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Abstract 

 
 

In the town of Södertälje, a great number of ecclesiastical denominations are represented, a majority 

of which with roots in the Middle East. To a person attending several various Christian services at 

many different churches, the diversified ecclesiastical scene offers many similarities among the 

different denominations, as well as many differences between them. 

An obvious difference is the view of ministry. In the Church of Sweden women may be ordained, 

whereas this is not possible in the Chaldean-Catholic Church or the Syrian-Orthodox Church. This 

paper describes how some ordinary worshippers, members of the Chaldean-Catholic Church or the 

Syrian-Orthodox Church, look upon their own religious practices in view of the fact that they belong 

to minority denominations in a secularized society in which the Church of Sweden is the major 

church. 

This paper has a Theological as well as a Sociological perspective, since these two perspectives 

have a reciprocal effect on each other regarding the creating of identities of both informants and 

churches. An important aspect of this paper is the informants’ view of the relationship between 

priesthood and gender. It will be obvious that the informants’ opinions of who may be allowed to 

take Holy Orders depend more on the person’s eligibility than on gender, irrespective of traditions 

in their denominations. In spite of the fact that women are not ordained in either of the churches 

dealt with in this paper, the informants hold the view that this may change with time. Instead, they 

mean that this is one in a row of adaptations that should be carried out by their churches, in order 

for them to be able to continue to exist in Södertälje and to achieve an ongoing increase in numbers. 

However, the question of priesthood and gender is complicated, partly due to traditions in their 

home countries, but also since the bodies of men and women, respectively, are regarded differently 

in Orthodox theology, not least so in comparison with that of the Church of Sweden. 

In this paper the informants also express questions arisen from encounters between their 

respective home countries and Sweden. Primarily, those questions are about the possible effects 

that may occur when ecclesiastical traditions meet secular values. That affects the informants’ views 

of culture and nationality, as well as the meaning of being an individual in a group, profoundly 

marked by church traditions in a society as individualistic as Sweden. 
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Sammanfattning 

 
 

I Södertälje finns ett stort antal kyrkliga samfund representerade, flertalet med rötter i Mellanöstern. Det 

kyrkliga landskapet medför att det för den kyrkobesökare som rör sig i flera olika kyrkorum, är lätt att 

upptäcka många likheter mellan de olika kyrkliga samfunden, men också flera skillnader. En påtaglig 

skillnad är synen på prästämbetet. I Svenska kyrkan kan kvinnor vara präster, medan detta inte är möjligt 

i Kaldeisk-katolska kyrkan eller i Syrisk-ortodoxa kyrkan.  

  Den här uppsatsen handlar om hur några vanliga gudstjänstdeltagare, medlemmar i Kaldeisk-katolska 

kyrkan eller Syrisk-ortodoxa kyrkan, ser på de egna kyrkotraditionerna och -praktikerna i ljuset av att 

vara minoritetskyrkor i ett sekulärt samhälle där Svenska kyrkan är majoritetskyrka. Uppsatsen har ett 

teologiskt såväl som ett samhällsorienterat perspektiv. Anledningen till det är att dessa två perspektiv har 

en ömsesidig påverkan på varandra beträffande informanternas - och kyrkornas - identitetsskapande. 

En viktig ansats i uppsatsen är vilken syn på relationen prästämbete och kön informanterna ger uttryck 

för. Uppsatsen visar att informanternas uppfattning om vem som kan vigas till präst är mer beroende av 

personlig lämplighet än av kön, oaktat att de kyrkotraditioner de tillhör säger något annat. Trots att kvinnor 

inte vigs till präster i någon av de kyrkor som uppsatsen belyser, menar informanterna att det på sikt inte 

alls skulle vara en omöjlighet. Det är istället en i raden av anpassningar som de menar att deras kyrkor 

bör göra, för att fortsätta att leva och verka i Södertälje och för att tillväxten av medlemmar ska vara god. 

Dock visar det sig att frågan om prästämbete och kön inte är okomplicerad. Det beror dels på traditioner 

från hemländerna, men också på att mannens och kvinnans kropp betraktas på olika sätt i ortodox teologi, 

inte minst jämfört med Svenska kyrkans teologi.  

I uppsatsen ger informanterna också uttryck för frågor som har väckts genom mötet mellan deras 

respektive hemländer och Sverige. Främst handlar detta om vad som kan hända när kyrkliga traditioner 

möter sekulära värderingar. Detta påverkar deras syn på såväl kultur och nationalitet som vad det innebär 

att vara individ i en grupp, som starkt präglas av kyrkliga traditioner, i ett samhälle som är så 

individcentrerat som Sverige.  

 

Sökord: ämbetssyn, kvinnor som är präster, kyrka, Svenska kyrkan, Södertälje, multikyrklig, 

ekumenik, katolicitet, kyrkotraditioner, kyrkopraktiker, ecklesiologi, ecklesiologisk identitet, 

teologisk identitet, intersektionell identitet, Kaldeisk-katolska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, S:t 

Afrem, S:t Jacob av Nsibin, S:t Maria kulturcenter, Hovsjö, Geneta, utlandskyrka
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1 Inledning 
 

Vi sitter runt bordet på jobbet, invid köket, på vår arbetsplats i Södertälje. Var och en har sin matlåda. 

Några av dem innehåller falukorv med makaroner, köttbullar och andra rätter som vi ofta betraktar 

som typiskt svenska. Men desto fler innehåller dolma, hummus, baba ganoush och tabbouleh – rätter 

som vi ofta förknippar med Mellanöstern. Matlådorna avspeglar vår bakgrund, vi som delar en 

måltidsgemenskap. Över bordet delar vi ibland också stort och smått om våra egna liv, det utanför 

jobbet. De flesta vet att jag läser till präst i Svenska kyrkan. En av mina kollegor, en äldre man från 

ett land i Mellanöstern, sitter ofta ganska tyst under de här ”runda-bords-samtalen”, men jag vet att 

han lyssnar aktivt och registrerar. Plötsligt säger han: ”Annica – när får jag kyssa din hand?” Jag 

förstår inte frågan, skrattar, tittar på honom och svarar med ett leende: ”Aldrig? Varför skulle du 

kyssa min hand?” De andra skrattar också, även han. Så svarar han: ”för att vi gör så med präster, i 

min kyrka. Så jag undrar alltså: när blir du färdig präst?” 

Den här typen av samtal är grunden till denna uppsats. Södertälje har under de senaste decennierna 

blivit ett nav för många kyrkor med rötter i Mellanöstern, och refereras ibland till som ”Mesopotälje”, 

”Sveriges Jerusalem” eller ”De orientaliska kristnas huvudstad”.1 Det har blivit en plats där många 

kyrkor geografiskt sett finns, men inte alltid möts, och där de kristna traditionerna ser tämligen olika 

ut för respektive kyrka. Trots att det står i Bibeln att vi alla är ett i Kristus, är det mycket som skiljer, 

ibland på sätt som provocerar, inte minst beträffande vem eller vilka som har tillträde till 

prästämbetet.2 Det intresserar mig. Jag är nyfiken på vad som händer, när stora kyrkor i olika kristna 

traditioner etablerar sig i ett sekulariserat samhälle, där Svenska kyrkan alltjämt är majoritetsyrka. 

Hur påverkas livet av att traditionella, kristna värderingar möter en sekulär syn på äktenskap och 

skilsmässa? Kan man som syrisk-ortodox eller kaldé ta emot nattvard, eller låta döpa sitt barn av en 

präst som är en kvinna? Jag vill veta hur vanliga gudstjänstdeltagare i Södertälje betraktar sina 

respektive kyrkotraditioner och -praktiker i ljuset av att leva just på denna multikyrkliga plats.3 Jag 

har intervjuat fyra individer som tillhör Kaldeisk-katolska kyrkan eller Syrisk-ortodoxa kyrkan i 

Södertälje. Jag är helt enkelt intresserad av just dessa personers unika syn på frågan, utifrån deras 

bild av Södertälje 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Arentzen, T. 2016:112 och Sandvik, H. 2016:69 
2 Bibel 2000. Galaterbrevet kapitel 3, vers 28 
3 Sundkvist, A. 2017:6 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett urval av gudstjänstdeltagare i Kaldeisk-katolska 

kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan, synliggöra deras uppfattningar om relationen mellan 

prästämbete och kön, om att leva i ett sekulärt samhälle med Svenska kyrkan som 

majoritetskyrka, och hur det påverkar deras sätt att betrakta den egna kyrkotraditionen.  

  
Detta kommer att behandlas i följande frågor:  

 

1. Vilka uppfattningar om relationen prästämbete och kön beskrivs av uppsatsens informanter? 

 

2. På vilket/vilka sätt beskriver informanterna att de har påverkats av att leva i ett sekulärt 

samhälle, med Svenska kyrkan som majoritetskyrka, i fråga om deras inställningar till 

anpassning av gudstjänstfirande och/eller kyrkotraditioner? 

 

 

1.2 Motivering av ämnesval 
 

Forskningsdisciplinen ecklesiologi handlar enkelt uttryckt om kyrkosyn och kyrkopraktiker.4 Med 

uttrycket ”kyrkopraktiker” menar jag hur gudstjänstdeltagare gör när de firar gudstjänst, utifrån den 

bakomliggande kyrkosynen. Ecklesiologi kan således innefatta både vad kyrkan är och borde vara, 

men också vad kyrkan talar om att den ska göra och vad den faktiskt gör, utifrån hur dess medlemmar 

tänker, tycker och handlar.5 Det kan vara såväl kyrkopraktiker, som vilken tid på året kyrkliga 

högtider infaller. Kyrkliga högtider, till exempel påsk, styr i hög grad det sekulära samhällets årsrytm 

beträffande skollov och röda dagar, men firas vid olika tidpunkter i olika samfund. Vad gör det med 

en gudstjänstdeltagares kyrkosyn när denne möter präster som är kvinnor i Svenska kyrkan, när den 

kyrka man tillhör inte viger kvinnor till präster? På vilka sätt kan en persons identitetsskapande i 

vuxen ålder påverkas, när den kyrkotradition som man betraktar som norm inte stämmer överens med 

värderingar i det sekulära samhälle man lever i? Jag vill helt enkelt fånga något av det som Jonas 

Ideström kallar att vara kyrka, det vill säga, grundläggande frågor om kyrkans identitet och uppdrag 

i relation till en märkbar och konkret verklighet.6  

För att ecklesiologin ska utvecklas som ett fungerande forskningsfält, där empiriskt material och 

konkreta erfarenheter ska få en inte bara jämförande, utan framträdande roll i det teologiska studiet 

av vad det är att vara kyrka menar Ideström att forskningsmetoder från andra discipliner, såsom 

samhällsvetenskap och beteendevetenskap måste prövas och utvecklas.7 Denna uppsats är ett 

blygsamt försök att testa forskningsmetoder som har utvecklats i samhällsvetenskapliga discipliner, 

i en ecklesiologisk kontext. För att få grepp om vad det är att vara kyrka avser ecklesiologin alltså 

                                                 
4 Brodd, S-E. 2015:12-14 
5 Ideström, J. & Löf Edberg, G. 2018:12  
6 Ideström, J. 2015a:17 
7 Ideström, J. 2015a:18-20 
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att undersöka vilka gudstjänstdeltagarna är, vad de gör och hur det de gör stämmer överens med vad 

kyrkan officiellt uttrycker i formella dokument som till exempel kyrkoordning och motsvarande.8 

Denna uppsats faller inom ramen för ecklesiologi eftersom den handlar om brytpunkten mellan vad 

kyrkan och dess gudstjänstdeltagare säger att den gör och hur gudstjänstdeltagare gör i praktiken, 

såväl i kyrkorummet som i civilsamhället.  Uppsatsen har därför både ett teologiskt och ett 

samhällsorienterat perspektiv. Kort sagt handlar det om att vara en form av utlandskyrka9 i ett sekulärt 

samhälle där Svenska kyrkan är majoritetskyrka. 
 

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsen utgår från det faktum att det är en formell skillnad i kyrkotraditioner och syn på 

prästämbete och kön mellan Svenska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan och Kaldeisk-katolska kyrkan. 

Uppsatsen kommer enbart att fokusera på enskilda individers uppfattning om frågan, och gör inte 

anspråk på att presentera en generell uppfattning hos de kyrkor som presenteras. Urvalet av kyrkor 

har skett på grundval av att det har varit lätt att komma i kontakt med just de här informanterna, och 

de tillhör just dessa kyrkor. Dock har jag som uppsatsförfattare ett särskilt intresse för kyrkopraktiker 

i kyrkor med rötter i Mellanöstern, och som finns representerade i Södertälje. Därför behandlas i 

uppsatsen inte kyrkor som traditionellt sett brukar benämnas som ”frikyrkliga”, det vill säga, 

protestantiska kyrkor som har bildats under svensk statskyrkoperiod.10 Ej heller behandlas kyrkor 

som har bildats i andra nordiska länder, eller kyrkor av bysantisk tradition.11  

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsens första kapitel redogör för uppsatsens syfte, frågeställningar, metod, material och 

teoretiska ramverk. I det första kapitlet redogörs också för avgränsningar, begreppsförklaringar, 

aktuellt forskningsläge och på vilket sätt uppsatsen knyter an till detta. I det andra kapitlet tecknas 

bakgrundsbilder för att sätta in läsaren i det sammanhang som uppsatsen behandlar aspekter av. 

