska hänga kvar i 

luften som en önskning som inte blir fullbordad.  Om böner hjälper eller inte kan ingen svara 

på, men världen kanske hade sett ännu uslare ut om inte nunnor och munkar runt om, på vårt 

jordklot ägnade större delen av sitt liv till att be. Själv tror jag att mina böner för min syster 

verkligen har hjälpt.  

     Jag uppfattar systrarna som mogna, intelligenta kvinnor som har tagit ett modigt och moget 

beslut när de vigt sitt liv åt Gud och klosterlivet. Men man kan också, när man funderar 

närmare över det hela, se på beslutet som en flykt från verkligheten.  Som nunna behöver man 

inte konfronteras med alla bekymmer som i det vardagliga livet drabbar oss människor. Andra 

väljer istället för kontemplation och bön att arbeta för medmänniskorna ute i det så kallade 

verkliga livet, genom till exempel volontärarbete i tredjevärlden, i läkare och systrar utan 

gränser, eller med arbete i fredsbevarande styrkor. Här ser man dessutom, på ett tydligare sätt 

resultat av dessa gruppers arbete. Sanningen är kanske den, att både klosterarbetet och de 

praktiskt riktade arbetet behövs i vår värld.  

     Hur som om helst hyser jag stor beundran för systrarnas starka tro och allt de är villiga att 

offra för sin tros skull. Att frivilligt välja bort den glädje som man, barn och familjeliv ger, 

och den lycka och harmoni som naturen och vistelsen där skänker, eller friheten att resa och 

planera sitt eget liv, för ett liv i Guds tjänst, är verkligen stort.   

 

11.2 Sandra 
I mitt försök att sammanfatta de intryck och upplevelser jag fått, inte bara under besöket hos 

Birgittasystrarna i Vadstena utan också under tiden som studien växt och mognat fram, har jag 

valt att återge mina reflektioner och tankar under nedanstående två punkter för att på så sätt 

kunna dela upp mina upplevelser under studiebesöket samt intrycken efter uppsatsens 

genomförande.   

 
 
 
 
 



Sandra Lantz och Rose-Marie Olsson 
C-uppsats, Religionsvetenskap 
Människa-natur-religionsprogrammet 
Högskolan i Gävle, Vt-06 
 

 43

11.2.1 Återblickar 
 
2006-03-21 Vadstena kl 13.30 

S: ta Birgittas kloster Pax Mariae. Den mässingsfärgade skylten till vänster om den stora lilla 

porten som leder in till gästhemmets trädgård, vittnar om att vi är på väg att träda in i en för 

oss helt okänd värld – en värld där bönen står i centrum. Vid gästhemmets dörr tas vi emot av 

en syster, naturligtvis klädd enligt den heliga Birgittas föreskrifter. Som alltid på okänd mark 

känner jag mig bortkommen och mina sinnen är på helspänn då vi efter ankomstanmälan 

lotsas till vårt rum av samma syster. Systern går på med bestämda steg och även om det 

kanske inte är meningen från hennes håll, upplever jag henne som mycket auktoritär och 

hennes dräkt inger i alla fall mig respekt. Jag kommer på mig själv med att fundera över vad 

det egentligen är för en människa som finns där bakom dräkten. Väl på rummet, som består av 

två sängar, ett skrivbord, en byrå och en fåtölj, får vi veta att rummen på denna andra våning 

fungerade som systrarnas egna celler fram till byggnationen av det nya klostret 1973.  

Gästhemmet kl 15.00 

Vi går ner till systrarnas klosterkyrka för att få träffa syster Gabriella. Hon har bett oss 

komma för att få vara med på en enklare föreläsning för barn i förskoleåldern som kommer på 

besök. Medan vi väntar på barnens ankomst passar jag på att se mig omkring i kyrkorummet. 

Jag konstaterar ganska snart att detta är en kyrka som inte har alltför många år på nacken. 

