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Inledning 

Ingen har väl vid det här laget kunnat undgå att ta del av den politiska konflikten och debatten 
om den konservativa italienske kandidaten Buttigliones lämplighet som kommissionär i EU. 
Buttigliones katolska bakgrund ges som förklaring till hans olämplighet som kommissionär. 
Han skall bland annat ha sagt att homosexualitet är en synd och hävdat att äktenskapet är till för 
kvinnor för att de ska föda barn och bli beskyddade av sin man. Den uppblossade debatten 
kommenteras av chefen för Vatikanens Freds- och rättvisekommission Kardinal Martino. Han 
uttrycker en oro över att ”antikatolska stämningar” håller på att rota sig i Europa1 Detta är en 
bild av Katolska kyrkan som den framträder i pressen i Sverige idag. Jag vill här klargöra att 
med Katolska kyrkan i Sverige avser jag Romersk-katolska kyrkan som ingår i den världsvida 
kyrkan med Rom som huvudsäte och det är denna som min uppsats kommer att handla om. 
 
Är verkligheten så här onyanserad? Ja, kan man svara om man endast tittar på Katolska kyrkans 
hierarki. Det går en klar skiljelinje mellan män och kvinnor. Den apostoliska successionen 
säger att: I Petrus efterföljd utses män till präster, biskopar, diakoner och påven är kyrkans 
högste och samlande ledare. Det finns idag ungefär 1000 miljoner katoliker i olika länder, 
kulturer och samhällsstrukturer och med olika politiska hemmahörigheter. Natalia Kazmierska 
påtalar i Expressen angående svensk medias rapportering och debatt kring Buttiglioneaffären 
att synen på katoliker i det svenska samhället under hela hennes uppväxt varit nedvärderande. 
Skribenterna, menar hon, kan inte kan uttala sig utan att bli cyniska och dra konspiratoriska 
slutsatser utan att förstå något om den katolska tron2 Med den här uppsatsen vill jag ge en bild 
av ett kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige idag utifrån ett lekmannaperspektiv. Det 
är ju inte så att alla kvinnor och män eftersträvar ett ämbete. I lekmannaapostolatet görs det 
ingen skillnad på kvinnor och mäns uppdrag. I Sverige har jämställdhet topprioritet. Har detta 
någon påverkan på de enskilda katolska församlingarna och dess verksamheter? 
 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnligt ledarskap på lekmannanivå ser 
ut i Katolska kyrkan i Sverige idag. För att få redas på detta ställer jag följande frågor: 
 

 Vilka verksamheter finns i församlingarna som lekmän i olika former av ledarskap är 
engagerade i? 

 
 Finns det likheter/skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilken verksamhet 

man engagerar sig i? 
 
 Finns det likheter/skillnader i lekmannaengagemanget och i kvinnligt ledarskap mellan 

de olika församlingarna och vad kan dessa bero på? 
 
 Hur uppfattar och vad berättar de aktiva kvinnorna själva om sitt ledarskap? 

 

                                                 
1 http://www.katolskakyrkan.se, 3/11 - 04 (se nyhetsarkivet: ”Kardinal Martino oroad av anti-katolska stäm-

ningar” 2004-10-18) 
2 Expressen ”Satans syndabockar”, s. 6, 7/11- 04 
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Metod och urval 

Jag har valt att göra både en kvantitativ och kvalitativ undersökning av några katolska för-
samlingar i Sverige. De kvantitativa data jag söker är: 
 

 Olika verksamheter som lekmän är engagerade i. 
 
 Antal aktiva lekmän med kön och ålder. 

 
De kvantitativa data som jag lägger fram grundar sig dels på statistik som finns att få tag på i 
församlingarnas programblad etc., och data som kansliet på respektive församling varit vänliga 
att hjälpa mig med. 
 
Jag har intervjuat kvinnor som utövar ett ledarskap i tre olika församlingar. De punkter och 
frågor som jag utgått ifrån under intervjuerna är följande: 
 

 Bakgrunden till engagemanget i församlingen. 
 
 Vad gör du rent konkret? Varför har du valt just det här? 
 
 Vilka möjligheter och önskningar har du för ett framtida ledarskap inom församlingen? 

 
Jag har valt ut tre församlingar: en storstadsförsamling, en församling i en mellanstor stad och 
en församling i en mindre stad. Hädanefter i uppsatsen kommer jag att kalla dem stora för-
samlingen, mellanförsamlingen och lilla församlingen. Församlingarna har förgreningar i 
antingen kapellförsamlingar eller utposter. Kapellförsamlingarna är självständiga så till vida att 
de har ett eget församlingsråd. I utposterna hålls det regelbunden mässa ungefär två gånger i 
månaden. Utposterna har inget eget församlingsråd. I min statistiska redovisning har jag 
koncentrerat mig på verksamheterna i huvudförsamlingen. Anledningen till detta urval är att 
jag förutsätter att huvudförsamlingarna har mest omfattande verksamheter. Mellanförsam-
lingen och lilla församlingen i min undersökning är mer representativa för Sverige som helhet; 
de är små och medelstora till antalet medlemmar och ligger i små och medelstora orter. 
 
Intervjuerna har varit det svåraste att genomföra dels eftersom jag inte har någon tidigare 
erfarenhet av detta och den tidsbegränsning som denna uppsats har. Det optimala hade varit att 
intervjua en man och en kvinna i varje församling. Detta har inte gått av olika skäl. Den mest 
avgörande faktorn är att de flesta ledare på lekmannanivå är kvinnor. 
 
Jag har gjort fyra intervjuer på plats i församlingarna där jag också deltagit i vissa verksam-
heter, två intervjuer är gjorda per telefon. De intervjuade är två från stora församlingen, en från 
mellanförsamlingen samt tre från lilla församlingen. 
 
Alla församlingar och de intervjuade är i denna undersökning anonyma. De intervjuade har 
försetts med ett alias som jag har valt. Jag har skrivit ut intervjuerna med stöd av anteckningar 
snarast möjligast efter intervjutillfället. Efter det har jag skickat ut dem till de intervjuade, där 
de har fått lämna synpunkter, lägga till om något är oklart samt korrigera mig om jag har 
missuppfattat något. 
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Bakgrund 

Sakramenten 

Katolska kyrkan i Sverige har, som alla katolska kyrkor, sju sakrament: dop, konfirmation, 
äktenskapet, ämbetsgivningen, nattvard, bikt och de sjukas smörjelse Dessa sju sakrament 
följer en människa genom livet på jorden. Dopet, konfirmationen, äktenskapet och ämbets-
givningen är något som sker en gång och ses som oåterkalleligt. Nattvard och bikt är de ständigt 
återkommande sakramenten för en katolik. De sjukas smörjelse kan vara det sista sakramentet 
inför döden men också ett sakrament för tillfrisknande. Alla sakrament förvaltas och utförs av 
ämbetsvigda. Ämbetsvigningen i sig är ett sakrament. Detta sakrament ses som instiftat av Gud 
själv. Legitimiteten hämtas i Bibeln från Jesu liv där Paulus i Efesierbrevet utser apostlarna som 
kyrkans grundare. Ämbetena är tre: biskop, präst och diakon. Till skillnad från biskop och präst 
finns det inget hinder för en diakon att vara gift. En diakon får döpa, viga, begrava och predika.3 
Inget ämbete är tillgängligt för kvinnor. Frågan om prästernas celibat har varit omdiskuterad 
och ifrågasatt. Det förekommer idag undantag från celibatregeln som är kopplat till ämbets-
givningen. Idag finns det i Sverige fyra praktiserande präster inom den latinska riten som är 
gifta.4 

 
Tolkningen av texten från Bibeln om det apostoliska ledarskapet som endast avsedd för män 
har ifrågasatts av den kristna feministiska rörelsen. Mary T. Malone menar att Andra Vati-
kankonciliet har medfört nya möjligheter för kvinnor i Katolska kyrkan som ännu inte i början 
på 2000-talet visat sig i helt. De mest omdiskuterade och brännbara frågorna för Katolska 
kyrkan är ordination av kvinnliga präster tillsammans med abort och celibatfrågorna. Mary T 
Malone hänvisar till fyra brev från påven Johannes Paulus II (publicerade 1984) i samband med 
att anglikanska kyrkans förberedelse för ordination av kvinnliga präster. Där ger Johannes 
Paulus II sina synpunkter på anglikanska kyrkans förberedelse och teologiska argument för att 
tillåta kvinnliga präster. Motståndet mot kvinnliga präster förklaras i breven med den katolska 
traditionen där troheten mot Den Helige Anden beror av att den utgår från Kristus. Eftersom 
Jesus var man och instiftade kyrkan så är fortsatt frälsning beroende av att den utförs av män i 
Kristi och Petrus följd.5 Catharina Broomé som är dominikansyster och journalist tar också upp 
kvinnofrågan i sin redogörelse för Andra Vatikankonciliet. Där pekar hon på att kvinnorna runt 
Jesus och apostlarna var viktiga som dess medarbetare.6 

 
Andra Vatikankonciliet (1962-1965) 

Andra Vatikankonciliet fick efterverkningar för lekmannadömet. Med en lekman menas den 
person inom kyrkan som inte har vigts till ett ämbete. Genom dopet och konfirmationen ses 
lekmännen få sitt uppdrag av Gud själv att med sin fria vilja och ett personligt ansvar gestalta 
sin tro. Konciliet tog avstånd från könsdiskriminering och pekade på allas fundamentala likhet 
inför Gud. Andra Vatikankonciliet ledde fram till ett av de dokument som idag styr Katolska 
kyrkans organisation och verksamheter. Dokumentet ger kvinnans ställning i samhället en 
legitimitet genom att det förespråkar och fastslår kvinnans rätt att tala i församlingen och rätt till 
utbildning och yrke utanför hemmet. Bland annat är kvinnor numera också teologer och lärare 
på prästseminarier, det görs ingen skillnad på kvinnor och mäns uppdrag i lekmannaapostolatet. 
Utgångspunkten för konciliet var en uttalad vilja till förnyelse av kyrkans närvaro i världen. Det 
                                                 
3 Olivestam, Lindholm (1991) s. 80-81 
4 Telefonsamtal, 2/12-04 med Sam Björk, Informatör i Stockholms Katolska Stift 
5 Malone (2003) s. 226-233 
6 Broomé (1993) s. 45 
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historiskt unika med konciliet var att det för det första var en öppen och mångfaldig diskussion 
där inte endast de katolska biskoparna deltog. Även icke katolska teologer var inbjudna att delta 
i samtalen, journalister var inbjudna att bevaka, observatörer från olika kristna församlingar var 
med. För det andra lade sig inte påven i diskussionerna utan hade en mer sammanfattande och 
medlande roll. Många olika meningsskiljaktigheter kom i dagen under denna tid. Trots detta 
lyckades man kompromissa genom ett demokratiskt förfaringssätt där majoritetsbeslut re-
spekterades av alla som slutdokument. De röstberättigande var konciliefäderna, med andra ord 
de katolska biskoparna och vissa ordensledare. I förhandlingarna deltog även 60 lekmän och 
präster. De var dock inte röstberättigade. Catharina Broomé nämner här att ett fåtal kvinnor var 
representerade som lekmän i dessa förhandlingar.7 Den unika ”demokratiska” anda som 
konciliet genomfördes i omfattade alltså inte några röstberättigade kvinnor. 
 
Samtidigt som en förnyelse var nödvändig så skulle den verka i trohet mot det katolska arvet. 
Den katolska traditionen och Bibeln kom att likställas men den måste ses som meningsfull i den 
levande världen, uttryckas och förstås av nutidsmänniskan och hennes förhållande i verklig-
heten. Att inkludera den mångskiftande verklighet som människor lever i gör att den Katolska 
kyrkans olika bruk i olika kulturer blivit både synbar och legitim. Alla människor ges i detta 
dokument ett större ansvar att själva gestalta sin tro på sitt eget sätt i sitt liv. En ny riktlinje blev 
att återgå till folkspråken inom liturgin. De enskilda församlingarna fick större frihet i att 
omgestalta liturgin så att den kan förstås av de människor som församlingen utgörs av.8 
 
Katolska kyrkan i Sverige 

Under upplysningstiden och Gustav III: s regeringstid i Sverige fick katolikerna i Sverige 
genom upprättandet av toleransediktet år 1781 rätt till fri religionsutövning. De fick tillstånd till 
egna kyrkor och präster och till att uppfostra sina barn i sin egen tro. År 1783 fanns det ca 2000 
katoliker i Stockholm. Med drottning Josefina, Oscar I: s gemål som innan sitt giftermål fått 
löfte om ett eget katolskt kapell på slottet kom katolicismen i Sverige att få en något högre 
status. Josefinas biktfader Jacob Lorentz Studasch följde med till Sverige. På en undanskymd 
plats på Norra Smedjegatan i Stockholm år 1837 inrättades S:ta Eugenia, den första katolska 
kyrkan i Sverige efter reformationen. Josefinas biktfader Jacob Lorentz Studasch blev 1862 den 
förste katolske biskopen sedan reformationen. Den svenska katolska kyrkans strävan mot en 
svensk gemenskap där svenskfödda skulle utgöra kärnan blev först i slutet på 1800-talet 
verkligt.9 Under 1900-talet fortsatte Katolska kyrkan och dess verksamheter att växa i Sverige. 
Sociala organisationer som skolor, barnhem, sjukvård har tillkommit genom att ordnarna gjort 
sitt återtåg. År 1953 bildades Stockholms Katolska Stift som omfattar all katolsk verksamhet i 
hela Sverige. 1982 togs diplomatiska förbindelser upp mellan de Katolska kyrkorna i Skandi-
navien och Den Heliga Stolen i Rom.10 

 
Katolska kyrkan utgör idag det näst största trossamfundet i Sverige. Det är bara Svenska kyrkan 
som har fler medlemmar. Katolska kyrkan i Sverige har vuxit oerhört snabbt sedan 1900-talets 
början. Följande tabell visar detta. 
 

                                                 
7 Broomé (1993) s. 289-290 
8 Broomé (1993) s. 299-301 
9 Broomé, (1993) s. 246-253 
10 Broomé, (1993) s. 256 
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År Församlingar Medlemmar 
1900 4 2 400
1950 11 6 600
1970 24 53 800
1990 37 140 100
 
Källa: Kyrkor och alternativa rörelser, Carl Eber Olivestam, Stig Lindholm (1991) s. 96 
 
Idag har Katolska kyrkan i Sverige 41 katolska församlingar från norr till söder. I Norrland 
finns fyra, i Svealand 17 och i Götaland 20 församlingar och medlemsantalet är ca 145 000. 
Katolikerna i Sverige kommer från alla delar av världen. Efter andra världskrigets slut 1945 
började den första invandringsvågen av katoliker till Sverige för att kulminera under slutet på 
1960-talet. I genomsnitt har också ungefär 100 personer per år från 1960-talet och framåt 
konverterat till katolicismen. Ungefär 3000 medlemmar i församlingarna var konvertiter 1994 
och de utgör idag en liten men aktiv minoritet i församlingarna.11 För katoliker världen över 
finns en mängd olika organisationer, både nationella och internationella som man kan engagera 
sig i. Den mest betydelsefulla organisationen för de lokala församlingarna i Sverige är Caritas. 
Organisationen samordnar de socialpastorala arbeten som bedrivs. De vill inspirera och initiera 
till olika former av social verksamhet genom att hjälpa till med bland annat utbildning. Många 
lokala avdelningar finns oftast i anslutning till församlingarna. Caritas samarbetar bland annat 
med Röda Korset och Amnesty.12 

 
Församlingsstruktur och definitioner 

”I kyrkan måste det alltid finnas en balans mellan de vigda ämbetsbärarnas i tjänst, de som har 
i uppdrag att leda, upplysa och hela, och lekfolkets delaktighet i detta tjänande, som yttrar sig i 
ett medansvar för kyrkans arbete, både inåt och utåt. Det är en av de stora uppgifterna i vårt 
stift att se hur denna balans kan förverkligas här och nu.”13 

 
Detta är ett utdrag från herdabreven under temat delaktighet. Herdabreven utgår från de frågor 
som var aktuella under stiftsynoden år 1995.14 

 
Varje församling utgör en självständig enhet. Församlingarnas präster utses av biskopen. I var 
och en av församlingarna finns ett kyrkoråd och ett församlingsråd. Kyrkoherden är ordförande 
i båda råden och har vetorätt. Medlemmar till de båda råden väljs av församlingsmedlemmarna 
vart fjärde år. Kyrkorådet förvaltar kyrkans egendom, beslutar i ekonomiska frågor och 
fastställer församlingens budget. Församlingsrådet fördelar ekonomiska resurser, prioriterar, 
bestämmer och förverkligar församlingens olika verksamheter, t ex i liturgiska frågor, tros-
undervisning och socialt pastoralt arbete mm. Församlingar har antingen kapellförsamlingar 
knutna till sig eller utposter. Kapellförsamlingarna har som regel egna församlingsråd. Mässa 
hålls vanligtvis varje dag. På söndag hålls högmässa men många församlingar har fler mässor 
på söndagen för att alla ska ha möjlighet att kunna komma. 
 
De mest förekommande verksamheter som anordnas i församlingarna är som följer: 
 

                                                 
11 ”Hundra år tillbaka: så många konverterade” Katolsk Kyrkotidning, Nr: 11/2, juni 1994, s. 4-5 
12 http://www.katolskakyrkan.se, 1/12-04 (se katolska verksamheter, Caritas) 
13 Arborelius (2004) s. 29 
14 Herdabrev är en skrivelse där en biskop eller flera uttalar sig i aktuella teologiska, kyrkliga och samhälleliga 

frågor. 
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 Trosundervisning för yngre och äldre barn. De som leder dessa kallas kateketer. 
 Sociala samkväm, allt från kyrkkaffe till olika föreläsningar. 
 Socialt pastoralt arbete, som består i att sörja för sociala behov som finns inom och 

utanför församlingen på orten samt att ekonomiskt stödja sociala projektarbeten, till 
exempel genom basarer eller att starta grupper för att besöka och hjälpa gamla och 
ensamma människor. 

