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Abstract 

Uppsatsen hade som övergripande syfte att utifrån kvalitativa intervjustudier undersöka 

om muslimska och kristna kvinnor var feminister och använde sig av feministiska 

strategier. Uppsatsen sammanfattade i stora drag under rubriken tidigare forskning vad 

feministiska strategier är och hur de kunde tillämpas inom islam och kristendom, men 

ger också bakgrund och förståelse för ämnet ur ett religionshistoriskt perspektiv. 

Studien visade att de religiösa kvinnorna inte medvetet kallade sig feminister, men hade 

jämlikhet som en självklar grundsyn. Feministiska perspektiv på teologi och religion 

behövdes då den traditionella religiösa historiesynen och religiösa erfarenheten, 

kulturen, är manligt beskriven och behöver utmanas inom kristendom och islam. Detta 

kunde göras genom att medvetet tillämpa feministiska strategier och tolkningsmetoder. 

Feministiska strategier användes av vissa av de intervjuade kvinnorna, dock behövde de 

bli medvetna om att det var just feministiska strategier och tolkningsmetoder som de 

använde.      
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1. Inledning 

Under mina senare studier i religionsvetenskap har det blivit viktigt att aktivt leta efter 

och hitta kvinnliga perspektiv, strategier och tolkningar inom religionsvetenskapen för 

att få en djupare insikt i den religiösa människans liv och tro. Det är viktigt med ett 

kvinnoperspektiv eftersom männens dominans är övervägande ur ett historiskt 

perspektiv. Därför behövs det forskning som riktar sig mot kvinnlig religiös erfarenhet. 

1. 1 Teoretiska perspektiv  

Senare här inledningsvis kommer en kort litteraturöversikt av forskningsläget, där 

presenteras bland annat författaren Jeanette Sky. Min egen teoretiska utgångspunkt 

ligger hen närmast då jag anser som Sky att det inte bara är viktigt med jämförande 

studier utan också viktigt att belysa kvinnor då de ofta blivit marginaliserade. Sky 

skriver i boken Genus och religion att det är de mancentrerade, manligt reproducerade 

religiösa texterna som normaliserar en struktur i de religiösa organisationerna och 

kulturerna som gör att kvinnor osynliggörs i den religiösa kontexten. Däremot kan jag 

inte hålla med om det Sky skriver om att forskningen också bidrar med denna 

mancentrering.1 Forskningen försöker bland annat beskriva fenomen, strukturer eller 

religiösa känslor hos utövaren, men jag anser inte att den medvetet lyfter män mer än 

kvinnor. Naturligtvis finns det substans i det hon skriver, men det är inte forskningens 

fel att det religiösa materialet är mancentrerat. Det är religionernas utmaning att utmana 

sina religiösa normer och som i viss grad behöver moderniseras och forskningen kan 

vara ett hjälpmedel för organisationerna att synliggöra och motverka problem som gör 

att kvinnor osynliggörs. Det är däremot problematiskt om forskning tenderar att 

beskriva normer och stereotyper som bara är manliga, därför har även forskningen en 

stor roll i att synliggöra alla grupper av människor som exempelvis kvinnor som så ofta 

får stå bakom kulisserna i religionernas underbara värld.  

1. 2 Syfte och frågeställningar   

Ansatsen är att ta reda på om feminismen behövs inom kristendom och islam i Sverige 

idag, utifrån perspektivet att den traditionellt manliga dominansen styrt tolkningar och 

haft företräde inom de båda religionerna. Jag vill genom denna uppsats ta reda på om 

kvinnor inom de två religionerna tar eller får sin plats i religiösa sammanhang, det vill 

säga synliggörs, är engagerade och aktiva inom sin religion på ett eller annat sätt utan 

                                                 
1 Sky, 2009, s. 32 
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påverkan av eller från män. Uppsatsens syfte är att undersöka om kvinnorna på något 

sätt använder feministiska strategier för att feminisera sin religion?    

Mina frågeställningar är följande: 

 Hur ser den religiösa kvinnans utrymme ut idag i förhållande till en 

traditionell mansnorm och hur ser hon på och förhåller sig till källorna, 

auktoriteterna och traditionerna inom sin religion?  

 Anser kvinnorna att feminism och feministiska strategier inom 

kristendom och islam i Sverige idag behövs? 

 I vilken utsträckning uppfattar sig de troende kvinnorna som feminister 

och kan vi urskilja feministiska strategier hos dem? 

1. 2. 1 Disposition 

Efter detta inledande kapitel där teoretiska perspektiv syfte och frågeställningarna är 

presenterade kommer valet av metod att beskrivas. En kortfattad presentation av 

litteraturmaterialet följer och därefter definitioner av begrepp för att underlätta 

förståelsen för läsaren. Under kapitel två redogörs en historisk bakgrund till ämnet 

genusperspektiv, feministiskteologi och problemläget. Detta för att läsaren ska få bilda 

sig en uppfattning om bakgrunden till mitt undersökningsfält. Efter det följer en 

undersökningsdel, med resultatredovisning av intervjuerna. Avsnittet därefter är en 

diskuterande del med analys av resultatet och förslag till fortsatt forskning. 

Avslutningsvis sammanfattas uppsatsens innehåll.   

1. 3 Metod  

Målgruppen för intervjuundersökningen var kvinnor som tillhörde islam och 

kristendom. Naturligtvis var det en avvägning vilka som skulle vara med. Att välja helt 

slumpmässigt hade varit optimalt men det visade sig vara lättare sagt än gjort. 

Målsättningen var att få så stor bredd som möjligt i urvalet av kvinnor det vill säga stor 

variation vad gällande ålder, kön och etnicitet. Det blev svårare än jag trodde. Därför att  

urvalet av kvinnor skedde genom personlig kontakt som blev förmedlad via två bekanta 

som även dessa deltar som informanter i båda urvalsgrupperna, Leila och Eva.2 Genom 

muslimska kvinnoföreningen i Stockholm hade jag möjlighet genom kontakten Leila att 

delta på en systerträff där jag ställde frågan om intervjupersoner till mitt uppsatsämne. 

                                                 
2 Se bilagor.  
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Intresset var svalt men jag fick i alla fall åtta stycken mejladresser och ifrån dem så 

valde jag slumpmässigt ut fyra av kvinnorna. Det visade sig senare att en av dessa 

kvinnor inte hade tid att ställa upp och då frågade jag min kontakt Leila om hon istället 

ville vara med. Det de muslimska kvinnorna har gemensamt är den muslimska 

kvinnoföreningen och är relativt nära varandra i ålder. Även i urvalsprocessen hos de 

kristna kvinnorna var intresset lägre. Jag mejlade ekumeniska kvinnoföreningen, kristna 

bloggare, pastorsexpeditioner, kristna kvinnoföreningar med flera runt om i Stockholm i 

jakt på kvinnor som kunde tänkas ställa upp, men det var ingen som hade tid eller ville. 

Det var alldeles för tidskrävande att fortsätta leta på det sättet så strategin blev att fråga 

min bekanta Eva om hon kunde förmedla kontakt via sin församling i Svenska kyrkan 

och det gick bättre. Tre av de kristna kvinnorna arbetar alltså på samma arbetsplats och 

alla informanter är relativt nära varandra åldersmässigt. Den fjärde kristna informanten 

är också formellt känd för mig men inte bekant på något sätt. Anne har jag sökt upp på 

hennes arbetsplats och frågade då henne och hennes kollegor om medverkan. De var 

bara hon som ville ställa upp. Tidsperspektivet och det mödosamma arbetet att hitta 

informanter som var villiga att medverka påverkade urvalet mycket.  Att ämnet 

feminism är ett känsligt laddat ord och svår definierat kan också ha påverkat viljan hos 

personerna att delta i undersökningen.   

 

Frågor till de intervjuade är utarbetade utifrån den litteratur som är läst inom ämnet, 

men kan också vara formade av min förförståelse av ämnet när det gäller synen på 

feminism hos kvinnor i allmänhet och religiösa kvinnor i synnerhet. Utan att gå 

händelserna i förväg hade jag nog en uppfattning om att de flesta kvinnor, religiösa eller 

inte, mer eller mindre uppfattar sig själva som feminister; att jämställdhet är en 

grundtanke hos alla kvinnor (människor!) och att det överlag finns en medvetenhet om 

att vi lever i ett samhälle som har en mansnorm, som inte är särskilt rättvis och att dessa 

strukturer också präglar religionerna på ett negativt sätt. Jag har nog antagit att kvinnor i 

högre utsträckning har en medvetenhet kring dessa frågor och att de använder 

feministiska strategier som ett verktyg för att handla i de religiösa texterna.  

Valet var att utifrån ett avgränsat tema ställa ostrukturerade frågor till kvinnorna för att 

låta svarsmöjligheterna bli så öppna som möjligt.3 Kvinnorna hade alltså möjlighet att 

tolka frågorna på ett sätt som passade dem och följdfrågorna kunde falla naturligt. Detta 

blev i vissa fall problematiskt då de vid något tillfälle inte förstod frågan men då kunde 

                                                 
3 Trost, 2010, 39-42  
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vi diskutera den tillsammans. Vill inte tro att detta har påverkat undersökningen negativt 

men naturligtvis har den inte blivit helt objektiv då det kan ha påverkat deltagarna i vårt 

gemensamma resonemang. Några av frågorna var också väldigt lika varandra vilket 

kanske bidragit till en del upprepningar.  

Intervjuerna genomfördes på bland annat offentliga platser i Stockholm, bibliotek, 

kaféer, på deltagarnas arbetsplatser och en gång hemma hos mig. En kompletterande 

telefonintervju gjordes med första intervjupersonen eftersom intervjun inte blev så 

uttömmande som jag hade hoppats på vid det första tillfället. Alla dessa situationer har 

både fördelar, nackdelar och begränsningar eftersom en situation inte är den andra lik. 

En hemmaintervju kan vara tryggare för en deltagare än en intervju på ett kafé eller 

bibliotek i Tensta. Vilket kan ha varit en bidragande orsak till att vissa intervjuer blev 

mer informativa än andra. Det kan även ha varit helt avgörande för vissa av 

situationerna hur personerna svarade. Att intervjua personer i offentliga miljöer med 

flera störningsmoment är inte så bra och i efterhand skulle jag om möjlighet funnits 

gjort intervjuerna på annan plats.4 Nu blev jag tvungen att göra på det sättet eftersom det 

annars hade blivit svårt att få till några intervjuer över huvud taget. Det tog lång tid att 

hitta personer som ville delta i studien och intervjuplatserna blev inte en prioritet. Min 

personliga relation till vissa av deltagarna kan ha bidragit till att intervjusituationer blev 

olika. Var länge frågande till om jag verkligen skulle intervjua personer jag känner till 

sedan tidigare, eftersom det lätt kan uppstå situationer då den intervjuade kanske känner 

sig ifrågasatt på grund av ämnets karaktär. I mitt fall så tror jag dock att det har varit en 

fördel. Enligt den yrkesetik som finns kring forskningsintervjuer har intervjuer och 

personerna behandlats så anonymt som möjligt och även blivit informerade om övriga 

forskningsetiska principerna kring sitt deltagande.5  

1. 4 Tidigare forskning 

En del av uppsatsen behandlar litteratur i genusvetenskap, där jag sökt reda på källor 

inom mitt forskningsområde i kristendom och islam. Materialet har varit stort inom 

västerländsk kristen genusvetenskap medan det varit svårare att hitta vetenskaplig 

forskning inom genusvetenskap i relation till islam, därför att det inte finns en lika lång 

tradition av feministisk forskning inom islam, men också att den har varit svårare att få 

tag på och inte är skriven på svenska. Svårigheter finns även när det gäller material om 

                                                 
4 Trost, 2010, s. 65 
5 Vetenskapsrådet, 2002, s.5-16 
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västerländsk kristen genusvetenskap då upplevelsen är att den stannat av något och inte 

är uppdaterad. Litteraturdelen ska ge en vetenskaplig bakgrund till huvuddelen som 

består av en fallstudie med ett fåtal djupintervjuer av vilka hälften är kristna och hälften 

är muslimska kvinnor. Valet att göra på det här sättet möjliggör en större bredd och 

djupare förståelse av ämnet och de intervjuades föreställningsvärld. 6  

Litteraturen som är använd är kopplad till genusvetenskapliga studier inom kristendom 

och islam, och den i huvudsak presenteras här. Den fullständiga litteraturlistan finns 

under käll- och litteraturförteckning.  

Genusperspektiv på teologi, Anne-Louise Eriksson, Högskoleverket: 

Stockholm, 2003 

Författaren redogör i stora drag för utvecklingen inom västerländsk feministisk 

teologi/forskning, med tyngdpunkt på vissa centrala områden inom 

genusvetenskap så som, språk, feministisk etik, kvinnors historia med mera. 

Genus och religion, Jeanette Sky, Natur och Kultur: Stockholm, 2009 

Boken behandlar perspektiv på genus inom kristendom, new age, islam och 

hinduism. Här har jag särskilt haft nytta av avsnitten som tar upp kristendom och 

islam, men även det inledande kapitlet som tar upp genusvetenskap utifrån 

historiskt, kulturellt, socialt perspektiv. Sky tar upp feminismens utveckling och 

problematiserar och reflekterar kring hur forskning inom genusvetenskap ska 

bedrivas.  

Nya perspektiv på religion, Natur och kultur: Stockholm, 2003 

Boken berör klassiska religionsvetenskapliga och religionshistoriska teorier och 

problematiserar religion utifrån tro, kulturfenomen och social konstruktion. I 

första hand är kapitlet som behandlar genusforskning använd.  

   99 frågor om islam, Leopard förlag: Stockholm, 2013 

Författarna, bland andra religionsforskaren Jan Hjärpe, ställer frågor och 

reflekterar kring viktiga frågor om islam. Bland annat frågor rörande manligt och 

kvinnligt, vilket är det kapitel som är använd i denna volym.  

 Inside the gender jihad, Oneworld publications: USA, 2006 

                                                 
6 Sohlberg, 2007, s. 54, Trost, 2010, s.32 
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Amina Wadud skriver om genus och hur vi kan inkludera muslimska kvinnor i en 

religiös kontext och höja deras status inom islam. Hon problematiserar kvinnans 

ställning utifrån historiskt, socialt och politiskt perspektiv.  

 Gudsbilder i en hotfull tid, Verbum: Stockholm, 1994 

Sallie McFague professor i systematisk teologi utvecklar i sin bok alternativa 

modeller och metaforer för Gud. I stora drag beskriver hon att moderna 

tolkningsmetoder är viktiga inom religion då traditionella synsätt kan vara 

destruktiva.  

1. 5 Definitioner 

1. 5. 1 Teologi 

I uppslagsverket Nationalencyklopedin kan en läsa att teologi är metodiskt reflekterande 

över religiösa grundbegrepp och handlingar. I jämförelse med religionsvetenskapen är 

teologi ofta förknippat med religiösa undertoner, men har under årtionden av 

sekularisering utvecklat en mer konfessionslös hållning. Teologi är en allmänt 

accepterad genre på religionsvetenskapligt studium, vilket det inte tidigare var, därför är 

inte alltid gränsdragningarna för vad som är religionsvetenskap och teologi särskilt 

skarpa. Liknande definitioner av teologi har Ann-Louise Eriksson i sin bok Genus 

perspektiv på religion där hon menar definitionen är mer komplex.7 Det beror på vem 

du frågar om teologi förklarar författaren Jeanette Sky i boken Genus och religion, att 

perspektivet på teologi ser olika ut beroende av vad du undersöker och vems 

vetenskapliga metod du använder. Det finns alltså en skild uppfattning om vad som är 

vad.8      

1. 5. 2 Feministisk teologi 

Ann-Louise Eriksson skriver att feministisk teologi problematiserar förhållandet mellan 

kön och makt, genom att belysa kvinnors underordning i de religiösa texterna och 

ritualerna. Grundsynen är att män och kvinnor har lika värde och att den traditionella 

tolkningen kring religionerna endast är ett utryck för att en större hänsyn tagits till  

                                                 
7 NE.se http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/teologi - 

20150310,  

Eriksson, 2004, s. 9, 10 
8 Sky, 2009, s. 11, 12 
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männens förståelse av Gud och livsåskådningar i allmänhet. Feministisk teologi 

försöker sträva efter att avslöja patriarkala strukturer och fokus ligger främst på studier 

av kvinnor. Liknande definitioner av feministisk teologi går att finna i uppslagsverket 

Nationalencyklopedin.9   

1. 5. 3 Feministisk strategi 

Författaren Amina Wadud beskriver i boken Inside the gender jihad på liknande sätt 

som Ann-Louise Eriksson att feministisk strategi är olika metoder av tolkningssätt att ta 

itu med och undersöka eller beskriva religioner utifrån feministiska perspektiv. Det kan 

göras genom att exempelvis medvetet använda könsneutrala pronomen, könsbalanserat 

språkbruk, avkönad ikonografi, lyfta kvinnliga gestalter i de religiösa texterna eller 

medverka i kvinnlig aktivism. Men det kan även vara att utgå ifrån kvinnliga etiska 

grundläggande värderingar och tillvägagångssätt.10    

1. 5. 4 Genusvetenskap 

I Nationalencyklopedin och Genus och religion går att läsa att genusvetenskap är en 

utveckling av studiet genusforskning, som till skillnad av feministisk teologi undersöker 

förhållanden mellan både män och kvinnor. Metoden undersöker även konstruktioner av 

kön och vad som påverkar dessa. Sociala, politiska och historiska sammanhang är 

viktiga inom genusvetenskap och olika maktförhållanden som påverkat män och 

kvinnors liv.11 

 

 

 

                                                 
9 NE.se 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feministteologi 

hämtad: 20150310 

Eriksson, 2004, s. 13 
10 Eriksson, 2004, s. 24-37, Wadud, 2006, s. 95-112  
11 NE.se 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genusforskning 

hämtad: 20150310 

Sky, 2009, s. 13 
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2. Genusforskning- en historisk bakgrund 

Här nedan redogörs en historisk bakgrund som har genusperspektiv på teologi med 

fokus på kristendom och islam. Som tydliggjorts i metod är detta bara en bråkdel av den 

litteratur som finns inom ämnet genusvetenskap och forskning. Jag har även avgränsat 

redovisningen till att främst ge en bakgrund till vad som är skrivet kring genus och 

makt. Detta för att läsaren ska få större inblick i min fördjupning och inte förvirras av 

ett allt för stort forskningsområde, som i sig är intressant och säkert användbart i en 

analys, men drar fokus från det huvudsakliga syftet.  