Kyrkorummet är stort och jag upplever det först ganska öde. Väggarna är vitmålade (ljusgrå?) 

och de stora fönster som släpper in ljuset är utan målningar, enligt den heliga Birgittas 

föreskrifter. Några statyer på den heliga Birgitta finns, liksom på jungfru Maria. Till vänster 

om huvudingången står orgeln och som i ett avskilt rum alldeles bakom den finns systrarnas 

platser vid tidegärden. Kyrkan har inga fasta bänkar utan istället lösa stolar som gör det lätt att 

arrangera kyrkorummet efter behov. Enligt mig får det dock till följd att trivsamheten, som 

man många gånger finner i äldre kyrkor, försvinner.  Innan mitt besök hos Birgittasystrarna 

hade jag varken besökt en katolsk kyrka eller mässa. Jag hade i mitt huvud en föreställning 

om hur en katolsk kyrka skulle se ut – mer ombonad och med fler helgonbilder och mindre 

ljusinsläpp - men denna nya klosterkyrka i Vadstena skulle istället lika gärna, i mina ögon, ha 

kunnat vara en modern protestantisk kyrka. Själv vet jag med mig att jag fascineras av de 

riktigt gamla kyrkorna från tidig medeltid och har svårt att finna intimitet och själslig harmoni 

i kyrkor som nästan blir lite för luftiga och kala i sin utsmyckning.  
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     När syster Gabriellas föreläsning för barnen är slut har vi fått skratta gott under cirka 45 

minuter. Barnen har frågat alla tänkbara frågor och jag upplever en slags eufori som bara barn 

kan frambringa eftersom de hela tiden är sig själva och avslöjar sina innersta väsen genom 

sina skrupelfria funderingar. Själv har syster Gabriella fokuserat på en sak som hon 

återkommer till några gånger under föreläsningen och som hon även avrundar med; Kristi fem 

sår och hur de symboliseras av Birgittasystrarnas krona. 

Klosterkyrkan kl 17.15 

Det är dags för nattvardsmässa i kyrkan. Efter att ha förkunnat för mig själv att jag varit så 

otroligt dum att jag varken läst på bättre om hur en katolsk mässa går till eller haft tillräckligt 

med förnuft att i alla fall ta med mig min annars ständiga följeslagare, Religionslexikonet, står 

jag helt tafatt vid kyrkans sidoingång och tittar på när andra besökare doppar fingrarna i 

vigvattenskålen och gör korstecknet. Lite försynt smyger jag och Rosie och sätter oss en bit 

längre bak, utan att ha gjort korstecknet eftersom vi inte vet exakt varför man gör det, så att vi 

kan studera de andra. Medan jag studerar fler besökare och deras bugningar inför bland annat 

jungfru Maria kommer en syster fram och räcker oss två exemplar av den katolska 

psalmboken Cecilia och talar samtidigt om att mässan kommer att hållas på danska eftersom 

gästhemmet har besök av danska konfirmander. Innan hon går tillbaka till de andra systrarna 

tillägger hon att det kanske blir lite svårt att hänga med. Och svårt blir det. Det är svårt att 

förstå danska när man inte har tillgång till undertexter och det är så svårt att följa med i 

gudstjänsten att det känns som om vi fått fel exemplar av Cecilia, eller möjligtvis en gammal 

upplaga. (Vilket vi givetvis inte har fått.) Jag överraskas ständigt av de jämförelsevis fria 

böner som utförs under mässans gång då många väljer att knäböja vid sina stolar. 

Jämförelsevis ter sig den protestantiska gudstjänsten med en gång väldigt styrd av prästen och 

fri från improvisation.  När det blir dags för nattvarden har jag, tack vare en liten broschyr på 

rummet, läst mig till att endast katoliker får ta nattvarden i den katolska kyrkan. Om man ändå 

vill ha Guds välsignelse kan man välja att gå fram till prästen och samtidigt hålla vänster hand 

på hjärtat/axeln. Känslan av att vara en åskådare blir plötsligt ännu mer påtaglig men mina 

ben vill ändå för sitt liv inte ta några steg framåt för att jag ska få en välsignelse. Rosie och 

jag står kvar och ser på när samtliga övriga i församlingen tar nattvarden. Ytterligare ett 

överraskande moment är när slutligen hela församlingen ger varandra Guds frid genom att ta i 

hand med de närmast stående och artigt nicka till dem som står för långt borta. Det känns 

omtumlande och nästan lite overkligt efter att mässan är avslutad. Vetskapen om min 
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bristfälliga prestation inför 20-talet danska konfirmander gör att jag känner mig om möjligt 

ännu mer bortkommen och dåligt påläst.  