Därför ingår en kortare redogörelse av Syrisk-ortodoxa kyrkan och Kaldeisk-katolska kyrkan såsom 

dessa beskrivs i litteratur och andra sekundärkällor som hemsidor och föreläsningsmanus, med fokus 

på hur förhållandet mellan prästämbete och kön ser ut i respektive kyrka. I det tredje kapitlet 

presenteras det empiriska materialet tematiskt utifrån vad som har framkommit i intervjuerna. Detta 

material analyseras sedan utifrån det teoretiska ramverket. Det fjärde kapitlet redogör för hur 

forskningsfrågorna besvaras. I detta kapitel förs även en sammanfattande diskussion utifrån vad som 

har framkommit i undersökningen. Det femte och avslutande kapitlet är en sammanställning av 

referenser samt bilagor bestående av intervjufrågor, informationsbrev samt det samtycke som 

informanterna har undertecknat. 

 

                                                 
8 Holmberg, A. 2019:15-16 
9 Helgesson Kjellin, K. 2015:1-3 
10 Halldorf, J. 2018:239f 
11 Arentzen, T. 2016:22ff 
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1.5 Begreppsdefinitioner 
 

Begreppet kyrka låter sig inte beskrivas på ett entydigt sätt.12 En definition är att kyrka är 

gemenskapen mellan de människor som samlas i tro på Jesus Kristus.13  Enligt andra definitioner 

avses med ordet kyrka såväl samfund som byggnader.14 I uppsatsen använder jag ordet kyrka i 

betydelsen samfund. När jag menar kyrka som en byggnad använder jag ordet kyrkorum. Samfund 

definieras som en fast organiserad religiös gemenskap.15 Med uttrycket kyrkligt samfund menar jag 

”en fast organiserad kristen gemenskap”.  

Med begreppet utlandskyrka menar jag ett kyrkligt samfund som är etablerad utanför det lands 

gränser, där den en gång i tiden har uppstått.16 I uppsatsen använder jag det för att beskriva en kyrka 

som lever och verkar i ett annat land än det land den en gång har grundats i, och att det påverkar dess 

kyrkliga praktiker på olika sätt.  

Kyrkopraktik definieras som hur den kristna gemenskapen förstår sig själv och låter sig formas i 

ljuset av den bakomliggande kyrkosynen.17 I uppsatsen använder jag begreppet för att beskriva hur 

gudstjänstfirare gör när de firar gudstjänst. Med kyrkotradition menar jag vilka traditioner som är 

typiska i en viss kyrkas teologi. Ordet gudstjänst används i uppsatsen som uttryck för hur människan 

gestaltar sin Gudsrelation,18 och gudstjänstdeltagare avser personer som firar gudstjänst i en särskild 

kyrka. Med församling menar jag den geografiska del av Södertälje som en viss församling utgör, 

t.ex. S:t Afrems församling i stadsdelen Geneta i Södertälje. Jag använder uttrycket den 

gudstjänstfirande församlingen när jag hänvisar till en grupp av personer som regelbundet besöker 

ett visst kyrkorum för gemensam gudstjänst.19  

Begreppet multikyrklig är inget vedertaget begrepp, men jag använder det för att beskriva den rika 

flora av kyrkor som finns representerade inom ett begränsat geografiskt område, t.ex. i Södertälje.20  

Liturgik definieras som vetenskapligt studium av kristen gudstjänst.21 Termen liturgi används i 

ortodoxa och österländska kyrkor för gudstjänst med nattvard. I västerländska kyrkor kallas 

gudstjänst med nattvard för ”mässa”.22 I uppsatsen används termen liturgi för att beskriva den 

gudstjänsttradition som följs i en viss kyrka. Begreppen teologi och ecklesiologi används ofta 

synonymt, men deras betydelse överlappar inte helt varandra, eftersom teologi är ett vidare begrepp. 

Jonas Ideström formulerar det som att ”all ecklesiologi är teologi, men all teologi är inte 

ecklesiologi”.23  

                                                 
12 Ideström, J. & Linde, S. 2017:3 
13 Martling, C-H. 2006:24 
14 Eek, J. 2013:24 
15 Hemsida Nationalencyclopedin: https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samfund (besökt 2019-12-01) 
16 Helgesson Kjellin, K. 2015:4, 21 
17 Holmberg, A. 2019:24 
18 Edgardh, N. 2010:205 
19 Edgardh, N. 2010:68 
20 Sundkvist, A. 2017:6 
21 Fallberg Sundmark, S. 2018:7 
22 Arentzen, T. 2016:30 
23 Ideström, J.  2015a:19 
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1.6 Forskningsläge 
 

Att undersöka diskrepansen mellan en kyrkas uppfattning om vad den är, och hur dess medlemmar i 

praktiken agerar, fordrar att jag säger något om rådande forskningsläge. Jag har inte hittat något som 

direkt anknyter till min uppsatsidé, men ganska mycket som handlar om hur Svenska kyrkan påverkas 

av det svenska samhällets förändring under de senaste decennierna. Kristina Helgesson Kjellins 

reflektionsmaterial I ständig förändring – ett reflektionsmaterial om svenskhet, identitet och kristen 

tro (2015) fokuserar på församlingar i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och hur det att vara 

”svensk” utomlands både kan förstärkas av den omgivande kontexten, och påverkar sättet att betrakta 

”den andre”. Helgesson Kjellin menar att igenkänning och trygghet kan kopplas till nationell 

tillhörighet. Denna uppsats utforskar ett liknande område – nämligen att vara invandrad till Sverige, 

tillhöra en minoritetskyrka och ha sökt sig till Södertälje på grund av igenkänning och trygghet hos 

både landsmän och kyrka. Kyrkan är i detta sammanhang ofta både kulturbärare, språkbärare, 

traditionsbärare och framför allt en social arena. Uppsatsen kompletterar Helgesson Kjellins 

reflektionsmaterial genom att utgå från ett liknande antagande, men fokusera på vad nationell 

tillhörighet och igenkänning kan betyda när man är invandrad till Sverige och hur det påverkar ens 

sätt att både betrakta ”den andre” och att ta intryck från sin omgivning i den grad att kyrkopraktiker 

påverkas.  

Andreas Holmbergs avhandling Kyrka i nytt landskap (2019) handlar om levd ecklesiologi i 

Svenska kyrkan. Holmberg utgår från två antaganden om ecklesiologi i Svenska kyrkan. Dels att 

ecklesiologi skapas och formas lokalt i enskilda kyrkor i samspel mellan kyrkans anställda, 

förtroendevalda och den gudstjänstfirande församlingen. Dels att ecklesiologi uttrycks i såväl ord 

som i praktiker, artefakter, ting och traditioner i lokala kyrkor. Holmberg fokuserar på hur 

kyrkobyggnader och församlingar tillhöriga Svenska kyrkan påverkas av den lokala kontext i vilken 

de verkar. Min uppsats fokuserar på ett liknande område, men utgångspunkten är den omvända – 

nämligen hur församlingar tillhöriga ortodoxa och östkyrkliga kyrkor på ett lokalt plan påverkas av 

att verka i ett sekulärt samhälle, där Svenska kyrkan är majoritetskyrka och alltjämt är närvarande, 

och där interaktion med Svenska kyrkan sker på både formella och informella plan.  

Thomas Arentzens bok Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (2016) är en genomgång och 

sammanställning av olika kyrkor med rötter i Mellanöstern som nu är etablerade i Sverige. Flera av 

dem har sina ärkebiskopssäten just i Södertälje. Boken ger mycket information för den som vill lära 

sig mer om historia, praktiker och traditioner i ortodoxa och österländska kyrkor, men fokuserar 

enbart i liten utsträckning just hur dessa kyrkor påverkas av att befinna sig i Sverige, där de alltså har 

funktionen av att vara kyrka i utlandet. Arentzen skriver att mer forskning behöver ske på området. 

Denna uppsats är inte ett försök att ta vid i den uppmaningen, men väl ett försök att belysa en liten 

del av detta, enligt Arentzen, relativt outforskade fält. En fråga som uppsatsen behandlar är frågan 
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om prästämbete och kön. I Arentzens bok behandlas denna fråga inte alls, eftersom de samfund 

Arentzen redogör för inte viger kvinnor till präster, och Arentzen skriver inte explicit om hur dessa 

samfund ställer sig till den ämbetssyn som Svenska kyrkan har, även om samfunden per se är mycket 

tydliga med sin egen ämbetssyn.  

Jonas Ideströms avhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med 

exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg (2009) bör också nämnas, eftersom den behandlar hur en 

kyrkas identitet och självbild påverkas av dess kontext i ett sammanhang där många boende i 

territorialförsamlingen inte är medlemmar i Svenska kyrkan, utan ofta har rötter i andra kyrkliga 

samfund, men alltjämt utgör en stor del av den gudstjänstfirande församlingen. För de kyrkor jag 

undersöker är situationen snarare sådan, att det enbart är ett fåtal gudstjänstdeltagare som inte är 

tillhöriga den församling där kyrkobyggnaden ligger. Dock påverkas kyrkliga praktiker såväl som 

traditioner av att leva och verka i områden som geografiskt sett är indelade i svenskkyrkliga 

territorialförsamlingar. Att vara Kaldeisk-katolsk kyrka eller Syrisk-ortodox i Södertälje innebär att 

anpassa sig till en verklighet där många tillhöriga antingen inte kan svenska, och/eller inte kan det 

språk på vilket gudstjänsten firas. Det har också något att göra med kyrkans självbild och identitet.  

Slutligen bör nämnas Håkan Sandviks artikel ”Att bära en tung börda mot framtiden” i boken 

Våga möta – kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa av Pernilla Myrelid och Andrew Wingate 

[red.] (2016). Artikeln behandlar hur många kyrkor med gemensamma rötter i Mellanösterns tidiga 

kristendom under de senaste decennierna har etablerat sig i Södertälje. Sandvik kallar detta för 

”kyrkornas mosaik”.24 Med det menar han att något händer med såväl kyrkopraktiker, med 

församlingsmedlemmars värderingar och beteenden och med styre och förtroendevalda i kyrkorna på 

ett lokalt plan när kyrklig tradition möter sekulära värderingar i det svenska samhället. Ofta har man 

organiserat livet i Södertälje på ett sätt som liknar det sätt man har levt på i hemlandet. Det har ansetts 

viktigt att hålla samman gruppen för att bevara den tradition man kommer från, för att – menar 

Sandvik - inte assimileras in i det sekulära svenska samhället. Det innebär en stark social kontroll.25 

Sandvik nämner också den konflikt som kan uppstå mellan generationer när ungdomar på samma 

gång är del av flera parallella kulturer, men ändå inte riktigt hör hemma i någon av dem. I min uppsats 

berörs några av de frågorna, genom enskilda röster som på olika sätt har erfarenhet av att vara del av 

mötet mellan tradition och modernitet på ett lokalt plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Sandvik, H. 2016:63 
25 Sandvik, H. 2016:67 
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1.7 Metod och material 
 

I detta avsnitt redogör jag för de metoder jag har använt och hur jag har hittat material till uppsatsen. 

Uppsatsen bygger på kvalitativ datainsamling, i kombination med studier av skrivet material om 

respektive kyrka. Materialet tolkas hermeneutiskt i så motto att min tolkning sker både utifrån texter, 

informanternas svar och mina egna erfarenheter och kunskaper.26 Det innebär att tolkning av samma 

material skulle se annorlunda ut om jag skulle göra om studien om några år, eftersom jag då sannolikt 

skulle bära med mig fler erfarenheter. I hermeneutisk tolkning får det unika stor betydelse. 

Förståelsen av ett skeende är en process där lagbundenheter, alltså där något enskilt förklaras vara i 

överensstämmelse med något generellt, bygger på det undersöktas egen horisont.27 Studier av social 

mänsklig verklighet kan aldrig göras utifrån helt värderingsfria förutsättningar, vilket jag måste 

beakta vid val av denna forskningsmetod.28 Som kvinna, blivande präst, född, uppvuxen och 

yrkesarbetande i Södertälje är det oundvikligt att min egen förförståelse färgar tolkningen.29 Dock 

ser jag inte detta som något som påverkar uppsatsens trovärdighet.30 Med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverk som jag har skapat, har jag strävat efter att göra så sakliga tolkningar som möjligt. 

De metoder jag använder är vedertagna i samhällsvetenskaplig forskning, och har under senare år 

kommit att inlemmas i ecklesiologisk forskning.31 Min uppsatsundersökning kan anses vara en del 

av den forskning som skrivs fram och reflekteras kring i samma ögonblick som den sker. Fahlgren 

och Ideström har valt att uttrycka detta som forskning som sker ”in the trenches”, i min fria 

översättning ungefär: ”att beskriva den upplevda verkligheten från verkstadsgolvet samtidigt som 

verksamheten pågår”.32   

Uppsatsen har en abduktiv ansats, som kan förstås som en växelverkan mellan empiri och teori, 

där materialet påverkar teoribildningen vartefter forskningsarbetet fortskrider. Utgångsläget är att 

samla material för att försöka se mönster i materialet, och utifrån det forma ett teoretiskt ramverk. 

Jag har valt metoden, då jag tror att den gör mest rättvisa åt mitt forskningsmaterial, med vetskapen 

om att den är både tidskrävande och kan vara svår att få grepp om.33 I mitt arbete har det handlat om 

att jag inledningsvis hade en tydlig bild av vad jag trodde att min uppsats skulle handla om, men 

verkligheten, så som jag mötte den hos mina informanter, visade något annat. Jag ville skriva om hur 

informanterna betraktar frågan som prästämbete och kön, så som de möter den i Svenska kyrkan och 

i ljuset av att det i ortodoxa och österländska kyrkotraditioner är oförenligt att vara kvinna och präst. 