Det redogörs även kortfattat kring några feministteologiska strategier. Strategierna 

används medvetet eller omedvetet i religiösa sammanhang, där utövaren använder 

neutrala begrepp som inte är könsbundna eller medvetet feminiserar sammanhang för att 

verka normbrytande. Detta kan vara intressant inte minst i analysen av intervjuerna, då 

det kan visa om kvinnorna i undersökningen är genusmedvetna och har kunskap om hur 

en manscentrerad normbild av religionerna kan motverkas.  

Teologi är ett brett samlingsnamn för studiet av olika religioner och andra ämnen inom 

religionsvetenskapen.12 Därför har jag gjort det enkelt för mig själv genom att använda 

detta begrepp rent generellt i redovisningen, vilket inkluderar kristendom, islam och ett 

genusperspektiv.  

 

2. 1 Genus och makt ur ett religionshistoriskt perspektiv 

Svenskt genusperspektiv på religion har en relativt kort historia. Det är drygt 40 år 

sedan män på svenska universitet började intressera sig för högre studier kring 

feministisk teologi. Ett av de första forskningsprojekten med genusperspektiv leddes av 

professor Ragnar Holte och publicerades 1978. Det banade väg för nya läromedel för 

undervisning i religionsvetenskap där man tog hänsyn till och belyste kvinnor men även 

män.13 

1979 publiceras en första introduktion till feministisk teologi, Halva himlen är vår. 

Detta urval av författartexter, skriven av prästvigda och pastorsorienterade kvinnor, 

bidrog till den religionsvetenskapliga forskningen ur ett könsmaktperspektiv. Det 

huvudsakliga bidraget var att feministisk teologi än idag domineras av akademisk 

forskning som bygger på granskning samt kritik mot tradition och norm och mindre på 

det konstruktivt nyskapande. Detta gjorde att det var viktigt att i den nya feministiska 

                                                 
12 Eriksson, 2004, s. 9 Sky, 2007, s. 11, 12  
13 Eriksson, 2004, s. 19 
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forskningen belysa och synliggöra kvinnor i de religiösa texterna.14 Framstående 

utländska feministiska forskare som Elisabeth Schüssler Fiorenzas och Rosemary 

Radford Ruther, la under 80-talet fram tolkningsmetoder i hur man kunde synliggöra 

och lyfta kvinnor i den tidiga kyrkohistorien. Radford Ruther, skrev även texter där hon 

gav exempel på konstruktioner av en icke kvinnoförtryckande teologi.15 Materialet 

skulle tolkas ur ett könsmaktsperspektiv och det kvinnliga skulle ställas i centrum. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att genusvetenskapen i sin födelse var riktad till 

synliggörandet av kvinnan, men idag är mer fokuserad på forskning som utvecklar 

metoder och nya teorier, samt studerar vetenskapskritik. Den har även utvecklats till att 

inkludera maskulinitetsstudier, queerteori och Intersektionalitet.16 Intersektionalitet är 

ett viktigt perspektiv att lyfta då den belyser att det även finns maktstrukturer inom 

maktstrukturer. Det vill säga vi är inte bara män och kvinnor utan maktstrukturer utifrån 

klass, sexualitet, etnicitet påverkar oss i hög grad också och det är inte alltid möjligt att 

säga vilket maktförhållande som påverkar oss mest. 

Religionsvetenskapen använder ofta ordet patriarkat som ett sätt att belysa kvinnors 

underordning i förhållande till män. Däremot finns det ingen gemensam uppfattning om 

hur denna maktobalans ska förstås. Patriarkat begreppet kan tolkas som ett hierarkiskt 

system som är styrt av mäns makt över kvinnor, men tolkningen är ändå ensidig att 

använda eftersom det finns risk att kvinnor ändå blir osynliggjorda ur ett 

maktperspektiv. I avsnittet Homo religiosus – men only. Genusforskning i 

religionsvetenskapen diskuterar författarna hur vetenskapen ska utmanas till att bedriva 

forskning som studerar maktfördelningen mellan män och kvinnor, bland annat hur 

makt legitimeras, eller huruvida religionerna i sin form är positiva eller negativa mot 

kvinnor. Författarna poängterar att genusforskningen inte bara ska undersöka kvinnor 

utan ska vara mer nyanserad; de vill bland annat byta ut konceptet patriarkat mot det, 

enligt dem, öppnare begreppet genussystem.17  

Jeanette Sky som skrivit om genus inom religionsvetenskaplig forskning tar upp 

begreppet androcentrism dvs. en term för att beskriva forskningen som mancentrerad 

eller mansvriden. Det manliga uppfattas som det normala. Genom att män har 

                                                 
14 Eriksson, 2004, s. 19, 20 
15 Eriksson, 2004, s. 18 
16 Sky, 2009, s. 12, NE.se 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet 

hämtad: 20161006 
17 Sælid Gilhus & Mikaelsson 2003, s. 220, 221 
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representerat och dominerat både produktionen av källmaterialet och tolkningsföreträdet 

av det samma har kvinnor blivit marginaliserade. Hon ställer även frågan om forskare 

framställt källorna som mer mansvridna än vad de är.18  

Sallie McFague skriver i sin bok Gudsbilder i en hotfull tid att det är av vikt att använda 

olika förklaringsmodeller och tolkningsmetoder inom kristendomen för att teologi måste 

göras på olika sätt i varje ny tid.19 Då kristendomen i sin nuvarande form är hierarkisk, 

dualistisk, individualistisk och utilitaristisk som är omodern och destruktiv på alla 

nivåer.20 Hon menar inte att traditionella synsätt är fel, men behöver utmanas på ett 

djärvt och fantasifullt sätt där metaforer, bibeltexter sätts i kontext med det liv vi lever 

med idag och vara medvetet konstruktiv. McFague skriver även att en trovärdig teologi 

är att bland annat ta hänsyn till och ha känsla för att vi hör ihop med allt levande, en 

holistisk syn på religion som bryter ner hierarkier och är öppen för förändring.21 Sallie 

McFague beskriver många perspektiv som fortfarande är aktuella och användbara inte 

bara som tolkningar för de kristna som hon främst vänder sig till utan också som 

förklaringsmodeller för dem som studerar religioner. Några av de gudsbilder som Sallie 

McFague analyserar närmare och som en kan utgå ifrån på ett alternativt sätt är Gud 

som världens kropp och Gud som moder eller vän.   

Kristendomen i Sverige har under århundraden genomgått många utvecklingsstadier, 

såsom övergången från katolicism till protestantism, tillåtandet av kvinnliga präster och 

biskopar och skilsmässan mellan stat och kyrka för att nämna några exempel. Denna 

utveckling har säkert påverkat kvinnornas ställning inom de kristna sammanhanget, 

både positivt och negativt. Att kristendomen, precis som många andra av världens 

religioner, av traditionen är manligt styrda och påverkade har också bidragit till hur 

kvinnor uppfattas av män och kanske även hur de uppfattar sig själva och sitt utrymme. 

Det finns idag kanske inga direkta religiösa påbud för hur en kristen kvinna ska bete sig 

eller klä sig. Men kulturellt lever dessa religiösa föreställningar kring kvinnor kvar i 

vårt samhälle och gör att kvinnor diskrimineras dagligen.22 Detta sker i arbetslivet och i 

inte minst våra sexuella relationer, där gamla normer påverkade av kristna värderingar, 

reglerar vårt sociala liv och då särskilt kristna kvinnors liv. Bibeltexterna är fulla av 

                                                 
18 Sky, 2009, s. 32  
19 McFague, 1994, s. 53 
20 McFague, 1994, s. 30 
21 McFague, 1994, s.55 
22 https://unicef.se/fakta/diskriminering-av-flickor, http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/Dina-

rattigheter-i-EU/Diskriminering-och-jamstalldhet/ hämtad: 20150312 



 

11 

 

regler och bestämmelser som underordnar kvinnan och som ofta är till för att skydda 

kvinnans heder och begränsa henne utifrån hennes kropp och utseende.23  Det är ett 

gammalt religiöst arv med normer som är svåra att bryta, då dessa religiösa stigman är 

så djupt rotade i våra medvetande. 

Jan Hjärpe, religionshistoriker och professor i islamologi berättar i en intervju i 

Miljömagasinet att det inom islam pågår ett splittrat genusarbete. Han menar det finns 

olika infallsvinklar och kritiska röster på hur en ska belysa feministisk teologi inom 

islam. Den första är en antireligiös organisation som är övertygade om att den enda 

vägen till befrielse är att motarbeta all religion och att inget bra kommer ur koranen för 

kvinnor. Den andra är socialisminspirerade profana feminister som tror att en förändrad 

samhällsstruktur kan påverka ett skifte inom religiösa normer. En tredje grupp vill 

istället återta det religiösa språket för att beskriva den feministiska frigörelsen och 

jämställdheten. Den sista och mer islamistiska feministiska hållningen skulle enligt 

Hjärpe vilja lyfta fram den rätta kvinnohistorien i koranen då patriarkatet har feltolkat 

den i över tusen år.24    

Detta visar att det i hög grad pågår ett genusarbete och finns normkritik inom islam 

sedan tidigt 1990-tal. Författarna Ann Sofie Roald och Pernilla Ouis beskriver detta i 

sin artikel Lyssna på männen: att leva i en patriarkalisk muslimsk kontext. I artikeln 

lyfter författarna fram förändringar i samhällsstrukturen och influenser från 

västerländska ideal som en del av attitydförändringar som gör det möjligt att feminisera 

islam. Att kvinnor inom islam idag arbetar och utbildar sig i högre grad också kan vara 

en bidragande orsak till att kvinnor har en större möjlighet att påverka. Författarna 

diskuterar också att kvinnor inom islam måste anstränga sig mer i studiet av korantexter 

i förhållande till män om de vill bli tagna på allvar och göra männen upplysta om att 

kvinnoperspektivet saknas.25   

 

Islams tankar om genus är formade av det sociala sammanhanget som har tolkats ur den 

religiösa traditionen. Vi kommer inte ifrån att i vår västerländska syn på islam är präglat 

av kvinnans underordnad genom klädkoder och andra religiösa plikter som är av män 

uttolkade ur koranen skriver Jeanette Sky. Det verkar vara viktigt med skillnad på kön 

inom islamisk tro eftersom män och kvinnor tillskrivs olika plikter, roller och rättigheter 

                                                 
23 Bibel 2000, 3 mos kap. 19-28, 1 kor kap. 5-12 
24 Miljömagasinet 18, 3 maj 2013 http://www.miljomagasinet.se/artiklar/130430-det-pagar-en-revolution-inom-

islam.html 
25 Roald & Ouis, 1997, s. 106, 107 
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i enlighet med tolkningarna inom islam. Jeanette Sky vill dock påstå att dessa krav på 

könen i högre grad är ett tungt ok för männen, då de ställs som huvudansvariga för 

familjeförsörjningen. Kulturella och stränga krav ställs alldeles särskilt på de religiösa 

männen, menar hon.26 Kvinnor har enligt koranen ingen försörjningsplikt mot sina män 

och ska förfoga över sina egna tillgångar och frånskilda kvinnor ska även kunna begära 

ekonomiskt underhåll av sina före detta män.27 Fast det verkar som att män har fler 

skyldigheter än kvinnor inom islam, så har kvinnor tillsynes många fler plikter att ta 

hänsyn till för att skydda sin heder. Hedern handlar mycket om kvinnans sexualitet som 

i mångt och mycket ska beskyddas. Denna sexualitet anses i koranen vara farlig och 

män ska undvika kvinnor som inte är anständiga.28 Kvinnor kontrolleras genom att 

muslimska män och kvinnor tilldelats olika platser i samhällsordningen. Männen anses 

enligt tradition som kvinnans överhuvud och de ska inte tilldelas samma rättigheter 

enligt koranen.29 En del av denna kontroll av kvinnan är manifesterad i slöjan och andra 

heltäckande klädedräkter, som under åren har debatterats flitigt. Inom islam uttrycker 

delvis klädkoderna social status, kön och religionstillhörighet, men det står ingenstans 

tydligt i koranen att kvinnor måste bära slöja.30  

 

Författarna och religionsforskarna Jan Hjärpe m.fl. i boken 99 frågor om islam 

beskriver det som två läger kring påbuden om kvinnans klädkoder. Kritik finns inom 

muslimska sekulariserade kretsar att täckande kläder tillhör en annan tidsålder som är 

föråldrad, men för de mer religiöst texttrogna blir det en viktig symbolhandling. Här vill 

författarna poängtera att en större del av svenska muslimska kvinnor väljer att inte bära 

slöja i Sverige.31 Hjärpe menar i motsats till Sky att muslimska kvinnor världen över i 

högre grad är underställda män ekonomiskt, juridiskt, socialt och inom familjen men att 

detta inte är något exceptionellt för just muslimer. Han menar att kvinnor inom alla 

religionstillhörigheter delar ungefär samma status,32 vilket är en ganska dyster syn på 

den religiösa kvinnan globalt.    

 

Amina Wadud som skrivit böcker inom muslimsk genusforskning vill, precis som Sky, 

poängtera att tolkningen av de religiösa texterna genom århundraden har varit manligt 

                                                 
26 Sky, 2009, s. 165, 166 
27 Koranen 4:3-4, 2:242 
28 Koranen 4: 29, 38 
29 Koranen 4: 38, 128 
30 Hjärpe, 2013 s. 52, 53, 57  
31 Hjärpe, 2013 s. 58, 59 
32 Hjärpe, 2013, s. 64 
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förbehållna på grund av tradition. Denna tradition av kvinnors frånvaro av texttolkning 

har gjort att även representationen av kvinnor som lyfts i texterna är få, då det blir en 

tolkning som utgår från den manliga blicken, perspektivet, begäret, och behovet. 

Feministiska tolkningsmetoder på korantexter är enligt Wadud viktiga men svåra att 

använda eftersom texterna saknar jämförande material mellan kvinnor och män. Detta 

gör att de feministiska tolkningsmetoderna kan upplevas försvara kvinnors 

motsägelsefulla positioner i koranen.33 Inom islam pågår idag en diskussion om 

genusfrågor utifrån bland annat politiska strukturer och mänskliga rättigheter. Genom 

att göra kvinnor till en huvudfråga så uppmanar det i sig till social och ekonomisk 

rättvisa skriver Amina Wadud.34  

 

2. 2 Feministteologiska strategier inom kristendom 

2. 2. 1 Språklig strategi 

Forskningen har fört fram olika strategier för att synliggöra kvinnor och belysa dem i 

källmaterialet och i den religiösa kontexten. Förutom att belysa genus utifrån olika 

maktperspektiv finns språkliga taktiker som är viktiga, skriver Anne-Louise Eriksson 

om i Genusperspektiv på teologi. Hon menar att det könsbalanserade språkbruket ska 

verka inkluderande. Det vill säga Gudsperspektivet ska så långt det är möjligt ges både 

manliga och kvinnliga värden. Att inte utgå från en språkstrategi som denna skulle 

berättiga och förstärka den patriarkala ordningen.35 Att använda ett könsneutralt språk, 

där en så långt det är möjligt undviker att använda kvinnliga eller manliga termer är en 

annan strategi där guden omtalas som endast Gud eller genom ett funktionellt bildspråk 

som beskrivs utan mänskliga värden. Ett tredje sätt är att använda ett emancipatoriskt 

språkbruk där kvinnor synliggörs utifrån en kollektiv identitet som ska stärka kvinnor.36  

Anna Johansson skrev 2001 uppsatsen Jämlikhet, kvinnlighet och igenkännande: en 

uppsats som tar kvinnors erfarenheter på allvar som behandlade kvinnors erfarenheter 

inom svenska kyrkan och tar upp hur viktigt det är med ett inkluderande språkbruk där 

kvinnor kan känna igen sig i den religiösa gemenskapen. En av Johanssons slutsatser 

var att det är viktigt för kvinnligt igenkännande att de patriarkala strukturerna i 

gudtjänstspråket och ikonografin tonas ner för att detta ska vara möjligt.37 Johansson 

                                                 
33 Wadud, 1999, s. 2 
34 Wadud, 2006, s. 79 
35 Eriksson, 2004, s.30, 31 
36 Eriksson, 2004, s. 33 
37 Johansson, 2001 s. 25 
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skriver även att det är det traditionellt slentrianmässiga användandet av manliga 

omskrivningar som gör det trögt att få till en förändring inom kristet 

jämställdhetsarbete.38 Detta visar hur stort behovet av ett inkluderande språkbruk är för 

att kvinnor ska kunna känna sig delaktiga i det religiösa rummet. Johansson frågar sig 

hur det kan komma sig att fler kvinnor än män söker sig till svenska kyrkan trots det 

manligt dominerade språket?  

2. 2. 2 Feminiseringen av gudsbilden 

Den språkliga begränsningen inom den kristna gudsbilden beror delvis på att kristologin 

bygger på uppfattningen att Gud inkarnerats i Jesus från Nasaret. Bilden av en gudomlig 

man legitimerar föreställningar om att män skulle vara närmare det gudomliga, är mer 

lika och står nämnare Gud. Detta har enligt Eriksson fått negativa effekter för kvinnor 

Det finns tre huvudområden som den feministiska kritiken fokuserar på. Den första 

kritiserar bilden av att Jesus är Kristus som bygger på föreställningar om att det manliga 

könet skulle vara underförstått och mer värdefullt än det kvinnliga. Den andra kritiken 

ligger i den traditionellt mancentrerade läran att diskriminera kvinnors religiösa 

erfarenheter. Och den sista är att den manliga gudsbilden idealiseras och är 

eftersträvansvärd för både män och kvinnor.  

Att feminisera gudsbilden är en strategi för att inkludera kvinnor i en större religiös 

kontext. Det finns många olika sätt att göra detta inom kristen tro: inkulturation, 

inkarnation, synen på Jesus som historisk prototyp, synen på Jesus som profet och fokus 

på kristen gemenskap är fem modeller på hur det kan gå till. Inkulturation går ut på att 

framställa Jesus som kvinna i text och bild. Inkarnation är tanken om en Kristus som 

förkroppsligas av en kvinnlig gudomlighet. Att utgå från Jesus som en historisk 

prototyp skulle innebära att Bibeln ska användas som en resurs och inte som en 

auktoritär källa. Strävan ska vara att komma bort från patriarkala strukturer och denna 

modell hänger ihop med synen kring Jesus som profet; synen på den historiske Jesus 

sätt att omfamna utstötta och förtryckta kan ses som ett sätt att avstå från manliga 

privilegier och bryter mot fastställda normer. Sista modellen om fokus på en kristen 

gemenskap skulle innebära att man försöker se bortom synen på frälsning genom en 

enskild individ.39 

                                                 
38 Johansson, 2001 s. 23 
39 Eriksson, 2004, s. 35, 36, 37, 38 
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Sallie McFague skriver att det är problematiskt att feminisera gudsbild eftersom det är 

samhället som konstruerat egenskaper som förknippas med kvinnor. Därför vill hon 

enklast använda personliga pronomen där en tilltalar Gud som ett Du eller använda 

manliga och kvinnliga pronomen var för sig eller tillsammans.40 Detta eftersom hon 

menar Gud står bortom det som är manligt och kvinnligt. Hon vill även att en ska vara 

försiktig med hur stereotypa metaforer används då de inte ska bli begränsande till kön. 