2006-03-22 S:ta Birgittas klostermuseum kl 11.00 

Följande morgon beslutar vi oss för att ta en tur på det gamla klosterområdet. Eftersom det 

fortfarande är lågsäsong har Blåkyrkan öppet endast vissa tider så vi rättar oss efter dem. När 

vi går på området kommer vi förbi klostermuseet som invigdes till den heliga Brigittas 700-

års jubileum. Vi har fått veta att museet inte öppnat än för säsongen men se då har vi om inte 

Gud, så i alla fall turen på vår sida. Utanför ingången står en kvinna som arbetar på museet. 

Hon blir eld och lågor när hon får höra om vårt projekt och att vi rest så långt. Vi får absolut 

inte missa klostermuseet menar hon och släpper gladeligen in oss – gratis. Helt plösligt inser 

vi att vi inte kan gå miste om denna chans och att Blåkyrkan får vänta till imorgon. Den 

vänliga kvinnan slår på belysningen, endast för oss, och visar sedan vägen till sitt kontor 

utifall det är så att vi vill fråga henne något om utställningen senare. Under två timmar går jag 

omkring i ett rus och beundrar Bjälboättens tidigare palats och känner av historiens vingslag i 

de olika rummen. När jag möts av dormitoriets långa gång och alla dörrar som förr ledde till 

varje nunnas enskilda cell är det nästan så att jag kan se systrarna från förr och hur de på lätta 

fötter tar sig fram i korridoren; En nästan religiös upplevelse i sig. Inte ens abbedissans 

kammare, där den heliga Birgittas kista står, framkallar samma starka och tydliga känslor som 

själva dormitoriet.  

Klosterkyrkan 17.15  

Vi gör ett nytt försök och går på nattvardsmässa igen, den här gången på svenska. Jag känner 

mig vilsen och tafatt och det känns som det är första gången – igen. Systrarna ser alltid lika 

vänliga ut och ler då vi kommer. Själv känner jag mig som en förtappad själ och nästan 

avundas alla i församlingen, inklusive systrarna, för deras kunskap och för att de slipper 

känna sig vilse. 

2006-03-23 Blåkyrkan 10.00 

Efter frukost går vi en tur runt Vadstena, läser och begrundar gamla byggnader och försöker 

bilda oss en uppfattning om hur Vadstena såg ut på den heliga Birgittas tid. Via Mariagården, 

Hospitalet, Mårten Skinnares hus, Pilgrimshärbärget och örtagården når vi så slutligen fram 

till Blåkyrkan. Den stillhet och tystnad man vanligtvis möts av i en kyrka är idag utbytt mot 

en frenetiskt hamrande och knackande. Några arbetare har lyft på delar av det enorma 

stengolvet för att laga några värmeslingor och ljudet från deras arbete ekar och sprider sig i 

hela det enorma kyrkorummet. En kyrka är i mitt sinne så stark förknippat med ro och 
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harmoni att bristen på tystnad gör det svårt att koncentrera sig på alla bilder, statyer och 

historiska inslag och jag inser plötsligt vad Birgittasystrarna menar när de säger att de väljer 

att vara tysta för att de vill höra när Gud talar till dem.  

     Klockan 12.00 är det tidegärd i Blåkyrkan och morska som vi är så vill vi givetvis ta del av 

den. Denna gång är det lättare att hänga med eftersom vi får ett varsitt exemplar av Pilgrimens 

tidegärd. Tidegärden är över på tio minuter och sedan känner jag att jag deltagit i så många, 

för mig annorlunda kristna sammanhang på ett kort tag och behöver lite distans för att smälta 

alla intryck från mässor och tidegärder. Senare på eftermiddagen visar det sig dock att vi tar 

en tur till Alvastra klosterruin för att få oss ytterligare upplevelser och historik kring 

klosterlivet.  

2006-03-24 Gästhemmet 

Efter frukost tackar vi för oss och för det vänliga bemötandet och beger oss av hemåt. Vi har 

träffat många av systrarna, dock inte alla, korta stunder under bland annat frukost och middag. 