 Barn och ungdomsaktiviteter. 
 Estetiska verksamheter som kör, musikensemble, teater och dans. 
 Ministrantverksamhet, d.v.s. sakristan som dukar altaret och förbereder innan mässan, 

lektor som är med och läser under mässan. Kommunionsutdelare som under nattvarden 
är med och delar ut kalken och/eller brödet. För att få ministrera som kommunionsut-
delare krävs en utbildning som stiftet anordnar. Under senare delen av 1980-talet fick 
kvinnor och barn tillåtelse att fungera som ministrant. Tidigare var ministrantuppgif-
terna i församlingen endast tillåtna för män. 

 
De flesta lekmannauppdrag brukar vara obetalda, de är så att säga det offer som varje katolik 
kan ära Gud med. 
 
Mina församlingar 

Stora församlingen ligger centralt mitt i en storstad och har ca 7000 medlemmar. Den är också 
en av de första församlingarna som inrättades i Sverige. Församlingen har fyra kapellförsam-
lingar knutna till sig. Mässa hålls minst två gånger om dagen. Utöver svenska hålls mässor 
också på engelska och arabiska. Förutom kyrkoherden är ca 10 patrar från jesuitorden knutna 
till församlingen. Där finns också två diakoner och två systrar. Utbudet av verksamheter är 
brett, det finns något för alla åldrar i olika skeenden av livet: kyrkis för de allra minsta, 
trosundervisning för barn, ungdomar och vuxna, ungdomsaktiviteter, andliga övningar, 
predikosamtal, föreläsningar, stöd för anhöriga i sorg mm. Många av dessa aktiviteter leds av 
lekmän men också av präster och diakoner. Församlingen har nära tillgång till många av de 
olika katolska organisationerna bland annat bokhandel, skolor, hospicehem osv. Denna 
församling är välorganiserad och har en hel del betalda lekmän i sin organisation. Dock har jag 
inte kunnat få någon information om hur stor den andelen är. I de fall som lekmännen uppbär 
någon form av lön kommer jag att redovisa detta.15 

 
Mellanförsamlingen är belägen centralt i mellanstor svensk stad och har ca 2000 medlemmar. 
Församlingen utgörs av många olika nationaliteter, en stor nationalitetsgrupp kommer från ett 
östeuropeiskt land. Mässa hålls minst sex gånger i veckan. Av dem hålls två till tre på engelska. 
På söndagar hålls det två mässor. Församlingen har också fyra utposter. Där hålls mässa 
vanligtvis två gånger i månaden. Till denna församling finns ingen orden knuten. Försam-
lingens lokaler är ganska nybyggda och prästerna, kyrkoherden och kaplanen är nytillträdda. 
Just nu utmärks församlingen av att det inte är så många organiserade verksamheter som 
bedrivs. Några i församlingen, som jag pratat med, har uttryckt att det nu börjar ske en del 
förändringar. De nytillsatta prästerna har lyckats med att entusiasmera många lekmän. Kyr-
koherden i församlingen, nämnde att han vill öppna upp för flera verksamheter, bland annat en 
lokal Caritasavdelning. Men framförallt vill han ha en livlig, levande mässa med många som 
kommer. En heltidstjänst som kanslist finns samt en timanställd städare. Annars är alla andra 
verksamheter baserade på frivilliga insatser.16 

                                                 
15 Stora församlingen, kyrkoblad, hemsida och information från expedition d. 10/11-04 
16 Mellanförsamlingen, besök, samt information från expedition d. 11/11-04 
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Lilla församlingen ligger centralt i en mindre svensk stad och har ca 700 medlemmar från 50 
olika nationaliteter. Staden har tagit emot en hel del flyktingar och har flyktingmottagning och 
förläggningar i närheten. Den har fyra utposter knutna till sig. Mässa hålls en gång om dagen. 
Mässa i utposterna sker i varje utpost två gånger per månad. Förutom kyrkoherden är två 
ordenssystrar knutna till församlingen. Mässa hålls ibland på andra språk än svenska, men det 
är inte så vanligt. Det sker oftast i samband med att man uppmärksammar en speciell kultur som 
finns representerad i de olika nationalitetsgrupperna. Förutom trosundervisning så har försam-
lingsrådet låtit den lokala Caritasavdelningen bedriva det socialpastorala arbetet. Den är så att 
säga integrerad med församlingen. Den lokala Caritasavdelningen startade 1999. Styrelsen för 
Caritas har sex ordinarie medlemmar och två suppleanter. Två medlemmar av andra kristna 
trossamfund ingår också i styrelsen. Alla lekmannaverksamheter är frivilliga och obetalda med 
undantag av en halvtidstjänst som kanslist.17 

 

Disposition 

Efter dessa inledande delar redovisar jag det statistiska materialet efter följande ordning: 
kyrkoråd och församlingsråd, ministrantverksamheter och sist övriga verksamheter. Den 
statistiska redovisningen avslutas med en jämförelse mellan församlingarna där jag försöker 
förklara likheter och skillnader mellan dem. 
 
I nästa avsnitt redovisar jag intervjuerna under följande rubriker: 
 

 Olika vägar till församlingarna 
 Ledarskap och verksamheter 
 Tankar om framtiden. 

 
Avslutningsvis följer en diskussionsdel där jag analyserar och diskuterar ett kvinnligt ledarskap 
utifrån det statistiska materialet och intervjuerna. 
 
Sist men inte minst följer en sammanfattning 
 

Undersökningen 

Statistik18 

Kyrkoråd och församlingsråd 

Kyrkoråd i stora församlingen 
 
Ålder Kvinna Man Antal 
31-40  2 2 
41-50 1 2 3 
51-60 2 2 4 
Totalt 3 6 9 
 

                                                 
17 Lilla församlingen, besök samt information från expedition d. 22/11-04 
18 I samtliga statistiska redovisningar av respektive församling hänvisar jag till fotnoter: 15, 16 och 17 
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Andelen kvinnor i kyrkorådet är 1/3. Männens åldersmässiga fördelning är jämn åldrarna över. 
För kvinnornas del är representationen högst i åldern 51-60 år, två av tre kvinnor finns här. 
Ingen av kyrkorådets medlemmar är med i församlingsrådet. 
 
Församlingsråd i stora församlingen 
 
Ålder Kvinna Man Antal 
31-40 2 - 2 
41-50 2 - 2 
51-60 5 3 8 
Totalt 9 3 12 
 
I församlingsrådet är fördelningen kvinnor och män det motsatta mot kyrkorådet med råge. 3/4 
är kvinnor. Kvinnorna representeras i alla åldersgrupper, största andelen finns dock för både 
kvinnor och män i åldersgruppen 51-60 år. Noterbart är att männen endast finns representerade 
i denna åldersgrupp. Den åldersmässiga fördelningen av kvinnor och män i församlingen är här 
nästan det motsatta till kyrkorådet för församling A. Församlingsrådet består alltså av äldre 
personer, plus fyra något yngre kvinnor. 
 
Kyrkoråd/församlingsråd i mellanförsamlingen 
 
Ålder Kvinna Man Antal 
31-40 1 1 2 
41-50 1 - 1 
51-60 - 2 2 
Totalt 2 3 5 
 
I den här församlingen har man för närvarande ett hopslaget råd som både fungerar som kyrko- 
och församlingsråd. Antalet representanter är inte så stort och den troligaste anledningen till 
hopslagningen är förmodligen att inte så många lekmän i församlingen har velat eller kunnat 
ställa upp av olika skäl. Andelen kvinnor och män är 2/5 mot 3/5. Kvinnorna i denna styrelse är 
yngre än männen. Här är två av tre män i åldern 51-60 år. Att råden är hopslagna kanske speglar 
att sammansättningen mellan män och kvinnor är ganska jämn. En man i rådet leder också 
ministrantverksamheten. 
 
Kyrkoråd i lilla församlingen 
 
Ålder Kvinna Man Antal 
41-50 - 2 2 
51-60 2 2 4 
Totalt 2 4 6 
 
Fyra är ordinarie medlemmar och två män är suppleanter. 
 
Precis som i stora församlingen består 1/3 av kyrkorådet av kvinnor. Men om man räknar bort 
de två suppleanterna så är fördelningen av kvinnor och män jämlik. De två kvinnorna i 
kyrkorådet är i åldern 51-60 år. För de fyra männen är två vardera i åldrarna 41-50 och 51-60 år. 
Ingen av dessa personer ingår i församlingsrådet. 
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Församlingsråd i lilla församlingen 
 
Ålder Kvinna Man Antal 
31-40 1 - 1 
41-50 3 - 3 
51-60 2 - 2 
Totalt 6 - 6 
 
Fyra är ordinarie medlemmar och två är suppleanter. 
 
Här framgår det tydligt att många kvinnor är engagerade i församlingen. 100 procent är 
kvinnor, det spelar ingen roll om man tar bort suppleanterna. Hur kommer det sig? Försam-
lingen är liten, detta är en av anledningarna att kvinnodominansen är så stor, tror jag. En annan 
förklaring kan vara att församlingen länge har haft ordenssystrar knutna till sig. De driver med 
stor kunskap, lång erfarenhet och ett stort engagemang många verksamheter som entusiasmerar 
många kvinnor att följa. En kvinna i församlingsrådet är också med i styrelsen för den lokala 
Caritasavdelningen och i andra verksamheter. 
 
Ministranter 

I stora församlingen är det ganska många lekmän som fungerar som ministranter. Framförallt 
efterfrågat och omfattande är att vara lektor och kommunionsutdelar. Det är cirka tjugo 
personer som för närvarande alternerar under mässorna. Några få är sakristaner. Fördelningen 
mellan kvinnor och män är, 2/3 respektive 1/3. 
 
I mellanförsamlingen finns det en man, som för övrigt också sitter i kyrko- församlingsrådet 
som samordnar ministrantuppgifterna. Hittills är han den enda som har befogenhet att vara 
kommunionsutdelare. För närvarande finns det två personer som ibland brukar vara lektor 
under mässan. ”De förra prästerna i församlingen har velat göra detta själva” är information 
som jag fick när jag var på besök.19 Med den informationen är det lätt förstå att detta inte 
prioriterats. 
 
I lilla församlingens ministrantverksamheter finns inte någon formell ledare och struktur. För 
närvarande är det inga speciella personer som är sakristaner. De som är i kyrkan före mässan 
brukar ordna med detta. Vid högmässa på söndagar brukar det ibland vara ungdomar som 
fungerar som sakristaner. Lektorer utgörs av ungefär tio personer som brukar alternera mellan 
mässorna, av dessa är ungefär 2/3 kvinnor och 1/3 män. Kommunionsutdelarna är cirka sju 
personer, varav dessa också är 2/3 kvinnor och 1/3 män. 
 

                                                 
19 Mellanförsamlingen, information från expedition 
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Övriga verksamheter 

Övriga verksamheter i stora församlingen som är lekmannaledda 
 
Verksamheter Kvinna Man Antal 
Trosundervisning 1 1 2   * 
Socialpastoralt 1 1 2   ** 
Samkväm 2 - 2 
Barn/ungdom 2 - 2   *** 
Andligt/samtal 3 2 5 
Estetiska 2 2 4 
Totalt 11 6 17 
 
* Dessa två leder, organiserar och planerar trosundervisningen för tre grupper i olika åldrar. Det 
är för närvarande en ordenssyster och en lärare. Grupperna leds på plats av tre föräldrar. 
** En man leder en kurs i palliativ vård för att öka frivilliga insatser inom hospicevård. Kursen 
har en blygsam avgift på ca 200 kr. Det framgår inte om ledaren får något arvode eller om 
avgiften går till annat inom församlingen. 
*** I dessa verksamheter är två inrättade tjänster, för närvarande en barn- och ungdomskon-
sulent på 50 procent och en projektanställd på 15 procent. 
 
I stora församlingen har övriga verksamheter en kvinnlig majoritet, 11 av 17 är kvinnor. Bilden 
av lekmannaverksamheterna är givetvis förenklad, det är mer diversifierat än så här, men det är 
de här verksamheterna som jag har valt ut för att de har en eller fler ledare som ansvarar för och 
organiserar verksamheten. I ungdomsverksamheten är egentligen ännu fler engagerade. 
Exempelvis deltar några ungdomar, både killar och tjejer i trosundervisningen. I verksamheter 
som arrangerande av sociala samkväm finns inga män som ledare. Många gånger är det också 
så att den som är aktiv i församlingen ofta är aktiv i mer än en verksamhet. Till exempel så är 
ungdomsledaren också körledare. Församlingen ligger i en storstad och medlemmarna har 
många olika verksamheter att delta i. De 17 ledarna i de sex kategorierna av övriga verksam-
heter som är lekmannaledda som jag presenterat i tabellen ovan är inte allt vad som erbjuds. Det 
finns många andra verksamheter som leds av diakoner och präster. Till exempel kan det vara 
andliga kurser, föreläsningar i kyrkohistoria osv. Till viss mån kan diakonernas och prästernas 
engagemang också vara obetalt och frivilligt, fast i vilken mån det sker är svårt att bedöma 
eftersom de uppbär lön. Kvinnornas och männens representation här rör alltså i första hand 
verksamheter som leds på frivillig obetald basis och där är kvinnor i majoritet. 
 
Övriga verksamheter i mellanförsamlingen som är lekmannaledda 
 
Kategori Kvinna Man Antal 
Trosundervisning 2 1 3 
Estetiska 1 1 2 
Totalt 3 2 5 
 
Denna tabell speglar att församlingen inte har så många organiserade lekmannaverksamheter 
med någon formell ledare. Bilden speglar dock inte livligheten runt lekmannaaktiviteterna. 
Kring trosundervisningen och mässa händer en hel del, till exempel att ungdomarna är sakris-
taner före mässan, några ordnar kyrkkaffe osv. 
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Övriga verksamheter i lilla församlingen som är lekmannaledda 
 
Verksamheter Kvinna Man Antal 
Trosundervisning 2 - 2 
Socialpastoralt 2  2 
Samkväm 2 - 2 
Barn/ungdom - 1 1 
Estetiskt 1 - 1 * 
Totalt 7 1 8 
 
* Organisten är inte katolik men brukar komma och spela på mässorna. 
 
Här är mängden kvinnor överväldigande. Av de verksamheter jag presenterat i tabellen 
organiseras och genomförs både det socialpastorala arbetet och de flesta samkvämen av den 
lokala Caritasavdelningen. Det socialpastorala arbetet är av stort omfång. Här är det två ledande 
kvinnor som sitter i dess styrelse. Men det är en förenklad hierarkisk beskrivning som inte 
stämmer helt med verkligheten. Kvinnorna själva beskriver att det inte är så strukturerad 
uppdelning som den här bilden visar. Det är för närvarande cirka tio kvinnor som är med i den 
lokala Caritasavdelningen. De gör allt från att administrera, organisera och laga mat. Med andra 
ord sköts arbetet av en kärntrupp av aktiva kvinnor som gör allt från a till ö tillsammans. I 
kärntruppen ingår två ordenssystrar som med en stor kunskap och erfarenhet ägnar mycket tid 
och engagemang för att förverkliga det socialpastorala arbetet. Barn- och ungdomsgruppen har 
tillkommit på initiativ av en man som är förälder. Än så länge har den ingen riktig fast struktur 
men initiativet ligger hos honom och gruppens verksamheter följer önskemål från ungdomarna. 
En kvinna som också är representerad i församlingsrådet återfinns i den här tabellen på två 
ställen, dels som ledare i det socialpastorala arbetet och som ansvarig för trosundervisning. 
 
Likheter och skillnader 

Den sammanslagna andelen kvinnor i alla församlingar i kyrkoråden är cirka 1/3 del. Denna 
fördelning är ganska lika församlingarna emellan. Lilla församlingen har en något högre 
kvinnorepresentation, när man räknar bort de två män som är suppleanter. Om man ser till 
kyrkorådets uppgifter som mer hårda frågor, det vill säga ha hand om ekonomiska frågor så är 
det inte speciellt unikt att flertalet personer är män. Detta mönster känns igen från samhället i 
övrigt. I samtal med expeditionen i stora församlingen framkom att man är klart medveten om 
detta: ”Den här församlingen försöker, precis som andra organisationer idag, att få en mer 
spridd fördelning i ålder, utbildning, etnicitet och kön.”20 Eftersom lekmannaengagemanget i 
de flesta fall är frivilliga och obetalda betyder det att ekonomer och juridiskt utbildade personer 
är de som både har intresse av att representera i rådet och är efterfrågade tack vare sin sak-
kunskap. Att män skulle vara överrepresenterade inom dessa yrkesgrupper har jag inget belägg 
för, men det är inom kyrkoråden som de är i majoritet. 
 
I alla församlingar är åldersgruppen 51-60 år störst till antalet i både kyrkoråd och försam-
lingsråd. Här återfinns största andelen av både kvinnor och män. Lägst antal representanter i 
kyrkoråd och församlingsråd har åldersgruppen 31-40 år. Den mest avgörande anledningen till 
att ålder gruppen 51-60 år är störst till antalet i både kyrko- och församlingsråd är naturligtvis 
tid. Tid som många får över då barnen har flyttat hemifrån men också det faktum att man har 
hunnit skaffa sig både erfarenhet och kunskap. Att åldersgruppen 31-40 år har lägst med 

                                                 
20 Stora församlingen, information från expedition 
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representanter är inte förvånande då detta är den åldern där både kvinnor och män oftast är mitt 
uppe i karriär och familjebildning. Män representeras i högre grad än kvinnorna i alla försam-
lingar av en jämnare åldersfördelning i kyrkoråden. I församlingsråden är kvinnornas ålders-
fördelning jämnare överlag. Noterbart är att även yngre kvinnor och män i både kyrko- och 
församlingsråd följer ett generellt mönster. En av fyra i kyrkoråden i åldern 31-40 år är kvinna, 
i församlingsrådet byter mönstret kön, där är en av fem man i denna ålder. 
 