Jag ville veta om de ansåg att sakramenten dop och nattvard hade samma ”giltighet” för dem, om 

dessa förvaltades och utfördes av en präst som är en kvinna. Jag trodde att informanterna skulle svara 

                                                 
26 Stausberg, M. & Engler, S. [red.], 2014:275-282 
27 Liedman, S-E. 1998:141 
28 Ideström, J. 2009:14-15 
29 Gustavsson, B. [red.] 2004, kap. 6 
30 Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003:28-29, 47-48, 125-126  
31 Mannion, G. 2015, s.xi-xiii 
32 Ideström, J. 2015b:123f 
33 Ideström, J. 2009:14-23 
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att de höll med om sin kyrkas formella hållning i frågan om prästämbete och kön, och att de inte 

skulle ha reflekterat särskilt mycket över det. Den fördomen kom snabbt på skam. Informanterna 

svarade mycket reflekterat på frågan som prästämbete och kön, men ledde ganska snart in samtalet 

på andra frågor, som handlar om hur de betraktar sina egna kyrkotraditioner, när de möter det sekulära 

samhällets syn på till exempel kvinnors underordning, varför påsk firas vid olika tidpunkter i 

respektive kyrka och det sekulära samhällets - och Svenska kyrkans – syn på äktenskap och 

skilsmässa. Det var ny kunskap för mig och det ställde min uppsatsidé på ända. Jag tvingades därför 

inse att uppsatsen också kom att beröra stora förändringsrörelser och identitetsprocesser och förstod 

att den måste handla både om teologiska frågor och ”samhällsfrågor” som informanterna bär på, när 

den norm de känner sedan innan, och som beror på uråldriga kyrkotraditioner, utmanas av värderingar 

i det sekulära samhället. I den processen mejslades teoribildningen fram, och kom att bygga på 

metoder från både teologisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det var alltså inte tänkt från början 

att uppsatsen skulle ha två perspektiv.  

   Materialet utgörs främst av djupintervjuer. För att få mer kunskap om de kyrkor jag studerar har 

jag läst in mig på litteratur som beskriver respektive kyrka. Min idé är att genom 

metodtriangulering,34 alltså, genom att kombinera olika metoder för materialinsamling, se om 

kyrkopraktiker går till i informantens upplevda verklighet, som de beskrivs i formella dokument och 

andra sätt som respektive kyrka framställs på.  En utmaning när man arbetar med djupintervjuer i 

abduktiv metod är att det initialt inte finns en tydlig teoretisk ram att utgå från. Detta påverkade mina 

frågeställningar i realtid och jag märkte att jag ibland famlade efter vad jag ville veta. När det som 

jag trodde skulle vara en provocerande fråga inte visade sig vara det, var jag tvungen att snabbt tänka 

om i mina resterande frågeformuleringar och samtidigt nogsamt lyssna in vilka frågor informanterna 

själva lyfte och ville utveckla, kopplat till mina frågor. På så sätt har deras frågor både fört samtalet 

framåt, och påverkat vad uppsatsen har kommit att handla om.35  

Genom intervjuerna har jag velat synliggöra informanternas individuella uppfattningar och 

tankegångar i frågan om prästämbete och kön, men också vem de menar har makt att bestämma i 

kyrkorummet, och vems kyrkorummet egentligen är, eftersom jag tror att de tre frågeställningarna 

hänger samman. I intervjumaterialet finns också frågor som informanterna har ställt till mig, och som 

de vill ha svar på, men som jag inte hade tänkt på innan. På det viset har informanternas motfrågor 

fört diskussionen framåt. Genom att jag i frågeställningarna använde termer och uttryck som jag är 

van vid och förstår innebörden av, riskerade jag att styra informanternas svar i en viss riktning.36 

Ganska snart medvetandegjordes jag om detta misstag, eftersom informanterna frågade när de inte 

                                                 
34 Johannessen, A. & Tufte, P.A. 2003:77 
35 Norman, K. 1996:168-178 
36 Watkins, C. 2015:152 
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förstod. På så vis har informanterna lett samtalet, medan jag fick improvisera frågeformuleringarna 

för att få reda på vad jag ville veta, utan att styra informanterna för mycket.    

I uppsatsen har jag strävat efter få veta något om informanternas unika uppfattningar. Därför ska 

åsikter och ställningstaganden som framkommer i intervjuerna inte anses vara representativa för 

kyrkorna som helhet. För att kunna teckna en bild av informanternas uppfattningar behövde jag få en 

egen förståelse av deras berättelser och erfarenheter. I och med att de tillhör olika kyrkor har jag fått 

flera kompletterande bilder, vilket har gett fler perspektiv på samma frågor.37   

Urvalet består av fyra individer som är tänkta att vara röster från de kyrkor jag är intresserad av. 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval eftersom jag redan innan hade kontakt med dessa personer genom 

mitt arbete.38 Samtliga tackade ja till att intervjuas. Det har slumpat sig så att informanterna är i olika 

åldrar, har olika kön och har bott olika länge i Sverige. Det var alltså inte ett medvetet val, men det 

kan eventuellt påverka hur informantens ser på sin egen ”kyrka i utlandet”, som ju dessa kyrkor de 

facto är.39 

Djupintervjuerna är av semistrukturerad karaktär med öppna frågor.40 Alla har fått samma frågor, 

men följdfrågorna har varierat utifrån hur respektive informant har svarat. Tanken har varit att 

intervjuerna ska vara ett samtal snarare än en regelrätt fråga-svar-intervju. Informanterna refereras 

till genom bibliska namn som inte påminner om deras egna namn. De har informerats om uppsatsens 

syfte, sin roll i studien samt om individskyddskravet och dess innebörd.41 I ett följebrev med 

samtycke har jag informerat om hur datainsamlingens resultat ska användas och samtliga har 

samtyckt till detta.42  Intervjuerna har spelats in med appen ”Inspelaren” för Ipad, sparats i MP3-

format och transkriberats. Samtliga informanter har ett annat modersmål än svenska, men talar 

svenska obehindrat, varför intervjuerna genomfördes på svenska. Intervjuerna tog omkring en timme 

vardera att genomföra, och ägde rum i olika miljöer. Två intervjuer skedde hemma hos informanterna, 

medan de andra två skedde i avskilda rum i kontorsmiljö. Jag tror inte att detta har påverkat 

intervjuerna, men det var intressant att notera hur jag togs emot med stor gästfrihet i hemmiljön, och 

innan intervjun ombads att välsigna deras hem. I den kyrkotradition de tillhör är det vanligt att be 

prästen att välsigna såväl föremål och bostäder som transportmedel och boskap.43 Jag kände till detta 

sedan innan, men blev överrumplad av frågan, dels för att jag är kvinna, dels för att jag när denna 

uppsats skrivs ännu inte är prästvigd. Jag blev glad över frågan, och ville visa tacksamhet för deras 

gästfrihet genom att följa deras önskan, så jag samlade jag familjen i en ring i vardagsrummet. Vi tog 

                                                 
37 Säljö, R. 2000:34ff 
38 Gustavsson, B. 2004:29-30 
39 Helgesson Kjellin, K. 2015:15-19 
40 Bilaga 1 
41 Gustafsson, B., Hermerén, G., och Petterson B. 2011:66-70 
42 Bilaga 2 
43 Arentzen, T. 2016:34 
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varandras händer och bad välsignelsen tillsammans.44 Jag uppfattade det som att de förstod att jag 

inte riktigt visste hur jag skulle agera, men blev mycket glada över att jag försökte gå dem till mötes.  

Materialet har tagit en annan vändning än jag initialt tänkte mig, vilket beror på flera faktorer. 

Dels finns ett stort engagemang från informanterna – de vill verkligen berätta som sin uppfattning, 

sina upplevelser och erfarenheter, och tog med intervjusituationen sitt talutrymme i akt. Men det 

beror också dels på mig. Jag har trevat mig fram med olika frågor innan jag har ställt min ursprungliga 

huvudfråga, som handlar om informanternas uppfattning om prästämbete och kön. Jag vet inte varför 

jag har gjort så, men jag kan höra att jag på något sätt vill ”mjuka upp” samtalet innan. Kanske har 

jag varit rädd för att inte få ett uppriktigt, utan ett tillrättalagt svar om jag inte skulle få till ett bekvämt 

samtalsklimat, och det tog helt enkelt lite tid.  En risk jag såg vid arbetets början var att det skulle 

kunna upplevas som hotfullt att som kvinna, blivande präst och tillhörig en annan kyrka ställa dessa 

frågor. Jag ville ha en öppen och saklig ansats och vara så ödmjuk som möjligt utan att ge avkall på 

att våga ställa frågor. Dock visade sig inte just detta vara något problem, däremot var det en nyttig 

erfarenhet för mig att upptäcka att jag slentrianmässigt använde en terminologi som informanterna 

inte var bekant med, och därför frågade vad jag menade med en viss term. Det gjorde mig viss om 

vikten av att tänka igenom vad jag ville ha svar på, snarare än hur frågorna i sig formulerades. Jag 

vill också förtydliga att detta inte har med språkförbistringar att göra, utan beror på att jag använde 

kyrkliga termer vars innebörd inte kan anses vara självklara för alla. Exempel på sådana termer är 

”kyrkorum”, ”församling”, ”gudstjänstsammanhang” och ”kyrkotraditioner”. När vi vartefter enades 

om hur vi ville definiera begreppen kom vi framåt i samtalet.  

 

 

1.8 Teoretiskt ramverk 
 

Jag liknar det teoretiska ramverkets funktion med olika slags glasögon, genom vilka jag kan se på 

mitt material utifrån flera perspektiv. I denna uppsats använder jag en teologisk modell och teorier 

om identitet, kultur och intersektionalitet som är hämtade från samhällsvetenskapliga discipliner. 

Den teologiska modellen kallas fyra teologiska röster45 (”theology in four voices”) och kan förstås 

som olika, men varandra kompletterande källor till teologi.46 Modellen är skapad 2010 av ett 

ekumeniskt forskarteam, med ambitionen att hitta ett sätt att beskriva ecklesiologi såsom den 

uttrycks, praktiseras och beskrivs.47  De olika rösterna ska inte förstås som tydligt avgränsade, utan 

som varandra överlappande. I sammanhang där man vill reflektera över kyrkans uppdrag och identitet 

kan det dock vara till hjälp att göra distinktioner mellan dem för att undersöka hur de förhåller sig till 

                                                 
44 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del I 2017:15, 142   
45 Andreas Holmbergs översättning, Holmberg, A. 2019:29 
46 Watkins, C., 2015:141-142 
47 Cameron, H., Bhatti, D., Duce C. Watkins, C. Sweney, J., 2010:53-56 samt Watkins, C., 2012:175-181 samt Watkins, C. & 
Cameron, H. 2012:59-69 
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varandra.48 I denna uppsats vill jag pröva att använda modellen i ett mindre format, och på en kontext 

som tidigare, såvitt jag har förstått det, inte är prövad. Jag har valt att använda tre av modellens fyra 

perspektiv, eller ”röster”, eftersom så pass lite forskning är gjord på området att den fjärde rösten inte 

riktigt finns ännu.  

Det första perspektivet, uttalad teologi49 (espoused theology) avser den teologi som 

gudstjänstdeltagare själva uttalar att de gestaltar.50 Det andra perspektivet, praktiserad 

teologi51(operant theology) avser den teologi som faktiskt händer och görs.52 Det tredje perspektivet, 

normativ teologi53 (normative theology) syftar på hur en viss teologisk tradition framställs muntligt, 

i centralt kyrkliga dokument, och/eller i dess liturgi.54 Det fjärde perspektivet, akademisk teologi55 

(formal theology) avser akademisk forskning kring en särskild teologi.56 Holmberg menar att styrkan 

med modellen är att den består av flera olika källor till teologi som alla har samma legitimitet och 

därför behöver komma till tals för att komplettera varandra.57 Watkins menar dock att modellen 

fortfarande behöver testas i olika sammanhang, och att en utmaning med att använda den är att fokus 

tenderar att hamna kring vad man som forskare uppfattar är normerande i den teologi man 

undersöker.58 I min undersökning har jag strävat efter att vara vaksam på detta. 

Uttalad teologi kan förstås som bland annat muntliga eller skriftliga utsagor såsom informanterna 

hänvisar till dem, det vill säga, vad de säger eller på andra sätt formulerar att de gör eller ska göra.59 

Exempel på det är när informanter berättar utifrån ett ”vi”-perspektiv; ”såhär gör vi när vi tar emot 

nattvard”. Det kan också vara opublicerade tryckta källor som gör anspråk på att uttala något som 

gäller för den kyrkliga traditionen. Uppsatsens informanter tillhör kyrkor där den uttalade teologin är 

starkt normerande för gruppen, och där gruppen så att säga är en starkare enhet än individen per se, 

och där gruppens medlemmar talar om gruppen som ett ”vi”.60 Med det menar jag att uttalad teologi 

handlar om att en grupp av människor har enats om en viss praxis, t.ex. att följa en viss kyrklig 

tradition.  

Praktiserad teologi kan förstås som informanternas utsagor om hur de uppfattar kyrkopraktiker i 

förhållande till den uttalade teologin, det vill säga, den som framträder i handlingar och praktiker. 