Det gudomliga handlandet och bilderna ska inte heller styras eller begränsas utifrån 

vilket pronomen Gud beskrivs utifrån.     

2. 3 Feministiska strategier inom islam 

2. 3. 1 Kvinnor som huvudfåra 

Genom att sluta ge männen det förspända läget som de har genom sitt historiska 

överläge så utjämnas skillnader mellan kön inom islam. Att lyfta kvinnor och låta 

islamstudier vara övervägande riktade mot kvinnor är en strategi som ger en jämlikare 

bild av islam skriver Amina Wadud. 41 Att språket har betydelse för hur vi tolkat 

källmaterialet är alltså en viktig del i förståelse av den religiösa kontexten. Män har haft 

tolkningsföreträdet över textmaterialet och har haft övervägande makt att styra hur 

islams ideal och fundament ska se ut. Man har dikterat dessa villkor inte bara utifrån 

mäns synvinkel, utan även utifrån mäns syn på hur det är att vara kvinna. 

Utgångspunkten i islam är alltså att mannens erfarenheter är det normativa och 

universella för alla mellanmänskliga erfarenheter, skriver Wadud.42 Detta visar sig inte 

minst i hur män har dikterat hur kvinnor förväntas handla på ett visst sätt utifrån 

shari’ah, islamisk rätt. Kvinnan är så att säga en fråga som diskuteras i lagen inte att 

diskuteras med. Wadud skriver att all kvinnlig erfarenhet som finns beskriven i 

källmaterialet är andrahandsgissningar gjorda av män. Därför är genusreformation en 

strategi inom islam; att genom vetenskapliga studier av primärkällorna Koranen och 

sunnah belysa kvinnors erfarenheter och uppmärksamma om de verkligen är förtryckta 

utifrån tid och plats, men även kultur och historiska omständigheter. 

Inom islam finns det liknande tendenser som inom kristendom, att idealisera det 

manliga med Muhammed som förgrundsgestalt och mottagare av uppenbarelserna 

skrivna i koranen. Av tradition är det även ett manligt företräde att tolka korantexterna 

                                                 
40 McFague, 1994, s. 137,138 
41 Wadud, 2006, s. 79, 84, 85 
42 Wadud, 2006, s. 96 
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vilket på motsvarande sätt normaliserar och sätter män i första rummet. Muhammed i 

sig är inte gudomlig, men ordet som gavs till honom genom Gud var heligt, vilket i sin 

tur kan tolkas som att män har närmare till gud och därmed är närmare det gudomliga. 

Inom islam finns det profana feminister som ser kvinnoförtrycket orsakat av de sociala 

och ekonomiska strukturerna. Det vill säga, det är egentligen inte religionen i sig som 

orsakar förtrycket utan det är andra former av samhällskonstruktioner som bestämmer 

hur kvinnors liv ser ut. Denna typ av feminism inom islam vill förändra det sociala 

förtrycket genom att feminisera det religiösa språket. De vill visa att religionen kan 

tolkas och användas på ett sätt som gör att samhället blir mindre patriarkalt.43   

2. 3. 2 Kvinnlig aktivism  

Kvinnors engagemang inom de religiösa organisationerna både globalt och lokalt har de 

senaste decennierna ökat inom islam. Den kvinnliga aktivismens födelse kommer ur 

tankarna kring det historiskt manliga tolkningsföreträdet och som en opposition mot den 

icke jämställda synen på förhållandet mellan kvinnor och män globalt. De flesta 

kvinnoaktivister verkar regionalt genom undersökande verksamhet, aktiviteter och 

utvecklar strategier för reformarbete. Arbetet sker oftast på kvinnornas frivilliga basis 

utan några statliga medel, vilket är till kvinnoorganisationernas fördel då 

självständigheten ger dem bättre anseende. I vissa fall finns det donatorer, även statliga 

som skänker pengar till organisationerna, men då finns risker att kvinnornas arbete 

faller under någon annans förväntningar och politiska agenda skriver Wadud.44 

Det finns västerländsk feministisk kritik mot kvinnoorganisationer av detta slag. En 

synpunkt är att de bortser från de historiska ojämlika förhållandet som har varit rådande 

och drar uppmärksamheten till att urskilja ledande diskussioner om kvinnan som 

huvudfråga. Ytterligare kritik är hur en avskild arena för kvinnorörelser inom islam kan 

verka för inkluderande när de redan har en viss könssegregering. Är privata sfärer 

endast arenor för kvinnor inom islam? Det frivilliga arbetet de utför ses som en 

biprodukt och bidragen erhåller ingen högre status och ignoreras oftare i sociala och 

politiska sammanhang. Kvinnors aktivism inom islam är oftare fokuserade på att stötta 

muslimska kvinnor genom kollektiva kvinnoföreningar, skolor och barnpassning, men 

det finns också aktiviteter som inte är direkt kopplade till hushåll och 

                                                 
43 Hjärpe, 2013, s. 64, 65 
44 Wadud, 2006, s.99 
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familjeförsörjning. Olika kvinnoorganisationer inom islam anordnar även konferenser, 

studiegrupper och underhållning som är stärkande för deras spirituella identitet.45    

Som tidigare nämnts är muslimsk kvinnoaktivism kopplad till profana feminister inom 

islam där kvinnor strategiskt använder andra tolkningsmetoder än de traditionellt 

manliga.  Deras huvudsakliga åsikt är att all mänsklighet är sammankopplad och är 

beroende av gemensamt samarbete över klassgränser, kön, etnicitet, nationer och 

religioner. Den analysmetoden är nödvändig för att skapa sammanhang och gemenskap 

över religionsgränser och kulturella bakgrunder.46  

  

                                                 
45 Wadud, 2006, s. 105 
46 Wadud, 2006, s.110 



 

18 

 

3. Resultat 
Jag har valt att sammanfatta intervjuerna med de muslimska kvinnorna och de kristna 

kvinnorna för sig. På så sätt tror jag att det blir lättare för läsaren att få en överskådlig 

blick över vad som sagts och hur kvinnorna förhåller sig till ämnet och frågorna. 

Frågorna och de fullständiga svaren återfinns under rubriken bilagor.   

 3. 1 En sammanfattning av de muslimska kvinnornas svar 

Fyra kvinnor är intervjuade, alla har olika bakgrund och erfarenheter och 

utbildningsgrad. Jag har valt att kalla kvinnorna Minna, Leila, Kristina och Sarah som 

är fingerade namn, personerna heter egentligen något annat. 

Minna är 29 år, är gift och har barn. Hon jobbar i förskola och är utbildad 

förskolelärare. Minna kom till Sverige från Somalia i sina tidiga tonår. Sociopolitiskt 

aktiv och har stort engagemang inom sin muslimska förening. Kommer från en religiös 

familj med en pappa som är imam.  

Leila är 30 år, är gift och har barn. Hon är projektutvecklare och har adekvat utbildning. 

Arbetar ideellt som kommunikatör inom sin muslimska kvinnoförening. Född i Sverige, 

hennes pappa muslim från Marocko och svensk mamma som senare konverterat till 

islam. Har gått i koranskola och engagerad i den muslimska organisationen. 

Kristina är 37 år och är ensamstående, har ett barn. Har akademisk bakgrund är 

arbetssökande medicinsk sekreterare. Svensk-norsk bakgrund och är konverterad till 

Islam. Socialt engagemang, volontär inom organisationen Refuges welcome.     

Sarah är 34 år är gift och har barn. Är utbildad och arbetar som undersköterska men 

driver även familjens företag med maken. Hon flydde ensam från Somalia och 

inbördeskrig som 17åring. Växte upp i vad hon själv anser vara en sekulariserad 

muslimsk familj innan kriget, ser sig inte vara särskilt religiös men lever i enlighet med 

muslimska traditioner.   

 

Feminister? Behövs feminism inom islam?  

En av de muslimska kvinnorna definierar sig inte som feminist, tre av dem antyder att 

de har feministiska värderingar och säger sig vara feminister efter lite resonemang kring 

begreppet. Tre av kvinnorna menar att religionen inte har ett behov av feminism 

eftersom islam är en religion som har jämlikhet som grundtanke angående klass, 
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etnicitet och kön. Sarah anser däremot att feministiska värderingar kan behövas inom 

religionen men att dessa värden försöker förändra islam och det i sin tur är 

problematiskt. Majoriteten av de tillfrågade anser alltså att behovet av feminism behövs 

inom kultur och samhälle, då även i en svensk muslimsk kontext, men inte inom själva 

religionen islam. Minna poängterar att jämlikhet måste tillämpas då maktstrukturer 

inom muslimska verksamheter ser ut på ett sätt som inte är rättvist.  

Behövs feministiska strategier inom islam?  

Minna, Kristina och Sarah vill säga att feministiska strategier inte behövs inom 

religionen i Sverige eftersom muslimska kvinnor här, har större möjlighet att påverka 

inom sina organisationer, men Kristina vill ändå poängtera att det är en mansdominans 

inom muslimska organisationer. Minna och Leila sticker ut eftersom de anser att det 

behövs feministiska strategier, dels ger de några tydliga exempel på hur lärda personer 

inom islam använder strategierna; 

”Dessa pratar sällan om skillnader mellan könen och talar oftare om 

människor i termer som de ”troende”, eller försöker att inte värdera kvinnor 

och män olika i de religiösa texterna. Fokus ligger på att alla får samma 

belöning i slutändan oavsett om du är man eller kvinna. Jag tycker att 

kvinnliga strategier kommer mer och mer inom islam och används inte bara 

av kvinnliga muslimer som tar mer plats utan också av lärda män.”47 

Minna menar också att de som har makt över den religiösa dialogen måste ta till sig den 

kritik som finns och börja inkludera och lyfta kvinnor i debatten. Här kan vi se att 

gränsdragningen mellan kultur och religion är något diffus då Minna först säger att det 

inte behövs feministiska strategier men senare menar att det behövs.   

Kvinnornas förebilder? 

Alla kvinnorna utom Sarah, har och ger exempel på kvinnliga förebilder inom islam. 

Förebilderna som informanterna ger, har egenskaper som stark, modig, affärskvinna, 

kritiska och kämpar för islam. Minna berättar även om en kvinna som skulle kunna 

uppfattas som en tidig aktivist inom den muslimska religionshistorien. Jag vill tro att 

förebildernas handlingar och gärningar på så sätt har större betydelse för informanterna 

än deras person. Förebilderna är ofta sammanbundna med profeten Mohammed och det 

upplever jag att informanterna tycker är viktigt att lyfta fram. Sarah har ingen förebild 

                                                 
47 Se bilagor, Leila, fråga 2  
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inom de religiösa texterna eftersom hon gjort en tolkning av koranen på så sätt att det 

inte är tillåtet med förebilder.  

Att ta plats? 

Alla informanter anser att deras religiösa plats är beroende av ett personligt engagemang 

och ett självvalt intresse. Utrymmet styrs av detta personliga engagemang, ju mer tid 

och lust de har till organisatoriskt arbete desto mer plats får de. De ser sig som kritiskt 

tänkande och engagerade personer och väljer hur stor delaktighet eller plats de vill ha 

inom sina religiösa organisationer och föreningar. Sarah har på både fråga 2 och 4 ett 

globalt perspektiv på sina svar, där hon vill belysa att muslimska kvinnor inte har 

samma rättigheter i övriga muslimska länder som i Sverige, där av har de inte heller 

samma möjligheter.  

Kvinnorna upplever i hög grad att deras erfarenheter tas tillvara inom deras samfund, 

föreningar och organisationer. De känner sig välkomna och behövda inom 

organisationerna. Minna har provat styrelsearbete men trivdes inte med det. Leila tror 

att behovet har styrt efterfrågan på föreningsaktiva kvinnor inom hennes samfund och 

därför har hon stort ansvar inom sin muslimska kvinnoförening. Detta har också gjort 

att stödet från män inom samfundet har varit stort för att kvinnoföreningen ska ha 

framgång.48 Kvinnorna arbetar aktivt utan ersättning och på frivillig grund, till exempel 

som föreläsare och genom att sköta kvinnorörelserna lokalt.    

Inkluderade? 

Ingen av kvinnorna upplever att de blivit uteslutna inom sin religion. Kristina säger 

dock att hon upplevt diskriminering på grund av sin religion i ickemuslimska 

sammanhang, vilket är en bidragande orsak till att hon inte använder slöja. Sarah anser 

att frågan om hur en lever som muslim kan vara avgörande för hur kvinnor (och män) 

blir värderade av andra muslimer men att man inte blir utesluten. Hon säger att lever en 

som muslim efter givna regler så är det inget problem. Kristina har känt att förståelsen 

för hennes tidigare leverne och erfarenheter innan hon konverterade kan vara mindre 

hos infödda muslimer men inte mindre viktiga. Minna säger att det finns en 

hederskultur inom vissa samhällen och strukturer som vill begränsa kvinnors utrymme. 

                                                 
48 Se bilaga, Leila, fråga 10 
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Men hon vill inte säga att det är ett religiöst fenomen eftersom de religiösa texterna inte 

ger några belägg för att kvinnor inte får göra och vara på ett visst sätt.49  

Kvinnorna tycker i huvudsak inte att religionen begränsar deras sociala liv idag men två 

av dem påpekar att det beror på med vilket perspektiv en ser på det. Ur ett ickereligiöst 

perspektiv skulle ett liv i enlighet med regler och normer inom islam kunna uppfattas 

som begränsande. Att exempelvis festa och dricka alkohol är ting som en muslim inte 

ska befatta sig med.50 Fördomar mot islam kan å andra sidan begränsa dem och 

muslimska kvinnor är särskilt utsatta för fördomar enligt Minna.  

Manliga normer? 

Bara Minna anser att det finns en traditionellt manlig norm som hindrar henne att yttra 

sig i vissa sammanhang.  

”… traditionellt styrda äldre män undrar vad jag som yngre tjej ska 

komma här och hävda mig”51 

Det finns ett traditionellt synsätt som kan begränsa kvinnor där män vill befästa sin 

makt över dem. Återigen vill Minna poängtera att det inte har något med religionen i sig 

att göra utan religionen är full av aktiva och viktiga kvinnor historiskt fram till nu.  

Leila säger å ena sidan att hon upplever att det saknas en manlig norm inom islam men 

senare diskuterar hon den uppdelning som görs mellan könen inom islam. Hon menar 

att det är bra att inte alltid behöva föra diskussioner tillsammans med män och bli 

värderad eller jämförd med dem. Det blir en frihet i sig att få vara kvinna i en kvinnlig 

kontext och det är den frihet islam ger henne genom denna uppdelning. 

Att påstå att islam skulle vara styrd av en manlig norm kan inte kvinnorna hålla med 

om. De menar att tolkningarna av texter i högre grad historiskt är gjorda av män men 

tolkningarna talar till dem lika mycket som kvinnor. Värdet i vem som tolkat texter och 

styrt praktiken har mindre betydelse för kvinnorna. Men islam har problem i att de 

manliga strukturerna styr organisationen och tolkningarna globalt och det har enligt 

Minna gett en negativ syn på muslimska kvinnor.52 Ingen av kvinnorna ser klädkoder 

som en begränsning eller som ett utryck för manligt förtryck inom islam. Däremot 

nämner två av kvinnorna att det svenska samhället har mindre förståelse för varför 

muslimska kvinnor bär slöja och har blivit diskriminerade på grund av sin religion.  

                                                 
49 Se bilaga, Minna, fråga 5. 
50 Se bilagor, Leila och Sarah, fråga 7 
51 Se bilaga, Minna, fråga 6.  
52 Se bilaga, Minna, fråga 8 
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Ett inkluderande textspråk? 

  ”… Gud är varken man eller kvinna.”53  

Alla tillfrågade var rörande överens om att de religiösa texterna talar till dem som 

kvinnor. Korantexterna talar till dem som troende och är inte riktade till ett särskilt kön. 

Men Minna och Sarah vill säga att det är ett kulturellt problem att tolkningarna av 

tradition är missriktade mot kvinnor, särskilt ur ett globalt perspektiv, där många 

muslimska länder är mer konservativa i sin kvinnosyn. Denna syn är något som en av 

kvinnorna jobbar aktivt mot att förebygga i sitt föreningsliv.54 Många muslimer skulle 

kunna hitta ett alternativt sätt att tolka och lyfta muslimska kvinnor i de religiösa 

texterna menar Minna.  

3. 2 En sammanfattning av de kristna kvinnornas svar 

Fyra kristna kvinnor är intervjuade, alla har olika bakgrund, erfarenheter och 

utbildningsgrad. Jag har valt att kalla informanterna Eva, Britt, Maria och Anne som är 

fingerade namn, personerna heter egentligen något annat. 

Eva är 55 år, är gift och har vuxna barn. Arbetarbakgrund och jobbar som 

församlingsassistent inom Svenska kyrkan sedan 19år och är upptagen i det samfundet. 

Är ursprungligen från Finland men bott i Sverige sedan 1969. Har en stark religiös 

övertygelse. Jobbar ideellt med flyktinghjälp.    

Britt är 59 år, är gift och har vuxna barn. Född i Sverige. Utbildad fritidsledare men 

arbetar som diakoniassistent i Svenska kyrkan. Tidigare pingstvän men är numer 

upptagen inom Svenska kyrkan.   

Maria är 55 år, är gift och har barn. Född i Sverige. Kulturvetarbakgrund, utbildad 

konstnär och författare. Senare vidareutbildad till diakon inom Svenska kyrkan. 

Anne 47 år, nybliven änka, och har barn. Född i Sverige. Utbildad barnskötare och 

jobbar som församlingsassistent inom Svenska kyrkan sedan 13 år. Är medlem i 

Filadelfiaförsamlingen och arbetar ideellt som koordinator i samfundet, huvudsakligen 

inom barnverksamheten.     

Feminister? Behövs feminism inom kristendomen 

                                                 
53 Se bilaga, Kristina, fråga 8 
54 Se bilaga, Minna, fråga 9 
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Två av informanterna betraktade sig inte som feminister men är för jämställdhet. Det 

som sticker ut är att informant Eva ville säga att feminismen inte är bra för den kristna 

tron då hon tycker att den ändrar den kristna trons fundament. Jag upplevde att Eva hade 

en mer konservativ bibelsyn än de andra informanterna.55 Maria beskrev feminism 

utifrån att vara medveten om strukturer med hjälp av en kritisk historiesyn och därför 

behövs feministisk kritik inom kristendom för att synliggöra strukturer som tar lång tid 

att förändra. Anne ansåg att det behövdes feminism inom kristendom mest på grund av 

att lyfta det kvinnliga ledarskapet och för att stärka synen på kvinnliga präster. 