Skillnader församlingarna emellan i församlingsråden ser ut som följer: Stora församling: 75 
procent kvinnor 25 procent män, mellanförsamlingen: 40 procent kvinnor 60 procent män och 
slutligen lilla församlingen: 100 procent kvinnor. Mellanförsamlingen har den mest jämlika 
fördelningen både i kyrko- och församlingsråd, detta beror av, som jag redan nämnt, att det är 
ett sammanslaget kyrko/församlingsråd. Att lilla församlingen är liten till antalet medlemmar 
gör att den är mer beroende av att alla samarbetar är nog typiskt för en kvinnlig dominans i de 
flesta engagemangen. 
 
Ministrantverksamheterna i dessa församlingar har det varit svårt att få någon statistik över. I 
stora församlingen är det givetvis fler personer givetvis eftersom det är en storstadsförsamling. 
I mellanförsamlingen är inte detta engagemang så utbrett. Dock finns det en man som organi-
serar och som själv har befogenhet att ministrera i alla tre funktioner: sakristan, lektor och 
kommunionsutdelare. En anledning till detta är att de förra prästerna haft en mer konservativ 
inställning och inte uppmuntrar till detta. Självklart är att vilket ledarskap som prästerna och 
framförallt kyrkoherden utövar påverkar i vilken grad församlingens medlemmar engagerar 
sig. 
 
Lilla församlingen har också ett stort antal lekmän som är engagerade som ministranter. 
Generellt, tycker jag, att det verkar som om att vara sakristan är något mer allmänt försam-
lingarna över. I stora och lilla församlingen är andelen kvinnor så stor som 2/3. Att vara 
sakristan är mer allmänt i alla församlingarna, ganska ofta är det ungdomar och barn som i 
samband med trosundervisningen hjälper till. 
 
Stora församlingens andel av ledare i övriga verksamheter är så hög som 17 av 30 dvs. mer än 
femtio procent. Församlingen är en storstadsförsamling och därför är det logiskt att de har fler 
ledare i verksamheterna och en större bredd än mellan och lilla församlingen. Mellanförsam-
lingens andel ledare i övriga verksamheter är endast fem i två organiserade verksamheter. Den 
lilla församlingen har åtta ledare i fem verksamheter, varav en kvinna är ledare för två aktivi-
teter. 
 
En sammanslagen statistik av de övriga verksamheterna hos församlingarna visar att 21 av 30 
leds av kvinnor, vilket blir 70 procent. Kvinnors andel i ledandet av socialpastorala verksam-
heter och sociala samkväm av olika slag är nästan 100-procentig i stora församlingen och lilla 
församlingen. Mellanförsamlingen har ännu inte några socialpastorala verksamheter. Detta kan 
vara en förklaring till de få organiserade verksamheterna och i förlängningen färre antal aktiva 
kvinnor. De många socialpastorala verksamheter som den lokala Caritasavdelningens driver 
kan mot denna bakgrund också förklara den lilla församlingens överväldigande andel av aktiva 
kvinnor. De har också tillgång till ordenssystrar som med ett stort engagemang, kunskap och 
erfarenhet därtill lägger ner nästan all sin tid till att leda socialpastorala verksamheter och 
entusiasmerar kvinnor att vara delaktiga och följa. Detta är något mellanförsamlingen saknar. 
Det ledarskap som uppvisar en någorlunda jämn fördelning mellan kvinnor och män i alla 
församlingar är de estetiska. För stora församlingen gäller det även i de andliga / samtals-
verksamheterna. 
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Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är att kvinnor i de allra flesta fall, kyrkoråden undan-
taget, är i majoritet, främst i de socialpastorala och sociala samkvämens verksamheter. 
 

Intervjuerna 

Olika vägar till församlingarna 

”Gud gav mig en kallelse att komma hit” säger Josefina som är uppvuxen i en katolsk familj 
och kom till Sverige när hon var 47 år, det var för 22 år sedan. Hon kommer från ett sydame-
rikanskt land och i den systerorden som hon tillhör fick hon på ett möte höra att det fanns ett 
stort behov i Sverige för systrar. ”Vi behövdes här och jag tänkte varför inte.” Josefina berättar 
att hon har haft många svåra stunder i Sverige men aldrig någonsin ångrat sig. I sitt hemland 
arbetade hon och var utbildad till sjuksköterska. För att kunna göra detta i Sverige studerade 
hon intensivt både svenska och kompletterande sjukvårdsutbildning i Uppsala. Hon fick till slut 
sin legitimation och har arbetat som sjuksköterska hela vägen fram till att hon pensionerades. I 
den församling som hon verkar i nu har hon varit i drygt tio år. Arbetet i församlingen delar 
Josefina med ordenssyster Justina. 
 
Hon kommer också ursprungligen från Sydamerika och växte upp i en katolsk familj. Justina 
beskriver sitt livsval med att: ”Jag hade nog också tänkt mig att bilda familj så kallelsen var 
både härlig och motvillig.”21 Justina kunde till slut inte väja för den starka kallelse hon kände. 
”Jag blev tvungen att följa den, att bli syster är att offra, det har jag aldrig ångrat men det har 
inte alltid varit så lätt.” Syster Justina är numera pensionär och ägnar all sin tid åt församlingen 
och det socialpastorala arbetet tillsammans med Josefina. Justina har arbetat som lärare innan 
hon gick i pension.22 

 
”Jag är uppvuxen i en katolsk familj, men det var först när jag kom hit till Sverige som min tro 
djupnade.” Elisabeth kommer från ett östeuropeiskt land och att gå i mässa varje söndag har 
varit något helt naturligt. De gånger hon av olika anledningar inte kommer iväg på mässa har 
det känts som om någonting fattas. Elisabeth träffade sin svenska man i sitt hemland när hon var 
18 år, det är 13 år sedan. ”Kärleken drabbade oss båda, trots språksvårigheter talade kärleken 
sitt eget språk.” De gifte sig ett år efter att de träffades i Elisabeths hemland. Strax efteråt 
flyttade de till Sverige. Väl i Sverige fortsatte Elisabeth att gå på mässa varje söndag. Hennes 
man som hon beskriver var en ”sekulär kristen” började följa med till mässan. Elisabets man 
konverterade efter att ha gått i samtal hos en präst i ett års tid. De har en tioårig son tillsammans 
och är båda aktivt engagerade i församlingens verksamheter, Elisabeth som kateket och hennes 
man i kyrko- församlingsrådet och som ministrantsamordnare. Elisabeth arbetar inom restau-
rangbranschen.23 

 
Birgitta har liknande bakgrund som Elisabeth. Hon är också uppvuxen i en katolsk familj och 
träffade en svensk man och kom hit för ungefär 13 år sedan. Hon och hennes man har nu tre 
barn ihop. För Birgitta var det naturligt att engagera sig i församlingens verksamheter. I 
Nordeuropa där Birgitta är född och uppvuxen har hon varit mycket engagerad i ledarskap för 
ungdomar och barn. ”Jag har en femårig universitetsutbildning och har undervisat i religion i 
skolan.” I Birgittas hemland bygger religionsundervisningen på antingen den Katolska kyrkans 
tro eller den luthersk protestantiska. ”Man utgår ifrån den tron man är döpt in i, för att senare 
i skolan även lära sig om andra religioner.” Birgitta har med visst stöd av arbetsförmedlingen 
                                                 
21 Ordenssystrar Josefina och Justina, lilla församlingen, 22/11-04 
22 Ibid 
23 Elisabeth, mellanförsamlingen, 7/12-04 
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haft en heltidstjänst i församlingen på två år som nu har löpt ut. Just nu har hon en halvtidstjänst 
som kanslist i församlingen samtidigt som hon är engagerad i nästan alla verksamheter.24 

 
”Min mamma och pappa konverterade innan jag var född, jag har följt med mina föräldrar på 
alla möjliga verksamheter i församlingslivet i hela mitt liv och jag har aldrig funderat över 
varför de konverterade.” Ingen annan i Teresas släkt är katoliker. Båda Teresas föräldrar har 
varit ungdomsledare. Teresa har varit med på en mängd ungdomsläger och deltagit i många 
kurser. En kurs hon nämner är första hjälpen för barn som anordnades av Röda Korset. Hon har 
sjungit och sjunger fortfarande i församlingens kör. Teresa har för närvarande en halvtidstjänst 
som ungdomskonsulent i församlingen. Dessutom leder hon en ungdomskör i församlingen på 
frivillig basis. Hon har precis avslutat sina gymnasiestudier och läser nu musikvetenskap.25 

 
Maria är också född och uppvuxen i Sverige, men inte i en katolsk familj. Hon konverterade år 
2001 efter ett långt sökande och moget övervägande. ”Jag har sökt en tro i hela mitt liv” Maria 
har varit medlem i den Svenska kyrkan men aldrig riktigt känt sig hemma där. Hon ställde sig 
frågan hur man blir en troende människa. Teresa började med att be morgon och kväll. Hon 
sökte sig till Katolska kyrkan där hon deltog i kurser om katolsk lära och tro, och andliga 
övningar i vardagen. Det var under de andliga övningarna i vardagen som Bibeln började få en 
större och djupare betydelse för Maria. Maria är idag 47 år gammal och arbetar inom äldre-
omsorgen. Hon är ensamstående mor till en son. Det var den personliga övertygelsen och 
relationen till Gud som Maria sökte och fann i Katolska kyrkan. Under tiden har hon också 
träffat och lärt känna olika församlingsmedlemmar. Maria leder en bönemeditation en gång i 
veckan tillsammans med en annan kvinna.26 
 
Det mest signifikanta med beskrivningen av Katolska kyrkan som finns att läsa i många 
dokument är att den är mångkulturell. Dessa röster från de olika församlingarna visar klart och 
tydligt här att ordet mångkulturell i allra högsta grad gäller dessa kvinnors bakgrund. En stark 
tro och ett starkt engagemang har dessa kvinnor gemensamt. Alla är de väl förankrade i det 
svenska samhället. Den katolska tron och den engagerade samvaron i församlingarna som alla 
dessa kvinnor har kan, som jag tycker, också beskrivas som deras andra hem. 
 
Ledarskap och verksamheter 

Maria i stora församlingen leder en bönemeditation en gång i veckan tillsammans med en 
kvinna. När Maria och hennes medledare samtalade kom de underfund med att de i vardagen 
ville fördjupa den personliga tron för sig själva och andra. De blev uppmuntrade och fick hjälp 
med strukturen till meditationen av en präst i församlingen, han såg även till att de fick 
annonsera i kyrkobladet. Maria har erfarenhet av meditation. Hon har bland annat deltagit i 
”andliga övningar i vardagen”. Gränsen för antal deltagare är satt till ungefär åtta personer. 
Tanken bakom detta är att gruppen inte bör vara för stor är att de som deltar ska kunna känna sig 
fria att uttrycka sina personliga och innersta tankar. I genomsnitt denna termin har det varit 
cirka två personer som deltagit varje gång. Hittills är det kvinnor som kommit. Det är inte 
bindande att komma, utan man kommer de gånger man kan och vill. Maria och hennes 
medledare brukar leda meditationen varannan gång. Vanligtvis ordnar Marias medledare med 
det praktiska. Hon är numera pensionär. Önskemål för att praktiskt kunna genomföra detta har 
varit att det inte skall ta så mycket tid i anspråk utan vara enkelt. De använder föregående 

                                                 
24 Birgitta, lilla församlingen, 22/11-04 
25 Teresa, stora församlingen, 21/11-04 
26 Maria, stora församlingen, 15/11-04 
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kyrkoårs söndagsevangelium som text till meditationen. Maria är fascinerad av att samma text 
kan få så många olika tankar och uttryck hos olika personer.27 

 
Teresa som också hör hemma i stora församlingen är anställd som ungdomskonsulent på 50 
procent. Hon har varit med i församlingen i hela sitt liv och är välkänd av de flesta. Detta 
uppdrag som hon har just nu beror av att flera saker sammanföll samtidigt: den förre ung-
domskonsulenten kunde inte fortsätta i samma utsträckning sen tidigare, Teresa behövde en 
extra inkomst efter att ha börjat läsa musikvetenskap efter gymnasiet. Med Teresas bakgrund i 
församlingen föll det sig naturligt att Teresa blev ungdomskonsulent. När jag intervjuar Teresa 
har hon ganska nyligen tillträtt som ungdomskonsulent. Tjänsten innebär att organisera, 
administrera och samordna lägerverksamheter, initiera barn och ungdomsaktiviteter i åldrarna 
från tolv år och uppåt. Det handlar också om att se till att ungdomsledarna får den hjälp de 
behöver med lokaler, annonser och att tillgodose ungdomarnas önskemål om att delta i 
trosundervisning osv. Teresa finns oftast på plats varje dag och har telefontid vissa dagar. 
Basen i ungdomsaktiviteterna ligger på trosundervisning, lägerverksamheter och estetiska 
verksamheter. Teresa leder förutom detta en ungdomskör. Teresa ägnar mycket tid åt sina 
engagemang, långt mer tid än vad den tjänst hon har omfattar.28 

 
Elisabeth i mellanförsamlingen är 31 år och leder trosundervisning för barn i åldrarna sju till tio 
år. För nio år sedan började hon att hjälpa till under trosundervisningen. Elisabeth gick som 
lärling under ett par års tid, även om hennes tanke då inte var att hon självständigt skulle leda 
trosundervisningen. Under uppväxttiden i hennes hemland var det prästerna och systrarna som 
höll i detta. Numera säger hon är det kateketer med en femårig universitetsutbildning som håller 
i trosundervisningen. När Elisabeth fick förfrågan från kyrkoherden om hon inte själv skulle 
vilja ta över en egen grupp var hon först lite osäker på om hon skulle klara det. Men detta har 
gått riktigt bra, hon har nu lett egna grupper i åtta års tid. Elisabeth påpekar att hon inte har 
någon formell utbildning för detta, men KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden har tillhan-
dahållit material till undervisningen och haft några träffar för kateketerna i de olika försam-
lingarna. Just nu består hennes grupp av 9-10 barn. De träffas ungefär två gånger i månaden. 
Det är Elisabeth själv som lägger upp undervisningen. Hon brukar utgå ifrån var i kyrkoåret 
man är och knyter an till det, till exempel allhelgonahelgen. Elisabeth menar att det är så viktigt 
hur man pratar och förklarar för barnen på ett sätt som de förstår. Hon brukar också få hjälp med 
det praktiska av en annan kvinna som leder konfirmationsgruppen.29 

 
Birgitta i lilla församlingen har i sitt hemland arbetat med trosundervisning i flera år. Hon är 
involverad i många verksamheter i församlingen. Hon sitter i församlingsrådet, leder en grupp i 
trosundervisning, sitter i den lokala Caritasavdelningens styrelse samt har en halvtidstjänst som 
kanslist. Birgitta hade till inte för så länge sen en heltidstjänst i församlingen med hjälp av 
arbetsförmedlingens stöd. Kanslisttjänsten beskriver Birgitta som vanliga kontorsgöromål. 
Detta gör hon givetvis för att kunna få en inkomst, arbetslöshet är vardag för många i denna 
kommun.30 

 
När jag intervjuade ordenssyster Josefina i lilla församlingen blev det automatiskt så att 
ordenssyster Justina också blev intervjuad. Ordenssystrarna kommer ursprungligen från samma 
sydamerikanska land. De har varit med i församlingen i många år och var med om att starta den 
lokala Caritasavdelningen 1999, som på församlingens uppdrag driver socialpastorala verk-

                                                 
27 Ibid 
28 Teresa, stora församlingen, 21/11-04 
29 Elisabeth, mellanförsamlingen, 7/12-04 
30 Birgitta, lilla församlingen, 22/11-04 
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samheter. Riksinsamlingar till utlandet anordnas, en gång om året anordnas också en kultur-
presentation av någon utvald nationalitet som finns i församlingen. De ordnar även kyrkkaffe, 
luncher och middagar. Församlingen består till 90 procent av många olika nationaliteter. Staden 
tar emot en hel del flyktingar och det är utifrån flyktingars hjälpbehov som mycket av stöd-
verksamheterna riktar sig till. 
 
Justina och Josefina är de första som flyktingarna möter från församlingen, de har så att säga ett 
uppsökande uppdrag. Den lokala Caritasavdelningen drivs ihop med andra kristna samfund så 
stödet riktar sig till alla och inte bara till katoliker. Konkret innebär stödet att medla i olika 
konflikter, mellan familjemedlemmar och i flyktingförläggningarna. De förmedlar myndig-
hetskontakter, ibland följer de med och tolkar eftersom båda ordenssystrarna är språkkunniga. 
Ibland ser de till att någon kan följa med som moraliskt stöd och att ha någon att prata med. 
Ekonomiskt stöd som hjälp med busspengar kan också delas ut. Ett annat exempel är att stödja 
kvinnor att våga berätta om våldtäkter, det handlar om att i bön, samtal och annat hjälpa 
människor att ta sig igenom svåra traumatiska händelser. Ordenssystrarna tar ofta bilen och gör 
hembesök när svåra situationer dyker upp. ”Bilen går jämt” och det är Josefina som sitter 
bakom ratten och kör de milen som behövs. En kväll ringde telefonen och båda kastade sig 
iväg. En kvinna hade precis kommit hem och funnit att hennes son tagit sitt liv. Justina och 
Josefina är numera pensionärer. Livsvalet de en gång gjorde att bli ordenssystrar omfattar allt 
de gör dygnet runt. För att använda deras egna ord är det ”ett kall som Gud givit dem.” Justina 
och Josefina berättar att de och andra kvinnor i församlingen gör allt tillsammans och att vem 
som gör vad inte är så viktigt utan huvudsaken är att det blir gjort.31 

 
Tankar om framtiden 

Många av de intervjuade kvinnorna blev något överraskade och förvånade över frågan vilka 
möjligheter och önskningar de har på ett framtida ledarskap i församlingen. Man kan fundera på 
varför? Möjligen har de inte reflekterat över detta förut och för att kunna svara mera utförligt 
krävs att man hinner tänka efter. Ett spontant svar jag fick var: ”Jag litar till att Gud vägleder 
mig.”32 Det spontana svaret kan vittna om min vaga förståelse av vad det innebär att sätta sin lit 
till Gud. Efter att ha fått fundera lite och jag förklarat att det är helt fritt att svara som man vill 
och kan kom det några funderingar kring detta. 