Det är till exempel praktiker och beteenden som har ecklesiologisk relevans utan att vara 

                                                 
48 Ideström, J. & Linde, S. 2017:79-80 
49 Andreas Holmbergs översättning, Holmberg, A. 2019:29 
50 Watkins, C. & Cameron, H., 2012:57 
51 Andreas Holmbergs översättning, Holmberg, A. 2019:29 
52 Watkins, C. & Cameron, H., 2012:57 
53 Andreas Holmbergs översättning, Holmberg, A. 2019:29 
54 Watkins, C. & Cameron, H., 2012:57-58 
55 Andreas Holmbergs översättning, Holmberg, A. 2019:29 
56 Watkins, C. & Cameron, H., 2012:58 
57 Holmberg, A. 2019:25-30 
58 Watkins, C., 2015:141 
59 Holmberg, A. 2019:61-62 
60 Cetrez, Ö. 1998: 37-40, 44-48 
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verbaliserade och/eller skriftliga.61 Enligt min definition är praktiserad teologi oreflekterade 

”göranden” som förändras över tid allteftersom den påverkas av olika kontextuella faktorer såsom 

sekulära värderingar och bruk. Ganska sällan stämmer den överens med den uttalade teologin. Som 

exempel kan nämnas hur gudstjänstdeltagande män och kvinnor placerar och rör sig i kyrkorummet, 

beroende på vilken kontext de befinner sig i.   

Normativ teologi syftar på hur en viss teologisk tradition framställs i centralt kyrkliga dokument, 

som formellt reglerar sättet att vara kyrka på. Den är ofta svår att få grepp om genom intervjumaterial 

och utsagor från informanter som är ”vanliga gudstjänstdeltagare”, eftersom den uttrycker sådant som 

är formaliserat på ett eller annat sätt, (till exempel vid synoder) och avser till exempel att enas om en 

viss tolkning av Bibeln, eller att ha en viss liturgi.62 En sådan bibeltolkning kan vara att kvinnor inte 

kan vigas till präster. Denna röst är normerande på ett formellt plan, men kan ofta utmanas i den 

praktiserade teologin.63 Informanterna i denna uppsats är inte att betrakta som personer som är insatta 

i sin kyrkliga tradition på det formella sätt den normativa teologin åsyftar.64  

Från samhällsvetenskapliga discipliner använder jag teoretiska perspektiv som handlar om 

identitet och kultur. Identitet handlar om föreställningar om vår egen och andras kultur, oss själva 

och andra, vilket medför att det till sin natur kräver en andra part.65 Identitet som social konstruktion 

är enligt Joyce Kemuma en livslång och ständigt pågående process, och en persons identitet beror i 

hög grad på dennes livshistoria. Identiteten förändras beroende på till exempel var man bor och vilka 

normer och värderingar som råder där.66 Identitet handlar om ”vi” i förhållande till ”de”, och om 

grupptillhörighet, där ingruppen är den grupp man hör till, vars normer och värderingar man känner 

väl, identifierar sig med och känner sig trygg med. Dess motsats är utgruppen, den grupp man inte 

hör till, och vars värderingar, så som de framstår för en själv, är svåra att förstå och hålla med om.67 

Det hänger samman med begreppet kultur som kan definieras som de föreställningar, beteenden och 

förmågor som människor tillägnat sig utifrån att vara medlemmar i ett visst samhälle.68 Livsval som 

en individ gör utifrån sin religiösa tillhörighet och hemvist är en del av en persons identitet eftersom 

religion, i likhet med kultur, kan ha en sammanhållande, meningsskapande och identitetsbildande 

funktion. Religiöst grundade värden kan också fungera som utgångslägen för att pröva spänningar 

mellan konkurrerande värderingar i ett samhälle, såsom när en stark kyrklig gemenskap möter 

sekulära värderingar från det omgivande samhället, eller där värderingar inte är fyllda med samma 

innehåll i olika kyrkliga traditioner.69  Att vara ortodoxt troende innebär att tron bärs av kyrkans 

                                                 
61 Holmberg, A. 2019:62-63 
62 Stangeland Kaufman, T. & Ideström, J. 2018:90 
63 Stangeland Kaufman, T. & Ideström, J. 2018:91 
64 Watkins, C. 2012:178 
65 Helgesson Kjellin, K. 2016:52-54 
66 Kemuma, J. 2004:174-175  
67 Bauman, Z. 1990:49-64 
68 Eriksen Hylland, T. 2000:20 
69 Häger & Lövheim, 2007:277-286 
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gemenskap snarare än är en enskild eller privat angelägenhet.70  I uppsatsinformanternas kontext 

finns ett tydligt grupperspektiv,71 och individen och gruppen påverkar varandra genom social 

responsivitet. Att vara individ i en grupp innebär att betrakta sig själv som del av ett särskilt 

sammanhang med vissa normer och värderingar, med följden att dessa normer och värderingar inte 

alltid är i individens direkta medvetande i handlande eller åsiktsuttryck.72 

   Intersektionalitet kan förstås som ett sätt att analysera samspel mellan identitetskonstruktioner och 

maktasymmetrier. Det vidgar identitetsbegreppet på så vis att kategorier som etnicitet, genus, 

sexualitet och nationalitet betraktas som oupplösligt sammanflätade, istället för att ses som isolerade 

från varandra.73 De blir betydelsegivande för varandra,74 och bidrar till ytterligare förstå människors 

komplexitet i sitt identitetsskapande.75 Som analysverktyg använder jag det för att bredda hur jag 

uppfattar identitet som en social konstruktion utifrån olika kategorier som påverkar en människa. Jag 

ser det som ett slags prisma med många vinklar, där varje vinkel säger något om personen ifråga, 

men samtidigt utgör en del av en helhet.   

  

                                                 
70 Arentzen, T. 2016:11 
71 Cetrez, Ö. 1998:45-48 
72 Asplund, J. 1987:11-13, 30-35, 194-196 
73 Lykke, N. 2007:131-134 
74 Martinsson, L. 2005:33 
75 de los Reyes & Mulinari 2005:25 
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2 Bakgrundteckning av kontexten  

 

I detta kapitel tecknas bakgrunden till de kontexter som informanterna hänvisar till. Jag gör korta 

redogörelser för de respektive kyrkorna, samt för hur de betraktar relationen prästämbete och kön. 

Jag inleder kapitlet med en kort redogörelse för hur relationen prästämbete och kön betraktas i olika 

kyrkliga traditioner.  

 

2.1 Prästämbete och kön 
 

I de kyrkor jag undersöker vigs inte kvinnor till präster. Prästerskapet anses vara trefaldigt, och har 

tre vigningar: till diakon, till präst och till biskop.76 Synen på den apostoliska successionen, som att 

den är instiftad av Jesus Kristus, sänd till apostlarna och därefter i rakt nedstigande led till oss idag 

delas av lutherska, ortodoxa och österländska kyrkor – dock inte synen på kön kopplat till att vigas 

till det trefaldiga ämbetet.77 I flera lutherska kyrkor,78 däribland Svenska kyrkan, anses den 

apostoliska successionen vara obruten genom episkopala vigningar av såväl män som kvinnor. 

Ortodoxa och österländska kyrkor anser däremot att Jesus initialt gav olika uppgifter åt kvinnor och 

män och att prästämbetet enbart gavs till män. Att viga kvinnor till det trefaldiga ämbetet innebär 

därmed enligt ortodox och östkyrklig syn, att den apostoliska successionen är bruten.79  

 

2.2 Syrisk-ortodoxa kyrkan  
 

Syrisk-ortodoxa kyrkan har funnits i Mellanöstern sedan Jesu tid. Det talade gudstjänstspråket är 

syrianska medan skriftspråket är arameiska, vilket var det språk Jesus talade. Syrianska är en dialekt 

av arameiska.80 Eftersom Jesus talade arameiska är språket i sig är en viktig kulturbärare. Det finns 

en stolthet över att kyrkan anses ha en direkt kulturell och historisk kontinuitet tillbaka till den 

tidigaste palestinska kristendomen. Det förekommer dock att gudstjänster i sin helhet, eller i vissa 

moment, hålls på det lokala språket i den kontext som kyrkan befinner sig i.81 Den västsyriska riten 

som har sitt ursprung i Antiokia binder samman syrisk-ortodoxa över hela världen. I Sverige finns 

två registrerade trossamfund i samma kyrka, med varsin ärkebiskop. Båda har sitt säte i Södertälje, 

som är dess kyrkliga och demografiska centrum. Grunden till denna uppdelning är en språklig 

konflikt om de syriska kristnas etniska, politiska och kulturella bakgrund, som hör samman med att 

syriska kristna inte har en egen nationalstat. Det syrisk-ortodoxa ärkestiftet etablerades i Södertälje 

på 1970-talet och leds av ärkebiskop Mor Julius Abdulahad Shabo. Dess domkyrka är S:t Jacob av 

Nsibin i stadsdelen Hovsjö. Det syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap grundades till följd 

av språkkonflikten 1990 och leds av Mor Dioscoros Benjamin Atas. Dess domkyrka är katedralen S:t 

                                                 
76 Arentzen, T. 2016:28 
77 Hietamäki, M. 2017:III, VII  
78 Jag vill förtydliga att inte alla lutherska kyrkor delar synen att kvinnor kan vigas till präster. Detta diskuteras i Erik 
Eckerdals avhandling om apostolisk succession inom Borgå-överenskommelsen. Eckerdal, E. 2017:214-234, 319-330 
79 Hietamäki, M. 2017:III, VII  
80 Cetrez, Ö. 1998:35-36 samt Mar Ignatius Zakka I Iwas, 1983:11-16 
81 Mar Ignatius Zakka I Iwas, 1983:35-36 
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Afrem i stadsdelen Geneta.82 Varje stift har två styrelser – en lekmannastyrelse och en 

församlingsstyrelse. Styrelsernas uppdrag är att hjälpa biskopen med stiftets förvaltning och tillse att 

stiften håller sig till kyrkans rätta lära och att dess apostoliska traditioner bevaras. 

      I den östkyrkliga världen reserveras prästvigningstjänst och liturgiska uppgifter i gudstjänsten för 

män. Det förekommer att kvinnor vigs till diakoner, även om det är ovanligt.83 Kvinnor har dock en 

viktig roll inom den syrisk-ortodoxa kyrkan, inte minst som sångare i gudstjänsten84 och som nunnor 

i kloster.85  Klostertraditionen är mycket viktig. Nunnor tilltalas ”Moder NN” och anses vara viktiga 

förebedjare för hela folket.86 Män och kvinnor anses ha olika funktioner i såväl kyrka som samhälle 

och familj och familjestrukturen är hierarkiskt uppbyggd. Det är mannens uppdrag att försörja 

familjen, medan kvinnan i regel sköter hem och hushåll.87 Under gudstjänsten står män och kvinnor 

i regel separerade på var sin sida av mittskeppet. Lekfolket hälsar prästen genom att kyssa dennes 

högra hand.88 

 

2.3. Kaldeisk-katolska kyrkan  
 

Kaldeisk-katolska kyrkan är en orientalisk självbestämmande kyrka, som står i full sakramental 

gemenskap med den romersk-katolska kyrkan sedan 1500-talet och erkänner påven som sitt 

överhuvud, men följer sin ursprungliga, östkyrkliga rit.89 Östkatolska kyrkor leds av en patriark, 

ärkebiskop eller metropolit. I Södertälje finns Mar Narsai Kaldeiska församling som har omkring 

3 600 medlemmar och leds av fader Paul Rabban. De lyder under Anders Arborelius, biskop i 

Stockholms katolska stift och kardinal i Sverige.90 Varje församling har ett pastoral- och ekonomiråd 

som sammanträder varje år, och vars uppdrag är att främja och utveckla församlingslivet.91 Den 

nybyggda kyrkobyggnaden Jungfru Maria kaldeiska kyrka, som ligger i stadsdelen Hovsjö i 

Södertälje, är domkyrka. Kyrkobyggnaden är inlemmad i en större byggnad som utgör ett kaldeiskt 

kulturcentrum, vars syfte är att vara en symbol för enheten mellan alla katoliker, men även fungera 

som ett ekumeniskt centrum där katoliker, ortodoxa och protestanter kan samlas. Jungfru Maria spelar 

en central roll för fromhetslivet92 och kyrkan är en Mariahelgedom.93  Den är helt finansierad av 

Stockholms katolska stift genom gåvor och välgörenhet. Inspiration har hämtats av de tidiga nordiska 

träkyrkorna, med enkla, geometriska former och en enkel träfasad. Utöver att fungera som kyrkorum 

                                                 
82 Arentzen, T. 2016:108-114 
83 Arentzen, T. 2016:28 
84 Sundkvist, M. 2018:79 
85 Arentzen, T. 2016:110 
86 Arentzen, T. 2016:34 
87 Cetrez, Ö. 1998:37 - 41 
88 Sundkvist, M. 2018:80 
89 Hemsida Stockholms katolska stift: http://www.mynewsdesk.com/se/stockholms-katolska-stift/pressreleases/invigning-
av-ny-katolsk-kyrka-i-soedertaelje-den-8-december-2282071 publicerad 2017-11-20 (besökt 2019-08-05) 
90 Arentzen, T. 2016:126-127 
91 Församlingsordning, Stockholms katolska stift: https://www.katolskakyrkan.se/media/1903/forsamlingsordning.pdf s. 
16 (besökt 2019-08-05) 
92 Arentzen, T. 2016:12 
93 Hemsida ”Kyrktorget”: https://www.kyrktorget.se/kkc.sodertalje (besökt 2019-08-05) 
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och kulturcenter för att bevara kaldeiska traditioner bedrivs undervisning om Sveriges kultur och 

språk.94  

I Kaldeisk-katolska kyrkan anses det omöjligt att viga kvinnor till präster, däremot har kvinnor 

andra viktiga roller i det kristna livet, t.ex. som nunnor och diakoner. Det finns flera skäl till att 

kvinnor inte kan vigas till präster, bland annat hänvisas till att Jesus inte valde kvinnor till apostlar, 

men det finns också en uppfattning om att män och kvinnor har olika uppdrag i samhälle och kyrka, 

som ett slags ”Guds ordning”. Kvinnor har inte en mindre viktig roll än män, men kvinnors uppdrag 

ser annorlunda ut jämfört med mäns uppdrag.95 Detta relateras till Jungfru Maria, som genom sin 

kropp inkarnerade Gud genom Jesus Kristus och på så vis blev Theotokos [grek. förf.anm.] som betyder 