Genom vår en timmes intervju med syster Gabriella har jag också fått insikter om klosterlivet 

på ett annat sätt än vad jag tror är möjligt via brevkorrespondens. Kortfattat – en lärorik tid 

som gett mig nya erfarenheter och några dagars själslig vila. 

 

11.2.2 Eftertänksamhet och vidare funderingar 
 
Hela klosterlivstanken gör mig lite konfys och liksom det mesta andra tenderar även det att ha 

två sidor. Min första tanke inför detta projekt var att försöka förstå och sätta mig in i hur dessa 

kvinnor tänker när de väljer ett liv i avskildhet tillsammans med Gud – en ständigt omtvistad 

och debatterad källa för beundran och vördnad. Väl på plats i gästhemmet försökte jag också 

sätta mig in i hur det skulle vara att vistas på detta område resten av mitt liv. Med facit i hand 

skulle jag nog personligen ha valt en annan infallsvinkel på studien och koncentrerat mer på 

systrarnas känslor och tankar under novistiden och därmed fokuserat frågorna mer till tiden 

före och efter invigningen. 

     Som gäst och som icke-katolik ter sig deras värld helt främmande och obegriplig och alla 

systrar ser respektingivande och samtidigt så hemlighetsfulla ut där de går omkring på 

klosterområdet. På samma gång som systrarna utstrålar ett lugn och en säkerhet och trots att 

flera av dem har en stor portion humor och gärna skämtar om vardagliga ting känns de nästan 

overkliga på något vis, nästan ouppnåeliga. De lever ett liv som innebär att deras dagar är 

planerade efter ett visst schema och de flesta dagar liknar varandra. Det är för det här jag 
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beundrar systrarna. De har haft mod att viga sitt liv åt Gud och på detta sätt tjäna honom via 

främst bön för resten av sina liv. Vidare så väljer de själva att i och med att deras tro är så 

stark, så säker, att underkasta sig en mycket gammal klosterregel som i princip tar ifrån dem 

deras egen bestämmanderätt, sexualitet och frihet. Jag förstår och respekterar systrarnas 

vidhållande vid klausuren och anledningen därtill men det jag inte förstår är varför systrarna i 

större utsträckning inte tillåts ta del av den natur som Gud enligt bibeln skapat? I och med att 

klausuren till stor del kvarstår går systrarna, enligt mig personligen miste om naturupplevelser 

som mycket väl kan bidra till andliga upplevelser, eller har naturen som begrepp gått och 

blivit synonymt med Asatro och New Age?  

     Samtidigt som jag avundas systrarna för att de är så starka i sin tro, vilket närmast kan 

jämföras med de människor som redan tidigt vet vad de vill satsa på för yrke eftersom de 

upplever det som ett kall, kan jag inte låta bli att undra över om det är försvarbart att bara be 

för att världen ska bli bättre och själv befinna sig på en plats långt borta från världens 

bekymmer? Jag antyder inte att systrarna själva inte har problem, men i och med klosterregeln 

elimineras flera problemsituationer som dagligen uppstår runt om i världen. Samtidigt så kan 

man se det som att systrarna ställer upp och hjälper dem som söker sig till klostret och nekar 

inte en människa hjälp. Ingen hjälp, varken liten eller stor skall dock förringas. Vidare har jag 

heller inga bevis för att böner inte hjälper och tänker därför inte gå in på saken närmare utan 

bara konstatera att jag tror att den mänskliga viljan och tankekraften är kapabel till en hel del.  

     Vår studie har visat att det till största delen inte är samhället som har bidragit till systrarnas 

val att gå i kloster utan snarare personlig övertygelse. Samtidigt som systrarna driver ett 

gästhem och har kontakt med samhällsmedborgare även via högmässor och dylikt är det dock 

svårt som utomstående att inte se klostret som en tillflyktsort. Klostret har ramar och regler att 

följa – samhället har enligt systrarna förlorat en stor del av sin värdegrund i takt med 

sekulariseringen. I klostret finns ro och tid för kontemplation och eftertanke – samhället 

erbjuder en hektisk livsstil med stress och många gånger utbrändhet till följd av alla måsten. 