 
Maria berättade då att hon förutom att leda en bönemeditation en gång i veckan också brukar 
vara lektor och läsa i mässan var 14: e dag. Hon vill vara ännu mer delaktig i mässan genom att 
bli kommunionsutdelare. Längre fram är hennes önskemål att kunna vara andlig ledsagare i 
”andliga övningar” med Ignatius av Loyolas metodik för meditation och kontemplation för en 
autentisk livsorientering. Inom Katolska kyrkan har Maria funnit den innerlighet i tron som hon 
letat efter. Katolska kyrkan menar Maria, har en bredare repertoar än Svenska kyrkan. Guds 
Moder Maria är en stor inspirationskälla för henne.33 

 
För Teresa som är ungdomskonsulent kretsar tankarna just nu kring på hur man ska få ung-
domar att fortsätta att komma efter konfirmationen och att bli delaktiga i aktiviteterna och att 
bidra med frivilligt arbete. Teresa menar att det är många ungdomar som inte är så attraherade 
av den lägerverksamhet som utgör basen för ungdomsaktiviteterna. Ungdomsaktiviteterna har 
haft ett ganska lågt deltagande. Att öka detta ser Teresa som sitt största uppdrag. Frågan är vad 
i så fall som skulle kunna vara kontinuerliga verksamheter som ungdomarna skulle komma till? 

                                                 
31 Ordenssystrar Josefina och Justina, lilla församlingen, 22/11-04 
32 Maria, stora församlingen, 15/11-04 
33 Ibid 
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På försök inleddes läxläsning en gång i veckan, det var inte många som dök upp och därför 
lades den ner. För Teresa är det självklart att hon på ett eller annat sätt kommer att vara 
engagerad i församlingen i framtiden.34 

 
Elisabeth säger att hon mycket väl i framtiden kommer att vilja vara i församlingen och hjälpa 
till mer än vad hon gör idag. Hon uttrycker att hon trivs utomordentligt bra med det hon gör 
idag, att leda trosundervisning för barn. Hon berättar att KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 
just nu håller på och utformar en kurs i pedagogiskt ledarskap som hon med förväntan ser fram 
emot att få delta i.35 

 
Birgitta önskar att det skulle kunna finnas möjlighet att organisera, leda och administrera 
församlingens verksamheter på ett bättre sätt. Hon har en femårig universitetsutbildning som 
kateket och det är där hon har sitt största engagemang. Det behövs en bättre organisation som 
ser till att saker och ting inte bara rinner ut i sanden, eftersom behoven är så stora. Hon menar 
att det inte behöver vara någon konflikt mellan ett obetalt frivilligt engagemang och ett betalt 
uppdrag som kan organisera verksamheterna. Att flytta tillbaks till sitt hemland är ett sätt att 
kunna utnyttja sin utbildning och få göra det hon egentligen vill, men detta är inte något 
alternativ just nu eftersom hon har sin familj här. Hon funderar på att i framtiden koncentrera 
sig på en eller två uppdrag istället för att som nu vara engagerad i församlingsråd, trosunder-
visning, Caritas styrelse och arbetet som kanslist.36 

 
För ordenssystrarna kändes frågan lite överflödig om framtida ledarskap i församlingen. De 
exemplifierar för mig två starka kvinnor som valt att leva sitt liv ”i Kristus” med det ledarskap 
som de genom åren har utvecklat. Med deras vida kunskaper, sin långa erfarenhet, sitt sociala 
patos och starka tro är de högt värderade av församlingsmedlemmarna och åtnjuter en stor 
respekt i hela församlingen. Att det finns svårigheter i församlingen ibland är ju inget konstigt, 
något Justina har svårt med är vissa nationalitetsgruppers kvinnosyn som hon säger kan vara 
rent skrämmande ibland. Men enheten i tron och att vi alla är lika inför Gud är det som förenar 
och som alla katoliker ska sträva efter. Justinas uttrycker att hela kyrkan och dess troende är ett 
sakrament i sig. Det är inte bara är de sju sakramenten som är viktiga. Att den heliga anden 
egentligen är en feminin kraft talas det inte så högt om, menar Justina. Hela församlingsarbetet 
sköts ju av församlingsmedlemmarna själva ändå menar hon och egentligen skulle de lika gärna 
kunna ha ambulerande präster som kommer till mässorna. Justina har egentligen alltid har 
bedrivit jämställdhetsarbete fast hon inte vetat om det förut. För Justina är Moder Maria inte ett 
helgon för att hon bar Jesus Kristus utan för att hon böjde sig för Guds vilja.37 

 
Analys och diskussion 

Flera exempel från intervjuerna visar att det kvinnliga ledarskapet till stor del utförs tillsam-
mans med andra kvinnor. Det mest signifikanta exemplet på detta gemensamma ledarskap står 
kvinnorna i den lilla församlingen för, som är den minsta församlingen i min undersökning. 
Arbetet och engagemangen kännetecknas av att man gör allting från A till O gemensamt, det 
vill säga, man planerar, organiserar och leder den på plats. Även i de fall där man leder en 
verksamhet finns det gemensamma ledarskapet. Maria och hennes medledare är exempel på 
det. Teresas ledarskap skiljer sig åt i detta sammanhang som ungdomskonsulent, men där är 
också uppdraget en inrättad tjänst. Elisabeth ledarskap i trosundervisning är också det till 

                                                 
34 Teresa, stora församlingen, 21/11-04 
35 Elisabeth, mellanförsamlingen, 7/12-04 
36 Birgitta, lilla församlingen, 22/11-04 
37 Ordenssystrar Josefina och Justina, lilla församlingen, 22/11-04 
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karaktären självständigt och även om kateketerna brukar hjälpa varandra med det praktiska runt 
omkring. 
 
Flera av de intervjuade kvinnorna leder inte bara en verksamhet utan fler. En förutsättning för 
engagemanget för dessa kvinnor är den starka tron och engagemanget men därtill kommer 
också vilka resurser och behov församlingen har. Oftast är behoven större än resurserna, både 
vad det gäller ekonomiska faktorer och tillgång till de kunskaper och tid till engagemang 
församlingsmedlemmarna kan och vill bidra med. För Birgitta i den lilla församlingen visar sig 
detta i hennes mångfaldiga engagemang. Med sin utbildning är hon en stor tillgång. Behoven är 
stora och många. Hon uttrycker ett önskemål om mer resurser för att kunna utföra ett till-
fredsställande arbete. Birgittas engagemang tar både mycket tid och ork i anspråk. För mig 
framstår Birgittas alla frivilliga uppdrag som en omöjlig kombination med tanke på att hon 
dessutom har en halvtidstjänst i församlingen och familj att tänka på. I Sverige baseras 
trosundervisningen på obetalt och frivilligt engagemang, detta betyder att Birgitta har få 
möjligheter att försörja sig på den utbildning hon har, i alla fall på en mindre ort. I större städer 
där katolska friskolor finns skulle Birgitta kunna få möjlighet att försörja sig på sin utbildning, 
Birgittas intresse är främst som kateket. 
 
För Elisabeth i mellanförsamlingen har trosundervisningens frivilliga och obetalda uppdrag i 
Sverige inneburit att hon, kanske till skillnad från i sitt hemland, kunnat få möjlighet att 
utvecklas och gestalta sin tro på ett tillfredsställande sätt. Maria uttrycker också denna till-
fredsställelse som det innebär för henne att leda en verksamhet. Både Elisabeth och Maria har 
lagt fokus på ett ledarskap i församlingen, som är avgränsat, där församlingens behov och deras 
önskemål sammanfaller, de har precis som Birgitta också familj att ta hänsyn till. Birgitta säger 
också att hon i framtiden har behov av att leda färre verksamheter i framtiden för ett kunna 
känna sig mer tillfredsställd med det hon gör. De två ordenssystrarna är givetvis de mest 
signifikanta exemplen på en hängivenhet i de flesta verksamheterna, alla dygnets timmar ägnas 
åt församling och församlingsarbetet, det var också det valet de en gång gjorde när de ”kalla-
des” att bli ordenssystrar. 
 
Inledningsvis ställde jag frågan om Sveriges topprioritering av jämställdhet i samhället har haft 
någon påverkan på de katolska församlingarnas verksamheter. Ett exempel på det finns att hitta 
i skriften Enhet i mångfald. Den omfattar de frågor som var aktuella och diskuterades under 
Stockholms Katolska stifts 50-års jubileum 2003. Sammanställningen är baserad på de sex 
herdabrev som biskop Anders Arborelius skrev under detta år. Som en fördjupning till denna 
skrift ingår också ett antal frågor under varje rubrik, dessa är också tänkta att kunna användas 
för studiesyfte i församlingarna. 
 
”Äktenskap som är jämställda har större chans att hålla, visar svensk statistik Hur arbetar vi i 
kyrkan med frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor?”38 

 
Detta citat är hämtat under rubriken ensam och tillsammans där utgångspunkten är familjens 
situation i vårt individualistiska samhälle. Ett problem som nämns i detta sammanhang är att så 
få gifter sig.39 Äktenskapet är ett sakrament och det är endast i äktenskap som sexualitet 
uppmuntras och erkänns i de katolska dokumenten. Genom ökad jämställdhet kan äktenskapets 
sakrament upprätthållas. Detta synsätt medför att arbeta för en ökad jämställdhet mellan könen 
förläggs till det privata i hemmen och inte i större utsträckning berör jämställdhet i andra 
områden. Jämställdhet i det offentliga livet berörs inte i dessa brev. 
                                                 
38 Arborelius, (2004) s. 39 
39 Arborelius, (2004) s. 38-39 
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Män idag tar i större utsträckning del av sina barns liv. Vi har ju också en föräldraförsäkring 
som påbjuder det. I förlängningen kanske detta kommer att påverka män att mer aktivt engagera 
sig i sina och andra barns liv. I det statistiska materialet har jag funnit några män som ledare i 
barn och ungdomsaktiviteter. En man är kateket i stora församlingen och leder tillsammans 
med en ordenssyster de tre föräldrar som undervisar barnen på plats. Vidare så brukar också 
ungdomar, både tjejer och killar hjälpa till i undervisningen i stora församlingen. I mellanför-
samlingen leder ytterligare en man trosundervisning. Och slutligen återfinns en man i lilla 
församlingen som initiativtagare till en ungdomsgrupp. Dessa kanske är de få undantag som 
bekräftar regeln? Men jag tror att detta också är en generationsfråga. 
 
Genushistorisk forskning har visat att den samhällsordning vi har och har haft genom tiderna 
bygger på en särskiljning, mer eller mindre tydlig, mellan män och kvinnor där det generella 
mönstret är en manlig överordning och en kvinnlig underordning. Män har varit familjens 
försörj are i det offentliga medan kvinnor har tagit hand om hushåll och familj i det privata. Om 
man sätter in församlingarnas lekmannaledda verksamheter i detta mönster så finner man få 
män som ledare i aktiviteter på församlingsnivå. Min undersökning visar att det är i de övriga 
verksamheterna som har flest kvinnliga ledare och då i synnerhet i barn/ungdomsaktiviteter, 
socialpastorala och sociala samkväm av olika slag, alltså en slags förlängning av den privata 
kvinnliga sfären. Men kvinnor utövar ett ledarskap i stor utsträckning i alla verksamheter. Det 
är i församlingsrådet som resurser fördelas och där man gemensamt med kyrkoherden be-
stämmer och prioriterar församlingens verksamheter. Det finns intressekonflikter som består i 
att man har olika syn på vad som är viktigast att prioritera med de begränsade ekonomiska 
medel man har. För att kunna besluta i dessa frågor krävs att man kan nå någon form av 
samförstånd. 
 
Hur församlingsråden kommer överens om prioriteringar beror inte bara av kyrkoherdens 
formella makt, utan även vilka engagemang som rådsrepresentanterna prioriterar för hela 
församlingen. Rådsrepresentanterna är både kvinnor och män i alla församlingar. Vill man visa 
på en underordning av kvinnor i lekmannaapostolatet måste man också undersöka på vilka 
andra ställen förutom i de enskilda församlingarnas verksamheter som katolska män leder och 
engagerar sig i, detta har inte ingått i min uppsats. Generellt församlingarna över engagerar sig 
män till största delen i kyrkoråd och ministrantverksamheter. 
 
Under intervjun med ordenssystrarna Justina och Josefina uttrycker Justina att förvaltandet av 
de sju sakramenten som det centrala i katolsk lära och tro får för stort utrymme på bekostnad av 
annat. Hon menar att hela kyrkan är ett sakrament i sig självt. Justina ger en motbild på detta 
synsätt av vad det centrala i katolsk tro handlar om och hur den kommer till uttryck. Justina 
ställer hela det helgade livet i centrum där allt som livet innehåller utgör en helgad enhet. Det är 
i detta sammanhang som man kan förstå bilden av den heliga anden som en feminin kraft - hela 
det helgade livet hos var och en. 
 
En av de saker som slagit mig mest är den överväldigande kvinnodominansen, jag hade 
förväntat mig kvinnomajoritet men inte att den var så stor. Paradoxen av att undersöka ett 
kvinnligt ledarskap blir att man lätt stirrar sig blind på kvinnors minoritet i organ där ekono-
miska beslut skall tas och kvinnors dominans på nivåer under dessa. Detta mönster återfinns på 
många nivåer i samhället idag. En lösning på de strukturella mönstren är att kvinnor ska ta sig in 
i organisationer på alla samhälleliga nivåer för att jämställdhet skall uppnås. Vilket jag tycker är 
helt logiskt men om kvinnor ska in i traditionellt manliga domäner för att jämställdhet skall 
uppnås borde det också vara tvärt om att män då följaktligen tar del i de domäner som anses 
som traditionellt kvinnliga. Kvinnor är ingen klump med exakt samma önskemål och erfarenhet 
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lika lite som män är det. Var och en är en egen unik individ, med olika erfarenheter av och i 
livet. Dessa kvinnor jag har intervjuat visar att verkligheten har många ansikten. Min för-
hoppning är att den här uppsatsen i viss mån även speglat detta. 
 

Sammanfattning 

Kvinnor leder verksamheter och representerar i råden i stor utsträckning i alla församlingarna. I 
de statistiska data framkommer att den största bredden av verksamheter som kvinnor är 
engagerade i återfinns i stora församlingen. Eftersom församlingen ligger i en storstadsregion 
så har den större möjligheter att tillgodose intresse och önskemål från lekmän, både kvinnor och 
män utifrån deras livssituation och förutsättningar. De flesta församlingarna i Sverige är 
medelstora och små. Mellanförsamlingen och den lilla församlingen i min undersökning 
uppvisar inte samma grad av organiserad struktur och bredd. Som exempel på ledarskap som 
finns i stora församlingen är tjänsten som ungdomskonsulent och de mera andli-
ga/samtalsverksamheterna, två verksamheter som inte finns, varken i mellanförsamlingen eller 
lilla församlingen. 
 
I både kyrko- församlingsråden i alla församlingarna är åldersgruppen 51-60 år den som har 
flest antal representanter, lägst antal representanter har åldersgruppen 31-40 år. Detta beror 
givetvis på att de flesta i yngre åldrar är upptagen med karriär och familjebildning. Noterbart är 
att i åldersgruppen 31-40 år är fler män än kvinnor med i kyrkorådet och vice versa i försam-
lingsrådet. I ministrantverksamheterna och i de övriga verksamheterna har jag tyvärr 
inte kunnat få tag på uppgifter om åldersfördelning, det troligaste är att de i stora drag följer 
samma åldersmönster. 
 
I de allra flesta lekmannaledda verksamheter som församlingarna har, är kvinnorna i de flesta 
fall i majoritet. Undantaget är representationen i kyrkoråden, där kvinnors andel är ungefär 1/3. 
Majoriteten återfinns i församlingsråd, i ministrantengagemang och i övriga verksamheter. De 
övriga verksamheterna för lekmän omfattar dels det centrala i katolska kyrkans bas som 
trosundervisning och deltagande i mässa. Det omfattar också socialpastorala verksamheter, 
sociala samkväm och estetiska verksamheter. I synnerhet är det i socialpastorala verksamheter, 
sociala samkväm och barn/ungdomsaktiviteter som kvinnor till den absolut största delen är i 
majoritet. Det ledarskap i församlingarna som har den mest jämlika fördelningen män och 
kvinnor är i de estetiska och de andliga/samtalsverksamheterna. 
 
De intervjuade kvinnorna i min undersökning har en mångkulturell bakgrund. Ordenssystrarna 
är ifrån Sydamerika, en kvinna är ifrån Östeuropa, två är uppvuxna i Sverige och ytterligare en 
kvinna är ifrån norra Europa. Alla är uppväxta i en katolsk familj förutom en svenska som är 
konvertit. De har alla ett starkt engagerade i församlingarna och är väl förankrade i det svenska 
samhället. 
 
De verksamheter i församlingarna som försöker att förnya sig i andra former för att nå ut till fler 
har till största delen kvinnliga ledare. Det är främst inom barn/ungdomsaktiviteter och inom 
socialpastorala verksamheter som detta nyskapande äger rum. Mellanförsamlingen uppvisar 
här ett annat mönster mot den stora församlingen och den lilla församlingen. De saknar för 
närvarande mer nyskapande och socialpastorala verksamheter. De har också minst antal 
ministranter. Det kan finnas många anledningar till detta, men två tror jag är av stor betydelse. 
För det första verkar den förra kyrkoherdens ledarskap inte ha uppmuntrat till nya delaktigheter 
för lekmän. För det andra saknar de tillgång till ordenssystrar som med stor kunskap kan 
entusiasmera och leda många verksamheter. 
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Fyra av de intervjuade kvinnorna leder och är engagerade i fler än en verksamhet. Lilla 
församlingen utmärks först och främst av detta. De har också den största majoriteten av kvinnor 
i alla verksamheter. Ledarskapet utmärks där av ett icke hierarkiskt ledarskap, där ordens-
systrarna är de drivande. Det är också tack vare dem som det socialpastorala arbetet är av så stor 
vidd. Ordenssystrarnas ledarskap bygger på att organisera, planera, entusiasmera samt att utföra 
även det praktiska arbetet tillsammans med andra kvinnor. I en liten församling med stora 
behov är ett platt ledarskap en förutsättning för att kunna hålla verksamheter vid liv. Det är detta 
som ordenssystrarna med stor kunskap utför både i yrkeserfarenheter och språkkunskaper, ett 
långt liv i den katolska gemenskapen och den starka tron som en gång fick dem att ”bli kallade.” 
 