”gudaföderska”.96 Synen att kvinnors uppdrag är att bära fram nytt liv prisas som något som är 

exklusivt, och ett uppdrag som män helt enkelt inte kan ha.97 

  

                                                 
94 Hemsida ”Byrån för arkitektur och urbanism”: https://www.bau.se/case/jungfru-maria-kyrka-hovsjo/ (besökt 2019-08-
05). 
95 Limouris, G. [rev.] 1992:23f 
96 Frost, C. F. 2019:xiv 
97 Frost, C. F. 2019:xiii-xx 
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3 Presentation och analys av det empiriska materialet 
 

Det empiriska materialet består av fyra djupintervjuer, tryckt opublicerat material och 

informationsmaterial publicerat på nätet om respektive kyrka. Jag har valt att presentera materialet 

tematiskt utifrån ämnen som samtliga informanter lyfter. De teman som har utkristalliserats är 

prästämbete och kön samt att vara minoritetskyrka i ett sekulärt demokratiskt samhälle där Svenska 

kyrkan är majoritetskyrka. Jag vill också säga något kort om informanterna, och deras kontext: Foibe 

och Lukas är medelålders och tillhör det syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdandeskap med 

domkyrkan S:t Afrem, som ligger i stadsdelen Geneta i Södertälje. De är båda födda utomlands, men 

har växt upp i Sverige. Junia, som är i yngre medelåldern, kom till Sverige som ung vuxen. Hon 

tillhör det syrisk-ortodoxa ärkestiftet med domkyrkan S:t Jacob av Nsibin som ligger i stadsdelen 

Hovsjö i Södertälje. Prisca, som är i övre medelåldern, kom till Sverige i tidig medelålder och tillhör 

Kaldeisk-katolska kyrkan med kyrkobyggnaden S:ta Maria som ligger i S:ta Maria kulturcentrum i 

stadsdelen Hovsjö i Södertälje. 

 

 

3.1 Prästämbete och kön 
 

Samtliga informanter har mött kvinnor som är präster i Svenska kyrkan i samband med kyrkliga 

handlingar, vanligen vid dop. Ingen av dem firar regelbundet gudstjänst i Svenska kyrkan men de 

uttrycker alla att de uppskattar att möta en präst som är en kvinna. Junia menar att det särskilt i 

själavårdssammanhang är en fördel om prästen är en kvinna.  

Om man har varit med om något obehagligt är det kanske lättare att prata med en kvinna, för mig 

som kvinna alltså…i en sådan situation är det svårare att prata med prästen om denne är en man. 

Jag som kvinna skulle bygga en bättre relation med en präst som var en kvinna, tror jag, jag skulle 

nog kunna prata mer öppet och ärligt med en kvinna.98  

 

Lukas framhåller att en präst bör ha vissa egenskaper och kunskaper, att det handlar om personlig 

lämplighet snarare än kön.  

Det är viktigt att det är en bra människa, nån som har tålamod, är rättvis…att bli präst av rätt 

orsaker, menar jag, för prästen är en väldigt viktig person. När det händer något i ens liv, när man 

söker tröst eller svar, ja, då måste det vara en präst som har lite kunskap om psykologi också, inte 

bara om teologi….och jag tror att det skulle vara lättare för en kvinna att bikta sig för en präst som 

är kvinna.99  

 

Även Junia betonar att en präst bör ha vissa personliga egenskaper men också en akademisk 

utbildning.  

Hos vissa präster i min kyrka saknar jag en grundkunskap, eller tro…eller kanske är det den 

pedagogiska förmågan att förmedla den kunskapen eller tron som jag saknar. En präst behöver vara 

påläst och ha mycket kunskap, också om konkreta saker som att visa ’såhär kan man be’. Jag tappar 

riktningen ibland, och då behöver jag en präst som kan visa mig vägen igen. Då kan det vara skönt att 

träffa en präst som är en kvinna, och som har en akademisk utbildning. Många i mitt land blir tvungna 

att bli präster för att familjen har bestämt det. Det är stor skillnad på präster som har utbildat sig, och 

de som har blivit präster för att de har sänts till kyrkan som barn och växt in i rollen.100 

                                                 
98 Intervju med Junia, 2019-07-25 
99 Intervju med Lukas, 2019-07-24 
100 Intervju med Junia, 2019-07-25 
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Prisca uttrycker det på ett liknande sätt, men betonar att hon uppfattar vissa egenskaper som hon 

anser att prästen behöver ha, som ”kvinnliga”:  

En kvinna kanske är duktigare på att vara präst. Jag menar inte kön nu, jag menar själva 

personligheten, att möta människor. En man kan bli präst, en kvinna kan bli präst, men frågan är vem 

som kan hålla i längden? En kvinna har en mjukhet, empati, är lite mer omtänksam…hon har det i sig 

på ett annat sätt än vad mannen har. Ofta är det så.101  
 

Jag uppfattar det som att Prisca menar att män och kvinnor har olika egenskaper. Kan det vara en 

uppfattning som är färgad av den kyrkliga tradition hon kommer från? Vad gör det med hennes eget 

identitetsskapande? Prisca har flyttat till Sverige i vuxen ålder. Då var hon redan mor och maka. Nu 

är hon också mormor, och första generationens invandrare. Kan synen på relationen mellan 

prästämbete och kön påverkas av vilken generation invandrare någon tillhör? Sett ur ett 

intersektionalitetsperspektiv har Prisca kanske varit tvungen att göra upp med vem hon är i Sverige, 

jämfört med vem hon var i sitt hemland. Den roll som mor och maka som var självklar för henne i 

hemlandet fylls sannolikt med ett annat innehåll i Sverige, inte minst eftersom kvinnor, vid sidan av 

att vara mor och maka, även ofta förvärvsarbetar jämte sin partner. Prisca har att ta hänsyn till inte 

bara att värderingar skiljer sig åt mellan länderna, utan också att identiteten ”kvinna” för henne även 

har påverkats av att vara en invandrad kvinna. Kanske påverkar det hennes uppfattning om att 

egenskaper kan vara ”manligt” eller ”kvinnligt” betingade. 

Synen på vad det innebär att ”vara kvinna”, och vilka konsekvenser det kan innebära i kyrkliga 

sammanhang betonas av både Prisca, Foibe och Junia. Vid flera tillfällen nämner de att en kvinna är 

”smutsig” när hon menstruerar, och att en menstruerande kvinna inte tar emot nattvard. I ortodox 

teologi  betraktas det som är ”orent” som en synd, men flera ortodoxa teologer som har forskat på 

ämnet hävdar att menstruation i sig inte kan ses som vare sig orenhet eller synd.102  Foibe och Junia 

uttrycker att det är fel att åtskiljas från männen i kyrkorummet på grund av menstruation, medan 

Prisca talar om menstruation som det som tydligast vittnar om skillnaden mellan män och kvinnor, 

ja till och med som ett slags ”Guds ordning”, och att det hänger ihop med att män och kvinnor har 

olika roller och uppdrag i samhället.  

Vi kvinnor har mens. Det är normalt. Det är Gud som har skapat kvinnan så. Det är 

kvinnans grej, att ha mens. Inte mannens. Men man säger också att kvinnan är smutsig när 

hon får mens. Därför kan hon inte ta emot nattvarden då. Kvinnan får kanske 

livmoderinfektion, kvinnan föder barn, kvinnan har andra funktioner i samhället, eller i 

livet, som Gud har skapat. Vi får ofta höra att kvinnan är smutsig i sig. Det räcker att få 

mens, då blir man äcklig i sig.103  
 

                                                 
101 Intervju med Prisca, 2019-07-24 
102 Frost, C.F. (2017) ”Childbirth is a blessing, not an occasion of impurity”. Artikel publicerad i forumet Public orthodoxy, 
https://publicorthodoxy.org/2017/04/26/childbirth-a-blessing-not-impurity/ (besökt 2019-08-14) 
103 Intervju med Prisca, 2019-07-24 
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Det framstår för mig som problematiskt att som kvinna periodvis vara exkluderad från vissa moment 

i gudstjänsten på grund av sina anatomiska förutsättningar.  Vad säger det om kvinnor som inte 

menstruerar, eller som är infertila? Har de ingen uppgift eller värde i kyrkan om de inte kan uppfylla 

det som jag uppfattar att Prisca menar är kvinnans uppdrag i kyrkan? Elisabeth Behr-Sigel menar att 

kvinnor i ortodoxa och österländska kyrkor lever i en paradoxal tillvaro av att på samma gång vara 

skapade till Guds avbild precis män är men också dömas för att de är just kvinnor, och därmed en 

symbol för den fallna människan, eftersom det var Eva som gav äpplet till Adam att äta av. En viss 

upprättelse har skett med betoningen på Jungfru Maria – gudaföderskan – i nya testamentet.104 Dock 

är det alltjämt en paradox, men Prisca tycks inte ifrågasätta den. Junia, däremot, uttrycker paradoxen 

på följande sätt, och betonar att det handlar om utbildning, upplysning och att den äldre generationen 

tycks ha ett slags ”äldste-veto”. Hon ger också en bild av att det inte är okej att ifrågasätta bruk och 

var de kommer från:  

 

När jag var barn fick jag det förklarat för mig att kvinnor inte får röra sig runt altaret för att kvinnan 

anses vara mindre ren eftersom hon har mens. Jag har alltid tyckt att det är konstigt, för Jesus föddes 

ju av en kvinna. Om det inte vore för henne, och för att hon hade mens och kunde få barn…då skulle 

han ju inte finnas! Och då skulle hela kristendomen falla såklart! Men det är ett problem att kvinnor 

i den äldre generationen inte är upplysta och utbildade. När jag ställer frågor om kvinnors plats i 

kyrkan till de äldre kvinnorna i min församling så stannar frågan liksom där. Jag får inga svar! De 

säger bara ’det står så i Bibeln, ifrågasätt inte det’. Men, jag har kollat, och det står ingenstans i 

Bibeln att kvinnor inte får röra sig runt altaret! Tidigare FICK vi kvinnor inte ens ta emot nattvarden 

när vi hade mens. Men nu har de ändrat för att många tjejer samtidigt började ifrågasätta det. Det 

står ju i Bibeln att det som kommer ur munnen är synd, men kroppen, det är Guds skapelse, det borde 

inte vara ett hinder för mig att ta emot nattvard. Mycket som försiggår i kyrkan, och dess traditioner, 

är brist på kunskap, tror jag.105 
 

Den amerikanska teologen Carrie Frederick Frost menar att det inom ortodox kyrklighet finns en 

utbredd uppfattning om att det är kvinnans roll att föda barn, vilket blir problematiskt för kvinnor 

som är infertila, eller när en kvinna får missfall. Men, menar Frederick Frost – på samma gång som 

en kvinna kan uppleva att hon inte förtjänar ett perfekt nyfött barn, förtjänar ingen kvinna att uppleva 

sig vara förskjuten av Gud, eller att hennes infertilitet skulle bero på något hon har gjort eller inte 

gjort. Detta, menar Frederick Frost, är ett problem i de ortodoxa kyrkornas syn på kvinnors roll och 

uppdrag i kyrkan.106 Kanske kan ett sådant problem börja finna sin lösning i takt med att samfundens 

kvinnor börjar ifrågasätta denna syn, likt Junia gör? Kan detta ha betydelse för informanternas syn 

på präster som är kvinnor i Svenska kyrkan? Mischa Jaksic, präst i serbisk-ortodoxa kyrkan och 

samordnare för den ortodoxa kyrkofamiljen i Sveriges kristna råd, påtalar att det inom de ortodoxa 

kyrkorna råder olika praxis kring hur man betraktar menstruerande kvinnors rätt att delta i nattvarden. 

Dock är Jaksic’ uppfattning att det inte går att teologiskt motivera att kvinnor ska uteslutas ur 

nattvardsgemenskapen på grund av menstruation.107   

                                                 
104 Behr-Sigel, E. 1991:36-60 
105 Intervju med Junia, 2019-07-25 
106 Frost C.F. 2019:15-19 
107 Mejlkonversation med Micha Jaksic, 2019-08-12 
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Uppfattningen att kvinnor och män har olika roller och uppdrag i kyrkan och vardagslivet delas 

av samtliga informanter, och de betonar att kvinnan inte är mindre värd än mannen. Ingen av dem 

verkar se menstruation, eller kön, som ett faktiskt hinder för en kvinna att vara präst, men menar att 

det är en fråga om olika kyrkotraditioner.  Överlag är bilden av präster som är kvinnor positiv. Lukas 

berättar om ett möte med en präst som var kvinna vid ett dop i Svenska kyrkan. Det han beskriver 

som särskilt positivt i det mötet kan förmodligen tillskrivas kyrkotradition snarare än kön, men det 

är intressant att han betonar att han inte tycker att det är någon skillnad i sakramentets giltighet 

beroende på prästens kön. Jag uppfattar också att han riktar viss kritik mot hur han upplever 

dopgudstjänsten i Syrisk-ortodoxa kyrkan. Dock råder delade meningar om huruvida kvinnor skulle 

kunna vara präster i den egna kyrkan. Lukas menar att det inte skulle vara lika accepterat om prästen 

i hans egen tradition var en kvinna, men säger att det är både en generationsfråga, och beror på hur 

länge man har bott i Sverige. Jag tolkar det som att han menar att det handlar om hur öppen man är 

för att anpassa sig till den kontext man lever i.   
 