Med andra ord är den livsstil en nunna väljer, som är beroende av tystnad och enskildhet, inte 

kompatibel med det samhälle som skapats under årtusenden. Sverige är ett land som till stor 

del bygger på kristna värderingar, men det har inte alltid varit så. Vidare är vårt land idag likt 

ett mångkulturellt pussel där de flesta gör sitt bästa för att passa in. Detta får den naturliga 

följden att olika värderingar från olika länder måste samsas till att det så småningom kommer 

att skapas en helt ny grund att stå på efter de förutsättningar och samhällskonstellationer som 

råder idag. Vad är det då som säger att den värdegrunden måste baseras på den kristna tron?  
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I detta resonemang kan jag finna att systrarna flyr in i en värld de redan är bekant med och 

som har en värdegrund som inte behöver ombearbetas lika radikalt för att passa in i tiden. Det 

jag tror att dagens samhälle kan lära sig och bör ta till sig av när det gäller klosterlivet är dock 

att söka tystnaden och lyssna på sina egna tankar och tillåta sig själv att känna, i alla fall en 

liten stund varje dag. En insikt, vare sig den är religiös anknuten eller inte, kan inte annat än 

berika ens tillvaro.   

     Jag tror personligen inte att vår huvudfråga om varför kvinnor väljer att bli nunna 

nödvändigtvis går att besvara i ord. Detta baserar jag på att den enskilda individen själv inte 

alltid kan ge ett korrekt svar på varför, ens till sig själv. Våra svar i denna studie har varit 

liknande allesammans, med svar så som känslor och vördnad för Gud och tanken om något 

större som anledningar till klosterlivet. Trots dessa svar verkar dock det riktiga svaret ligga 

inom varje syster, precis som inom vilken människa som helst. Jag tror att vissa saker bara 

sker och händer utan att man för den skull reflekterar nämnvärt över det eftersom det bara 

känns rätt. En god vän till mig brukar säga ”En knuffes dit en ska”. Kanhända är det så.  
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12 Käll- och litteraturförteckning 
 
12.1 Primärkällor 
 
Intervju med Syster Gabriella, Birgittasystrarna, S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae i 
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Intervju med Syster Cecilia, Mariadöttrarna, Heliga Hjärtats kloster, Borghamn  

Intervju med Syster Katarina, Mariadöttrarna, Heliga Hjärtats kloster, Borghamn    

Intervju med Syster Magdalena, Mariadöttrarna, Heliga Hjärtats kloster, Borghamn 

Intervju med Syster Maria, Birgittasystrarna, S: ta Birgittas Kloster Pax Mariae i Vadstena  
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13 Bilagor 
Nedan följer de intervjufrågor ställdes till syster Gabriella under vistelsen i S: ta Birgittas 

kloster Pax Mariae i Vadstena, samt det brev och frågeformulär vi skickade ut till olika 

klosterordnar för att be om deras medverkan. 

 

13.1 Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har syster varit nunna? 

2. Varför har syster valt att bli nunna? 

3. Var det någon speciell händelse som var avgörande för beslutet? 

4. Vid vilken ålder visste syster att ni ville bli nunna? 

5. Vad har syster för nationalitet? 

6. Vad har syster för religiös bakgrund/uppväxt?  

7. Vad har syster för syn på livet och döden? 

8. Varför föll systers val på Birgittinerorden? 

9. Hur upplevde syster tiden som novis och invigningen? 

10. Vad är viktigast för syster med att vara nunna? 

11. Saknar syster något från tiden före klosterlivet? 

12. Har syster någon gång haft en längtan till livet utanför klostret? 

13. Är det vanligt förekommande att noviser avbryter sin utbildning? 

14. Vad anser syster är lättast/svårast med klosterlivet? 

15. Hur blir ni bemött i samhället?  

16. Känner syster att ni som orden är integrerad i samhället? I så fall, på vilket sätt?  

17. Vad har syster för bild av samhället och världen? 

18. Vad har syster för framtidstro gällande dagens sekulariserade samhälle? 

19. Har systers syn på samhället bidragit till valet av livsväg? 

20. På vilket sätt följer ni utvecklingen i samhället utanför klostret?  

21. Har klosterlivet moderniserats/förändrats under 1900-talet? I så fall på vilket sätt? 
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13.2 Brev och frågeformulär till systrarna 
 

 
Hej! 