Där kvinnor väljer att leda en verksamhet är de just i den åldern då man gör karriär och bildar 
familj och har därför inte samma möjlighet att lägga ner för mycket tid. Ett undantag är den 
intervjuade kvinnan i lilla församlingen som är involverad i de flesta verksamheterna samt har 
familj och ett arbete i församlingen som kanslist. Hon har både erfarenhet och utbildning från 
sitt hemland att leda verksamheter i katolsk regi. Hon har däremot inte möjlighet att i Sverige 
kunna försörja sig på sin utbildning, trosundervisningen bygger i Sverige på frivilliga och 
obetalda engagemang. Hon uttrycker också en frustration i att inte räcka till, sin kunskap till 
trots och funderar på att i framtiden rikta in sig på färre verksamheter. Att verksamheterna är 
obetalda och frivilliga kan både sätta gränser för kvinnor som det likaså kan det innebära 
möjligheter för andra. 
 
Att verksamheterna är obetalda och frivilliga kan både sätta gränser för kvinnor som det likaså 
kan det innebära möjligheter för andra. Jag har också funnit att församlingens lekmannaledda 
verksamheter följer ett generellt genusmönster. Det är väldigt få män som leder de verksam-
heter som genom historien är och har varit en kvinnlig privat sfär, det vill säga socialpastoralt 
arbete på fältet, ordnande av sociala samkväm samt barn/ungdomsverksamheter. Alltså ett 
slags isärhållande, men kvinnor har numera samma rätt som män att engagera sig i alla 
verksamheter. Något som de också gör i stor utsträckning. Intressekonflikter som kan uppstå i 
församlingarna handlar om hur resurserna fördelas och vad som prioriteras, denna fördelning 
sker i församlingsråden där både kvinnor och män representerar församlingsmedlemmarna. Det 
är mot denna bakgrund som ordenssystrarnas bild av den heliga anden som en feminin kraft - 
hela det helgade livet hos var och en, kan förstås. Där hela kyrkan som ett sakrament i sig självt 
är det centrala i katolsk tro, där allt som livet innehåller utgör en helgad helhet och där det ena 
inte är viktigare än det andra. 
 
I det statistiska materialet har jag funnit att män är engagerade i kyrko- och församlingsråd och 
i ministrantverksamheter. Jag hittar några få män som är aktiva i trosundervisning och som 
initiativtagare till ungdomsgrupp. Detta, menar jag, är en svag men ändå möjlig påverkan av 
Sveriges jämställdhetsideal, där föräldraförsäkringen påbjuder ett ökat ansvar för barn och 
hem. Diskussion om jämställdhet mellan män och kvinnor uppmuntras också i de herdabrev 
som är en sammanställning av de frågor som lyftes fram under Stockholms Katolska Stift 
50-års jubileum 2003. En viktig synpunkt var just att det i svensk statistik gick att påvisa att 
jämställda förhållanden har större chans att hålla. I vilken utsträckning detta kommer att betyda 
fler engagerade män i barn och ungdomsengagemang kan bara framtiden utvisa, möjligen är 
detta en generationsfråga. 
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Inledning


Ingen har väl vid det här laget kunnat undgå att ta del av den politiska konflikten och debatten om den konservativa italienske kandidaten Buttigliones lämplighet som kommissionär i EU. Buttigliones katolska bakgrund ges som förklaring till hans olämplighet som kommissionär. Han skall bland annat ha sagt att homosexualitet är en synd och hävdat att äktenskapet är till för kvinnor för att de ska föda barn och bli beskyddade av sin man. Den uppblossade debatten kommenteras av chefen för Vatikanens Freds- och rättvisekommission Kardinal Martino. Han uttrycker en oro över att ”antikatolska stämningar” håller på att rota sig i Europa
 Detta är en bild av Katolska kyrkan som den framträder i pressen i Sverige idag. Jag vill här klargöra att med Katolska kyrkan i Sverige avser jag Romersk-katolska kyrkan som ingår i den världsvida kyrkan med Rom som huvudsäte och det är denna som min uppsats kommer att handla om.


Är verkligheten så här onyanserad? Ja, kan man svara om man endast tittar på Katolska kyrkans hierarki. Det går en klar skiljelinje mellan män och kvinnor. Den apostoliska successionen säger att: I Petrus efterföljd utses män till präster, biskopar, diakoner och påven är kyrkans högste och samlande ledare. Det finns idag ungefär 1000 miljoner katoliker i olika länder, kulturer och samhällsstrukturer och med olika politiska hemmahörigheter. Natalia Kazmierska påtalar i Expressen angående svensk medias rapportering och debatt kring Buttiglioneaffären att synen på katoliker i det svenska samhället under hela hennes uppväxt varit nedvärderande. Skribenterna, menar hon, kan inte kan uttala sig utan att bli cyniska och dra konspiratoriska slutsatser utan att förstå något om den katolska tron
 Med den här uppsatsen vill jag ge en bild av ett kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige idag utifrån ett lekmannaperspektiv. Det är ju inte så att alla kvinnor och män eftersträvar ett ämbete. I lekmannaapostolatet görs det ingen skillnad på kvinnor och mäns uppdrag. I Sverige har jämställdhet topprioritet. Har detta någon påverkan på de enskilda katolska församlingarna och dess verksamheter?


Syfte och frågeställning


Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnligt ledarskap på lekmannanivå ser ut i Katolska kyrkan i Sverige idag. För att få redas på detta ställer jag följande frågor:


· Vilka verksamheter finns i församlingarna som lekmän i olika former av ledarskap är engagerade i?


· Finns det likheter/skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilken verksamhet man engagerar sig i?


· Finns det likheter/skillnader i lekmannaengagemanget och i kvinnligt ledarskap mellan de olika församlingarna och vad kan dessa bero på?


· Hur uppfattar och vad berättar de aktiva kvinnorna själva om sitt ledarskap?


Metod och urval


Jag har valt att göra både en kvantitativ och kvalitativ undersökning av några katolska församlingar i Sverige. De kvantitativa data jag söker är:


· Olika verksamheter som lekmän är engagerade i.


· Antal aktiva lekmän med kön och ålder.


De kvantitativa data som jag lägger fram grundar sig dels på statistik som finns att få tag på i församlingarnas programblad etc., och data som kansliet på respektive församling varit vänliga att hjälpa mig med.


Jag har intervjuat kvinnor som utövar ett ledarskap i tre olika församlingar. De punkter och frågor som jag utgått ifrån under intervjuerna är följande:


· Bakgrunden till engagemanget i församlingen.


· Vad gör du rent konkret? Varför har du valt just det här?

· Vilka möjligheter och önskningar har du för ett framtida ledarskap inom församlingen?


Jag har valt ut tre församlingar: en storstadsförsamling, en församling i en mellanstor stad och en församling i en mindre stad. Hädanefter i uppsatsen kommer jag att kalla dem stora församlingen, mellanförsamlingen och lilla församlingen. Församlingarna har förgreningar i antingen kapellförsamlingar eller utposter. Kapellförsamlingarna är självständiga så till vida att de har ett eget församlingsråd. I utposterna hålls det regelbunden mässa ungefär två gånger i månaden. Utposterna har inget eget församlingsråd. I min statistiska redovisning har jag koncentrerat mig på verksamheterna i huvudförsamlingen. Anledningen till detta urval är att jag förutsätter att huvudförsamlingarna har mest omfattande verksamheter. Mellanförsamlingen och lilla församlingen i min undersökning är mer representativa för Sverige som helhet; de är små och medelstora till antalet medlemmar och ligger i små och medelstora orter.


Intervjuerna har varit det svåraste att genomföra dels eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av detta och den tidsbegränsning som denna uppsats har. Det optimala hade varit att intervjua en man och en kvinna i varje församling. Detta har inte gått av olika skäl. Den mest avgörande faktorn är att de flesta ledare på lekmannanivå är kvinnor.


Jag har gjort fyra intervjuer på plats i församlingarna där jag också deltagit i vissa verksamheter, två intervjuer är gjorda per telefon. De intervjuade är två från stora församlingen, en från mellanförsamlingen samt tre från lilla församlingen.


Alla församlingar och de intervjuade är i denna undersökning anonyma. De intervjuade har försetts med ett alias som jag har valt. Jag har skrivit ut intervjuerna med stöd av anteckningar snarast möjligast efter intervjutillfället. Efter det har jag skickat ut dem till de intervjuade, där de har fått lämna synpunkter, lägga till om något är oklart samt korrigera mig om jag har missuppfattat något.


Bakgrund


Sakramenten


Katolska kyrkan i Sverige har, som alla katolska kyrkor, sju sakrament: dop, konfirmation, äktenskapet, ämbetsgivningen, nattvard, bikt och de sjukas smörjelse Dessa sju sakrament följer en människa genom livet på jorden. Dopet, konfirmationen, äktenskapet och ämbetsgivningen är något som sker en gång och ses som oåterkalleligt. Nattvard och bikt är de ständigt återkommande sakramenten för en katolik. De sjukas smörjelse kan vara det sista sakramentet inför döden men också ett sakrament för tillfrisknande. Alla sakrament förvaltas och utförs av ämbetsvigda. Ämbetsvigningen i sig är ett sakrament. Detta sakrament ses som instiftat av Gud själv. Legitimiteten hämtas i Bibeln från Jesu liv där Paulus i Efesierbrevet utser apostlarna som kyrkans grundare. Ämbetena är tre: biskop, präst och diakon. Till skillnad från biskop och präst finns det inget hinder för en diakon att vara gift. En diakon får döpa, viga, begrava och predika.
 Inget ämbete är tillgängligt för kvinnor. Frågan om prästernas celibat har varit omdiskuterad och ifrågasatt. Det förekommer idag undantag från celibatregeln som är kopplat till ämbetsgivningen. Idag finns det i Sverige fyra praktiserande präster inom den latinska riten som är gifta.


Tolkningen av texten från Bibeln om det apostoliska ledarskapet som endast avsedd för män har ifrågasatts av den kristna feministiska rörelsen. Mary T. Malone menar att Andra Vatikankonciliet har medfört nya möjligheter för kvinnor i Katolska kyrkan som ännu inte i början på 2000-talet visat sig i helt. De mest omdiskuterade och brännbara frågorna för Katolska kyrkan är ordination av kvinnliga präster tillsammans med abort och celibatfrågorna. Mary T Malone hänvisar till fyra brev från påven Johannes Paulus II (publicerade 1984) i samband med att anglikanska kyrkans förberedelse för ordination av kvinnliga präster. Där ger Johannes Paulus II sina synpunkter på anglikanska kyrkans förberedelse och teologiska argument för att tillåta kvinnliga präster. Motståndet mot kvinnliga präster förklaras i breven med den katolska traditionen där troheten mot Den Helige Anden beror av att den utgår från Kristus. Eftersom Jesus var man och instiftade kyrkan så är fortsatt frälsning beroende av att den utförs av män i Kristi och Petrus följd.
 Catharina Broomé som är dominikansyster och journalist tar också upp kvinnofrågan i sin redogörelse för Andra Vatikankonciliet. Där pekar hon på att kvinnorna runt Jesus och apostlarna var viktiga som dess medarbetare.


Andra Vatikankonciliet (1962-1965)


Andra Vatikankonciliet fick efterverkningar för lekmannadömet. Med en lekman menas den person inom kyrkan som inte har vigts till ett ämbete. Genom dopet och konfirmationen ses lekmännen få sitt uppdrag av Gud själv att med sin fria vilja och ett personligt ansvar gestalta sin tro. Konciliet tog avstånd från könsdiskriminering och pekade på allas fundamentala likhet inför Gud. Andra Vatikankonciliet ledde fram till ett av de dokument som idag styr Katolska kyrkans organisation och verksamheter. Dokumentet ger kvinnans ställning i samhället en legitimitet genom att det förespråkar och fastslår kvinnans rätt att tala i församlingen och rätt till utbildning och yrke utanför hemmet. Bland annat är kvinnor numera också teologer och lärare på prästseminarier, det görs ingen skillnad på kvinnor och mäns uppdrag i lekmannaapostolatet. Utgångspunkten för konciliet var en uttalad vilja till förnyelse av kyrkans närvaro i världen. Det historiskt unika med konciliet var att det för det första var en öppen och mångfaldig diskussion där inte endast de katolska biskoparna deltog. Även icke katolska teologer var inbjudna att delta i samtalen, journalister var inbjudna att bevaka, observatörer från olika kristna församlingar var med. För det andra lade sig inte påven i diskussionerna utan hade en mer sammanfattande och medlande roll. Många olika meningsskiljaktigheter kom i dagen under denna tid. Trots detta lyckades man kompromissa genom ett demokratiskt förfaringssätt där majoritetsbeslut respekterades av alla som slutdokument. De röstberättigande var konciliefäderna, med andra ord de katolska biskoparna och vissa ordensledare. I förhandlingarna deltog även 60 lekmän och präster. De var dock inte röstberättigade. Catharina Broomé nämner här att ett fåtal kvinnor var representerade som lekmän i dessa förhandlingar.
 Den unika ”demokratiska” anda som konciliet genomfördes i omfattade alltså inte några röstberättigade kvinnor.


Samtidigt som en förnyelse var nödvändig så skulle den verka i trohet mot det katolska arvet. Den katolska traditionen och Bibeln kom att likställas men den måste ses som meningsfull i den levande världen, uttryckas och förstås av nutidsmänniskan och hennes förhållande i verkligheten. Att inkludera den mångskiftande verklighet som människor lever i gör att den Katolska kyrkans olika bruk i olika kulturer blivit både synbar och legitim. Alla människor ges i detta dokument ett större ansvar att själva gestalta sin tro på sitt eget sätt i sitt liv. En ny riktlinje blev att återgå till folkspråken inom liturgin. De enskilda församlingarna fick större frihet i att omgestalta liturgin så att den kan förstås av de människor som församlingen utgörs av.


Katolska kyrkan i Sverige


Under upplysningstiden och Gustav III: s regeringstid i Sverige fick katolikerna i Sverige genom upprättandet av toleransediktet år 1781 rätt till fri religionsutövning. De fick tillstånd till egna kyrkor och präster och till att uppfostra sina barn i sin egen tro. År 1783 fanns det ca 2000 katoliker i Stockholm. Med drottning Josefina, Oscar I: s gemål som innan sitt giftermål fått löfte om ett eget katolskt kapell på slottet kom katolicismen i Sverige att få en något högre status. Josefinas biktfader Jacob Lorentz Studasch följde med till Sverige. På en undanskymd plats på Norra Smedjegatan i Stockholm år 1837 inrättades S:ta Eugenia, den första katolska kyrkan i Sverige efter reformationen. Josefinas biktfader Jacob Lorentz Studasch blev 1862 den förste katolske biskopen sedan reformationen. Den svenska katolska kyrkans strävan mot en svensk gemenskap där svenskfödda skulle utgöra kärnan blev först i slutet på 1800-talet verkligt.
 Under 1900-talet fortsatte Katolska kyrkan och dess verksamheter att växa i Sverige. Sociala organisationer som skolor, barnhem, sjukvård har tillkommit genom att ordnarna gjort sitt återtåg. År 1953 bildades Stockholms Katolska Stift som omfattar all katolsk verksamhet i hela Sverige. 1982 togs diplomatiska förbindelser upp mellan de Katolska kyrkorna i Skandinavien och Den Heliga Stolen i Rom.


Katolska kyrkan utgör idag det näst största trossamfundet i Sverige. Det är bara Svenska kyrkan som har fler medlemmar. Katolska kyrkan i Sverige har vuxit oerhört snabbt sedan 1900-talets början. Följande tabell visar detta.


		År

		Församlingar

		Medlemmar



		1900

		4

		2 400



		1950

		11

		6 600



		1970

		24

		53 800



		1990

		37

		140 100





Källa: Kyrkor och alternativa rörelser, Carl Eber Olivestam, Stig Lindholm (1991) s. 96


Idag har Katolska kyrkan i Sverige 41 katolska församlingar från norr till söder. I Norrland finns fyra, i Svealand 17 och i Götaland 20 församlingar och medlemsantalet är ca 145 000. Katolikerna i Sverige kommer från alla delar av världen. Efter andra världskrigets slut 1945 började den första invandringsvågen av katoliker till Sverige för att kulminera under slutet på 1960-talet. I genomsnitt har också ungefär 100 personer per år från 1960-talet och framåt konverterat till katolicismen. Ungefär 3000 medlemmar i församlingarna var konvertiter 1994 och de utgör idag en liten men aktiv minoritet i församlingarna.
 För katoliker världen över finns en mängd olika organisationer, både nationella och internationella som man kan engagera sig i. Den mest betydelsefulla organisationen för de lokala församlingarna i Sverige är Caritas. Organisationen samordnar de socialpastorala arbeten som bedrivs. De vill inspirera och initiera till olika former av social verksamhet genom att hjälpa till med bland annat utbildning. Många lokala avdelningar finns oftast i anslutning till församlingarna. Caritas samarbetar bland annat med Röda Korset och Amnesty.


Församlingsstruktur och definitioner


”I kyrkan måste det alltid finnas en balans mellan de vigda ämbetsbärarnas i tjänst, de som har i uppdrag att leda, upplysa och hela, och lekfolkets delaktighet i detta tjänande, som yttrar sig i ett medansvar för kyrkans arbete, både inåt och utåt. Det är en av de stora uppgifterna i vårt stift att se hur denna balans kan förverkligas här och nu.”


Detta är ett utdrag från herdabreven under temat delaktighet. Herdabreven utgår från de frågor som var aktuella under stiftsynoden år 1995.