Prästen hade tagit sig tid att lära känna familjen. Hon kunde berätta om hur föräldrarna hade tänkt 

kring namnvalet.  Föräldrarna var med på ett annat sätt också, läste texter och så. Det var mer 

personligt och lite finare. Lite mer genomtänkt. I vår kyrka hade det inte alls varit lika personligt. 

Och jag menar, det är en kyrka, det är en präst, det är ett dop. Det är inget snack om saken att det är 

ett sakrament. Men det är i Svenska kyrkan. Där är det liksom vanligt. Skulle det vara en syriansk 

kvinna som skulle döpa så skulle det nog ta emot hos många av de äldre, även om det inte skulle vara 

konstigt i min generation, men jag har ju bott i Sverige nästan hela mitt liv.108  

 

Foibe har många gånger mött kvinnor som är präster i Svenska kyrkan, och uttrycker att det är en 

tidsfråga innan det finns kvinnor som är präster i S:t Afrem, som är det kyrkorum hon vanligen 

besöker. Dock, menar Foibe, kommer det att ta minst två generationer innan detta kan bli verklighet.  

Vi var på dop i Svenska kyrkan. Min svägerskas son har en svensk tjej. Prästen var kvinna. Ingen 

av oss var emot det, inte hans föräldrar, inte mina svärföräldrar heller. En ortodox präst kanske 

inte skulle acceptera det, eller, ja…inte i sin egen kyrka om man säger så, men för mig är det 

absolut ingen skillnad. Jag menar, vi bor i Sverige! Kanske på två generationer att det skulle kunna 

gå att ha präster som är kvinnor i vår kyrka också men...de gamla generationerna måste liksom dö 

först…109 
 

Detta skulle kunna tolkas som att Foibe ger uttryck för att förändring trots allt är möjlig. Även om 

hon inte har upplevt den typen av förändring i sin egen kyrka, så har hon mött det i Svenska kyrkan. 

Hon uttrycker till och med att en förändring bör ske, även om det kommer att ta lång tid. Det är 

intressant att Foibe betonar just den kyrka (här i betydelsen kyrkorum) hon vanligen besöker. Innebär 

det att hon menar att det skulle vara möjligt för en kvinna att vara präst lokalt i Södertälje, med de 

förutsättningar som råder där, och med Svenska kyrkan som majoritetskyrka, men inte i kyrkan på 

en global nivå? Sett ur ett identitetsperspektiv så kan det tolkas som att Foibe rör sig från sin ingrupp, 

och närmar sig det som tidigare var en utgrupp för henne, och hon nu inte upplever denna utgrupp 

som lika främmande längre. Zygmunt Bauman menar att det är en typ av interaktion mellan ingrupp 
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och utgrupp som präglas av ömsesidighet, och hjälper till att balansera relationen för att skapa en ny, 

stabil tillvaro.110 Joyce Kemuma menar att kvalifikationer som kan härledas till kvinnans roll i 

samhället, till exempel att ansvara för hus och hem, har olika innebörd i hemlandet jämfört med 

Sverige. Att ”vara kvalificerad och kvinna” innebär efterfrågan på en annan typ av kunskaper och 

färdigheter i Sverige.111 Sett ur ett identitetsperspektiv tolkar jag det som att Foibe är medveten om 

att identitetsskapande är en ständigt pågående process, som påverkas av faktorer som omgivande 

samhälle, syn på könsmaktsordning, nationalitet och etnicitet. Hon verkar vara av uppfattningen att 

det är en sak att ”vara kvinna” i hemlandet, och en annan sak att ”vara kvinna” i Sverige, och att det 

med båda uppfattningarna följer möjligheter och begränsningar.  

Sammantaget kan citaten från Lukas, Foibe och Junia säga något om relationen mellan uttalad och 

praktiserad teologi. För att en praktiserad teologi över tid ska bli till uttalad teologi tror jag att den 

måste balanseras, utvärderas och testas för att slutligen inlemmas och på det viset formaliseras i 

meningen att den blir del av den uttalade teologin. Den normativa teologin är svårare att få syn på, 

men jag anar en normativ teologisk ansats i Lukas citat nedan, där han uttrycker följande om 

relationen prästämbete - kön: 

Det är klart att de accepterar det, som i andra, protestantiska kyrkor…ja, men för mig är det absolut 

ingen skillnad och jag skulle, till och med i vår kyrka, om det skulle bli en kvinnlig präst, acceptera det, 

och det skulle bli en stor reformation…112 
 

Frågan är vad Lukas egentligen säger. Jag tolkar det som att Lukas ger uttryck för att den uttalade 

teologin och den praktiserade teologin inte stämmer överens, men också att den normativa teologin 

alltjämt är förhärskande. Enligt den normativa teologin är det oförenligt att vara kvinna och präst. 

Enligt den uttalade teologin praktiseras inte heller – i dagsläget! Det är ett medvetet utropstecken, 

eftersom Lukas trots allt säger att det skulle bli en stor reformation om den kyrka han tillhör skulle 

få en präst som är en kvinna, som att det är något han ser som en naturlig utveckling, men inte 

nödvändigtvis kyrkan som helhet. Genom intervjun betonar Lukas att frågan om präster som är 

kvinnor inte bara är en fråga om teologiska ställningstaganden, utan också handlar om en tradition 

som hittills inte har ifrågasatts. Han uttrycker det som att han är liberal, och att det är många i den 

yngre generationen som är det, men att det inte är så lätt att få genomslagskraft för sina liberala åsikter 

i styrelsen för den kyrka han tillhör.  

I min familj är vi väldigt liberala…är det bra människor så är det bra människor, då spelar könet 

ingen roll. Men den ortodoxa läran är väldigt konservativ, de har svårt att ändra saker och ting. 

Det kommer in yngre generationer med nytänkande i styrelsen, de ser hur andra kyrkor gör, och 

föreslår ’kan vi inte göra på det här viset?’ men det är svårt att få gehör…men jag tror att vi är på 

väg dit! Det kommer att ta några generationer av anpassning till Sverige först. Jag vet ju inte ens 

om det är en teologisk fråga, eller om det är en traditionsfråga, alltså, att bara män kan vara 

präster.113 

 

                                                 
110 Bauman, Z. 1990:67-68 
111 Kemuma, J. 2004:177 
112 Intervju med Lukas, 2019-07-24 
113 Intervju med Lukas, 2019-07-24 



23 

Prisca ger en annan bild. Hon tror inte att kvinnor kan komma att bli präster i den kyrka hon tillhör. 

Hon menar att det beror på kyrkotraditioner som går långt tillbaka i tiden. Samtidigt ger Prisca uttryck 

för att man måste acceptera att kyrkotraditioner ser olika ut i olika kyrkor, även om hon på ett mer 

direkt sätt än Lukas och Foibe betonar de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor som något 

som talar mot att kvinnor kan vara präster.  

I vår kultur är det tufft, eftersom kvinnan har en figur, så när du står där som kvinna…det blir inte 

samma pondus för oss som med en man. Som kvinna i vår kultur, i våra länder i Mellanöstern, det går 

inte med en kvinna som är präst, som predikar. Om en kvinna står vid altaret så kollar församlingen 

på hennes kropp och ansikte mer än lyssnar på hennes predikan. Nej, vi inte är uppvuxna så. Men inom 

mig kan jag tycka att det är fel, att vi är uppvuxna så. När vi kom till Europa och vi såg att det finns 

kvinnor som är präster, accepterade vi det. Jag tycker att det är trevligt och bra, men lite annorlunda. 

Men inte i vår egen kyrka, nej. Men kanske blir det annorlunda i framtiden, även i våra hemländer.114  

 

Jag vill här kort nämna perspektiv som rör orättvisor mellan könen. Enligt sociologen Anthony 

Giddens värderas och belönas mansrollen högre i samhället än kvinnorollen. Det har fått till följd att 

kvinnor och män har fått olika positioner i samhället beträffande makt, ekonomi och inflytande.115  

Kulturantropologen Karin Norman menar att hushåll betraktas som en kvinnlig sfär, ofta skild från 

den offentliga, manliga, sfären.116 Vid samma tid som beslut fattades om att viga kvinnor till präster 

i Svenska kyrkan ökade kvinnors möjligheter att verka även i andra yrken som tidigare enbart varit 

öppnade för män, och i högre grad kunna ha offentliga tjänster.117 Men kvinnor har sällan haft de 

mest offentliga rollerna i kyrkan. Detta har uppmärksammats av Kyrkornas världsråd, som redan för 

30 år sedan, krävde att kyrkor måste göra upp med traditioner som inte visar full respekt för kvinnors 

liv och värde.118  Med Priscas citat kan jag skönja en uppfattning som vittnar om att kvinnan ändå 

inte kan ha en offentlig roll i den kyrka hon tillhör. Lukas kommenterar att män och kvinnor har olika 

uppdrag och olika ”platser” i gudstjänstsammanhang. Altaret är männens territorium. Kvinnor får 

inte röra sig runt altaret. Lukas reflekterar över detta, men det är som att han kommer på sig själv 

med att inte kunna se en rimlig anledning till mäns och kvinnors olika roller i kyrkan.   

Det liksom bara ÄR så, jag vet inte varför det är så men det har alltid varit så. Ingenting man har 

reflekterat över. Det betyder inte, i alla fall inte för mig, att kvinnor är mindre värda, utan det är bara 

nåt religiöst, att det är mannens värld runt altaret, det är de som får be, eller styra, eller vad de ska 

göra […] det har fortsatt i samma fotspår och det är liksom…ja…det bara är så. Det är samma sak 

inne i kyrkan. När vi sitter så sitter vi inte blandade. När jag och min fru går dit så sätter hon sig på 

damsidan, jag sätter mig på herrsidan. Det är de äldre som…ja, de sätter sig inte med det andra könet. 

Det beror mycket på den äldre generationen.119 
 

Den dikotomi mellan det jag uppfattar som kyrkotraditionens uppfattning kontra Lukas personliga 

uppfattning om mäns och kvinnors (o)lika värde kan tolkas som att Lukas uppfattar det som att den 

uttalade teologin – som i detta fall också tycks vara den praktiserade teologin – inte är förenlig med 
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värderingar i det omgivande sekulära samhället. Kan det också gälla för den normativa teologin? 

Frågan väcks hos mig, eftersom Lukas på samma gång som han konstaterar att ”det bara ÄR så” och 

att han personligen tycks anse att detta tangerar en värderingsfråga mellan män och kvinnor, så ger 

han inte heller uttryck för att han medvetet bidrar till att driva frågan om jämställdhet mellan män 

och kvinnor i den kyrkostyrelse han är ledamot i. Istället säger han: 

I styrelsen diskuterar vi inte så mycket religion och sådär, utan det är mer praktiska saker som att elen 

fungerar, prästens lön, att det ska skottas snö och så. Visst, när det kommer in ledamöter från den yngre 

generationen, som ser hur man gör typ i Svenska kyrkan och så, då diskuteras det och det KAN leda till 

förändringar, även om det tar lång tid och många diskussioner. Större, andliga frågor och tradition 

och så får biskoparna sköta. Vi lägger oss inte i deras arbete och de lägger sig inte i vårt.120   

 

Han gör alltså en tydlig skillnad mellan praktiska frågor och andliga frågor, som han tycks mena 

separerar lekmän från präster och biskopar. Detta tolkar jag som ett uttryck för den normativa 

teologiska rösten.  

     Prisca utvecklar föreställningen om jämställdhet mellan könen, och menar att tanken att en kvinna 

kan vara präst är ovan för henne, men att det inte är orimligt att kvinnor kan vara präster, eftersom 

många kvinnor i det svenska samhället har högt uppsatta positioner, både politiskt, i arbetslivet och 

till exempel styrelser. Jag uppfattar Priscas tankegångar som ett försiktigt ifrågasättande av den 

normativa teologin, när hon likställer ”att vara präst” med att inneha en hög position i samhället, och 

att vara en ansedd person.  

Det finns inget som säger att mannen är bättre än kvinnan, inte kunskapsmässigt. Se bara här på 

vår arbetsplats – alla chefer är kvinnor! Deras chef är en kvinna och den högsta chefen är en 

kvinna, och det är bara här lokalt i Södertälje, tänk hur det är i hela Sverige! Nej, jag tänker att 

lämpligheten för att vara präst hänger på personlighet och kunskap. Att prästen kan bemöta frågor 

i sin församling.121 

 

Utifrån ett identitetsperspektiv kan samtliga ovanstående resonemang förstås som att 

identitetsbegreppet ställs på ända, när flera parallella kulturer möts. Det knyter an till begreppen 

ingrupp och utgrupp. De normer och värderingar som är kända och trygga i den kultur man kommer 

från möter normer och värderingar i den kultur man nu lever och verkar i. Lukas, Foibe och Prisca 

har bott i Sverige i många år, vilket har påverkat deras identitet, men på olika sätt. Detta hänger 

samman med intersektionell identitet – ju fler faktorer som adderas i synen på identitetsskapande, 

desto mer komplex blir identitetsprocessen. För Prisca kan det tolkas som att hon måste omvärdera 

sina åsikter, och kanske även värderingar, utifrån att hon har växt upp - och blivit vuxen - i en annan 

kultur än den hon nu lever i.  Medan Foibe går så långt att hon menar att en förändring i den egna 

kyrkan bör ske är Prisca mer försiktigt accepterande över att kvinnor vigs till präster i Svenska 

kyrkan. Jag vill ställa detta mot ett resonemang som Joyce Kemuma för när hon beskriver ett skeende 

beträffande kvinnor som har invandrat till Sverige i vuxen ålder. Kemuma menar att de kvinnor hon 

                                                 
120 Intervju med Lukas, 2019-07-24 
121 Intervju med Prisca, 2019-07-24 



25 

har mött har måst tolka sin vardagsverklighet i Sverige för att kunna orientera sig i ett samhälle som 

skiljer sig mycket från det de kände till sedan tidigare. Det har lett till att de har omdefinierat sig 

själva och sina värderingar för att det nya livet i Sverige ska kännas meningsfullt.122 Kanske kan det 

vara i en sådan process som både Lukas, Foibe och Prisca befinner sig. Men är det verkligen så enkelt 

som att förklara detta med att olika kulturer har olika värderingar och det påverkar ens identitet och 

uppfattning om något? Junia nyanserar resonemanget när hon reflekterar över varför det är oförenligt 

att vara kvinna och präst i den kyrka hon tillhör. Att flytta till ett sekulariserat land i vuxen ålder, där 

majoritetskyrkan har andra kyrkliga traditioner än den hon tillhör menar hon har påverkat hennes tro 

på Gud, liksom hennes uppfattning om prästämbete och kön.  