 

Behövs feministiska strategier inom kristendomen? 

Maria ansåg att feministisk kritik är ett sätt att bearbeta patriarkala strukturer inom 

kristendom. Både Maria och Britt diskuterade språkets betydelse och hur de kunde 

använda neutrala begrepp eller byta ut traditionella utryck som han och fader mot Gud 

eller moder. Att också lyfta kvinnor i bibeltexterna är något som Britt tyckte att hon 

kanske borde göra mer. Här sticker återigen Eva ut med sitt svar, hon säger att 

feministiska strategier inte behövs och att feminism är urvattnande för kristendomen. 

Hon hade även hittat belägg i bibeltexter att kvinnor inte får vara präster och tyckte att 

kvinnliga präster har för mycket som distraherar dem socialt för att kunna sköta det 

uppdrag som prästerskapet innebär. Anne delade inte denna uppfattning utan ville stärka 

det kvinnliga prästerskapet.    

”Jag har inte råd eller sträva efter att vara politisk korrekt i alla möjliga 

situationer, men jag vill förhålla mig till verkligheten och det jag anser 

är sanningsenligt.”56 

Jag upplever att de kristna informanterna inte i någon högre grad aktivt strävat efter 

strategiskt arbete med jämställdhetsfrågor. Däremot när jag ställde frågan började några 

av dem tänka över hur de kunde göra för att få in ett inkluderande perspektiv i deras 

arbete. Maria hade nyligen blivit klar med sin diakonutbildning och kanske är det på 

grund av studierna som hon tar hänsyn till och lyfter ett feministteologiskt perspektiv 

och är mer medveten kring dessa strategier.  

Kvinnornas förebilder? 

Jesus är en förebild för de flesta av informanterna, han beskrevs som en person som 

stod upp för alla typer av människor och bemötte människor med respekt i en tid som 

                                                 
55 Se bilaga, Eva, fråga 1 
56 Se bilaga, Maria, fråga 2. 
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inte alltid gjorde det.57 Även hos de kristna kvinnorna har jag fått den uppfattningen att 

förebildernas egenskaper och handlingar kanske har större betydelse för informanterna 

än vad de hade i egenskap av personer. Känslan av personligt igenkännande hos 

förebilderna kändes viktigt.  

”Maria Magdalena är en intressant förebild, eftersom hon sågs som 

förtappad, men blev helt och hållet återupprättad så kan vi också 

förhålla oss.”58 

Britt nämnde även en övning som de har använt sig av i organisationens utbildningar 

där medarbetare fått välja mellan två olika kvinnliga personligheter ur bibeln. Där 

framkom att den ena kvinnan var traditionellt stereotyp där egenskaper som 

hushållsarbete och få saker gjorda var viktigt medan den andra kvinnan var totalt olik 

och prioriterade annorlunda. Britt hade i denna övning valt att vara den mer stereotypa 

av kvinnorna men tyckte inte att det var ett problem eftersom hon ansåg att det var 

viktigt att få vara olika och även få vara traditionell. Hon trodde även att vi människor 

hade lika mycket manliga som kvinnliga egenskaper i oss.59 Två av informanterna 

nämnde kvinnliga förebilder medan två nämnde endast manliga. Här erkände Anne att 

hon var dåligt inläst på kvinnorna i bibeln vilket hon menade berodde på att 

kristendomen är dålig på att belysa dem.60  

 

Att ta plats? 

Alla de kristna kvinnorna jag intervjuade var anställda av svenska kyrkan. Det gör att de 

har en naturlig koppling till och får ganska stort utrymme att påverka sitt religiösa 

utrymme. Jag upplevde att de flesta även kände sig trygga i sin tro och hade en stor 

frihet i sin utövning av religionen. Bara Anne arbetade ideellt med annan kristen 

verksamhet utanför arbetet och Maria hade möjlighet att kunna lufta sina kristna 

värderingar i sitt författarskap. Anne tyckte att det var viktigt att kristna umgås med 

andra troende kristna, studerar texter och går på gudstjänster för att få känna mening. 

Alla kände sig uppskattade för sitt arbete. Maria hade innan hon sökte arbetet som 

diakon däremot haft en del förutfattade meningar om kyrkan som arbetsplats och trodde 

att hon behövde passa in i någon sorts mall som skulle göra att hon behövde göra avkall 

på sin person. Maria hade som ung upplevt en viss exkludering i barnverksamhet där 

                                                 
57 Se bilaga, Anne, fråga 3.  
58 Se bilaga, Maria, fråga 3. 
59 Se bilaga, Britt, fråga 3 
60 Se bilaga, Anne, fråga 3.  
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hon inte kunde känna igen sig i det religiösa språkbruket, att det fanns en särskild kod 

för hur en borde vara som kristen och som färgat hennes upplevelser.61  

 

Inkluderande? 

I detta sammanhang står Eva ut i mängden. Hennes syn på kristendom gör att hon 

upplevde sig bli utesluten och sedd som radikal. Hon kände sig begränsad och kunde 

inte uttala sig fritt om sina tolkningar i verksamheten. Eva hade en rätt dyster syn på 

Svenska kyrkan och trodde att det i framtiden kunde komma ett styrt sätt att tro och 

tolka bibeltexterna. Men ska poängteras att hon gjorde skillnad på sitt arbete och som 

utövare, då hon aldrig som utövare hade känt sig utesluten eller begränsad i sin tro.62  

 

Anne hade i diskussioner med icketroende känt sig ifrågasatt som kristen och kände att 

det fanns en större acceptans inom religionen för olika syn på tro och tolkning, men att 

det inte alltid hade varit så inom frikyrkan under 70- och 80-talet, något även Britt 

påpekade. Även Maria diskuterade en sorts exklusivitet inom kristendomen när hon såg 

tillbaka på den händelsen i barndomen som jag beskrev tidigare. Men alla upplevde att 

de idag kunde göra vad dom ville utan att bli uteslutna eller bedömda på ett ovärdigt 

sätt; det finns inga förbud inom kristendom säger dom. Däremot så ville Eva och Anne 

säga att det fanns bättre sätt att leva på som kristen. Även här kommer avhållsamheten 

till alkohol upp som ett exempel kring hur en kristen person kan förhålla sig. Däremot 

ville inte Anne göra det till en religiös fråga eftersom hon säkert hade varit nykterist 

även som ickekristen eftersom hon inte tycker om alkohol.63  

 

Maria diskuterade även religionens roll som brobyggare, där hon ville påstå att det 

behövs fler perspektiv och olika sätt att bemöta människor på inom kristendom för att 

inkludera dem och göra så att dessa personer känner sig välkomna och omfamnade av 

kristendomen.64 Jag upplevde inte att kvinnorna kände att det fanns någon mansnorm 

inom Svenska kyrkan som kunde exkludera kvinnor eftersom kvinnorna i högre grad 

ansåg att de hade fler medarbetare av kvinnligt kön på sina arbetsplatser. 

 

Manliga normer? 

                                                 
61 Se bilaga, Maria, fråga 5. 
62 Se bilaga, Eva, fråga 4, 5, 6.  
63 Se bilaga, Anne, fråga 7. 
64 Se bilaga, Maria, fråga 8. 
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Två av kvinnorna upplever att det inte finns någon traditionell mansnorm längre inom 

svenska kyrkan medan dom andra säger att det finns men att det håller på att ske en 

förändring med fler kvinnor i ledande positioner som påverkar verksamheten. Anne 

hade vid ett tillfälle varit med om att en manlig prästkollega fått större gehör än henne, 

vilket hon uppfattat som väldigt orättvist. Hon såg det som ett problem att präster 

överlag, oavsett kön, haft en större legitimitet inom Svenska kyrkan tidigare men att det 

var på väg att bli bättre.65 Maria säger att det skulle förvåna henne om inte den 

traditionellt manliga normen inte begränsade henne. Hon hade i sitt arbete stött på 

kvinnor som blivit utsatta för övergrepp där hon blivit tvungen att använda 

kompletterande gudsbild och prata med ett språk som inte varit traditionellt manligt, då 

det kunde vara problematiskt i förhållande till vad dessa kvinnor hade varit med om.     

 

Inkluderande textspråk? 

 
”Jag tycker vi kan använda olika språkbruk till olika personer för att 

inkludera så många som möjligt i kristendomen.”66 

Att Maria hade en större medvetenhet kring vilken betydelse språket har för att 

människor ska känna igen sig i och bekänna sig som kristna, visas inte minst i hennes 

svar. Jag tolkar att detta till stor del berodde på hennes bakgrund som författare. Men 

även Britt och Anne diskuterade hur de kan göra för att neutralisera den rådande 

manliga gudsbilden eller lyfta fram kvinnorna i texterna efter lite diskussion. Britt 

upplevde inte alls att hon tänker på Gud med ett kön och därför antar jag då att hon inte 

heller använde ett språk med bestämda pronomen.67 Maria tycker att det är viktigt att 

använda inkluderande språkbruk men också att ta hänsyn till människor som länge levt 

med de traditionella tolkningarna av texterna då de annars riskerar att rycka bort ett 

språk som gör dem osäkra. Hon tror att det skulle ge kontrareaktioner. Eva ansåg 

däremot att feministiska strategier inte behövdes och tyckte att Svenska kyrkan förlorat 

sitt traditionella synsätt som hon ansåg var bättre för kristendomens fundament.68  

                                                 
65 Se bilaga, Anne, fråga 6 och 8. 
66 Se bilaga, Maria, fråga 8. 
67 Se bilaga, Britt, fråga 2 
68 Se bilaga, Eva, fråga 2 och 6  
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4. Analys 

Undersökningen visar att kvinnor inom islam och kristendom i Sverige upplever sig ha 

ett relativt stort utrymme och tar plats i förhållande till en traditionell mansnorm inom 

sin religion. Inom Svenska kyrkan är det tydligt att kvinnorna inte upplever en 

mansnorm längre och att det finns en stor kvinnodominans som präglar kyrkans 

arbetsmiljö. De muslimska kvinnorna upplever att platsen dom tar beror i hög grad på 

hur mycket dom själva är villiga att lägga tid på att engagera sig i organisationerna 

utanför sina ordinarie arbeten och sociala liv. De muslimska organisationerna har haft 

ett stort behov av att locka till sig föreningsaktiva kvinnor säger en av de intervjuade. 

Kan detta vara en tendens att de behövt bättra på den negativa bilden som funnits av 

islam, att den är kvinnoförtryckande och tillsynes varit mansorienterad även i Sverige. 

De vill ju inte skriva under på att den finns en traditionell mansnorm inom islam i 

Sverige, men ändå behövs det jämställdhetsarbete inom organisationerna då 

maktstrukturerna är orättvisa säger Minna som verkade ha god insyn i dessa. Det kan 

också vara så att islam i Sverige följer samhällsutvecklingen i stort och att vikten av 

jämlikhet inom organisationen därför blivit större.  

Det verkar utifrån studien som att de muslimska kvinnorna i högre grad inte vill säga att 

de är påverkade av mansnormer som är kulturellt men också religiöst betingade 

eftersom det skulle kunna betyda att de är underordnade i den rådande manliga 

maktstrukturen inom islam som är orättvis. Det kan krocka med deras syn på sig själv 

som välutbildade och självständiga kvinnor, men också på att de inte gärna vill kritisera 

religionen i sig som det som skapar dessa strukturer, som enligt kvinnorna egentligen 

har jämlikhet som grundtanke. Det finns kryphål i religionen, där människor kan tolka 

texterna och förvanska den till att värdera kvinnor lägre för att befästa den makten. 

Kvinnorna vill kanske inte sätta likhetstecken mellan religion och struktur då de säger 

att feminism är något som behövs hos utövarna men inte religionen då religionen är 

gudomligt sänd och får inte röras eller kategoriseras in i något fack. Kanske är det också 

just det som blir problematiskt att de inte vill lägga en värdering i vem som haft 

förbehållet att tolka texterna och styra praktiken, för det skulle också betyda att de 

erkänner ett patriarkat i en svensk kontext. Men även erkänna att religionen, koranen är 

mer mänskligt påverkad än gudomligt nersänd, där männen är huvudförfattarna och 

tolkningsföreträdare i den religiösa historien och inte Gud själv. Det blir också tydligt 

att källmaterialet är vridet och tolkat ur ett manligt perspektiv som Sky beskriver i 
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boken Genus och religion.69  Självklart är de religiösa texterna en viktig del i det 

religiösa sammanhanget, men problem finns i att den är så auktoritär. Då särskilt inom 

islam då kvinnorna inte gärna vill kritisera eller problematisera källorna. 

Gränsdragningen för när religion övergår till kultur är också svår att se, det märks inte 

minst i intervjumaterialet om feministiska strategier behövs.  Inom kristendomen 

upplever jag i samtalen med kvinnorna att den inte är lika auktoritär då texterna mer är 

en hänvisning till hur man bör leva, inga regler eller påbud finns inom kristendom idag. 

Däremot är inte det någon garanti att kristet källmaterial är fri från manlig påverkan 

vilket Eva diskuterade ingående i fråga om feminism behövs.70   

Könsfördelningen, könsrollerna inom islam ser inte kvinnorna som något dåligt. De 

upplever att det är skönt att inte behöva bli ständigt värderad utifrån eller tillsammans 

med män. Det är ett sätt att tolka en annars ganska traditionell syn på en religiös praktik 

som är manligt bestämd. Det kan också vara tecken på feministisk strategi 

genusreformation; att överta symboliken ur den manligt styrda organisationen som 

Amina Wadud beskriver det i Inside the gender jihad: womens reform in islam.71 Ingen 

av de muslimska kvinnorna diskuterade klädkoder som ett utryck för manligt eller 

religiöst förtryck. Däremot nämnde Minna att hedersrelaterade begräsningar finns inom 

kulturerna och där behöver lärda personer, imamer, föreläsare ta till sig kritiken kring 

hedersrelaterat förtryck och undervisa om vad islam egentligen går ut på.  

Kanske har de kristna kvinnorna som är intervjuade det något bättre förspänt när det 

gäller utrymme, då alla jobbade inom sin religion. Men även där så framkommer det att 

det finns ett andligt behov som måste fyllas på genom religiösa studier eller arbete för 

att känna mening. Det kanske inte räcker att arbeta i kyrkan för att täcka det behovet, 

eftersom både Anne och Eva på olika sätt inte diskuterade tro i någon högre 

utsträckning med kyrkans besökare eller medlemmar. Eva kände sig tystad på grund av 

sina radikala åsikter och Anne som jobbade med kyrkans öppna förskola ville inte 

pracka på besökarna sin tro, men att den som frågade var välkommen att prata om det. 

Eller kanske visar detta att de kristna kvinnorna i förhållande till de muslimska 

kvinnorna inte alls har lika stort utrymme att undervisa eller missionera om 

kristendomen trots att de jobbar med detta dagligen? Det kan visa att det finns en viss 
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ovilja, och i viss mån rädsla i Svenska kyrkan att lufta kristna värderingar i syftet att de 

inte vill skrämma bort verksamheternas besökare som kanske inte delar deras kristna 

värderingar. Det sker på bekostnad av att kvinnorna måste hålla tillbaka sina kristna 

åsikter och tankar, ett tecken på att de blir begränsade i sitt utrymme i sitt arbete. De 

muslimska kvinnorna upplever jag inte alls ställs inför samma dilemma. De har inte 

något att förlora, då deras religiösa engagemang sträcker sig mest mot andra troende 

muslimer där det finns en högre tolerans för andra åsikter av tron. Samma sak gäller för 

de kristna kvinnorna eftersom de generellt sett inte kände sig begränsade i gemenskapen 

med andra troende. Studien bekräftar även till viss del den bild av kvinnlig aktivism 

som Amina Wadud beskriver i Inside the gender jihad: womens reform in islam, att den 

är begränsad till isolerade kvinnoföreningar.72 Men å andra sidan så upplever de 

muslimska kvinnorna ett stort behov av kvinnoförening och kvinnligt rum som stöttas 

av männen inom organisationerna och detta stora stöd har gjort att föreningarna haft 

framgång och kvinnor fått större utrymme. 

De kristna kvinnorna ville alltså inte påstå att det finns en traditionell mansnorm inom 

Svenska kyrkan idag eftersom de har betydligt fler kvinnliga medarbetare inom 

organisationen. De hänvisar detta till att det även finns fler kvinnliga präster idag, vilket 

jag har tolkat som att de tycker att kvinnliga normer är den rådande strukturen inom 

svenska kyrkan. Däremot finns det tendenser i kvinnornas svar som pekar åt att det 

finns en viss hierarki inom svenska kyrkan, där vissa präster oavsett kön ser sig vara för 

mer än andra medarbetare. Att deras arbete är viktigare och att de lätt kan ta över en 

gemensamt planerad gudstjänst exempelvis. Kanske visar det att det inte alltid behöver 

vara kön som konstruerar maktförhållanden, eller i detta fall upprätthåller den 

strukturen. Därför att människorna på dessa arbetsplatser har en över- och underklass 

eller hierarki inom Svenska kyrkan som i högre grad bestämmer maktordningen.73 Det 

vill säga prästerna tillhör den övre klassen och övriga medarbetare tillhör underklass. 

Gränsen för vad som konstruerar detta är alltså svår att definiera då både kön och klass 

transformerar varandra. Alltså kan även en kombination av dessa förstärka 

maktordningen. Där det är exklusivt präster och diakoner som sköter den andliga vården 

av kyrkans medlemmar och har så att säga fått högre status inom Svenska kyrkan 
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eftersom de då är närmare det gudomliga. De har också fått tolkningsföreträdet för vad 

som är rätt sorts tro om en ser till hur Eva upplever att hennes traditionella sätt tas mot 

av medarbetarna. Jag undrar också om Annes upplevelse, att hon tvingar på besökarna 

sin tro om hon öppet skulle tala med dem om tro. Vad är det som får henne att känna 

det? Är det just det att hennes arbete inte är knuten till en kyrklig lokal. Är kyrkan som 

lokal också ett privilegium för vem och när en får tala om Gud. Eller känner hon också 

av detta andliga privilegium som kanske Eva upplever. Att det är förbehållet för präster 

och diakoner att diskutera detta.       