Vi är två studenter vid Gävle Högskola som läser programmet Människa-natur-religion. 
Denna vår har vi som uppgift att skriva C-uppsats i religion. Av intresse valde vi att fokusera 
vår uppsats kring klosterlivet i 2000-talets Sverige och varför man väljer att bli nunna. Vi har 
även valt att göra en historisk undersökning kring hur olika ordnar fungerade och verkade på 
medeltiden, innan reformationen, för att få en klarare överblick. Vi kommer även att titta på 
hur olika klosterordnar idag samverkar och tar plats i samhället. 
 
Några dagar under vecka 13 besökte vi Birgittasystrarna i Vadstena kloster och fick ta del av 
deras liv och arbete. Tyvärr tillåter inte vårt tidsperspektiv att vi genomför fler studiebesök, 
varför vi härmed vänder oss till Er via brev.  
 
Väl medveten om att Ni har en dagordning att följa och således inte alltid har tid över, skulle 
vi dock vara mycket tacksamma om Ni kunde hjälpa oss med vårt arbete. Detta för att vi ska 
kunna återge en så ärlig samtida bild som möjligt och därmed förhoppningsvis även öka 
toleransen och förståelsen för människors olika val av livsväg.  
 
Vi har sammanställt ett antal frågor som kommer att utgöra grunden i vårt arbete. Det vi 
önskar är att någon/några av Er har tid att svara på frågorna samt returnera dem till oss så 
snart som möjligt. Vi sänder med tre exemplar av frågeställningarna, men vi är otroligt 
tacksamma och har förståelse för om Ni inte har möjlighet att svara på samtliga. Vi bifogar 
även frankerade kuvert för återsändelsen. 
 
Vår uppsats kommer att läggas fram vid Gävle Högskola den 8 juni under ett 
heldagsseminarie, innehållande flera opponeringar. Så snart vår uppsats därmed blivit 
godkänd sänder vi er givetvis en kopia och tackar åter igen för all hjälp. 
 
Om det finns frågor eller funderingar så nås vi på nedanstående adresser. 
 
Stort tack på förhand, 
 
Sandra Lantz & Rose-Marie Olsson 
Studenter vid Högskolan i Gävle 
 
 
Sandra Lantz   Rose-Marie Olsson 
Ina 215   Villavägen 41 
826 91 Söderhamn  826 61 Söderala 
sandra.lantz@soderhamn.se rosie.olsson@semab.se 
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Frågeformulär 
 
1. Hur länge har syster varit nunna? 
________________________________________________________________ 
 
2. Varför har syster valt att bli nunna? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Var det någon speciell händelse som var avgörande för beslutet? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Vid vilken ålder visste ni att ni ville bli nunna? 
________________________________________________________________ 
 
5. Vad har syster för nationalitet? 
________________________________________________________________ 
 
6. Vad har syster för religiös bakgrund/uppväxt?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7. Vad har syster för syn på livet och döden? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Varför föll systers val på just denna orden? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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9. Hur upplevde syster tiden som novis och invigningen? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Vad är viktigast för syster med att vara nunna? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. Saknar syster något från tiden före klosterlivet? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
12. Har syster någon gång haft en längtan till livet utanför klostret? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
13. Är det vanligt förekommande att noviser avbryter sin utbildning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
14. Vad anser syster är lättast/svårast med klosterlivet? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
15. Hur blir ni bemött i samhället?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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16. Känner syster att ni som orden är integrerad i samhället? I så fall, på vilket 
sätt? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
17. Vad har syster för bild av samhället och världen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
18. Vad har syster för framtidstro gällande dagens sekulariserade samhälle? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
19. Har systers syn på samhället bidragit till valet av livsväg? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
20. På vilket sätt följer ni utvecklingen i samhället utanför klostret?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
21. Har klosterlivet moderniserats/förändrats under 1900-talet? I så fall på vilket         
sätt? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Namn_____________________ 
Ålder_____________________ 
 
(För statistikens och uppläggets skull vill vi gärna veta namn och ålder, men om Ni önskar 
vara anonym så notera gärna det så utelämnar vi namnet i den färdiga uppsatsen.) 
 