Varje församling utgör en självständig enhet. Församlingarnas präster utses av biskopen. I var och en av församlingarna finns ett kyrkoråd och ett församlingsråd. Kyrkoherden är ordförande i båda råden och har vetorätt. Medlemmar till de båda råden väljs av församlingsmedlemmarna vart fjärde år. Kyrkorådet förvaltar kyrkans egendom, beslutar i ekonomiska frågor och fastställer församlingens budget. Församlingsrådet fördelar ekonomiska resurser, prioriterar, bestämmer och förverkligar församlingens olika verksamheter, t ex i liturgiska frågor, trosundervisning och socialt pastoralt arbete mm. Församlingar har antingen kapellförsamlingar knutna till sig eller utposter. Kapellförsamlingarna har som regel egna församlingsråd. Mässa hålls vanligtvis varje dag. På söndag hålls högmässa men många församlingar har fler mässor på söndagen för att alla ska ha möjlighet att kunna komma.


De mest förekommande verksamheter som anordnas i församlingarna är som följer:


· Trosundervisning för yngre och äldre barn. De som leder dessa kallas kateketer.


· Sociala samkväm, allt från kyrkkaffe till olika föreläsningar.


· Socialt pastoralt arbete, som består i att sörja för sociala behov som finns inom och utanför församlingen på orten samt att ekonomiskt stödja sociala projektarbeten, till exempel genom basarer eller att starta grupper för att besöka och hjälpa gamla och ensamma människor.


· Barn och ungdomsaktiviteter.


· Estetiska verksamheter som kör, musikensemble, teater och dans.


· Ministrantverksamhet, d.v.s. sakristan som dukar altaret och förbereder innan mässan, lektor som är med och läser under mässan. Kommunionsutdelare som under nattvarden är med och delar ut kalken och/eller brödet. För att få ministrera som kommunionsutdelare krävs en utbildning som stiftet anordnar. Under senare delen av 1980-talet fick kvinnor och barn tillåtelse att fungera som ministrant. Tidigare var ministrantuppgifterna i församlingen endast tillåtna för män.


De flesta lekmannauppdrag brukar vara obetalda, de är så att säga det offer som varje katolik kan ära Gud med.


Mina församlingar


Stora församlingen ligger centralt mitt i en storstad och har ca 7000 medlemmar. Den är också en av de första församlingarna som inrättades i Sverige. Församlingen har fyra kapellförsamlingar knutna till sig. Mässa hålls minst två gånger om dagen. Utöver svenska hålls mässor också på engelska och arabiska. Förutom kyrkoherden är ca 10 patrar från jesuitorden knutna till församlingen. Där finns också två diakoner och två systrar. Utbudet av verksamheter är brett, det finns något för alla åldrar i olika skeenden av livet: kyrkis för de allra minsta, trosundervisning för barn, ungdomar och vuxna, ungdomsaktiviteter, andliga övningar, predikosamtal, föreläsningar, stöd för anhöriga i sorg mm. Många av dessa aktiviteter leds av lekmän men också av präster och diakoner. Församlingen har nära tillgång till många av de olika katolska organisationerna bland annat bokhandel, skolor, hospicehem osv. Denna församling är välorganiserad och har en hel del betalda lekmän i sin organisation. Dock har jag inte kunnat få någon information om hur stor den andelen är. I de fall som lekmännen uppbär någon form av lön kommer jag att redovisa detta.


Mellanförsamlingen är belägen centralt i mellanstor svensk stad och har ca 2000 medlemmar. Församlingen utgörs av många olika nationaliteter, en stor nationalitetsgrupp kommer från ett östeuropeiskt land. Mässa hålls minst sex gånger i veckan. Av dem hålls två till tre på engelska. På söndagar hålls det två mässor. Församlingen har också fyra utposter. Där hålls mässa vanligtvis två gånger i månaden. Till denna församling finns ingen orden knuten. Församlingens lokaler är ganska nybyggda och prästerna, kyrkoherden och kaplanen är nytillträdda. Just nu utmärks församlingen av att det inte är så många organiserade verksamheter som bedrivs. Några i församlingen, som jag pratat med, har uttryckt att det nu börjar ske en del förändringar. De nytillsatta prästerna har lyckats med att entusiasmera många lekmän. Kyrkoherden i församlingen, nämnde att han vill öppna upp för flera verksamheter, bland annat en lokal Caritasavdelning. Men framförallt vill han ha en livlig, levande mässa med många som kommer. En heltidstjänst som kanslist finns samt en timanställd städare. Annars är alla andra verksamheter baserade på frivilliga insatser.


Lilla församlingen ligger centralt i en mindre svensk stad och har ca 700 medlemmar från 50 olika nationaliteter. Staden har tagit emot en hel del flyktingar och har flyktingmottagning och förläggningar i närheten. Den har fyra utposter knutna till sig. Mässa hålls en gång om dagen. Mässa i utposterna sker i varje utpost två gånger per månad. Förutom kyrkoherden är två ordenssystrar knutna till församlingen. Mässa hålls ibland på andra språk än svenska, men det är inte så vanligt. Det sker oftast i samband med att man uppmärksammar en speciell kultur som finns representerad i de olika nationalitetsgrupperna. Förutom trosundervisning så har församlingsrådet låtit den lokala Caritasavdelningen bedriva det socialpastorala arbetet. Den är så att säga integrerad med församlingen. Den lokala Caritasavdelningen startade 1999. Styrelsen för Caritas har sex ordinarie medlemmar och två suppleanter. Två medlemmar av andra kristna trossamfund ingår också i styrelsen. Alla lekmannaverksamheter är frivilliga och obetalda med undantag av en halvtidstjänst som kanslist.


Disposition


Efter dessa inledande delar redovisar jag det statistiska materialet efter följande ordning: kyrkoråd och församlingsråd, ministrantverksamheter och sist övriga verksamheter. Den statistiska redovisningen avslutas med en jämförelse mellan församlingarna där jag försöker förklara likheter och skillnader mellan dem.


I nästa avsnitt redovisar jag intervjuerna under följande rubriker:


· Olika vägar till församlingarna


· Ledarskap och verksamheter


· Tankar om framtiden.


Avslutningsvis följer en diskussionsdel där jag analyserar och diskuterar ett kvinnligt ledarskap utifrån det statistiska materialet och intervjuerna.


Sist men inte minst följer en sammanfattning


Undersökningen


Statistik


Kyrkoråd och församlingsråd


Kyrkoråd i stora församlingen


		Ålder

		Kvinna

		Man

		Antal



		31-40

		

		2

		2



		41-50

		1

		2

		3



		51-60

		2

		2

		4



		Totalt

		3

		6

		9





Andelen kvinnor i kyrkorådet är 1/3. Männens åldersmässiga fördelning är jämn åldrarna över. För kvinnornas del är representationen högst i åldern 51-60 år, två av tre kvinnor finns här. Ingen av kyrkorådets medlemmar är med i församlingsrådet.


Församlingsråd i stora församlingen


		Ålder

		Kvinna

		Man

		Antal



		31-40

		2

		-

		2



		41-50

		2

		-

		2



		51-60

		5

		3

		8



		Totalt

		9

		3

		12





I församlingsrådet är fördelningen kvinnor och män det motsatta mot kyrkorådet med råge. 3/4 är kvinnor. Kvinnorna representeras i alla åldersgrupper, största andelen finns dock för både kvinnor och män i åldersgruppen 51-60 år. Noterbart är att männen endast finns representerade i denna åldersgrupp. Den åldersmässiga fördelningen av kvinnor och män i församlingen är här nästan det motsatta till kyrkorådet för församling A. Församlingsrådet består alltså av äldre personer, plus fyra något yngre kvinnor.


Kyrkoråd/församlingsråd i mellanförsamlingen


		Ålder

		Kvinna

		Man

		Antal



		31-40

		1

		1

		2



		41-50

		1

		-

		1



		51-60

		-

		2

		2



		Totalt

		2

		3

		5





I den här församlingen har man för närvarande ett hopslaget råd som både fungerar som kyrko- och församlingsråd. Antalet representanter är inte så stort och den troligaste anledningen till hopslagningen är förmodligen att inte så många lekmän i församlingen har velat eller kunnat ställa upp av olika skäl. Andelen kvinnor och män är 2/5 mot 3/5. Kvinnorna i denna styrelse är yngre än männen. Här är två av tre män i åldern 51-60 år. Att råden är hopslagna kanske speglar att sammansättningen mellan män och kvinnor är ganska jämn. En man i rådet leder också ministrantverksamheten.


Kyrkoråd i lilla församlingen


		Ålder

		Kvinna

		Man

		Antal



		41-50

		-

		2

		2



		51-60

		2

		2

		4



		Totalt

		2

		4

		6





Fyra är ordinarie medlemmar och två män är suppleanter.


Precis som i stora församlingen består 1/3 av kyrkorådet av kvinnor. Men om man räknar bort de två suppleanterna så är fördelningen av kvinnor och män jämlik. De två kvinnorna i kyrkorådet är i åldern 51-60 år. För de fyra männen är två vardera i åldrarna 41-50 och 51-60 år. Ingen av dessa personer ingår i församlingsrådet.


Församlingsråd i lilla församlingen


		Ålder

		Kvinna

		Man

		Antal



		31-40

		1

		-

		1



		41-50

		3

		-

		3



		51-60

		2

		-

		2



		Totalt

		6

		-

		6





Fyra är ordinarie medlemmar och två är suppleanter.


Här framgår det tydligt att många kvinnor är engagerade i församlingen. 100 procent är kvinnor, det spelar ingen roll om man tar bort suppleanterna. Hur kommer det sig? Församlingen är liten, detta är en av anledningarna att kvinnodominansen är så stor, tror jag. En annan förklaring kan vara att församlingen länge har haft ordenssystrar knutna till sig. De driver med stor kunskap, lång erfarenhet och ett stort engagemang många verksamheter som entusiasmerar många kvinnor att följa. En kvinna i församlingsrådet är också med i styrelsen för den lokala Caritasavdelningen och i andra verksamheter.


Ministranter


I stora församlingen är det ganska många lekmän som fungerar som ministranter. Framförallt efterfrågat och omfattande är att vara lektor och kommunionsutdelar. Det är cirka tjugo personer som för närvarande alternerar under mässorna. Några få är sakristaner. Fördelningen mellan kvinnor och män är, 2/3 respektive 1/3.


I mellanförsamlingen finns det en man, som för övrigt också sitter i kyrko- församlingsrådet som samordnar ministrantuppgifterna. Hittills är han den enda som har befogenhet att vara kommunionsutdelare. För närvarande finns det två personer som ibland brukar vara lektor under mässan. ”De förra prästerna i församlingen har velat göra detta själva” är information som jag fick när jag var på besök.
 Med den informationen är det lätt förstå att detta inte prioriterats.


I lilla församlingens ministrantverksamheter finns inte någon formell ledare och struktur. För närvarande är det inga speciella personer som är sakristaner. De som är i kyrkan före mässan brukar ordna med detta. Vid högmässa på söndagar brukar det ibland vara ungdomar som fungerar som sakristaner. Lektorer utgörs av ungefär tio personer som brukar alternera mellan mässorna, av dessa är ungefär 2/3 kvinnor och 1/3 män. Kommunionsutdelarna är cirka sju personer, varav dessa också är 2/3 kvinnor och 1/3 män.

Övriga verksamheter


Övriga verksamheter i stora församlingen som är lekmannaledda


		Verksamheter

		Kvinna

		Man

		Antal



		Trosundervisning

		1

		1

		2   *



		Socialpastoralt

		1

		1

		2   **



		Samkväm

		2

		-

		2



		Barn/ungdom

		2

		-

		2   ***



		Andligt/samtal

		3

		2

		5



		Estetiska

		2

		2

		4



		Totalt

		11

		6

		17





* Dessa två leder, organiserar och planerar trosundervisningen för tre grupper i olika åldrar. Det är för närvarande en ordenssyster och en lärare. Grupperna leds på plats av tre föräldrar.


** En man leder en kurs i palliativ vård för att öka frivilliga insatser inom hospicevård. Kursen har en blygsam avgift på ca 200 kr. Det framgår inte om ledaren får något arvode eller om avgiften går till annat inom församlingen.


*** I dessa verksamheter är två inrättade tjänster, för närvarande en barn- och ungdomskonsulent på 50 procent och en projektanställd på 15 procent.


I stora församlingen har övriga verksamheter en kvinnlig majoritet, 11 av 17 är kvinnor. Bilden av lekmannaverksamheterna är givetvis förenklad, det är mer diversifierat än så här, men det är de här verksamheterna som jag har valt ut för att de har en eller fler ledare som ansvarar för och organiserar verksamheten. I ungdomsverksamheten är egentligen ännu fler engagerade. Exempelvis deltar några ungdomar, både killar och tjejer i trosundervisningen. I verksamheter som arrangerande av sociala samkväm finns inga män som ledare. Många gånger är det också så att den som är aktiv i församlingen ofta är aktiv i mer än en verksamhet. Till exempel så är ungdomsledaren också körledare. Församlingen ligger i en storstad och medlemmarna har många olika verksamheter att delta i. De 17 ledarna i de sex kategorierna av övriga verksamheter som är lekmannaledda som jag presenterat i tabellen ovan är inte allt vad som erbjuds. Det finns många andra verksamheter som leds av diakoner och präster. Till exempel kan det vara andliga kurser, föreläsningar i kyrkohistoria osv. Till viss mån kan diakonernas och prästernas engagemang också vara obetalt och frivilligt, fast i vilken mån det sker är svårt att bedöma eftersom de uppbär lön. Kvinnornas och männens representation här rör alltså i första hand verksamheter som leds på frivillig obetald basis och där är kvinnor i majoritet.


Övriga verksamheter i mellanförsamlingen som är lekmannaledda

		Kategori

		Kvinna

		Man

		Antal



		Trosundervisning

		2

		1

		3



		Estetiska

		1

		1

		2



		Totalt

		3

		2

		5





Denna tabell speglar att församlingen inte har så många organiserade lekmannaverksamheter med någon formell ledare. Bilden speglar dock inte livligheten runt lekmannaaktiviteterna. Kring trosundervisningen och mässa händer en hel del, till exempel att ungdomarna är sakristaner före mässan, några ordnar kyrkkaffe osv.


Övriga verksamheter i lilla församlingen som är lekmannaledda


		Verksamheter

		Kvinna

		Man

		Antal



		Trosundervisning

		2

		-

		2



		Socialpastoralt

		2

		

		2



		Samkväm

		2

		-

		2



		Barn/ungdom

		-

		1

		1



		Estetiskt

		1

		-

		1 *



		Totalt

		7

		1

		8





* Organisten är inte katolik men brukar komma och spela på mässorna.


Här är mängden kvinnor överväldigande. Av de verksamheter jag presenterat i tabellen organiseras och genomförs både det socialpastorala arbetet och de flesta samkvämen av den lokala Caritasavdelningen. Det socialpastorala arbetet är av stort omfång. Här är det två ledande kvinnor som sitter i dess styrelse. Men det är en förenklad hierarkisk beskrivning som inte stämmer helt med verkligheten. Kvinnorna själva beskriver att det inte är så strukturerad uppdelning som den här bilden visar. Det är för närvarande cirka tio kvinnor som är med i den lokala Caritasavdelningen. De gör allt från att administrera, organisera och laga mat. Med andra ord sköts arbetet av en kärntrupp av aktiva kvinnor som gör allt från a till ö tillsammans. I kärntruppen ingår två ordenssystrar som med en stor kunskap och erfarenhet ägnar mycket tid och engagemang för att förverkliga det socialpastorala arbetet. Barn- och ungdomsgruppen har tillkommit på initiativ av en man som är förälder. Än så länge har den ingen riktig fast struktur men initiativet ligger hos honom och gruppens verksamheter följer önskemål från ungdomarna. En kvinna som också är representerad i församlingsrådet återfinns i den här tabellen på två ställen, dels som ledare i det socialpastorala arbetet och som ansvarig för trosundervisning.


Likheter och skillnader


Den sammanslagna andelen kvinnor i alla församlingar i kyrkoråden är cirka 1/3 del. Denna fördelning är ganska lika församlingarna emellan. Lilla församlingen har en något högre kvinnorepresentation, när man räknar bort de två män som är suppleanter. Om man ser till kyrkorådets uppgifter som mer hårda frågor, det vill säga ha hand om ekonomiska frågor så är det inte speciellt unikt att flertalet personer är män. Detta mönster känns igen från samhället i övrigt. I samtal med expeditionen i stora församlingen framkom att man är klart medveten om detta: ”Den här församlingen försöker, precis som andra organisationer idag, att få en mer spridd fördelning i ålder, utbildning, etnicitet och kön.”
 Eftersom lekmannaengagemanget i de flesta fall är frivilliga och obetalda betyder det att ekonomer och juridiskt utbildade personer är de som både har intresse av att representera i rådet och är efterfrågade tack vare sin sakkunskap. Att män skulle vara överrepresenterade inom dessa yrkesgrupper har jag inget belägg för, men det är inom kyrkoråden som de är i majoritet.


I alla församlingar är åldersgruppen 51-60 år störst till antalet i både kyrkoråd och församlingsråd. Här återfinns största andelen av både kvinnor och män. Lägst antal representanter i kyrkoråd och församlingsråd har åldersgruppen 31-40 år. Den mest avgörande anledningen till att ålder gruppen 51-60 år är störst till antalet i både kyrko- och församlingsråd är naturligtvis tid. Tid som många får över då barnen har flyttat hemifrån men också det faktum att man har hunnit skaffa sig både erfarenhet och kunskap. Att åldersgruppen 31-40 år har lägst med representanter är inte förvånande då detta är den åldern där både kvinnor och män oftast är mitt uppe i karriär och familjebildning. Män representeras i högre grad än kvinnorna i alla församlingar av en jämnare åldersfördelning i kyrkoråden. I församlingsråden är kvinnornas åldersfördelning jämnare överlag. Noterbart är att även yngre kvinnor och män i både kyrko- och församlingsråd följer ett generellt mönster. En av fyra i kyrkoråden i åldern 31-40 år är kvinna, i församlingsrådet byter mönstret kön, där är en av fem man i denna ålder.