Det är väldigt mansstyrt än idag…jag har ifrågasatt det sen jag var ett litet barn, men jag fick det bara 

enkelt förklarat att ’så är det, sån är traditionen, man ställer inte såna frågor’…kanske är det bara av 

ren tradition, att man liksom gör som man alltid har gjort…men jag har alltid tyckt att det är konstigt, 

jag känner mig inte mindre troende för det, för det är bara traditionen, liksom…och jag har alltid varit 

kritisk också, jag är sån. Kanske är det obehagligt att ställa såna frågor? Precis som när man frågar 

’Finns Gud?’ Ingen kan svara på det. Det är bara en känsla man har …’så är det bara’, har jag fått 

till svar…och nånstans har jag ju nöjt mig med det…’ja, så är det – sluta tänk på det’ ungefär…men 

jag slutade inte tänka på det! När jag kom till Sverige undrade jag om Gud fanns här, för jag kände 

inte hans närvaro. Men det var nog i just den kyrkan [det kyrkorummet, förf.anmn.] Nu känner jag honom 

starkare än nånsin! Men nu har jag bott här i 13 år, och har börjat gå till en ny kyrka [ett nyligen 

etablerat kyrkorum i syrisk-katolsk tradition, förf. anm.].123 
 

Det Junia ger uttryck för är att också samma kyrka som hon tillhörde i sitt hemland, fungerar på ett 

annat sätt än det gjorde i hemlandet. Det knyter an till Helgesson Kjellins resonemang om att vara 

utlandskyrka. Helgesson Kjellin menar att svenskhet är en social identitetskonstruktion som vi skapar 

utifrån de syften och önskningar som vi har. På samma sätt kan man resonera om begreppen syriansk 

och kaldéisk. I likhet med att begreppet ”utlandssvenskar” ringar in mycket av det vi tänker på när vi 

pratar om svenskhet; att tala sitt hemspråk, att hålla fast vid och vårda traditioner och att äta mat som 

vi anser vara typisk för hemlandet, fångar begreppen syriansk och kaldeisk in liknande företeelser, 

fast det handlar om att vara syrian eller kaldé i det nya hemlandet Sverige. Traditioner, menar 

Helgesson Kjellin, är dock föränderliga på så vis att de kan anpassas utifrån rådande kontext utan att 

förlora sin kärna, vilket gör att de kan fungera inkluderande mot människor man möter som har en 

annan kulturell och nationell bakgrund.124 Är det inte just det vi möter här? Är det inte på olika sätt 

en anpassning till rådande omständigheter, utan att förlora sin kärna? Lukas beskriver den egna 

traditionens förändringsbenägenhet och talar om kvinnor som präster som en kommande reformation 

och naturlig utveckling.  

För många i min kyrka är det svart eller vitt…speciellt frågan om kvinnliga präster. För mig spelar 

det inte så stor roll, men för en som är riktigt ortodox så är det bara män som ska vara präster, för 

så säger läran. Nånstans har det funnits en regel att det ska vara manliga präster, så har det fortsatt, 

liksom. Men jag tror att de flesta som har levt länge i Europa inte bryr sig om det så mycket. Det är 

inte så länge sen Svenska kyrkan började viga kvinnor till präster, och det är bra att de har ändrat 

                                                 
122 Kemuma, J. 2004:192-193 
123 Intervju med Junia, 2019-07-25 
124 Helgesson Kjellin, K. 2015:6-7 



26 

sig! Asså, man levde på ett sätt för 2000 år sen och man lever på ett annat sätt nu, så reglerna borde 

ju kunna ändras, jag menar, vad spelar det för roll om prästen är man eller kvinna?125  

 

 

Alla informanter betonar att det i deras närmaste omgivning finns kyrkor där kvinnor vigs till präster, 

och att de inte ser att det gör någon skillnad för sakramentet om prästen är en man eller en kvinna. 

Trots att den uttalade och den praktiserade teologin just i detta fall stämmer tämligen bra överens, är 

det uppfattningen om den praktiserade teologin som vittnar om ett spännande åsiktsskifte. Frågan är 

om det ens är möjligt för den uttalade teologin att inte ta ställning till detta åsiktsskifte, och hur det i 

sin tur påverkar den normativa teologin.   

 

 

3.2 Att vara minoritetskyrka i ett sekulärt demokratiskt samhälle där Svenska kyrkan 
är majoritetskyrka 
 

Att vara minoritetskyrka i ett sekulärt samhälle där Svenska kyrkan är majoritetskyrka påverkar 

kyrkans medlemmar på ett eller annat vis. I frågor som handlar om så vitt skilda saker som när påsken 

firas, syn på äktenskap och skilsmässa och kvinnans menstruerande kropp som informanterna lyfter, 

ser jag ett gemensamt stråk som handlar om respektive kyrkas vilja och förmåga att anpassa sig till 

det svenska samhällets demokratiska struktur. Informanterna ger uttryck för att det handlar om att 

försöka förstå sig på sin egen kyrka som ett slags utlandskyrka, och hur den kyrka man tillhör 

anpassar sig efter det samhälle man lever i.126 På ett övergripande plan knyter det an till identitet som 

omformeras utifrån värderingar i det samhälle man lever i, och upptäcker efterhand.127  

Påsk firas vid olika tider på året i Svenska kyrkan jämfört med Syrisk-ortodoxa kyrkan och 

Kaldeisk-katolska kyrkan.128 Lukas anser också att hans kyrka borde anpassa sig, men säger att det 

är svårt att komma till beslut om en ändring trots att en majoritet av ledamöterna i den kyrkostyrelse 

han ingår i är eniga om att börja följa den gregorianska kalendern istället för den julianska. Lukas 

betonar att beslut inte fattas på demokratisk grund, trots att man sedan flera decennier lever i en 

demokrati.129  

…vi bor ju i Sverige, vi går i skolan och jobbar och då vill man ju fira påsk med resten av den kristna 

världen i Europa...när alla butiker har tagit ner allt påskpynt och det har blivit helt som vanligt, ja, då 

går vi runt och liksom ’glad påsk!’ och det känns ju skitjobbigt! Alla jag känner, alla jag har pratat 

med, till och med vår biskop vill att vi ska ändra men…det finns två biskopar – de har ju sånt där 

biskopsråd med patriarken – och jag vet att vår biskop vill, men han, den andra biskopen i Södertälje, 

i Hovsjö, han är NEJ, tvärt nej liksom…[…]så även om 90 %  är för så räcker det med att 10 % är 

emot så…det är inget majoritetsbeslut, men…vi håller tummarna för att det ska bli den reformationen 

i alla fall. Det är ju folket som utgör kyrkan, liksom, då måste man se vad folket vill, det är ju inget som 

är emot religionen på något sätt, så det känns mer som en prestigegrej.130 
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Junia opponerar sig mot att den kyrka hon tillhör inte firar påsk när det svenska samhället har 

sammanhängande påskledighet.  
 

Man borde anstränga sig mer för att anpassa sig, för att hitta en gemensam lösning. Ta påsken som 

exempel. Nu firar vi påsk två gånger, för att vi har olika kalendrar. Men Jesus korsfästes EN gång. Han 

dog EN gång. Han uppstod EN gång. Varför firar vi det då två gånger? Bara för att några män tror att 

det hände vid det ena eller andra tillfället. Alltså, det är såna små, små detaljer som man bråkar om! 

Men Jesus, han finns ju ändå! Och det finns bara EN Jesus! Om man ansträngde sig tror jag att det 

skulle gå att mötas. Istället fokuserar kyrkornas ledare på vem av dem som har mest rätt och vem som 

har fel. DET är fel prioritering, enligt mig.131 
 

Lukas och Junia, som tillhör olika stift i Syrisk-ortodoxa kyrkan, ger uttryck för hur ingruppen kan 

skifta i storlek och innehåll. Från att ha varit ”den syrianska folkgruppen” som utgör hela ingruppen, 

så blir deras respektive ingrupp nu ”vårt stift” gentemot utgruppen som blir ”det andra stiftet”.132 På så 

vis är det ett exempel på en tradition som till vissa delar kan förändras, utan att göra avkall på kyrkans 

identitet och kärnvärden.133 Lukas betonar vad folket vill i förhållande till vad biskoparna vill. Jag 

uppfattar det som att Lukas likställer ”folket” med dem som praktiserar teologi och att ”biskoparna” 

företräder både den uttalade teologin och den normativa teologin.134 Junia menar att ”man [förf. 

understrykning] borde anstränga sig mer”. Jag förstår det som att hon med ”man” menar ungefär ”de 

som bestämmer i kyrkan”. Det säger något om bestämmandestrukturen i hennes kyrka, men också om 

hur hon uppfattar vems kyrkan är. Givet att Junia är så medveten om hur den demokratiska strukturen 

fungerar i det omgivande sekulära samhället, läser jag mellan raderna ut att hon kritiserar sin kyrkas 

normativa teologi. Junias citat kan förstås som ett exempel på när den praktiserade teologin kommer i 

konflikt med den uttalade teologin. Det är intressant att en av biskoparna, enligt Lukas, allierar sig med 

sin församling mot den andre biskopen, trots att båda biskoparna på ett formellt plan kan sägas 

representera både den normativa och den uttalade teologin. Det kan tolkas som att den ena biskopen 

rör sig mot den praktiserade teologin.  

 I de kyrkor som informanterna representerar är det kyrkliga livet tätt sammanlänkat med det privata 

livet. Foibe menar att det under senare tid har skett en del förändringar i kyrkopraktiker i S:t Afrems 

kyrka. Hon tar mäns och kvinnors plats i kyrkorummet som exempel och kopplar denna förändring till 

ett förändrat synsätt på bröllop, äktenskap och skilsmässa. Hon tror att det beror på att den generation 

som nu är i 20-årsåldern har andra värderingar än generationerna före dem. Män och kvinnor i den 

yngre generationen sitter ofta tillsammans under gudstjänsten, istället för på varsin sida av mittgången, 

som kyrkotraditionen föreskriver. Foibe menar att även hennes generation på grund av detta har börjat 

sitta tillsammans. Enligt Foibe är det är en tydlig generationsfråga. Generationen över henne skulle 

aldrig göra så, säger hon. Detsamma gäller att ta emot nattvard. Sedan en tid tillbaka står män och 

kvinnor i hennes, och hennes barns generation, i en gemensam kö.   
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Jag tror det är utvecklingen, folk är i behov av utveckling, man ser hur andra 

gör, i andra kyrkor…och i början, det var ju först männen, sen kvinnorna, nu 

börjar de ändra på det…135 
 

Det Foibe ger uttryck för kan förstås som exempel på när den praktiserade teologin skiljer sig från den 

uttalade, men kanske på ett sätt där effekten blir ett tydligt ställningstagande, även om intentionen inte 

har varit det. Kan det utmana den normativa teologin? Jag får intryck av att detta ändrade beteende är 

tämligen oreflekterat, i så motto att det inte är meningen att visa opposition mot tidigare generationer, 

utan att det helt enkelt är ett uttryck för att traditioner är föränderliga och kan anpassa sig efter rådande 

normer, utan att ge avkall på sina grundläggande värderingar. Det omgivande sekulära samhället, med 

Svenska kyrkan som majoritetskyrka, i vilken äktenskapet inte är ett sakrament, får konsekvenser även 

beträffande synen på äktenskap och skilsmässa.136 Foibe gör en tydlig skillnad mellan att ”vara svensk” 

och att ”vara syrian”. Jag tolkar det som att hon med ”vara svensk” menar ett begrepp som Helgesson 

Kjellin kallar ”infödd svensk” och använder för att beskriva personer som på ett självklart sätt räknas 

som svenskar av omgivningen.137 

Det är jättevanligt [med skilsmässor] och många gifter om sig […] som svenskarna, barnen 

kan ju träffa en partner, och vara tillsammans i flera år, sen när de har bestämt sig för att ’ja, 

nu ska vi gifta oss’, då ska allting vara syrianskt, alla traditioner med krav på föräldrarna. Vi 

ska gå till [den andre partens föräldrar] med sötsaker och dricka kaffe som är en gammal 

tradition, att man drack kaffe med respektive föräldrar och bad om lov att få dejta, men nu 

träffas de i skolan, eller via Facebook och det ska va en stor fest och allt det där...jag tycker 

det är fel. Lever man som svensk så ska man fortsätta med det. Lever man som syrian så ska 

man fortsätta leva som syrian, men när man är i Sverige, då ska man fortsätta utvecklas. Och 

är man tillsammans, då ska man va tillsammans ett tag. Bo tillsammans. Känna hur det är att 

bo tillsammans innan man ska gifta sig och sen separera igen, De är unga! De känner inte 

varandra! Det blir lite krock [mellan traditioner] men det utvecklas sakta.138 
 

Kan det vara så att Foibe menar att syrianska ungdomar som är födda i Sverige lever i båda kulturerna, 

men anammar traditioner från respektive kultur som det passar dem? Hon har inget emot andra 

levnadssätt, men verkar vilja att man tänker igenom de traditioner man väljer. Det som Foibe beskriver 

skulle kunna vara ett exempel på hur en generation ´”utlandssyrianer” som har växt upp under andra 

förutsättningar än sina föräldrar måste skapa ett eget sätt att vara del av två parallella kulturer samtidigt 

och göra dem till en helhet.139 Helgesson Kjellin beskriver detta skeende som att tydliggöra sin identitet 

för sig själv och andra. Det handlar om att visa vem man är, vem man inte är och vem man vill vara.140 

Foibe ger också tydligt uttryck för ett ”vi och dem”-tänkande,141 men också ett slags oro över vilka 

konsekvenser ett sådant identitetssökande kan få. Joyce Kemumas forskning om identitetsbildande hos 

kvinnor som har invandrat till Sverige i vuxen ålder visar exempel på  att identitetsskapande är 

intersektionellt, där kyrkans värderingar är en av flera faktorer för en persons identitetsutveckling. Hos 

informanterna i den här uppsatsen vidmakthålls kyrkotraditionerna av generationen som är äldre än 
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informanterna. För dem, är det enligt Lukas viktigare att hålla fast vid traditionen, än för honom som 

har växt upp i Sverige. Ungdomar, däremot, tycks också forma sin identitet intersektionellt. Deras 

värderingar skiljer sig från den tidigare generationen, men kyrkans värderingar tycks ännu vara en 

viktig faktor för identiteten. Lukas uttrycker det som att ”vara inne i det ortodoxa”, men betonar också 

att gruppens starka sammanhållning beror på att den syrianska folkgruppen inte har ett eget hemland. 