Vid ett par tillfällen så framkommer det i intervjuerna att kvinnor från båda 

trosuppfattningar varit med om tillfällen då manliga präster eller lärda män sett ner på 

dem och fått större gehör trots att de framfört samma åsikter. Detta kan vara ett uttryck 

på en högre grad av traditionell mansnorm som genomsyrar religionerna i Sverige 

fortfarande, att män har en högre status, som jag antyder ovan att det också kan vara en 

fråga om klass eller hierarki som också medverkar tillsammans med kön i en negativ 

maktstruktur. Men det kan också vara något kulturellt betingat, precis som kvinnorna 

säger, som finns i samhället i stort och inget som beror på varken religion eller kön. 

Självklart speglar dessa samhällsstrukturer tror jag även religionerna men kvinnorna är 

dåliga på att uppmärksamma detta i sina reflektioner. Innan 1958 var prästerskapet 

förbehållet män och kvinnor fick inte bli präster.74 Prästerna hade en betydande roll 

inom kristendomen och hade hög status. Det kan ha gjort att kvinnor som läser till 

präster tar över dessa manliga ideal och normer för att passa in i en manlig kod för att få 

legitimitet och auktoritet. Eva säger däremot i sin intervju att kvinnorna inte på samma 

sätt kan sköta prästerskapet som en man på grund av att kvinnor har en större social 

agenda att ta hänsyn till. Alltså finns det även personer inom kristendomen som vill 

förstärka dessa manliga strukturer och ideal och också begränsa kvinnligt ledarskap.  

Större antalet av kvinnorna jag intervjuat ser sig inte som feminister, men säger sig ha 

feministiska värderingar. Det var bara tre av kvinnorna som ansåg sig vara uttalade 

feminister även fast tendensen fanns till att fler av dem skulle kunna räknas in i en den 

kategorin på grund av feministiska värderingar. Precis som en av intervjupersonerna 

beskriver så behövs feminism inom religionerna av den anledning att religionerna har en 

patriarkal maktstruktur som behöver bearbetas. Inte på bekostnad av mäns närvaro utan 
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att fördela makten på ett rättvist sätt. Att på ett medvetet sätt inkludera kvinnor i 

organisationer och ge dem betydande roller, låta dem ta plats, på ett medvetet sätt lyfta 

kvinnor i text och utifrån en feministisk utgångspunkt tolka det religiösa textmaterialet 

och att använda ett inkluderande språk; allt detta för att utjämna de manliga strukturerna 

som av tradition varit normgivande som Jeanette Sky också påpekar är viktigt i Genus 

och religion men även Ann-Louise Eriksson bygger sina teorier på dessa språkliga 

värden i Genusperspektiv på teologi.75 Man skulle kunna säga att eftersom Sverige är ett 

av de mest jämställda länderna i världen så skulle inte feminism och feministiska 

strategier behövas. Men uppenbarligen så finns det fortfarande personer inom både 

islam och kristendom som enligt kvinnorna i undersökningen behöver ta till sig 

feministisk kritik. Bara för att svenska kyrkan exempelvis har en organisation av många 

kvinnliga medarbetare så behöver det inte betyda att den är fri från manliga ideal och 

normstrukturer. Eller bara för att muslimska kvinnor upplever att underordning är något 

isolerat till konservativa arabländer så innebär det ju inte att det inte finns här i Sverige. 

Vi är alla påverkade av normer och värden oavsett perspektiv och utgångsläge.      

 

Jag vill säga att det behövs medvetna strategier inom både islam och kristendom i 

Sverige, men det anser inte alltid de intervjuade kvinnorna. Undersökningen visar att 

religionerna fortfarande har problem med att inkludera kvinnor i den rådande strukturen. 

Tolkningsmetoder där en lyfter kvinnor i de religiösa texterna inom både islam och 

kristendom är viktiga. Hur läser vi de religiösa texterna? Med vilka perspektiv, vems 

historia berättar de, hur beskrivs personerna? Särskilt viktigt tror jag att det kan vara 

inom kristendom eftersom det framkom hos dessa kvinnor att de är dåliga på att prata 

om kvinnorna i bibeln, kvinnor som är av stor betydelse eftersom de beskrivs i samband 

med betydelsefulla män. Varför finns de annars med i textmaterialet om de inte har haft 

en roll i religionshistorien? Ett exempel är Hagar, slav till en av Abrahams fruar Sara, 

som var tvungen att föda en arvinge åt honom på grund av hans barnlösa äktenskap med 

Sara. Hagar som senare blev tvingad att fly med sin son eftersom det uppstod en 

arvskonflikt mellan den i äktenskapet senare födda Isak.76 Det är en viktig historisk 

händelse för både kristna, judar och muslimer, med många intressanta, feministiska, 

perspektiv att lyfta. Som Sallie McFague skriver, modern religion tänker utanför boxen 

på ett djärvt och modigt sätt. Tar till sig olika modeller och tolkningssätt som är förenlig 
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med den tid vi lever i nu.77 Lyfta bibeltexter med och ur ett kvinnligt perspektiv, det är 

viktigt.   

 

Jag vill lägga betoning på medvetna strategier eftersom några av intervjupersonerna 

inte tänkt så mycket på vetenskapliga teorier eller hur och vad feministiska strategier är 

och hur en kan tillämpa dem. I de fall då de tänker på det medvetet så är det med 

reflektion, att utnyttja språket på ett utjämnande sätt eller lyfta kvinnor ur texterna eller 

stötta ett kvinnligt ledarskap. Det visar att feministteologiska tankar och perspektiv 

finns i hög grad inom Svenska kyrkan och hos dess medarbetare, det gäller bara att 

medvetet tillämpa dem. De muslimska kvinnornas erfarenheter visar att feministiska 

strategier är vanligt förekommande, allra tydligast genom aktivism och neutralt 

språkbruk. Att vara medvetet konstruktiv i sitt arbete med människor särskilt inom 

religiösa organisationer som är bärare av etiska och moraliska principer borde enligt 

mig vara mer regel än undantag.     

 

Utbildningsnivån trodde jag skulle påverka hur mycket kvinnorna reflekterade medvetet 

kring maktstrukturer och feminism. Jag kan inte anta att alla läst genusvetenskap eller 

berört detta på sina utbildningsnivåer. Men en högre utbildning kan ge större perspektiv 

eller möjlighet med kritiska glasögon att granska ämnen, i detta fall religionerna med 

genusveteskapligt perspektiv som utgångspunkt, därmed också ha fler feministiska 

värderingar. De muslimska kvinnorna ville inte påstå att det behövdes feministiska 

strategier även fast jag anser att två av dem är feministiska aktivister utifrån Amina 

Waduds beskrivningar i boken Inside the gender jihad: womens reform in islam.78 Det 

gjorde mig förvånad, då tre av dem hade någon typ av högre utbildning men ändå så 

avståndstagande från begreppet feminism, de ville hellre tala om jämlikhet som 

grundtanke. Därför trodde jag att utbildningsgraden, åldern, då de var yngre, och 

tidpunkten för utbildningen skulle vara avgörande hos de muslimska kvinnorna för om 

de var något mer genusuppdaterade i sin organisation, trots att feministteologisk kritik 

har en längre tradition inom Svenska kyrkan, så var det inte.  Det visade sig att de 

muslimska kvinnorna hade vad vi kan se feministiska värderingar, precis som de kristna 

kvinnorna, men ville inte sätta en etikett på islam, som exempelvis Sara menade att 

feminism har vissa värden som inte alltid är förenligt med islam.79 Därför kanske dom 
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inte alltid ser på feminism som något positivt, då det kanske kräver högre krav från dem 

och mer kritik från dem mot de patriarkala strukturerna inom islam. Tolkningen är att 

jämlikhet och rättvisa var bättre begrepp som många av kvinnorna ville använda. 

Upplevelsen är även att de muslimska kvinnorna hade fler feministiska perspektiv än de 

kristna kvinnorna och det beror på att två av de kristna kvinnorna sade sig inte ha 

reflekterat kring sådana frågor innan jag ställde dem. De kristna kvinnorna svarade ofta 

med fraser som, vet inte eller, jag har inte tänkt på detta. De muslimska kvinnorna hade 

många fler exempel på kvinnliga förebilder samt att de diskuterade mer självständigt 

relationen till Gud som en mänsklig relation och inte bunden till kön, vilket sannolikt 

har bidragit till denna tolkning.  

 

Den feministiska kampen, eller jämställdhetsrörelsen inom islam i Sverige tar istället 

plats inom aktivismen och kvinnoorganisationerna. Kanske beror det på problematiken 

som finns inom islam att det jämförande materialet mellan kvinnor och mäns aktiva 

medverkan i religionshistorien är litet och därför har det blivit viktigare att aktivt 

medverka i kvinnorörelser där kvinnliga erfarenheterna får större utrymme. Som Amina 

Wadud skriver, de religiösa kvinnliga erfarenheterna är manligt beskrivna och utgår från 

en manlig syn på vad som är kvinnligt, det finns inga religiösa texter som är beskrivna 

utifrån ett rent kvinnoperspektiv.80 Därför behövs feministisk kritik och tolkningsmetod 

som strategi, där man lyfter och problematiserar religiösa texter. Därför tror jag 

aktivismen är så betydande inom islam även i Sverige för där blir det naturligt att lyfta 

den feministiska agendan genom kvinnliga erfarenheter. Det är då konstigt att två av de 

muslimska kvinnorna inte reflekterar över sin aktivism, ser sig vara aktivister och ser 

det de gör som feministiska strategier, trots att de diskuterar det under intervjuerna; att 

det finns men inte handlar om dem själva.81 Kanske är det för att de inte ser på sig själva 

som feminister men också för att det skulle vara att erkänna att det även finns ett behov 

av att bekämpa dessa manliga normer inom den svensk muslimska organisationen. De 

lyfter flera gånger problemet utifrån ett globalt perspektiv men är lite försiktiga med att 

peka på maktstrukturer i sin närhet. De säger att det är ett generellt problem för hela 

samhället, vilket är mycket troligt, men det påverkar väl även svenska muslimer och 

religionen här i Sverige? 
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Maria var den enda inom den kristna gruppen kvinnor som diskuterade och reflekterade 

mer kring feminism och feministiska strategier som kändes mer förankrade i 

vetenskaplig utbildning, det visade sig också att hon studerat alldeles nyligen till 

diakon, vilket säkert gör att hennes teologiska utbildning ligger i färskt minne. Borde 

dock inte de kristna kvinnorna på ett sätt ha en större medvetenhet och reflektera mer 

kring dessa frågor? Deras verksamhet är full av kvinnor med stor erfarenhet och präster 

och diakoner med teologisk utbildning som jag antar diskuterar kvinnofrågor ofta. Det 

borde inte vara förbehållet dem med högre akademisk utbildning utan även präster och 

diakoner bör föra dessa samtal med alla sina medarbetare. Kanske är det de dolda 

koderna och hierarkin som sätter stopp för diskussionen? Kanske tar övrig personal det 

som negativ kritik eller som i Evas fall, som upplever att hennes kristna åsikter är för 

konservativa för att kunna yttras och diskuteras. Måste inte även hennes syn få respekt 

och få rum att ventileras inom Svenska kyrkan? Kan medarbetare istället för att himla 

med ögonen, ge saklig kritik och ifrågasätta med respekt så att Eva inte behöver känna 

att hon inte hör hemma eller blir begränsad inom kyrkan. Eller som Sallie McFague 

skriver i boken Gudsbilder i en hotfull tid, de traditionella synsätten är inte fel, de bör 

bemötas konstruktivt och utmanas på ett djärvt och fantasifullt sätt.  

 

Kan det vara kvinnornas syn på att det är en kvinnonorm som styr i kyrkan och att 

frågorna aldrig är uppe till diskussion som gör att de inte reflekterar kritiskt kring dem 

och som gör att det heller inte tänker så ofta på dem? Eller är det som Eriksson skriver i 

Genusperspektiv på teologi, forskning i genusperspektiv mattats av och att det också 

speglas i verksamheterna?82 Jag upplevde en slags trötthet och attityd mot feministiska 

perspektiv hos några av intervjupersonerna som inte gärna vill kalla sig feminister trots 

att de hade feministiska värderingar. Kanske tyckte de inte att de hade råd att vara 

politiskt korrekta i alla situationer? Självklart är det inte helt enkelt att ständigt vara på 

sin vakt och lyfta feministiska perspektiv i sin dialog med andra, men jag tror det är 

viktigt att vara kritisk i en traditionellt manligt normstyrd religiös organisation, kritisk 

till hur en själv påverkar organisationen och hur en återskapar och bollar vidare gamla 

eller nya normer. Som Sallie McFague skriver att religion bör anpassas till den tid vi 

lever i idag, den har inte råd att vara traditionell då religioner uppenbarligen kan vara 
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destruktiva om de inte utmanas ur andra perspektiv.83 Om det är fallet blir religionerna 

utarmade på kvinnoperspektiv och det uppfattar jag som rent kvinnofientligt.    

 

Jag anser att man kan urskilja feministiska strategier hos nästan alla kvinnor jag 

intervjuat trots att de inte alltid tycker att det behövs strategier för att lyfta feministiska 

perspektiv, teologi, eller genus i deras verksamhet.  Bland annat så säger kvinnorna från 

båda grupperna att de inte sätter ett kön på Gud och att de språkliga strategierna är 

särskilt tydliga hos kvinnor. Det visar att kvinnorna har en viss medvetenhet eller känsla 

för att uppfatta gud som könlös och avkoda textmaterial från manliga pronomen. När 

frågor kring kvinnornas förebilder ställdes så upplevde jag att de till stor del fokuserade 

på personernas egenskaper och handlingar mer än vilket kön förebilden hade. Själva 

historien bakom hade en stark symbolik som kvinnorna oftare fokuserade på i slutändan 

där igenkänningsfaktorn i berättelsen verkade ha betydelse för vilken person de ville 

lyfta. Det visar att det är viktigt att lyfta kvinnor och kvinnlig erfarenhet i de religiösa 

texterna eftersom både män och kvinnor beskrevs ungefär lika av kvinnorna även om de 

muslimska kvinnorna gav flera exempel på detta. Kvinnliga förebilder var inte lika 

förekommande hos de kristna kvinnorna. Om vi utgår ifrån att kristet textmaterial 

inkluderar kvinnor men att det är manligt producerat och värderat, så är det inte heller så 

konstigt att de kristna kvinnorna i högre grad väljer män som förebilder. Om en ständigt 

får mansvridet material uppläst och studerat så kan en heller inte hitta kvinnorna precis 

som Sky skriver.84 Kvinnorna förlorar sitt värde i texterna om vi inte använder de 

feministiska strategierna som utgångspunkt i studerandet av de religiösa skrifterna.   
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5. Diskussion och sammanfattande slutsatser 

Det har inte varit enkelt att dra slutsatser när det kommer till kvinnornas religiösa 

erfarenheter. Det kan dels ha att göra med att livet ständigt förnyas och fylls på med nya 

händelser och erfarenheter som påverkar människor och deras tankar, dels kanske 

frågorna inte alltid varit så enkla att svara på. Feminism är en definitionsfråga hos 

kvinnorna och feministiska strategier finns men de är inte alltid medvetna om dem och 

det är inte alltid de agerar utifrån dem, eller anser att de behövs. Kritik mot 

maktstrukturer finns också hos kvinnorna men jag upplever att det finns en trötthet i att 

ta politiska och strukturella kamper inom de religiösa organisationerna. Därför blir det 

inte en prioritet att ständigt lyfta kvinnoperspektivet för kvinnorna. Men det är också en 

fråga om att man inte har möjlighet att alltid diskutera det eftersom människor kanske 

inte känner igen sig i förklaringsmodellerna då de länge levt med ett religiöst språk och 

metod som är traditionellt styrd och risken är att organisationerna skrämmer bort dem.  

Det kan också vara en fråga om att kvinnorna inte tycker att könsroller är något 

negativt, att det inte är fel att ha olika egenskaper eller betydelse i relation till män. Jag 

kan inte riktigt hålla med om det, jag vill snarare påstå att det inte ska bli en 

begränsning för de kvinnor som inte känner igen sig i en traditionell norm om hur 

relationer ser ut, eller syn på hur man bör vara. Varför skulle könsroller vara bra att 

upprätthålla? Kvinnor tjänar ingenting på det då samhället är fullt av orättvisa 

förhållanden mellan män och kvinnor. Kvinnor tjänar mindre än män, mäns 

socialförsäkring är högre, män har mer fritid än kvinnor, kvinnor utför mer obetalt 

arbete i hemmet och undersökningen visar att det även sker i organisationerna. 

Kvinnorna i organisationerna arbetar eller har anknytning till, mer eller mindre, sociala 

frågor, typiskt kvinnliga sfärer som inte har särskilt hög status i våra samhällen. De får 

inte heller betalt för det frivilliga arbetet de utför som Amina Wadud också påpekar är 

organisationernas stora nackdel, att inte ge erkännande genom avlöning för formellt 

arbete i organisationen.85 Kvinnor är inte mindre värda bara för att de är just kvinnor 

och självklart ska dessa kvinnor ha uppskattning för det arbete de utför. Det ska finnas 

en dörr för alla sorters kvinnor och det kan vara bra att inte generalisera och måla upp 

bilder av ideala människor av ren bekvämlighet eller värdera social omsorg som ett 

arbete med låg status. Därför borde även religionerna öppna upp flera tolkningar så att 
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så många som möjligt kan inkluderas eftersom de också är bärare av strukturer och 

värden. Även män som inte passar in i en ideal mansnorm tjänar på att använda 

feministiska perspektiv. Det är inte bra att reproducera mansnormer och kvinnosyn som 

exkluderar, inte heller i religiösa sammanhang då de inte bara är omoderna de är även 

destruktiva som Sallie Mcfague skriver i Gudsbilder i en hotfull tid.86 Destruktiv på så 

sätt att de mansvridna textmaterialet ligger som grund för allt mänskligt handlande. Som 

både JeanetteSky och Amina Waud skriver är det män som har beskrivit de religiösa 

kvinnornas liv och handlingar i textmaterialet och därmed även producerat 

föreställningar om hur en kvinna, men också hur män bör vara och handla utifrån enbart 

manligt perspektiv. 87 Det är orealistiskt att reproducera sådana föreställningar i en 

modern tid. De religiösa kvinnorna borde ifrågasätta de auktoritära källorna, då 

religionerna har ett behov av utveckling i ett modernt samhälle.   

Uppsatsen har väckt många fler frågor än svar. Några av dessa frågor är: vilken är 

Svenska kyrkans roll egentligen idag? Var ändras könsmakten? Vems religion beskriver 

vi? Har den religiösa kvinnan eller kvinnor överlag någon egen identitet eller kvinnligt 

beskriven erfarenhet över huvud taget? Jag vågar påstå att kvinnor kanske inte har 

någon, då de är indoktrinerade in i en mall som är manligt beskriven. Kvinnor har fått 

och får det beskrivet, ur manligt perspektiv, vad och hur en kvinna bör vara och handla. 