Skillnader församlingarna emellan i församlingsråden ser ut som följer: Stora församling: 75 procent kvinnor 25 procent män, mellanförsamlingen: 40 procent kvinnor 60 procent män och slutligen lilla församlingen: 100 procent kvinnor. Mellanförsamlingen har den mest jämlika fördelningen både i kyrko- och församlingsråd, detta beror av, som jag redan nämnt, att det är ett sammanslaget kyrko/församlingsråd. Att lilla församlingen är liten till antalet medlemmar gör att den är mer beroende av att alla samarbetar är nog typiskt för en kvinnlig dominans i de flesta engagemangen.


Ministrantverksamheterna i dessa församlingar har det varit svårt att få någon statistik över. I stora församlingen är det givetvis fler personer givetvis eftersom det är en storstadsförsamling. I mellanförsamlingen är inte detta engagemang så utbrett. Dock finns det en man som organiserar och som själv har befogenhet att ministrera i alla tre funktioner: sakristan, lektor och kommunionsutdelare. En anledning till detta är att de förra prästerna haft en mer konservativ inställning och inte uppmuntrar till detta. Självklart är att vilket ledarskap som prästerna och framförallt kyrkoherden utövar påverkar i vilken grad församlingens medlemmar engagerar sig.


Lilla församlingen har också ett stort antal lekmän som är engagerade som ministranter. Generellt, tycker jag, att det verkar som om att vara sakristan är något mer allmänt församlingarna över. I stora och lilla församlingen är andelen kvinnor så stor som 2/3. Att vara sakristan är mer allmänt i alla församlingarna, ganska ofta är det ungdomar och barn som i samband med trosundervisningen hjälper till.


Stora församlingens andel av ledare i övriga verksamheter är så hög som 17 av 30 dvs. mer än femtio procent. Församlingen är en storstadsförsamling och därför är det logiskt att de har fler ledare i verksamheterna och en större bredd än mellan och lilla församlingen. Mellanförsamlingens andel ledare i övriga verksamheter är endast fem i två organiserade verksamheter. Den lilla församlingen har åtta ledare i fem verksamheter, varav en kvinna är ledare för två aktiviteter.


En sammanslagen statistik av de övriga verksamheterna hos församlingarna visar att 21 av 30 leds av kvinnor, vilket blir 70 procent. Kvinnors andel i ledandet av socialpastorala verksamheter och sociala samkväm av olika slag är nästan 100-procentig i stora församlingen och lilla församlingen. Mellanförsamlingen har ännu inte några socialpastorala verksamheter. Detta kan vara en förklaring till de få organiserade verksamheterna och i förlängningen färre antal aktiva kvinnor. De många socialpastorala verksamheter som den lokala Caritasavdelningens driver kan mot denna bakgrund också förklara den lilla församlingens överväldigande andel av aktiva kvinnor. De har också tillgång till ordenssystrar som med ett stort engagemang, kunskap och erfarenhet därtill lägger ner nästan all sin tid till att leda socialpastorala verksamheter och entusiasmerar kvinnor att vara delaktiga och följa. Detta är något mellanförsamlingen saknar. Det ledarskap som uppvisar en någorlunda jämn fördelning mellan kvinnor och män i alla församlingar är de estetiska. För stora församlingen gäller det även i de andliga / samtalsverksamheterna.


Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är att kvinnor i de allra flesta fall, kyrkoråden undantaget, är i majoritet, främst i de socialpastorala och sociala samkvämens verksamheter.


Intervjuerna


Olika vägar till församlingarna


”Gud gav mig en kallelse att komma hit” säger Josefina som är uppvuxen i en katolsk familj och kom till Sverige när hon var 47 år, det var för 22 år sedan. Hon kommer från ett sydamerikanskt land och i den systerorden som hon tillhör fick hon på ett möte höra att det fanns ett stort behov i Sverige för systrar. ”Vi behövdes här och jag tänkte varför inte.” Josefina berättar att hon har haft många svåra stunder i Sverige men aldrig någonsin ångrat sig. I sitt hemland arbetade hon och var utbildad till sjuksköterska. För att kunna göra detta i Sverige studerade hon intensivt både svenska och kompletterande sjukvårdsutbildning i Uppsala. Hon fick till slut sin legitimation och har arbetat som sjuksköterska hela vägen fram till att hon pensionerades. I den församling som hon verkar i nu har hon varit i drygt tio år. Arbetet i församlingen delar Josefina med ordenssyster Justina.


Hon kommer också ursprungligen från Sydamerika och växte upp i en katolsk familj. Justina beskriver sitt livsval med att: ”Jag hade nog också tänkt mig att bilda familj så kallelsen var både härlig och motvillig.”
 Justina kunde till slut inte väja för den starka kallelse hon kände. ”Jag blev tvungen att följa den, att bli syster är att offra, det har jag aldrig ångrat men det har inte alltid varit så lätt.” Syster Justina är numera pensionär och ägnar all sin tid åt församlingen och det socialpastorala arbetet tillsammans med Josefina. Justina har arbetat som lärare innan hon gick i pension.


”Jag är uppvuxen i en katolsk familj, men det var först när jag kom hit till Sverige som min tro djupnade.” Elisabeth kommer från ett östeuropeiskt land och att gå i mässa varje söndag har varit något helt naturligt. De gånger hon av olika anledningar inte kommer iväg på mässa har det känts som om någonting fattas. Elisabeth träffade sin svenska man i sitt hemland när hon var 18 år, det är 13 år sedan. ”Kärleken drabbade oss båda, trots språksvårigheter talade kärleken sitt eget språk.” De gifte sig ett år efter att de träffades i Elisabeths hemland. Strax efteråt flyttade de till Sverige. Väl i Sverige fortsatte Elisabeth att gå på mässa varje söndag. Hennes man som hon beskriver var en ”sekulär kristen” började följa med till mässan. Elisabets man konverterade efter att ha gått i samtal hos en präst i ett års tid. De har en tioårig son tillsammans och är båda aktivt engagerade i församlingens verksamheter, Elisabeth som kateket och hennes man i kyrko- församlingsrådet och som ministrantsamordnare. Elisabeth arbetar inom restaurangbranschen.


Birgitta har liknande bakgrund som Elisabeth. Hon är också uppvuxen i en katolsk familj och träffade en svensk man och kom hit för ungefär 13 år sedan. Hon och hennes man har nu tre barn ihop. För Birgitta var det naturligt att engagera sig i församlingens verksamheter. I Nordeuropa där Birgitta är född och uppvuxen har hon varit mycket engagerad i ledarskap för ungdomar och barn. ”Jag har en femårig universitetsutbildning och har undervisat i religion i skolan.” I Birgittas hemland bygger religionsundervisningen på antingen den Katolska kyrkans tro eller den luthersk protestantiska. ”Man utgår ifrån den tron man är döpt in i, för att senare i skolan även lära sig om andra religioner.” Birgitta har med visst stöd av arbetsförmedlingen haft en heltidstjänst i församlingen på två år som nu har löpt ut. Just nu har hon en halvtidstjänst som kanslist i församlingen samtidigt som hon är engagerad i nästan alla verksamheter.


”Min mamma och pappa konverterade innan jag var född, jag har följt med mina föräldrar på alla möjliga verksamheter i församlingslivet i hela mitt liv och jag har aldrig funderat över varför de konverterade.” Ingen annan i Teresas släkt är katoliker. Båda Teresas föräldrar har varit ungdomsledare. Teresa har varit med på en mängd ungdomsläger och deltagit i många kurser. En kurs hon nämner är första hjälpen för barn som anordnades av Röda Korset. Hon har sjungit och sjunger fortfarande i församlingens kör. Teresa har för närvarande en halvtidstjänst som ungdomskonsulent i församlingen. Dessutom leder hon en ungdomskör i församlingen på frivillig basis. Hon har precis avslutat sina gymnasiestudier och läser nu musikvetenskap.


Maria är också född och uppvuxen i Sverige, men inte i en katolsk familj. Hon konverterade år 2001 efter ett långt sökande och moget övervägande. ”Jag har sökt en tro i hela mitt liv” Maria har varit medlem i den Svenska kyrkan men aldrig riktigt känt sig hemma där. Hon ställde sig frågan hur man blir en troende människa. Teresa började med att be morgon och kväll. Hon sökte sig till Katolska kyrkan där hon deltog i kurser om katolsk lära och tro, och andliga övningar i vardagen. Det var under de andliga övningarna i vardagen som Bibeln började få en större och djupare betydelse för Maria. Maria är idag 47 år gammal och arbetar inom äldreomsorgen. Hon är ensamstående mor till en son. Det var den personliga övertygelsen och relationen till Gud som Maria sökte och fann i Katolska kyrkan. Under tiden har hon också träffat och lärt känna olika församlingsmedlemmar. Maria leder en bönemeditation en gång i veckan tillsammans med en annan kvinna.


Det mest signifikanta med beskrivningen av Katolska kyrkan som finns att läsa i många dokument är att den är mångkulturell. Dessa röster från de olika församlingarna visar klart och tydligt här att ordet mångkulturell i allra högsta grad gäller dessa kvinnors bakgrund. En stark tro och ett starkt engagemang har dessa kvinnor gemensamt. Alla är de väl förankrade i det svenska samhället. Den katolska tron och den engagerade samvaron i församlingarna som alla dessa kvinnor har kan, som jag tycker, också beskrivas som deras andra hem.


Ledarskap och verksamheter


Maria i stora församlingen leder en bönemeditation en gång i veckan tillsammans med en kvinna. När Maria och hennes medledare samtalade kom de underfund med att de i vardagen ville fördjupa den personliga tron för sig själva och andra. De blev uppmuntrade och fick hjälp med strukturen till meditationen av en präst i församlingen, han såg även till att de fick annonsera i kyrkobladet. Maria har erfarenhet av meditation. Hon har bland annat deltagit i ”andliga övningar i vardagen”. Gränsen för antal deltagare är satt till ungefär åtta personer. Tanken bakom detta är att gruppen inte bör vara för stor är att de som deltar ska kunna känna sig fria att uttrycka sina personliga och innersta tankar. I genomsnitt denna termin har det varit cirka två personer som deltagit varje gång. Hittills är det kvinnor som kommit. Det är inte bindande att komma, utan man kommer de gånger man kan och vill. Maria och hennes medledare brukar leda meditationen varannan gång. Vanligtvis ordnar Marias medledare med det praktiska. Hon är numera pensionär. Önskemål för att praktiskt kunna genomföra detta har varit att det inte skall ta så mycket tid i anspråk utan vara enkelt. De använder föregående kyrkoårs söndagsevangelium som text till meditationen. Maria är fascinerad av att samma text kan få så många olika tankar och uttryck hos olika personer.


Teresa som också hör hemma i stora församlingen är anställd som ungdomskonsulent på 50 procent. Hon har varit med i församlingen i hela sitt liv och är välkänd av de flesta. Detta uppdrag som hon har just nu beror av att flera saker sammanföll samtidigt: den förre ungdomskonsulenten kunde inte fortsätta i samma utsträckning sen tidigare, Teresa behövde en extra inkomst efter att ha börjat läsa musikvetenskap efter gymnasiet. Med Teresas bakgrund i församlingen föll det sig naturligt att Teresa blev ungdomskonsulent. När jag intervjuar Teresa har hon ganska nyligen tillträtt som ungdomskonsulent. Tjänsten innebär att organisera, administrera och samordna lägerverksamheter, initiera barn och ungdomsaktiviteter i åldrarna från tolv år och uppåt. Det handlar också om att se till att ungdomsledarna får den hjälp de behöver med lokaler, annonser och att tillgodose ungdomarnas önskemål om att delta i trosundervisning osv. Teresa finns oftast på plats varje dag och har telefontid vissa dagar. Basen i ungdomsaktiviteterna ligger på trosundervisning, lägerverksamheter och estetiska verksamheter. Teresa leder förutom detta en ungdomskör. Teresa ägnar mycket tid åt sina engagemang, långt mer tid än vad den tjänst hon har omfattar.


Elisabeth i mellanförsamlingen är 31 år och leder trosundervisning för barn i åldrarna sju till tio år. För nio år sedan började hon att hjälpa till under trosundervisningen. Elisabeth gick som lärling under ett par års tid, även om hennes tanke då inte var att hon självständigt skulle leda trosundervisningen. Under uppväxttiden i hennes hemland var det prästerna och systrarna som höll i detta. Numera säger hon är det kateketer med en femårig universitetsutbildning som håller i trosundervisningen. När Elisabeth fick förfrågan från kyrkoherden om hon inte själv skulle vilja ta över en egen grupp var hon först lite osäker på om hon skulle klara det. Men detta har gått riktigt bra, hon har nu lett egna grupper i åtta års tid. Elisabeth påpekar att hon inte har någon formell utbildning för detta, men KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden har tillhandahållit material till undervisningen och haft några träffar för kateketerna i de olika församlingarna. Just nu består hennes grupp av 9-10 barn. De träffas ungefär två gånger i månaden. Det är Elisabeth själv som lägger upp undervisningen. Hon brukar utgå ifrån var i kyrkoåret man är och knyter an till det, till exempel allhelgonahelgen. Elisabeth menar att det är så viktigt hur man pratar och förklarar för barnen på ett sätt som de förstår. Hon brukar också få hjälp med det praktiska av en annan kvinna som leder konfirmationsgruppen.


Birgitta i lilla församlingen har i sitt hemland arbetat med trosundervisning i flera år. Hon är involverad i många verksamheter i församlingen. Hon sitter i församlingsrådet, leder en grupp i trosundervisning, sitter i den lokala Caritasavdelningens styrelse samt har en halvtidstjänst som kanslist. Birgitta hade till inte för så länge sen en heltidstjänst i församlingen med hjälp av arbetsförmedlingens stöd. Kanslisttjänsten beskriver Birgitta som vanliga kontorsgöromål. Detta gör hon givetvis för att kunna få en inkomst, arbetslöshet är vardag för många i denna kommun.


När jag intervjuade ordenssyster Josefina i lilla församlingen blev det automatiskt så att ordenssyster Justina också blev intervjuad. Ordenssystrarna kommer ursprungligen från samma sydamerikanska land. De har varit med i församlingen i många år och var med om att starta den lokala Caritasavdelningen 1999, som på församlingens uppdrag driver socialpastorala verksamheter. Riksinsamlingar till utlandet anordnas, en gång om året anordnas också en kulturpresentation av någon utvald nationalitet som finns i församlingen. De ordnar även kyrkkaffe, luncher och middagar. Församlingen består till 90 procent av många olika nationaliteter. Staden tar emot en hel del flyktingar och det är utifrån flyktingars hjälpbehov som mycket av stödverksamheterna riktar sig till.


Justina och Josefina är de första som flyktingarna möter från församlingen, de har så att säga ett uppsökande uppdrag. Den lokala Caritasavdelningen drivs ihop med andra kristna samfund så stödet riktar sig till alla och inte bara till katoliker. Konkret innebär stödet att medla i olika konflikter, mellan familjemedlemmar och i flyktingförläggningarna. De förmedlar myndighetskontakter, ibland följer de med och tolkar eftersom båda ordenssystrarna är språkkunniga. Ibland ser de till att någon kan följa med som moraliskt stöd och att ha någon att prata med. Ekonomiskt stöd som hjälp med busspengar kan också delas ut. Ett annat exempel är att stödja kvinnor att våga berätta om våldtäkter, det handlar om att i bön, samtal och annat hjälpa människor att ta sig igenom svåra traumatiska händelser. Ordenssystrarna tar ofta bilen och gör hembesök när svåra situationer dyker upp. ”Bilen går jämt” och det är Josefina som sitter bakom ratten och kör de milen som behövs. En kväll ringde telefonen och båda kastade sig iväg. En kvinna hade precis kommit hem och funnit att hennes son tagit sitt liv. Justina och Josefina är numera pensionärer. Livsvalet de en gång gjorde att bli ordenssystrar omfattar allt de gör dygnet runt. För att använda deras egna ord är det ”ett kall som Gud givit dem.” Justina och Josefina berättar att de och andra kvinnor i församlingen gör allt tillsammans och att vem som gör vad inte är så viktigt utan huvudsaken är att det blir gjort.


Tankar om framtiden


Många av de intervjuade kvinnorna blev något överraskade och förvånade över frågan vilka möjligheter och önskningar de har på ett framtida ledarskap i församlingen. Man kan fundera på varför? Möjligen har de inte reflekterat över detta förut och för att kunna svara mera utförligt krävs att man hinner tänka efter. Ett spontant svar jag fick var: ”Jag litar till att Gud vägleder mig.”
 Det spontana svaret kan vittna om min vaga förståelse av vad det innebär att sätta sin lit till Gud. Efter att ha fått fundera lite och jag förklarat att det är helt fritt att svara som man vill och kan kom det några funderingar kring detta.

Maria berättade då att hon förutom att leda en bönemeditation en gång i veckan också brukar vara lektor och läsa i mässan var 14: e dag. Hon vill vara ännu mer delaktig i mässan genom att bli kommunionsutdelare. Längre fram är hennes önskemål att kunna vara andlig ledsagare i ”andliga övningar” med Ignatius av Loyolas metodik för meditation och kontemplation för en autentisk livsorientering. Inom Katolska kyrkan har Maria funnit den innerlighet i tron som hon letat efter. Katolska kyrkan menar Maria, har en bredare repertoar än Svenska kyrkan. Guds Moder Maria är en stor inspirationskälla för henne.


För Teresa som är ungdomskonsulent kretsar tankarna just nu kring på hur man ska få ungdomar att fortsätta att komma efter konfirmationen och att bli delaktiga i aktiviteterna och att bidra med frivilligt arbete. Teresa menar att det är många ungdomar som inte är så attraherade av den lägerverksamhet som utgör basen för ungdomsaktiviteterna. Ungdomsaktiviteterna har haft ett ganska lågt deltagande. Att öka detta ser Teresa som sitt största uppdrag. Frågan är vad i så fall som skulle kunna vara kontinuerliga verksamheter som ungdomarna skulle komma till? På försök inleddes läxläsning en gång i veckan, det var inte många som dök upp och därför lades den ner. För Teresa är det självklart att hon på ett eller annat sätt kommer att vara engagerad i församlingen i framtiden.