Kvinnor anpassar sig naturligtvis till det, då mannens perspektiv har högre legitimitet i 

våra patriarkala samhällen. Därför finns det mening i att medvetet och kritiskt läsa 

texter och tolka religiös erfarenhet utifrån kvinnliga perspektiv därför att det kan visa att 

det finns kvinnliga egenskaper och tankar som blivit förbisedda i sammanhangen. 

Naturligtvis också ifrågasätta de manliga normerna för att någonsin kunna utjämna 

samhällenas orättvisa strukturer, men också ifrågasätta andra typer av maktförhållanden 

så som klass eftersom alla typer av maktordningar samverkar med varandra. Studien 

visar på att det finns hopp om jämställd religion och att kritik och medvetenhet finns 

men att feminism och feministiska perspektiv behöver tillämpas i organisationerna även 

i en svensk kontext. 

Resultaten i studien är väntade. Det svenska samhället strävar efter att utjämna orättvisa 

förhållanden mellan kvinnor och män, och studien visar att kvinnorna diskuterar och 

står för jämställdhet i olika grad. Forskning pekar på att feministiska metoder finns och 
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att undervisning om feministiska strategier och tolkningsmetoder pågår på teologiska 

intuitioner och jämställdhetsarbetet finns inom muslimska och kristna organisationer. 

Men utvecklingen går långsamt och det syns också i studien då kvinnorna inte gärna vill 

använda begreppen, inte är medvetna om dem eller ser sig själva som en marginaliserad 

och underordnad grupp i organisationerna. Jag tror att det är ett generellt problem för 

kvinnor i Sverige att de inte gärna vill se sig som underordnade i ett påstått jämställt 

samhälle, det skulle betyda att kvinnor behöver ställa högre krav på männen. Alla 

kanske inte är redo att ta den kampen?  

Jag är förvånad över att två av de muslimska kvinnorna i studien inte ser sig själva som 

aktivister. De är engagerade i organisatoriskt arbete, i kvinnoförening och arbetar som 

föreläsare. Men ändå ser de inte deras plats som medveten aktivism. De talar varmt om 

aktivism och att kvinnor tar mer plats inom islam, men hänvisar inte till sig själva inom 

sin organisation som dessa kvinnor. Detta motstånd till att se sin egen medverkan till 

kvinnokampen inom den muslimsk svenska organisationen som något positiv, kan vara 

ett tecken på att de fortfarande inte får den uppskattning som de egentligen förtjänar. 

Jag anser det är intressant att göra mer studier kring detta och då även ha ett manligt 

perspektiv på kvinnlig aktivism och feminism  

Studien visar att ett genusperspektiv är viktigt och att många fler perspektiv måste till i 

studerande och tolkning av dessa religioner. Hur ändrar vi dessa maktordningar? Bör vi 

redan som barn bli undervisade i dessa frågor? Eller är det männen vi ska bearbeta 

eftersom det är de som tjänar på ett ojämlikt förhållande? Hur gör vi detta i religiösa 

sammanhang? Jag anser att klassperspektivet också är ett intressant perspektiv att 

undersöka närmare när det kommer till kristendom och svenska kyrkan eftersom min 

studie också snuddar vid frågor om hierarki inom organisationen. 

 Jag är troligen färgad av de erfarenheter jag har och de förkunskaper jag bär på när jag 

vill säga att feminism behövs! Vad ska vi annars kalla denna kritiska tolkningsmetod 

och perspektiv? Men med det sagt behöver det inte betyda att kvinnorna i studien ville 

ha det eller behövde feministiska strategier. Ett feminiserings behov ur ett kulturellt 

perspektiv var tydligare, särskilt hos de muslimska kvinnorna. Kanske är det där vi 

behöver börja för att förändra makt och ojämna strukturer? Om vi börjar lyfta på ett 

maktförhållande så synliggör vi fler. Amina Wadud skriver om kvinnors 

motsägelsefulla positioner, att vad muslimer gör och vad islam egentligen lär ut kan 
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skilja sig väldigt mycket beroende av olika lokala seder.88 Olika kulturer inom islam 

återspeglar ett kvinnoförtryck men islam ska bejaka kvinnors rättigheter och det 

synsättet finns hos kvinnorna i studien. För att kunna komma åt ett sådant kulturellt 

förtryck anser jag som Jeanette Sky att tolkningsföreträdet måste ändras.  

Jag anser det är problematiskt att kvinnorna i min studie inte gärna vill ta i begreppet 

feminism utan hellre vill använda jämställdhet istället. Varför är feminism som ord så 

värdeladdat när det kommer till religion? Som några av de intervjuade sa att feminismen 

försöker förändra islam, eller att den är urvattnande för kristendomen. Förändra hur och 

på vilket sätt urvattnande undrar en då? Hur skulle islam se ut om kvinnorna fick leda 

bön? Hur skulle islam se ut om kvinnor fick delat och jämlikt utrymme i text och rum? 

Hur skulle kristendomen nå ut till människor om de utmanade traditionella normerna 

genom att konstruktivt neutralisera pronomen? Blir religionerna mindre nära det 

gudomliga och mystiska om kvinnor får halva tolkningsföreträdet? Troligtvis inte 

eftersom utgångspunkten bör vara att kvinnor och män är lika mycket värda och har lika 

nära till det gudomliga. Annars är väl inte kristendom och islam någon nödvändighet för 

kvinnor om dessa religioner bara talar till män? Det behövs inte alltid ett jämlikhetskrav 

på att män och kvinnor får lika mycket plats. Men eftersom de religiösa 

historiebeskrivningarna blivit mer mansvridna än vad dom kanske behövt vara så är det 

viktigt att använda ordet feminism och låter männen ta ett steg tillbaka och låta 

kvinnans religiösa historia ta plats och form. Det handlar inte om att vi glömmer eller 

gömmer män, det handlar om att vi synliggör kvinnor. 

                                                 
88 Wadud, 1999, s. 2-8 
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Bilagor 
 

Intervjufrågor  

Ålder: Yrke/sysselsättning: Etnicitet: 

 

1. Är du feminist? Behövs feminism inom din religion? 

2. Behövs det feministiska strategier inom din religion? Har du strategier för hur du kan 

feminisera din religion? 

3. Har du någon förebild i de religiösa texterna? 

4. Hur uppfattar du din religiösa plats, ditt religiösa utrymme? 

5. Har du någon gång känt dig utesluten eller begränsad i din religion?  

6. Tycker du att den traditionellt manliga normen inom din religion begränsar ditt religiösa 

utrymme?  

7. Upplever du att din religion begränsar ditt sociala liv?  

8. Är det ett problem för dig, att din religion av tradition är styrd av en manlig norm?  

9. Upplever du att de religiösa texterna är riktade till dig som kvinna? 

10. Känner du att dina erfarenheter tas på allvar inom din religion? 
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Informant 1. Minna 

Muslimsk kvinna, 29 år, gift, förskolelärare, från Somalia. Politiskt aktiv, engagerar sig politiskt 

och religiöst i sin muslimska förening. Reser mycket inom verksamheten och deltar i 

konferenser som berör religion, pedagogik, politik. Uppväxt inom en väldigt religiös familj, 

med goda muslimska värderingar, pappan är imam.    

 

1. Ingen direkt definition som jag ger mig själv, men jag skulle lätt kunna hamna i den 

kategorin. Nej feminism behövs inte inom min religion, därför att jämställdhet kring kön, 

klass och etnicitet är en grundtanke inom islam och är en självklarhet för många muslimer. 

Men ja jag är väl feminist eftersom jag värnar om jämlikhet och människors samma 

rättigheter och man kan säga att feminismens budskap finns i min religion men den heter 

inte feminism. Nej feminism behövs inte i religionen för den finns där redan, men man 

behöver tillämpa den. Därför att religionen är patriarkal och påverkad av samhällen som är 

konstruerade på ett sätt där maktfördelningen inte ser rättvis ut. De muslimska samhällen 

som förtrycker kvinnor och inte värnar om samma rättigheter skulle jag med all säkerhet 

påstå inte vet vad religionen går ut på.  

2. Min kultur behöver det, men inte min religion. Gudsbild har man ingen inom islam, Gud är 

inget lik och han är varken man eller kvinna. Eftersom religionen har denna grundtanke om 

jämlikhet mellan könen så behövs inga strategier kring hur vi ska prata om Gud. Gud 

belönar alla lika utifrån sina handlingar inte genom sina kön. Den religiösa dialogen, de som 

predikar, religiösa ledare eller imamer, spelar ingen roll om de är män eller kvinnor, dom 

däremot behöver lära sig mer om hur dialogen ska vara mer rättvis. Jämlik mellan män och 

kvinnor. Jag kan påstå att det inte är så idag och att dom behöver bli bättre på att ta sig 

kritik, från exempelvis aktivister eller muslimska kvinnoföreningar. Det finns många sånna i 

Sverige men även på Europanivå som för denna diskussion om tillexempel familjefrågor, 

eller kvinnans ställning i allmänt.     

3. Ja, Khadidja profetens fru, hon var en kämpe, affärskvinna, kämpade för sin sak och sin 

religion. Varken hennes kön eller hennes religion har hindrat hennes kamp. Sen har vi ju 

Nasibah bint Ka’b al-Maziniyyah som var en stor krigare och slogs vid slaget av Uhud. Hon 

är förebild för hon var ensamstående med barn, självförsörjande och stark. Hon slogs 

bredvid profeten slaget, skadade sig men fortsatte ändå arbeta efter detta. Även upp i ålder 

var hon aktiv i vad man kan kanske kalla den politiska diskussionen. Hon levde ända fram 

till Umars kalifat och när Umar var kalifa, så berättas det att hon mötte honom på torget. 

Hon ska ha sagt till honom att styra rätvist och se till att ingen är hungrig eller drabbas illa 

under hans styre. Hon var modig och kunde rikta kritik mot ledare.   
4. Ja, uppfattar mig som en engagerad, kritisk tänkande kvinna i min egen religiösa förening. 

Mitt personliga engagemang är stort, jag föredrar att vara på golvet, i form av föreläsare, 

som mentor och få vara på plats. Jag får ta plats och det utrymmet får jag utifrån hur mycket 

jag vill det personligen. Allt handlar om hur mycket jag vill det och hur högt jag prioriterar 

det arbetet. I min moské i min förening är jag mycket välkommen. Styrelsearbete har jag 

provat men det var inget för mig, men i styrelsearbetet har jag stött på utmaningar, om det 

berodde på mitt kön vågar jag inte svara på eftersom jag inte hann titta närmare på det. Det 

kan ha handlat om kön, eftersom vissa fick större gehör, men det kan även berott på att jag 

var oerfaren.  

5. Nej. Som tur är har jag kommit från en familj med en förstående mamma och pappa. 

Föräldrar som litade väldigt mycket på mig. Jag fick göra som jag ville. Jag fick som ung 

och relativt ny i Sverige, följa med på en skolresa i högstadiet. Inga konstigheter, vissa blev 

nekade av olika skäl, vissa kulturella, men det har inget med religion att göra. Min pappa är 

Imam, och han är jättekunnig, kan sin koran och han har valt att vara den pappafiguren 

och lita på mig och ge mig utrymme. Men min mamma har en kulturell bakgrund 

och hon motsatte sig en gång att jag skulle få lära mig rida, eftersom hon var orolig 

över min mödomshinna. Sådana här hedersrelaterade tankar dom finns inom våra 

kulturer. Fast inom islam historiskt så var det viktigt att som kvinna kunna rida, slåss med 
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vapen, skriva och läsa, konster som profeten uppmanade oss att lära våra barn. Och när jag 

stod där och tjatade på mamma och sa att jag ska lära mig att rida, så sa mamma blankt nej 

eftersom jag var flicka. Så jag fick aldrig lära mig rida trots att min religion inte motsätter 

det. Men den här hederskulturen är inte något enskilt fenomen inom islam utan finns 

överallt. Har inte känt några religiösa eller kulturella begränsningar i vuxen ålder.    
6. Ja ibland, i vissa sammanhang, traditionellt styrda äldre män undrar vad jag som yngre tjej 

ska komma här och hävda mig. Men jag upplever inte att det aktivt begränsar mig. Fast det 

finns. Vissa män utövar sin makt över kvinnor och hänvisar detta till att det står i texterna 

att mannen ska kunna beordra sin fru. Att hon bara ska lyda och bara lyssna. Ett traditionellt 

perspektiv och tänk inom vissa religiösa grupper inom islam, men inte inom min religion. 

Religionen är full av viktiga kvinnor som är kunniga, lärda, läkare, fullt med exempel på 

kvinnlig aktivism ända från profetens tid till nu. Men det traditionella synsättet som tyvärr 

är känt inom islam, de begränsar oss. Ett manligt tolkningsföreträde som är både kulturellt 

och traditionellt betingat. Och dom som lever efter detta söker bara efter referenser inom 

religionen för att få sitt våld legitimerad över andra. Men inget jag själv upplevt, det är så 

individuellt.   

7. Nej. Men fördomar om min religion begränsar ibland mitt sociala liv. Att folk kan anta 

olika saker om mig utan att komma och fråga mig. Muslimska kvinnor är särskilt utsatta för 

samhällets fördomar om dem.  

8. Ja. Det vi har i vår moské är fantastisk för att vi styr genom frivilligt föreningsarbete och 

organisatoriskt jobb, olika styrelser. Beslut tas genom demokratiska processer. Det är bra! 

Men när du ställer frågan tänker jag religionen Islam som en enhet ur ett globalt perspektiv. 

Det är en stor problematik i det. Det som har bidragit med en negativ bild är patriarkatet och 

de rika arabiska länderna som styrs av män. Det har påverkat den negativa bilden och 

situationen av den muslimska kvinnan som vi har idag. Men här känner jag inte av detta.  

9. Ja. Många muslimer skulle kunna hitta en annan tolkning, utväg från den traditionella synen 

kring den muslimska kvinnan i de religiösa texterna, det är det jag jobbar med aktivt inom 

islam, kvinnans status, rättigheter och skyldigheter. Lösningen vore om man går tillbaka till 

texterna och går ifrån tradition och kultur som är ganska negativ när det handlar om synen 

på kvinnan i vissa sammanhang och länder, inte alla länder. Koranverserna och är riktade 

till de troende inte kön.  

10. Ja absolut. Jag får bland annat kallelser till viktiga möten där beslut ska fattas i min förening 

och moské, även fast jag inte sitter i styrelsen så är jag där som sakkunnig eller föreläsare. 

Jag kallas till dom stora konferenserna. Jag känner att jag är viktig och mitt arbete och mitt 

engagemang är uppskattat.  

 

Informant 2. Leila 

Muslimsk kvinna, 30år, gift, Svensk/Marockan, Projektutvecklare. Arbetar ideellt som 

kommunikatör i Stockholms muslimska kvinnoförening. Har en religiös bakgrund, med en 

muslimsk pappa och mamma som senare konverterat till islam. Gått i koranskola i Sverige. Ser 

sig själv som en förebild för andra unga muslimska kvinnor och har mycket stöd hemifrån i sitt 

frivilliga engagemang i den muslimska organisationen.  

 

1. Svår fråga, skulle spontant säga nej. Men jag tror att jag kan ha vissa åsikter gemensamt 

med vissa feminister. Om feminism innebär jämlikhet mellan könen så ja och det viktigaste 

för mig är att båda könen ska få samma möjligheter, men jag tror även att det finns 

olikheter. Jag ser inte att dessa olikheter ska begränsa oss, jag känner att alla familjer kan se 

olika ut och att män och kvinnor har olika roller och det behöver inte vara något fel. Det 

behöver inte betyda att det är ett ojämlikt förhållande. Men jag tycker att kvinnor har ett 

behov av att ta större plats i samhället. I min religion kan jag se ett behov av feminism men 

jag tror de är skillnad på att det behövs i religionen eller som ett behov hos dem som utövar. 

Det finns olika problem hos dem som utövar islam, åsikter om hur kvinnor bör vara på ett 
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visst sätt som inte stämmer överens med min bild av islam. Eller enligt det jag har läs i 

koranen. Jag tror att det hos vissa utövare finns en problematisk syn som gör att kvinnor 

trampas på och att det också är ett kulturellt problem. Men islam kom till ett samhälle med 

ett budskap som förändrade synen på kvinnorna och gav henne fler rättigheter. Det behövs 

större förståelse bland muslimer för vad islam egentligen säger men att religionen i sig inte 

behöver feminism. Jag tycker att den människosyn som redan finns inom islam redan är en 

jämlik människosyn.  

2. Inom vissa frågor behövs det feministiska strategier, det finns redan nu frågor inom islam 

som ifrågasätts ur ett feministiskt perspektiv. Om muslimer tar till sig den jämlika attityden 

som finns inom islam så tror jag att man automatiskt kommer att prata om, med och kring 

kvinnor på ett annat sätt. Det finns många föreläsare och lärda som är mer västerländskt 

influerade, dom tycker jag har anammat den här retoriken kring hur man pratar om kvinnor. 

Dessa pratar sällan om skillnader mellan könen och talar oftare om människor i termer som 

de ”troende”, eller försöker att inte värdera kvinnor och män olika i de religiösa texterna. 

Fokus ligger på att alla får samma belöning i slutändan oavsett om du är man eller kvinna. 

Jag tycker att kvinnliga strategier kommer mer och mer inom islam och används inte bara 

av kvinnliga muslimer som tar mer plats utan också av lärda män. Jag anser inte att jag själv 

behöver strategier för att feminisera min religion, jag vill däremot att unga tjejer, kvinnor 

ska ta mera plats. Men jag tror inte att det är ett religiöst behov utan det behövs inom alla 

områden. Vi försöker inom kvinnoförbundet däremot att diskutera kvinnofrågor och prata 

med kvinnor som är i olika skeenden i livet hur man kan kompensera förlusten av ett 

religiöst engagemang när livet kommer mellan. När kvinnor får barn och studerar eller har 

ett krävande arbete kan vi se att kvinnor försvinner i perioder ur vårt forum. Vilket ofta 

leder till att kvinnorna får dåligt samvete, men där försöker vi stötta dem och vi har anpassat 

oss till kvinnornas behov, med barnpassning och annat som kan underlätta att dom kommer 

till oss.  

3. Ja, ganska många. Profetens första fru, Khadidja. Det är nog ganska vanligt att man ser 

henne som en av dom främsta förebilderna, på grund av att hon var en stark affärskvinna. 

Hon hade även ett stort samhällsengagemang hjälpte fattiga men även profeten i hans kamp. 

Men sen har vi ju även en fru som profeten gifte sig med senare, Aisha. Hon var lite på ett 

annat sätt, hon var väldigt intelligent och kunnig och en ganska stark personlighet. En annan 

kvinna som jag ser upp till är Umm Amarrah. Hon var dels med i en större strid med 

profeten, och det berättas om hur profeten skulle ha sagt att ”vart jag än vände mig så var 

Umm Amarrah där till mitt försvar” så fort någon försökte skada profeten med ett svärd så 

var hon där. Hennes son blev också skadad i kriget och hon sprang till honom men sonen 

sade att hon skulle gå och skydda profeten istället. Det här är en ganska speciell berättelse 

för mig, det krossar lite bilden av att kvinnan inte kan vara en mans beskyddare. Och det 

bekräftar också berättelserna när profeten hyllar hennes hjältemod. Detta har inspirerat mig 

och delar min syn på att kvinnor inte bara behöver vara på ett sätt utan det finns olika sätt att 

vara på även som kvinna.  

4. Jag tror det beror på hur mycket plats man tar. Jag upplever att jag tagit plats. Men att det i 

Sverige är ett individuellt engagemang också som styr hur mycket utrymme man vill ha. Det 

är åtminstone min erfarenhet som jag fått från mina tio år inom den muslimska 

organisationen som bekräftar det.  

5. Nej 

6. Nej. Jag upplever inte att islam har ett manligt ideal. Tycker att det är tvärt om, att islam är 

ganska tydlig med att Gud skapat både män och kvinnor till jämlikar. Men är olika på olika 

sätt. För mig har det varit så här att jag tyckt att det tvärt om finns en avsaknad av en manlig 

norm. För mig är det en frihet i att det är så uppdelat inom islam. Som kvinna kan jag ha 

vissa behov och tankar som jag inte behöver eller vill dela med män. Det är en lättnad för 

mig att inte behöva dela mina tankar och åsikter med män i olika situationer, eller bli 

jämförd med män, som kanske inte riktigt förstår vad jag vill eller menar. Ibland kan jag 

uppleva att man gör dessa normer till en tävling mellan manligt och kvinnligt och att det 
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kvinnliga egenskaperna värderas lägre och ska raderas. Det blir nästan felaktigt att vara på 

ett kvinnligt sätt. Det är den friheten jag upplever mig finna inom islam, att jag får vara den 

jag är, men att jag inte behöver vara någon typisk kvinnokvinna även fast jag får vara det. 

7. Till viss del, det beror på. Som vuxen tycker jag inte att det känns som det begränsar mig. 

Jag undviker vissa platser och umgås inte med vissa människor som rör sig på vissa platser. 

På det sättet begränsar det väl mig på visst sätt. Det finns så mycket alternativ, om man 

exempelvis inte festar eller går på klubb, så finns det andra saker som jag gör i stället. Inget 

som jag tycker påverkar mig negativt. Kanske var det svårare när jag var ung, då kompisar 

gick på studentskivor, eller sov på övernattningar och mina föräldrar inte ville att jag skulle 

göra det.  Då kunde jag känna mig väldigt nyfiken på det livet. Men idag är jag glad att jag 

inte gjorde allt sånt. För jag har undvikit mycket jobbiga saker som jag vet mina kompisar 

gick igenom under den perioden. Men jag ser inte att jag har missat något idag. Jag tycker 

överlag att jag lever ett väldigt socialt liv ändå, jag går och fikar, går på bio och umgås med 

kompisar. Det enda som jag egentligen inte gör är att festa och dricka alkohol och ta andra 

droger förstås.  

8. Jag anser inte att min religion är styrd av en manlig norm, jag tycker de religiösa texterna 

talar till både män och kvinnor. Utefter de tolkningar jag tagit del av och den förståelse som 

jag har så är jag av den mening att islam är en religion som tilltalar mänskligheten. På så 

sätt känner jag mig trygg i att jag som kvinna har en roll i min religion och att det är mina 

personliga handlingar och min tro vare sig jag är man eller kvinna som i slutändan är 

viktigast. 
9. Ja det gör jag! 
10. Jag upplever att vi lever i en värld där man på många arbetsplatser föreningar har en viss 

mansdominans i olika grad. Självklart kan jag hitta sådana tankar hos olika typer av män 

från olika bakgrunder och religiösa livsåskådningar. Jag har i det samfund jag tillhör haft en 

väldigt lyckosam historia kan man säga, där man har insett att det finns ett stort behov av 

föreningsaktiva kvinnor. Så på grund av det så har det funnits ett väldigt stort stöd från män 

inom samfundet för att vår förening skall lyckas med sin verksamhet. De är inte sällan jag 

får frågor om hur verksamheten går och vad vi tycker om olika saker specifikt rörande 

kvinnofrågan, eftersom vi är en kvinnoförening förstås, men jag känner inte någon 

återhållsamhet eller brist på möjlighet att engagera mig i andra frågor om jag skulle vilja 

det. 
 

 

Informant 3. Kristina 

 

Svensk-norsk kvinna med akademisk bakgrund 37 år gammal. Konverterad till Islam. 

Arbetssökande receptionist/medicinsk sekreterare 
 

 
1. Ja det är jag. Jag definierar feminism som kampen för jämställdhet, det vill säga för samma 

värde och möjligheter och för respekt för likheter och skillnader mellan könen utan att 

någon ges företräde som bättre än den andra. Däremot finns det inslag i den västerländska 

definitionen av feminism som jag inte håller med om eller finner ointressanta. Jag ser inget 

problem i att kvinnor och män är mer åtskilda socialt än i majoritetskulturen. Frågan om 

förtryckande sjalar har inget med jämställdhet att göra utan handlar uteslutande om 

etnocentrism i mina ögon. I min värld är det mer respektfullt att inte tvinga på någon fysisk 

kontakt än motsatsen och att förbjuda eller motarbeta människors möjligheter att själva 

välja klädsel är i mina ögon det som är förtryckande. 

Inom min religion behövs inte feminism eftersom jag upplever islam som en religion som 

tillvaratar och värnar mina rättigheter som kvinna fullt ut. Däremot behövs det bland 

muslimer, precis som det behövs i samhället i stort. 
2. Jag gör som sagt skillnad på religionen och de sociala sammanhang där muslimer möts och 

interagerar. Vi har många starka muslimska kvinnor i Sverige som påverkar såväl i religiösa 

frågor som ideologiskt-politiskt så jag ser inte något akut behov av feministiska strategier, 



 

47 

 

men det är fortfarande mansdominerat i de tunga muslimska organisationerna. Min religion 

islam behöver inte feminiseras. 
3. Ja. Det finns flera kvinnor som jag identifierar mig med och ser upp till. Ett exempel är 

profeten Muhammads fru Aisha, som bland annat förde vidare en stor del av de uttalanden 

och handlingar som profeten gjorde till eftervärlden, uttalanden och handlingar som vi 

muslimer fortfarande använder som rättesnöre i våra liv. Hon var en stark kvinna på många 

sätt. 
4. Jag upplever att jag har det utrymme jag behöver för att utöva min religion och interagera 

på ett bra sätt med andra muslimer. 
5. Nej, inte I min religion. Däremot på grund av min religion, i olika ickemuslimska 

sammanhang. Just risken för att bli utesluten och begränsad i majoritetssamhället är 

anledningen till att jag inte börjat med sjal trots att jag egentligen vill det. 
6. Jag upplever inte Koranen eller haditherna som styrda av en manlig norm. Män har däremot 

över huvud taget i historien, bland både muslimer och ickemuslimer, haft tolkningsföreträde 

på de flesta plan inklusive det religiösa livet vilket kan vara problematiskt men jag känner 

inte att sådant påverkar mig i någon högre grad i mitt dagliga liv. 
7. Absolut inte. Tvärtom upplever jag en värme, respekt, omtanke, öppenhet och 

sammanhållning bland muslimer som jag aldrig upplevt i något annat sammanhang. Mitt 

sociala liv är mycket rikare nu än innan jag blev muslim. 
8. Återigen menar jag att min religion som sådan inte är styrd av en manlig norm, den är styrd 

av Gud och Gud är varken man eller kvinna. Som jag svarade tidigare är många tolkningar 

av religiösa texter gjorda av män vilket är viktigt att komma ihåg. Inte för att jag upplever 

det som en förtryckande eller kvinnofientlig struktur, men för att vår könsidentitet och 

könsroller med mera oundvikligen färgar vårt perspektiv precis som tidsåldern och kulturen 

vi lever i gör det. Det handlar egentligen främst om vilka frågor som prioriterats historiskt 

snarare än den nutida praktiken. 
9. Ja, definitivt. 
10. Ja. Om vi pratar om de religiösa sammanhang jag själv befinner mig i idag så upplever jag 

att kvinnor ges stort utrymme och i Koranen och haditherna finns mycket som jag kan 

identifiera mig med så att mina erfarenheter lyfts redan innan jag definierat dem och satt ord 

på dem. Jag känner mig generellt respekterad bland muslimer och att jag kan komma med 

mina tankar och åsikter utan att nervärderas eller på annat sätt behandlas sämre. Möjligen 

kan förståelsen vara mindre när det gäller det liv jag levde innan jag blev muslim, men det 

tror jag beror på brist på liknande erfarenheter hos infödda muslimer, förståelsen är ofta 

större bland konvertiter, snarare än att mina erfarenheter anses vara mindre intressanta eller 

relevanta. 
 

Informant 4. Sarah 

 

34årig kvinna född i Somalia, flydde ensam till Sverige som 17åring från inbördeskriget. 

Upplever sig själv inte vara särskilt religiös, men lever efter religiösa traditioner. Växte upp i ett 

sekulariserat hem i Somalia innan kriget utan religiösa krav. Är undersköterska samt driver egen 

verksamhet.   

 

1. Jag är inte feminist och jag tror inte att det behövs i min religion men däremot tycker jag 

själv att det finns en del bra feministiska värderingar som skulle kunna behövas i min 

religion. Mycket av de feministiska tankarna säger emot Koranen och så länge de vill ändra 

Koranen så går det inte att ha feministiska idéer. 
2. Nej, det behövs inte. Det beror i sådant fall på hur man menar med strategier. Jag är inte så 

insatt i sådana frågor eftersom jag inte är feminist. Jag tycker redan att muslimska kvinnor 

har möjlighet att delta på sina villkor i Sverige. Däremot i mitt hemland, är det svårt för 

kvinnor att praktisera sin religion som dom vill.   

3. Nej det finns ingen förebild i de religiösa texterna för att det är Koranen och Koranen är ett. 

Jag menar det är min uppfattning att varken kvinnor eller män ska ha ett ideal. För det 
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viktigaste är inte att klä sig som en from muslim och följa någon slags kod. Det viktiga är 

ordet från Gud och leva efter det.  

4. När jag pratar om utrymme så finns det en sak som jag tycker är viktig och det är hur jag 

tolkar religionen och hur jag själv ser min plats i min religion. Olika religioner har olika sätt 

att se och uppmärksamma kvinnors rättigheter. Men många muslimska länder är mer 

kvinnoförtryckande, men man ska inte glömma att många kvinnor inte ser detta som ett 

förtryck utan en tradition och kultur. Man kan ha sin religion utan att överdriva. Jag tycker 

att mitt sätt att leva efter Islam är helt i linje med min tolkning av religionen. Dock finns det 

säkert andra muslimer som tycker att jag inte lever som jag borde. Jag tycker absolut att jag 

får ta den plats jag behöver och vill ha. 

5. Nej det har jag aldrig känt och jag tror att det kan beror på att jag från början har förståelse 

för gränserna för vad som är tillåtet eller inte. Men det gör ju att det byggs upp en del hinder 

om man följer Islam. Jag menar, man får ställa sig frågan, vad har du för behov av i livet? 

Väljer du att leva utanför de religiösa regler som finns så blir du ju inte utesluten, men 

däremot, kanske räkna med att inte bli lika uppskattad eller värderad på ett annat sätt av 

andra muslimer. Det är ingen kvinnofråga tycker jag utan gäller både kvinnor och män.  
6. Nej det är det inte. Men det beror kanske på hur kvinnors position inom religionen sett ut. 

Jag är antagligen färgad av det. Haditherna är ju riktade till både män och kvinnor men har 

tolkats av män i alla tider. Men jag har inte sett det som ett problem nej.  

7. Nej. Eftersom jag inte har vissa värdsliga behov som går emot de religiösa reglerna så anser 

jag inte att jag heller blir begränsad av det i mitt sociala liv. Till exempel jag dricker inte 

alkohol, inte på grund av religion, på grund av att jag inte tycker om det. Därför blir det inte 

en religiös fråga för mig och därför begränsar det mig inte heller. Jag tror inte att andra 

människor ser ner på mig socialt på grund av det. Men som jag nämnde tidigare, att bekänna 

sig själv till Islam är att acceptera vissa regler och förhållningssätt och dessa kan ur ett 

ickereligiöst perspektiv ses som sociala hinder.  

8. Tolkningarna är historiskt gjorda av män men jag upplever inte det som ett problem. Därför 

att jag inte värderar vem som gör tolkningarna. Jag är inte särskilt religiös och är säkert 

färgad av min sekulära bakgrund där jag fått vara fri att göra mina egna tolkningar och inte 

tvingats på några hårda krav på hur jag ska förhålla mig till religionen. Vilket även gjort att 

jag inte lagt så mycket tanke på det.   

9. Ja och nej, haditherna är riktade till både män och kvinnor. Men vissa korantolkningar är 

väldigt främmande för mig som kvinna. Militanta rörelser både i mitt hemland och runt om i 

världen försöker ständigt att göra Islam mer konservativ vilket inte tilltalar mig som kvinna.   

10. Ja det tycker jag.  

 

 

Informant 5. Eva 

 

Finskfödd kvinna 55år med arbetarbakgrund, bott i Sverige sedan 1969, arbetar inom Svenska 

kyrkan i 19år, församlingsassistent. Arbetar ideellt med flyktinghjälp.  

 
1. Nej jag är Inte feminist. Jag anser att den kristna religionen inte behöver feminism eftersom 

jag tycker den tagit över Svenska kyrkan. Jag anser att feminismen ändrar den kristna trons 

fundament på ett sätt som inte stämmer överens med bibelbudskapet utifrån en traditionell 

tolkning som jag anser är bättre för kristen tro.  
2. Nej det behövs inte feministiska strategier inom min religion. Tycker redan att det finns för 

många kvinnliga präster som styr kyrkan åt ett håll som jag anser är urvattnande för den 

kristna tron. Jag tycker också att det äldre prästerskapet som var förbehållet män var bättre. 

Eftersom jag ser att kvinnor inte kan göra samma uppoffring för det kristna kallet. De har 

för mycket ansvar över hem, familj och socialt som tar fokus från deras prästuppdrag. 

Bibeltexterna beskriver även att det inte är tillåtet med kvinnliga präster. Med det sagt så 

vill jag poängtera att jag inte alls är emot jämlikhet eller anser att kvinnor ska stå bakom 

spisen, det är viktigt med verksamma kvinnor inom kristendomen. Men den 
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värderingsförändring jag ser inom svenska kyrkan tycker jag inte alls är till kristendomens 

fördel.  

3. Ja, många! Men den främsta förebilden är Jesus. Men även Elia, som gjorde många under 

och var en sann Guds soldat, Tomas tvivlaren är en nära vän.  

4. Än så länge får jag utöva min religion, jag skulle vilja ändra din formulering till tro, fritt 

utan förbud från ledning, präster, kyrkoråd eller andra anställda, eller påtryckningar från 

samhället för den delen. Däremot tror jag att det kan komma i framtiden, ett styrt sätt att tro 

och tolka bibeltexterna. Jag kan känna att mitt sätt att tolka bibeltexter och kristen tro gör att 

jag inte får i mitt arbete inom kyrkan uttala mig fritt om mina tolkningar.  

5. Ja jag har känt mig utesluten i mitt arbete inom Svenska kyrkan på så sätt att andra kolleger 

vill tysta ner mina åsikter, särskilt i arbete i barngrupper. Antagligen för att jag ses som 

radikal och som en bakåtsträvare och det blir obekvämt för kyrkans framtoning. Andra 

anställda brukar också himla med ögonen åt mina tolkningar av kristen tro. Jag upplever att 

min tolkning inte längre har ett utrymme inom svenska kyrkan. Men i egenskap av utövare 

av min tro, så har jag aldrig känt mig utesluten eller begränsad inom min religion. 

6. Nej. Svenska kyrkan har förändrats mycket under min tid som anställd och aktivt troende. 

Det traditionella synsätten och normerna har skiftat under denna tid och jag skulle snarare 

påstå att det är tvärt om, att nya värderingar inom kyrkan begränsar mitt traditionella synsätt 

på kristen tro. Dom fundament som kristenheten bygger på är inte längre vad dom har varit 

och det finns inget tydligt krav på en religiös övertygelse i arbete inom kyrkan. Nej, jag 

tycker inte att det finns någon manlig norm inom kyrkan längre.        

7. Nej absolut inte. Finns inga förbud inom kristen tro. Däremot finns det bättre sätt att leva 

på, men vi är inte mer än människor. Visst gör vi fel val i livet men det kan vi få förlåtelse 

för om vi vill. Jesus gav oss rätten att välja fritt vad vi ville göra. Det finns ständigt en strid i 

oss mellan det onda och goda värderingarna och vi kan alltid få vägledning till vad som är 

gott. Men min tro begränsar mig inte.  

8. Nej, jag skulle önska att svenska kyrkan kunde återgå till mer traditionella värderingar som 

ger utrymme för mina tolkningar av kristen tro.  

9. Ja självklart är de riktade till också mig. 

10. Inom mitt arbete tycker jag inte alltid det. Men jag får ofta frågor om min bibelsyn och jag 

kan ge människor perspektiv som kyrkan saknar.  

 

 

Informant 6. Britt 

 

59 årig svensk kvinna, utbildad fritidsledare, arbetar som diakoniassistent i svenska kyrkan.  