Elisabeth säger att hon mycket väl i framtiden kommer att vilja vara i församlingen och hjälpa till mer än vad hon gör idag. Hon uttrycker att hon trivs utomordentligt bra med det hon gör idag, att leda trosundervisning för barn. Hon berättar att KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden just nu håller på och utformar en kurs i pedagogiskt ledarskap som hon med förväntan ser fram emot att få delta i.


Birgitta önskar att det skulle kunna finnas möjlighet att organisera, leda och administrera församlingens verksamheter på ett bättre sätt. Hon har en femårig universitetsutbildning som kateket och det är där hon har sitt största engagemang. Det behövs en bättre organisation som ser till att saker och ting inte bara rinner ut i sanden, eftersom behoven är så stora. Hon menar att det inte behöver vara någon konflikt mellan ett obetalt frivilligt engagemang och ett betalt uppdrag som kan organisera verksamheterna. Att flytta tillbaks till sitt hemland är ett sätt att kunna utnyttja sin utbildning och få göra det hon egentligen vill, men detta är inte något alternativ just nu eftersom hon har sin familj här. Hon funderar på att i framtiden koncentrera sig på en eller två uppdrag istället för att som nu vara engagerad i församlingsråd, trosundervisning, Caritas styrelse och arbetet som kanslist.


För ordenssystrarna kändes frågan lite överflödig om framtida ledarskap i församlingen. De exemplifierar för mig två starka kvinnor som valt att leva sitt liv ”i Kristus” med det ledarskap som de genom åren har utvecklat. Med deras vida kunskaper, sin långa erfarenhet, sitt sociala patos och starka tro är de högt värderade av församlingsmedlemmarna och åtnjuter en stor respekt i hela församlingen. Att det finns svårigheter i församlingen ibland är ju inget konstigt, något Justina har svårt med är vissa nationalitetsgruppers kvinnosyn som hon säger kan vara rent skrämmande ibland. Men enheten i tron och att vi alla är lika inför Gud är det som förenar och som alla katoliker ska sträva efter. Justinas uttrycker att hela kyrkan och dess troende är ett sakrament i sig. Det är inte bara är de sju sakramenten som är viktiga. Att den heliga anden egentligen är en feminin kraft talas det inte så högt om, menar Justina. Hela församlingsarbetet sköts ju av församlingsmedlemmarna själva ändå menar hon och egentligen skulle de lika gärna kunna ha ambulerande präster som kommer till mässorna. Justina har egentligen alltid har bedrivit jämställdhetsarbete fast hon inte vetat om det förut. För Justina är Moder Maria inte ett helgon för att hon bar Jesus Kristus utan för att hon böjde sig för Guds vilja.


Analys och diskussion


Flera exempel från intervjuerna visar att det kvinnliga ledarskapet till stor del utförs tillsammans med andra kvinnor. Det mest signifikanta exemplet på detta gemensamma ledarskap står kvinnorna i den lilla församlingen för, som är den minsta församlingen i min undersökning. Arbetet och engagemangen kännetecknas av att man gör allting från A till O gemensamt, det vill säga, man planerar, organiserar och leder den på plats. Även i de fall där man leder en verksamhet finns det gemensamma ledarskapet. Maria och hennes medledare är exempel på det. Teresas ledarskap skiljer sig åt i detta sammanhang som ungdomskonsulent, men där är också uppdraget en inrättad tjänst. Elisabeth ledarskap i trosundervisning är också det till karaktären självständigt och även om kateketerna brukar hjälpa varandra med det praktiska runt omkring.


Flera av de intervjuade kvinnorna leder inte bara en verksamhet utan fler. En förutsättning för engagemanget för dessa kvinnor är den starka tron och engagemanget men därtill kommer också vilka resurser och behov församlingen har. Oftast är behoven större än resurserna, både vad det gäller ekonomiska faktorer och tillgång till de kunskaper och tid till engagemang församlingsmedlemmarna kan och vill bidra med. För Birgitta i den lilla församlingen visar sig detta i hennes mångfaldiga engagemang. Med sin utbildning är hon en stor tillgång. Behoven är stora och många. Hon uttrycker ett önskemål om mer resurser för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. Birgittas engagemang tar både mycket tid och ork i anspråk. För mig framstår Birgittas alla frivilliga uppdrag som en omöjlig kombination med tanke på att hon dessutom har en halvtidstjänst i församlingen och familj att tänka på. I Sverige baseras trosundervisningen på obetalt och frivilligt engagemang, detta betyder att Birgitta har få möjligheter att försörja sig på den utbildning hon har, i alla fall på en mindre ort. I större städer där katolska friskolor finns skulle Birgitta kunna få möjlighet att försörja sig på sin utbildning, Birgittas intresse är främst som kateket.


För Elisabeth i mellanförsamlingen har trosundervisningens frivilliga och obetalda uppdrag i Sverige inneburit att hon, kanske till skillnad från i sitt hemland, kunnat få möjlighet att utvecklas och gestalta sin tro på ett tillfredsställande sätt. Maria uttrycker också denna tillfredsställelse som det innebär för henne att leda en verksamhet. Både Elisabeth och Maria har lagt fokus på ett ledarskap i församlingen, som är avgränsat, där församlingens behov och deras önskemål sammanfaller, de har precis som Birgitta också familj att ta hänsyn till. Birgitta säger också att hon i framtiden har behov av att leda färre verksamheter i framtiden för ett kunna känna sig mer tillfredsställd med det hon gör. De två ordenssystrarna är givetvis de mest signifikanta exemplen på en hängivenhet i de flesta verksamheterna, alla dygnets timmar ägnas åt församling och församlingsarbetet, det var också det valet de en gång gjorde när de ”kallades” att bli ordenssystrar.


Inledningsvis ställde jag frågan om Sveriges topprioritering av jämställdhet i samhället har haft någon påverkan på de katolska församlingarnas verksamheter. Ett exempel på det finns att hitta i skriften Enhet i mångfald. Den omfattar de frågor som var aktuella och diskuterades under Stockholms Katolska stifts 50-års jubileum 2003. Sammanställningen är baserad på de sex herdabrev som biskop Anders Arborelius skrev under detta år. Som en fördjupning till denna skrift ingår också ett antal frågor under varje rubrik, dessa är också tänkta att kunna användas för studiesyfte i församlingarna.


”Äktenskap som är jämställda har större chans att hålla, visar svensk statistik Hur arbetar vi i kyrkan med frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor?”


Detta citat är hämtat under rubriken ensam och tillsammans där utgångspunkten är familjens situation i vårt individualistiska samhälle. Ett problem som nämns i detta sammanhang är att så få gifter sig.
 Äktenskapet är ett sakrament och det är endast i äktenskap som sexualitet uppmuntras och erkänns i de katolska dokumenten. Genom ökad jämställdhet kan äktenskapets sakrament upprätthållas. Detta synsätt medför att arbeta för en ökad jämställdhet mellan könen förläggs till det privata i hemmen och inte i större utsträckning berör jämställdhet i andra områden. Jämställdhet i det offentliga livet berörs inte i dessa brev.


Män idag tar i större utsträckning del av sina barns liv. Vi har ju också en föräldraförsäkring som påbjuder det. I förlängningen kanske detta kommer att påverka män att mer aktivt engagera sig i sina och andra barns liv. I det statistiska materialet har jag funnit några män som ledare i barn och ungdomsaktiviteter. En man är kateket i stora församlingen och leder tillsammans med en ordenssyster de tre föräldrar som undervisar barnen på plats. Vidare så brukar också ungdomar, både tjejer och killar hjälpa till i undervisningen i stora församlingen. I mellanförsamlingen leder ytterligare en man trosundervisning. Och slutligen återfinns en man i lilla församlingen som initiativtagare till en ungdomsgrupp. Dessa kanske är de få undantag som bekräftar regeln? Men jag tror att detta också är en generationsfråga.


Genushistorisk forskning har visat att den samhällsordning vi har och har haft genom tiderna bygger på en särskiljning, mer eller mindre tydlig, mellan män och kvinnor där det generella mönstret är en manlig överordning och en kvinnlig underordning. Män har varit familjens försörj are i det offentliga medan kvinnor har tagit hand om hushåll och familj i det privata. Om man sätter in församlingarnas lekmannaledda verksamheter i detta mönster så finner man få män som ledare i aktiviteter på församlingsnivå. Min undersökning visar att det är i de övriga verksamheterna som har flest kvinnliga ledare och då i synnerhet i barn/ungdomsaktiviteter, socialpastorala och sociala samkväm av olika slag, alltså en slags förlängning av den privata kvinnliga sfären. Men kvinnor utövar ett ledarskap i stor utsträckning i alla verksamheter. Det är i församlingsrådet som resurser fördelas och där man gemensamt med kyrkoherden bestämmer och prioriterar församlingens verksamheter. Det finns intressekonflikter som består i att man har olika syn på vad som är viktigast att prioritera med de begränsade ekonomiska medel man har. För att kunna besluta i dessa frågor krävs att man kan nå någon form av samförstånd.

Hur församlingsråden kommer överens om prioriteringar beror inte bara av kyrkoherdens formella makt, utan även vilka engagemang som rådsrepresentanterna prioriterar för hela församlingen. Rådsrepresentanterna är både kvinnor och män i alla församlingar. Vill man visa på en underordning av kvinnor i lekmannaapostolatet måste man också undersöka på vilka andra ställen förutom i de enskilda församlingarnas verksamheter som katolska män leder och engagerar sig i, detta har inte ingått i min uppsats. Generellt församlingarna över engagerar sig män till största delen i kyrkoråd och ministrantverksamheter.


Under intervjun med ordenssystrarna Justina och Josefina uttrycker Justina att förvaltandet av de sju sakramenten som det centrala i katolsk lära och tro får för stort utrymme på bekostnad av annat. Hon menar att hela kyrkan är ett sakrament i sig självt. Justina ger en motbild på detta synsätt av vad det centrala i katolsk tro handlar om och hur den kommer till uttryck. Justina ställer hela det helgade livet i centrum där allt som livet innehåller utgör en helgad enhet. Det är i detta sammanhang som man kan förstå bilden av den heliga anden som en feminin kraft - hela det helgade livet hos var och en.


En av de saker som slagit mig mest är den överväldigande kvinnodominansen, jag hade förväntat mig kvinnomajoritet men inte att den var så stor. Paradoxen av att undersöka ett kvinnligt ledarskap blir att man lätt stirrar sig blind på kvinnors minoritet i organ där ekonomiska beslut skall tas och kvinnors dominans på nivåer under dessa. Detta mönster återfinns på många nivåer i samhället idag. En lösning på de strukturella mönstren är att kvinnor ska ta sig in i organisationer på alla samhälleliga nivåer för att jämställdhet skall uppnås. Vilket jag tycker är helt logiskt men om kvinnor ska in i traditionellt manliga domäner för att jämställdhet skall uppnås borde det också vara tvärt om att män då följaktligen tar del i de domäner som anses som traditionellt kvinnliga. Kvinnor är ingen klump med exakt samma önskemål och erfarenhet lika lite som män är det. Var och en är en egen unik individ, med olika erfarenheter av och i livet. Dessa kvinnor jag har intervjuat visar att verkligheten har många ansikten. Min förhoppning är att den här uppsatsen i viss mån även speglat detta.


Sammanfattning


Kvinnor leder verksamheter och representerar i råden i stor utsträckning i alla församlingarna. I de statistiska data framkommer att den största bredden av verksamheter som kvinnor är engagerade i återfinns i stora församlingen. Eftersom församlingen ligger i en storstadsregion så har den större möjligheter att tillgodose intresse och önskemål från lekmän, både kvinnor och män utifrån deras livssituation och förutsättningar. De flesta församlingarna i Sverige är medelstora och små. Mellanförsamlingen och den lilla församlingen i min undersökning uppvisar inte samma grad av organiserad struktur och bredd. Som exempel på ledarskap som finns i stora församlingen är tjänsten som ungdomskonsulent och de mera andliga/samtalsverksamheterna, två verksamheter som inte finns, varken i mellanförsamlingen eller lilla församlingen.

I både kyrko- församlingsråden i alla församlingarna är åldersgruppen 51-60 år den som har flest antal representanter, lägst antal representanter har åldersgruppen 31-40 år. Detta beror givetvis på att de flesta i yngre åldrar är upptagen med karriär och familjebildning. Noterbart är att i åldersgruppen 31-40 år är fler män än kvinnor med i kyrkorådet och vice versa i församlingsrådet. I ministrantverksamheterna och i de övriga verksamheterna har jag tyvärr


inte kunnat få tag på uppgifter om åldersfördelning, det troligaste är att de i stora drag följer samma åldersmönster.


I de allra flesta lekmannaledda verksamheter som församlingarna har, är kvinnorna i de flesta fall i majoritet. Undantaget är representationen i kyrkoråden, där kvinnors andel är ungefär 1/3. Majoriteten återfinns i församlingsråd, i ministrantengagemang och i övriga verksamheter. De övriga verksamheterna för lekmän omfattar dels det centrala i katolska kyrkans bas som trosundervisning och deltagande i mässa. Det omfattar också socialpastorala verksamheter, sociala samkväm och estetiska verksamheter. I synnerhet är det i socialpastorala verksamheter, sociala samkväm och barn/ungdomsaktiviteter som kvinnor till den absolut största delen är i majoritet. Det ledarskap i församlingarna som har den mest jämlika fördelningen män och kvinnor är i de estetiska och de andliga/samtalsverksamheterna.


De intervjuade kvinnorna i min undersökning har en mångkulturell bakgrund. Ordenssystrarna är ifrån Sydamerika, en kvinna är ifrån Östeuropa, två är uppvuxna i Sverige och ytterligare en kvinna är ifrån norra Europa. Alla är uppväxta i en katolsk familj förutom en svenska som är konvertit. De har alla ett starkt engagerade i församlingarna och är väl förankrade i det svenska samhället.


De verksamheter i församlingarna som försöker att förnya sig i andra former för att nå ut till fler har till största delen kvinnliga ledare. Det är främst inom barn/ungdomsaktiviteter och inom socialpastorala verksamheter som detta nyskapande äger rum. Mellanförsamlingen uppvisar här ett annat mönster mot den stora församlingen och den lilla församlingen. De saknar för närvarande mer nyskapande och socialpastorala verksamheter. De har också minst antal ministranter. Det kan finnas många anledningar till detta, men två tror jag är av stor betydelse. För det första verkar den förra kyrkoherdens ledarskap inte ha uppmuntrat till nya delaktigheter för lekmän. För det andra saknar de tillgång till ordenssystrar som med stor kunskap kan entusiasmera och leda många verksamheter.


Fyra av de intervjuade kvinnorna leder och är engagerade i fler än en verksamhet. Lilla församlingen utmärks först och främst av detta. De har också den största majoriteten av kvinnor i alla verksamheter. Ledarskapet utmärks där av ett icke hierarkiskt ledarskap, där ordenssystrarna är de drivande. Det är också tack vare dem som det socialpastorala arbetet är av så stor vidd. Ordenssystrarnas ledarskap bygger på att organisera, planera, entusiasmera samt att utföra även det praktiska arbetet tillsammans med andra kvinnor. I en liten församling med stora behov är ett platt ledarskap en förutsättning för att kunna hålla verksamheter vid liv. Det är detta som ordenssystrarna med stor kunskap utför både i yrkeserfarenheter och språkkunskaper, ett långt liv i den katolska gemenskapen och den starka tron som en gång fick dem att ”bli kallade.”

Där kvinnor väljer att leda en verksamhet är de just i den åldern då man gör karriär och bildar familj och har därför inte samma möjlighet att lägga ner för mycket tid. Ett undantag är den intervjuade kvinnan i lilla församlingen som är involverad i de flesta verksamheterna samt har familj och ett arbete i församlingen som kanslist. Hon har både erfarenhet och utbildning från sitt hemland att leda verksamheter i katolsk regi. Hon har däremot inte möjlighet att i Sverige kunna försörja sig på sin utbildning, trosundervisningen bygger i Sverige på frivilliga och obetalda engagemang. Hon uttrycker också en frustration i att inte räcka till, sin kunskap till trots och funderar på att i framtiden rikta in sig på färre verksamheter. Att verksamheterna är obetalda och frivilliga kan både sätta gränser för kvinnor som det likaså kan det innebära möjligheter för andra.


Att verksamheterna är obetalda och frivilliga kan både sätta gränser för kvinnor som det likaså kan det innebära möjligheter för andra. Jag har också funnit att församlingens lekmannaledda verksamheter följer ett generellt genusmönster. Det är väldigt få män som leder de verksamheter som genom historien är och har varit en kvinnlig privat sfär, det vill säga socialpastoralt arbete på fältet, ordnande av sociala samkväm samt barn/ungdomsverksamheter. Alltså ett slags isärhållande, men kvinnor har numera samma rätt som män att engagera sig i alla verksamheter. Något som de också gör i stor utsträckning. Intressekonflikter som kan uppstå i församlingarna handlar om hur resurserna fördelas och vad som prioriteras, denna fördelning sker i församlingsråden där både kvinnor och män representerar församlingsmedlemmarna. Det är mot denna bakgrund som ordenssystrarnas bild av den heliga anden som en feminin kraft - hela det helgade livet hos var och en, kan förstås. Där hela kyrkan som ett sakrament i sig självt är det centrala i katolsk tro, där allt som livet innehåller utgör en helgad helhet och där det ena inte är viktigare än det andra.


I det statistiska materialet har jag funnit att män är engagerade i kyrko- och församlingsråd och i ministrantverksamheter. Jag hittar några få män som är aktiva i trosundervisning och som initiativtagare till ungdomsgrupp. Detta, menar jag, är en svag men ändå möjlig påverkan av Sveriges jämställdhetsideal, där föräldraförsäkringen påbjuder ett ökat ansvar för barn och hem. Diskussion om jämställdhet mellan män och kvinnor uppmuntras också i de herdabrev som är en sammanställning av de frågor som lyftes fram under Stockholms Katolska Stift 50-års jubileum 2003. En viktig synpunkt var just att det i svensk statistik gick att påvisa att jämställda förhållanden har större chans att hålla. I vilken utsträckning detta kommer att betyda fler engagerade män i barn och ungdomsengagemang kan bara framtiden utvisa, möjligen är detta en generationsfråga.
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