 
1. Jag betraktar mig inte som feminist, utan ser med på jämställdhet som en självklarhet. Jag 

använder hellre ordet jämställdhet och jämställdhet ska vara en självklarhet inom min 

religion. 
2. Vet inte om det behövs feministiska strategier? Kanske bara med att vara den jag är. Jag har 

alltid känt mig stark och sagt vad jag tycker. Kanske lyfta fram kvinnorna i bibeln mer i 

mina andakter, genom att använda de bibelavsnitt som handlar om kvinnor. Jag är inte så 

könsbunden rent tankemässigt. Jag tänker inte Gud som vare sig man eller kvinna, utan en 

som har skapat oss och hjälper oss men inte riktigt som en han eller hon.  
3. Berättelsen om Marta och Maria tycker jag mycket om. Marta som donar och grejar och till 

och med blir sur på Maria som ”bara” sitter och lyssnar. Ofta har det varit så att kvinnan tar 

större delen av hushållsarbetet i hemmet. Men Maria valde en annan väg och valde att sitta 

vid Jesus fötter, för hon tyckte det var viktigt. Många gånger när jag gått utbildningar har vi 

fått välja vem av dessa kvinnor vi är, är vi Marta eller är vi en Maria? När vi gjort detta har 

jag alltid valt Marta, men har insett att övningen ger lika många Marior. Detta har gett mig 

insikten i att vi alla är olika. Och det är bra, för annars får vi inget gjort. Jag tycker också att 

vi kan använda samma resonemang när det kommer till män och kvinnor att vi har lika 

mycket plats i samhället och våra olikheter behövs. Jag vill påstå att vi som människor har 

lika mycket manligt som kvinnligt i oss, både män och kvinnor. 
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4. Jag har aldrig riktigt fundera på den frågan. Jag tänker att min religion och min tro bär jag 

inom mig och lever den utåt i kärleksfulla handlingar och hänsyn till mina medmänniskor. 

Jag kan känna mig trygg i min tro utan påverkan av andras granskningar och ifrågasättande 

av kristen tro. Jag upplever att mitt arbete också värderas på ett bra sätt och jag får gehör för 

mina tankar och idéer.  
5. Nej aldrig! 
6. Hos oss är det nästan så att vi har fler kvinnor som jobbar än män, så någon manlig norm 

upplever jag inte att det finns. Så, nej jag känner mig inte begränsad. Jag tycker inte heller 

att männen inom min organisation får mer uppskattning eller gehör för deras arbete. 
7. Nej, jag upplever inte att min religion begränsar mitt sociala liv. Jag är ganska trygg med 

vem jag är. Jag har ju varit med i en frikyrklig förening och där var ju syndaregistret mycket 

större om man säger så. Åtminstone så var det så då när jag var med i alla fall. Det outtalade 

syndaregistret var större där, det vill säga det skulle inte festas, dansas eller dricka alkohol. 

Man skulle inte gå ut på pub eller så. Men så upplever jag inte att det är inom svenska 

kyrkan och jag tror att det har utjämnats inom frikyrkorna också. Nej jag upplever inte att 

jag känner skuld över något jag gjort eller måste vara på ett visst sätt. 
8. Det har kanske varit så förr, men jag har aldrig upplevt någon manlig norm. Jag tror också 

att det kan vara en fråga kring vad man har för erfarenheter i livet som gör hur man 

uppfattar normer och värden. Jag kan snarare uppleva att det blivit en svängning i samhället 

och kyrkan att det är kvinnor som styr.    
9. Många av bibelns berättelser handlar om kvinnans situation då den skrevs. Jag tror också att 

det var en väldig manskultur då och jämställheten var väl inte så mycket att räkna med då. 

Jag tycker att Jesus sätt att bemöta kvinnorna talar för ett lika värde. Jag tänker på 

berättelsen då Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Hon som hade haft många män och 

den hon hade nu var inte hennes egen. Och han sitter där med henne och det skulle han ju 

absolut inte ha gjort enligt den rådande kulturen. Lika med Marta och Maria. En vanlig man 

skulle ju inte befattat sig med kvinnor på det här sättet tror jag, så därför tilltalar texterna 

även mig. Han gjorde ingen skillnad på att dom var kvinnor tycker jag. 
10.  Absolut! Jag har aldrig upplevt att inte bli behandlad med respekt och mina erfarenheter tas 

på allvar. 
 

Informant 7. Maria 

55årig kvinna. Författare, konstnär med kulturvetarbakgrund. Diakon inom svenska kyrkan. 

 

1. Ja och alla ismer och rörelser som har skapat ett patriarkalt värdesystem behöver feminism 

för att få syn på struktur. Framför allt så tror jag att man behöver en kritisk historiesyn där 

man ser att bibeln har skrivits av människor, av män som har levt, antagligen ett liv, med 

omedveten patriarkal kikare. Samhällena var uppbyggda så med maktstrukturer som män 

bar upp. Det tar lång tid att förändra syn och öppna upp strukturer så därför behövs 

feminism. Som exempelvis för 100år sedan så skulle vi inte ha kunnat säga att Gud fader 

också skulle kunna heta Gud moder, då skulle vi blivit bannlysta. De termer vi använder om 

Gud ligger som språk i den tid vi lever i nu och Gud är större än språk, det är också något 

att förhålla sig till.  

2. Språket är en strategi, men det handlar också om att inte rycka bort ett språk från människor 

som har levt med detta i över 80år. För då skapar vi bara osäkerhet, man behöver hitta ett 

sätt att i olika sammanhang nå varandra. Vissa har kanske inte problem med att gå ifrån 

traditionella uttryck medan andra har det. Men vi måste kunna prata om förhållandet så att 

säga och öppna upp för att det är olika Gudsbilder vi pratar om. Så vi inte förändrar språket 

för hastigt, inte helt plötsligt byter ut alla fader mot moder, vårt medvetande fungerar inte 

så, då tror jag att vi får kontrareaktioner på det. Feministiska strategier behövs för att det ger 

en blick på rådande strukturer. Jag har inte råd eller sträva efter att vara politisk korrekt i 

alla möjliga situationer, men jag vill förhålla mig till verkligheten och det jag anser är 
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sanningsenligt. Därför kan jag inte ta över ett språkbruk helt okritiskt och hyvla ut det över 

alla hela tiden när som helst. Utan jag försöker urskilja när det funkar.  

3. Ja det finns ju hur många kloka människor som helst. Jesus i sig och Jesus ord. Jag tror det 

är essensen i Kristendomen och kunde vi leva efter dem så tror jag att vi skulle kunna rädda 

hela jorden. Maria Magdalena är en intressant förebild, eftersom hon sågs som förtappad, 

men blev helt och hållet återupprättad så kan vi också förhålla oss. Profeterna, de som vågar 

säga det dom ser som Jesaja. Den kompromisslösheten med att vara sanningsenlig, det kan 

jag hitta och se upptill.  

4. Jag har det ju förspänt i mitt författarskap att jag får ett utrymme i mina böcker, kan skriva 

vad jag vill och blir publicerad, där har jag ju en väldigt priviligierad position. Jag vågar 

visa min åsikt i religiösa frågor, den enda som håller mig tillbaka är mig själv ifråga om att 

orka bryta ner allt det förutfattade att stå ny inför saker och inte vara problematisk, inte 

fastna i någon fundamentalism. På min arbetsplats har jag ännu inte stött på något förtryck 

eller struktur som kan begränsa mig utan jag känner mig fri. Det var något som jag var rädd 

för när jag sökte den här tjänsten som diakon, kommer jag att kunna behålla 

sanningsenligheten i mitt språk i vad jag säger och vem jag är. Eller kommer jag av rädsla 

att inte duga eller räcka till i dessa frågor att anpassa mig till något som inte är sant för mig. 

Förutfattade meningar som jag hade men som spruckit på vägen hit. Nu när jag är här eller i 

andra sammanhang så inser jag att jag bara har mig själv att stå till svars för om jag kan vara 

sanningsenlig eller ej, inget som begränsar det utifrån. 

5. Har inte varit så hittills. Men som barn kände jag mig inte alls som dom andra på 

barnverksamhet inom kyrkan. Framförallt var det beteende koder och ett religiöst språk som 

jag inte hade med mig från början och då fanns det ingen ingång för mig, den ängslighet 

som finns inom gruppen som i sig exkluderar andra. Nu har jag förstått med åldern och har 

blivit så pass fri och behöver inte gå in i sådana situationer så mycket. Men jag tänker ofta 

på yngre som inte kan se att den här exklusiviteten inom kristendomen inte har med dom att 

göra.      

6. Svår fråga eftersom jag inte har någon annan bakgrund. Men det skulle förvåna mig om det 

inte begränsade mig på ett eller annat sätt omedvetet. 

7. Ja allt jag vill göra kan jag göra.  

8. Det enda jag har sett hittills, är att jag har mött kvinnor som exempelvis har blivit utsatta för 

övergrepp av män, har fått en kompletterad gudsbild. Eftersom det blir problematiskt när 

dessa kvinnor ska ge upp sitt liv och lägga sitt liv i händerna på ytterligare en ”man”. I dessa 

stunder är det ännu viktigare att prata om att Gud är större än gudsbilderna och att dessa 

förändras. Till dom här kvinnorna måste man hitta en annan väg än den traditionellt 

manliga. Feministkristendomen förespråkar ju att man byter ut fader mot moder och att det 

kanske ska göras till en överenskommelse och en strategi i kyrkan överlag att använda ett 

sådant språkbruk, för att kunna inkludera människor som har sådana här erfarenheter och 

jag har ingenting emot det. Jag tycker vi kan använda olika språkbruk till olika personer för 

att inkludera så många som möjligt i kristendomen. 

9. Ja om vi tar Jesus orden så riktar de sig till mig som kvinna. Ja det gör dom, jag vet 

någonstans att språk är språk. Man kan tillexempel se en berättelse som en dröm och en 

dröm som jag drömmer är delar av mig själv alltihopa. Jag hittar vägar och verktyg till mina 

tolkningar, men jag skulle kanske inte ha gjort det om jag inte hade lärt mig allt jag kan om 

språk och struktur.  

10. Inom mitt arbete definitivt, och mina erfarenheter i själva berättelsen ja det får jag säga. I 

mina andligt mänskliga erfarenheter kan jag säga.        

 

Informant 8. Anne.  

Svensk 47årig kvinna, utbildad barnskötare, församlingsassistent, jobbar största delen med 

verksamhet riktad mot barn inom svenska kyrkan. Har arbetat i svenska kyrkan i 13år. Är 

medlem i Filadelfiakyrkan och arbetar ideellt som koordinator och med barnverksamhet 

inom Filadelfiaförsamlingen. 



 

52 

 

 

1. Ja jag är feminist, jag vill gärna att det ska vara jämställt. Det här med ”kvinnor-kan-

kampen”, vi behöver ju inte överdriva det. Lika lön för samma arbete, det är ju självklart att 

det ska vara så. Idag finns ju fler möjligheter för föräldrar att dela lika, fler pappor är 

hemma med barn och synen på hur det är att vara hemma som förälder har ju förändrats och 

är mycket bättre nu än när jag var hemma med mina barn. Då fick man ju höra -finns det 

ingen mamma med i bilden om barnens pappa var hemma. Här i verksamheten syns det 

tydligt då det är många pappor som kommer med sina barn till kyrkans öppna förskola och 

det är fantastiskt. Det är bättre nu, inte överallt men bättre. Ja det behövs feminism inom 

kristendomen, det har blivit bättre, det är fler kvinnliga präster nu än vad det har varit förr. 

Kvinnligt ledarskap syns mer inom kyrkorna nu. Bibeltexterna måste ju revideras lite 

eftersom det är ett material som skrevs för mer än tusen år sedan. Kvinnors ställning har 

förändrats en del sen dess, men det finns mycket kvar att jobba på när det kommer till synen 

på kvinnors ledarskap inom kyrkan och kristendomen. Det finns fortfarande ledning och 

präster som inte godkänner kvinnor på ledande positioner eller i prästerskapet eller 

medarbetar för den delen heller.  

2. Att lyfta kvinnor i ledande positioner skulle ju kunna vara ett sätt. Jag pratar ju ofta om Gud 

som en man på ett omedvetet sätt och blir lätt att jag säger så. Vilket kanske skulle vara bra 

om jag gjorde lite annorlunda men strategiskt, jag vet inte. Jag har nog inte riktigt tänkt på 

detta. Jag vill ju tro att jag bemöter människor i mitt arbete likadant och på ett jämställt sätt. 

Men om jag blev inspelad så kanske det skulle visa sig att jag inte alls gjorde det. Jag beter 

mig säkert annorlunda omedvetet.  

3. Finns en hel del, den jag rent spontant kommer att tänka på är Noah, som byggde den där 

båten. Alla trodde att han var helt dum i huvudet, men han gjorde verkligen något som han 

trodde på och som han tyckte sig höra Gud hade sagt åt honom att göra och stod på sig, fast 

andra ifrågasatte det. Han vågade och stod för det han gjorde och envist fortsatte sitt arbete 

och kall till trots. Svårare med de kvinnliga förebilderna för det pratar vi ju inte lika mycket 

om, jag inte är lika inläst på dem, tyvärr. Jesus som förebild, han befann sig i situationer och 

sammanhang som ingen annan ville vara i. Han ville ha rättvisa och jämlikhet och stod upp 

för svaga människor och såg den lilla människan.  

4. Ja, svår fråga, i mitt arbete här så är jag ju inte den som prackar på föräldrar kristen tro utan 

alla är ju välkomna hit till ”kyrkis” oavsett religionstillhörighet. Men jag hoppas att det 

märks i mitt sätt att vara och hur jag är, att jag är en troende person, för jag vill att det ska 

synas. Är det någon som vill prata tro så finns jag här och kan prata om det. Mitt 

engagemang i frikyrkan ligger ju hos barnen, och just nu är jag koordinator för de andra 

ledarna och hjälper och stöttar dem med barnverksamhet 7-12år. Jag har nog ganska mycket 

där att säga till om, jag är även församlingstjänare där och det betyder att jag är med i en 

grupp som stöttar upp ledning och pastorer, vi är ungefär lika många män som kvinnor 

faktiskt i olika åldrar som arbetar ihop som bollplank, det vi behöver arbeta mer med är att 

få in fler etniska grupper i vår verksamhet. 

5. Det kan man göra i olika sammanhang, tro är tro och religion är religion. Det finns alltid 

människor som frågar och kritiserar det man tror om de inte tycker likadant. Visst kan det 

bli hätskt ibland, kan känna att icke troende personer inte respekterar min tro och religion. 

Inom religionen känner jag att det finns större acceptans för olika syn på tro. Men det har ju 

inte alltid varit så, särskilt inom frikyrkorna, på 70 och 80talet var det inte lika lätt då det 

var större regelverk på hur man skulle leva men det har förändrats.  

6. Det var ju mer traditionellt manligt förr, med manliga präster och så, men det har ju luckrats 

upp. Det manliga idealet kanske finns kvar mer inom svenska kyrkan. Vi har en manlig 

präst knuten till vår verksamhet här på öppna förskolan. Vid ett tillfälle, relativt nyligen, när 

vi flyttade till denna lokal så var det en praktisk detalj som vi behövde justera och vi 

påpekade detta fler gånger jag och min kvinnliga kollega men fick inget gehör. Men så kom 

prästen och såg problemet och då fick vi plötsligt hjälp med att rätta till detta på en gång. 

Vilket var så sjukt konstigt, eftersom vi uppmärksammat exakt samma sak. Det kändes som 

att hans ord värderades på så sätt högre än vårt. Det gillade jag inte. I viss mån är det 

traditionellt manlig norm som styr men visst har det blivit bättre. Visst finns det inom 
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frikyrkan också men jag märker att vi jobbar mycket mer med det, att uppmärksamma olika 

perspektiv och särskilt just nu när vi jobbar mycket med etnicitet. Det här är ju strukturer 

som sitter kvar som tar tid att förändra.  

7. Det kanske beror mer på hur jag är, än att min religion skulle begränsa mig. Det kanske var 

mer så förut när syndakatalogen var större, särskilt då inom pingströrelsen var man ju mer 

hårt hållen förut, inget smink, ingen sprit och sånt och hårt hållna i nacken var vi. Jag tycker 

det är bra att man tänker sig för. Själv är jag tillexempel nykterist, men det kanske jag hade 

varit ändå även om jag inte varit kristen, för det är inte jag. Jag är inte ute och festar liksom. 

Jag är inte intresserad av det livet, jag tycker inte om alkohol. Det kanske även berodde på 

att jag redan som ung var religiöst aktiv. Men jag tror inte det. Det är liksom inget jag går 

om kring och tänker på och gör till en religiös fråga. Något som jag däremot tycker är 

viktigt som kristen är att som kristen måste man vara aktivt religiöst för att få tanka sin tro. 

Vi behöver det, delta i gudstjänster, läsa bibeln och studera den. Umgås med andra troende 

för att nära den tron, det är viktigt att fylla på för att känna mening. Men begränsa? Det är 

inte jämt som jag säger att jag är kristen. Jag vill återigen poängtera att det ska synas på 

mina handlingar och vem jag är och jag hoppas att det gör.   

8. Det är ett problem om män inom mitt arbete har ett större värde och tyngd i vad de säger 

och hur de handlar. Vilket jag har upplevt. Det har varit så att präster har högre status än vi 

andra som jobbar inom verksamheten, allra särskilt med barn. Det var tydligare förr då jag 

började här i svenska kyrkan, att de hade särskilda privilegier oavsett om de var män eller 

kvinnor. För mig så spelar det liksom ingen roll om man exempelvis planerar en gudstjänst 

ihop att vi deltar på lika villkor allra särskilt på barngudstjänster, och den är lika viktig som 

en högmässa. Att den värderas lika högt också är viktigt för mig, vi har ju ändå fler som 

deltar på familjegudstjänster än på högmässor klockan elva. Men jag tycker att det är en 

förändring på gång inom svenska kyrkan, yngre präster tar ju med sig nytt tänk från 

utbildning som också förändras och det tänket behöver komma ut till verksamheten.  

9. Både ja och nej. Bibeln kan vara svår i sig att förstå, snårig och symbolisk. Beror ju också 

på vilken förlaga du läser en gammal eller nyare. De har ju olika språk, i den nyare 

översättningen är det ju ett nyare språk och då även lättare att förstå. Bibeln tar upp viktiga 

och starka kvinnor men det har inte fått lika mycket utrymme i skrift och behöver lyftas i 

olika sammanhang, kvinnor som i vissa fall, uppfattar jag var starkare än män men inte hade 

samma legitimitet som män i historien. Allra särskilt behöver ungdomsverksamhet få dessa 

perspektiv, för ungdomarna behöver få fler kvinnoperspektiv på bibeln och det vet jag att 

man arbetar med nu inom Filadelfiaförsamlingen i alla fall. Jag kan inte minnas att jag själv 

fick dessa kvinnoperspektiv som ung under min konfirmation till exempel.  

10. Ja men det tycker jag nog ändå. Jag är rätt öppen som person och delar med mig av mina 

erfarenheter och behöver få vara mig själv. Det får jag vara här på både mitt arbete och i 

församlingsarbetet i Filadelfia. Det betyder inte att jag får säga vad som helst, det får man ju 

känna av lite. Mitt ideella arbete är ju självvalt och beror helt på mitt personliga 

engagemang och det jag tar på mig det slutför jag, det arbetet uppskattas jag nog för. Att 

föräldrar kommer hit till kyrkans öppna förskola och tar med sig sina kompisar med barn, är 

ändå en bekräftelse på att vi gör ett bra jobb.                            

  

 

 

 

 