Jag uppfattar det som att han menar att de lever i ett slags diaspora, och att hot mot gruppens 

sammanhållning kan komma i olika skepnader, inte minst i form av värderingar från ett sekulärt 

samhälle, som deras barn och unga växer upp i, som om Sverige är deras självklara hemland.   

Jag tror att de flesta [syrianer] som är uppvuxna i Sverige inte bryr sig så mycket. Men de som 

är äldre, eller inte har bott i Sverige så länge är inne i det ortodoxa, de tycker att det ska vara 

enligt läran. Det är själva regeln. När många fortsätter enligt samma regel som det alltid har 

varit så har det fortsatt så. Mina föräldrar är från Turkiet från början, men vi är ju inte turkar. 

Vi är ju syrianer, men vi har inget eget hemland. Syrianer är en kristen folkgrupp […] det har ju 

varit ett folkmord där i början av 1900-talet, Seyfo…då försvann ju en del kristna från Turkiet 

och de som blev kvar ja…de skulle assimileras och bli nationalister…de blev tvungna att byta 

efternamn och …de skulle typ ta bort deras ursprung.142 
 

 Även Junia vittnar om ett slags identitetsskifte i den egna kyrkan, ett skifte som hon inte känner sig 

bekväm med. När hon kom till Sverige började hon gå i S:t Jacob för att få bekräftelse på att hon är 

del av den syrianska kulturen, som hon beskriver som en stark kultur, präglad av stolthet och 

sammanhållning. Nu besöker hon S:t Jacob endast sporadiskt och säger att hon inte längre har samma 

behov av att bekräfta vem hon är och var hon kommer från. Hon prövar att fira gudstjänst i andra 

kyrkor, eftersom hon, som hon säger, inte delar många av de värderingar som hon upplever att 

gudstjänstdeltagare i S:t Jacob har. Särskilt nämner hon pengars verkan. Hon tar bruket att lämna 

kollekt till välgörande ändamål som exempel. Enligt Junia är det viktigare att visa hur mycket pengar 

en släkt har, snarare än en vilja att följa Jesus uppmaning om att solidariskt dela med sig. Hon tycker 

att det är fel, och efterlyser att prästen borde ta tydligare ställning i frågan, för att leda 

gudstjänstdeltagarna mot vad Junia anser är grundläggande kristna värderingar. Hon tycker också att 

bröllop har fått för stora proportioner jämfört med hur samma kyrka agerar i hemlandet, och visar på 

självinsikt när hon pratar om den syrianska kulturen i vi-form.  

Det här extrema beteendet vi har hamnat i i den syrianska kulturen […] det blir bara värre 

[…] Vart är vi på väg? Många gånger sitter jag på bröllop för att jag måste, min mans 

släkt är stor […] det har blivit extremt mycket, mycket mat som slängs och min familj är 

fortfarande där i hemlandet, i krigssituationer, och många, riktigt många svälter…i min 

värld blir det…vi tar inte hand om varandra, Jesus finns inte. Vad tar prästen för roll?143 
 

Helgesson Kjellin talar om identitetsmarkörer gentemot andra grupper, såsom språk och högtider.  

Utlandssvenskar som hon har mött har på olika sätt använt sådana markörer för att tydliggöra sin 

”svenskhet”. Detta skulle kunna tolkas som ett medvetet avskiljande från den kultur eller det land 

man lever i, men har istället blivit en hjälp att integreras i det lokala samhället, för att kopplingen till 

landsmännen inte var den enda dimensionen av livet de levde just då.144 Utifrån det resonemanget 
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tolkar jag det som att Junia ger uttryck för ett slags ”tvärtom-agerande” där nationaliteten snarare 

förstärks. Det är som att Junia menar att den grupp hon borde betrakta som sin ingrupp inte är den 

grupp hon känner sig hemma i, därför att de värderingar den representerar inte är fyllda med samma 

innehåll jämfört med hur hon känner dem från sitt hemland.  

Kanske kan det vara så att den syrianska identiteten förstärks av att leva och verka i en kultur, vars 

värderingar är mer sekulära än kristna, samtidigt som det är ofrånkomligt att påverkas av de 

värderingar som finns i det samhälle man lever i. Helgesson Kjellin menar att det är kan medföra 

identitetstrygghet att i ett nytt land bosätta sig med sina landsmän, men att det också innebär en risk 

att man fastnar i det sammanhang man känner sig trygg i och inte kommer vidare.145  Kanske kan det 

som Junia ger uttryck för fångas i begreppet inkulturation, som James Heard menar handlar om vikten 

av att anpassa en kyrkas teologi till en ny kontext genom en dialogisk process, präglad av ömsesidig 

anpassning, för att etableringen ska vara framgångsrik.146 I Junias resonemang kan detta sägas vara 

en risk för gruppen som sådan, även för prästen, som jag uppfattar att Junia anser borde leda gruppen 

från Mammon till Gud, för att låna ett bibliskt uttryck.147 ”Mammon” är ett arameiskt ord för 

förmögenhet eller rikedom.148 

Junia och Lukas är de av informanterna som tydligast uttalar vikten av att hålla samman gruppen 

med hjälp av kyrkliga traditioner och traditionella värderingar. I sin artikel sätter Håkan Sandvik ord 

på ett skeende som säkert många också kan känna igen sig i, även om Sandviks beskrivning av 

skeendet kan uppfattas som raljant.  

Ändå lever en stor del av dem [kristna från Mellanöstern, förf. anm.] i en form av segregation som kan 

benämnas frivillig segregation […] Man organiserar livet i Sverige på ett sätt som motsvarar den 

situation man levt i i Mellanöstern…samtidigt är det viktigt att hålla samman gruppen för att bevara 

de nedärvda traditionerna och för att inte assimileras in i majoritetssamhället. I Mellanöstern var 

majoritetssamhället muslimskt – ibland upplevt som fientligt – i Sverige är majoritetssamhället ett 

västerländskt sekulärt och liberalt samhälle, vilket ofta upplevs som ett hot mot traditioner och 

identitet. Många lever en form av dubbelliv; utanför gemenskapen, familjen och kyrkan finns en 

livsstil som präglas av sekulära värderingar och inom gemenskapen, familjen och kyrkan präglas 

livet av helt andra värderingar.149   
 

En del av styrkan i gruppen kan, utifrån Sandviks resonemang, vara att ha en ”gemensam fiende” 

som kan gestalta sig på olika sätt. I hemlandet är islam den förhärskande religionen. Konflikten 

mellan islam och kristendom i Mellanöstern är ett reellt skäl till att så många kyrkor från Mellanöstern 

har etablerat sig i de länder som dess medlemmar har flytt till.150 Men väl på plats i Sverige kan 

behovet av ”en gemensam fiende” som en gruppförstärkande och enande kraft finnas kvar, och handla 

om att vara minoritetskyrka i förhållande till majoritetskyrkan Svenska kyrkan, som dels har en annan 
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uttalad teologi än den egna kyrkan, men som man också uppfattar har andra värderingar än den egna 

kyrkan. Såhär säger Junia om att ifrågasätta den egna kyrkan, med dess praktiker:  

I Syrien, där jag växte upp, fick vi lära oss att ’den ortodoxa kyrkan, den är bäst, det är här sanningen 

finns’. Så jag har lärt mig att den ortodoxa kyrkan är bättre än andra kyrkor. Men här i Sverige har 

jag besökt både katolska och protestantiska kyrkor och jag tycker inte att det är så stor skillnad i 

gudstjänsterna, utom språket då. Men budskapet är detsamma. Gud är samma, Jungfru Maria är 

samma, Jesus är samma….men alla olika kyrkor säger att just de har rätt! Man lär sina barn att Jesus 

säger att man ska älska sina fiender – och så tycker vi inte ens om våra kristna bröder och systrar! Så 

paradoxalt det är. Kvinnan anses vara mindre värd. Bara att kvinnor inte kan vara präster. Det är fel! 

Det stämmer inte med det kyrkan lär ut. Men visst, jämfört med islam, som fanns i det samhälle jag 

växte upp i, där kvinnan inte är värd något alls tycker jag att jag som kvinna trots allt hade bättre 

förutsättningar i min kyrka. Ändå, liksom.151 
 

Elisabeth Behr-Sigel menar att det är signifikant för kyrkor från Mellanöstern att starkt värna den 

egna gruppens traditioner för att bevara sin identitet. Särskilt ”utlandskyrkor” som lever i en 

diasporaliknande tillvaro i Västeuropa och Nordamerika, menar Behr-Sigel tenderar att på ett ängsligt 

sätt vända sig inåt i gruppen av rädsla för att influenser från det omgivande samhället kan påverka 

gruppens starka identitet. Enligt Behr-Sigel är detta avhängigt av att feministiska strömningar aldrig 

har fått fäste i dessa kyrkor.152 Jag tolkar det som Junia uttrycker att den kyrka hon tillhör är rädd för 

att börja luckras upp inifrån, i takt med att värderingar från den omgivande samhället lyfts inom 

kyrkan. Jag uppfattar att hon är en medlem som tycker att det är fel att inte ta intryck av den 

omgivande kulturen, åtminstone i det som Junia uppfattar som positivt, till exempel att kvinnor kan 

vara präster. Dock är Junia orolig för det som jag uppfattar att hon menar är en ovilja eller oförmåga 

hos kyrkan när det kommer till att ta itu med att barn och ungdomar bildar sin värdegrund från både 

sin kyrkliga tradition och det sekulära samhälle de växer upp i. Hon upplever att gudstjänstdeltagare 

i S:t Jacob inte hänger med i resten av det svenska samhället, där det är vanligt att kvinnor har ledande 

positioner, men tycker å andra sidan att samhället är alltför sekulärt, vilket hon menar skapar oro för 

den yngre generationen. De har inga givna etiska regler att förhålla sig till eftersom kyrkan inte tar 

en tydligare plats i samhället, menar hon.  

…här [i Sverige] känns det som man mer har religionen som en titel. That’s it. Inget annat. 

’jag går till kyrkan, jag umgås med andra kristna’ - men ingen pratar om vem Jesus är […] 

och vad jag gör som kristen, t.ex. att tycka om andra människor fast de är olika mig, och 

vad som är viktigt för mig som kristen att inte göra…153 
 

Detta vittnar också Lukas om, men nämner det i ordalag som handlar om äktenskap och skilsmässa 

och att det framförallt är synligt i den yngre generationen.154. Han betonar att det finns en skillnad 

mellan att vara syrian och att vara svensk, men talar om att det är avgörande för kyrkans överlevnad 

att hitta en väg framåt, där värderingar från såväl kyrka som det sekulariserade samhället kan 

samexistera, utan att vara varandra uteslutande. 

Egentligen, enligt den ortodoxa tron ska man leva hela livet tillsammans när man har gift sig, men 

nuförtiden…[…] alltså, det är jättevanligt att folk skiljer sig! Förut var det en stor skandal, men 

nu..liksom en axelryckning och folk går vidare…det har blivit väldigt försvenskat…jag kanske är 

gammaldags, men det känns som att många ungdomar vill ha kvar det här, liksom syrianska […] att de 
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ska få så mycket, det stora bröllopet, de ska vara prinsessor, med en dyr klänning och en jättedyr ring  

sen när de väl har gift sig känner de liksom att ’nä, men var det här allt? Nä, nu vill jag inte’ och då är 

de plötsligt försvenskade..’nä, det här kommer ju inte att funka’ och då…när de gifter sig är de syrianer, 

men när de skiljer sig, då är de inte syrianer längre, utan då är de svenskar. De vill både äta kakan och 

ha den kvar, så fort det blir lite motstånd, då ’nä, men skiljer oss’… de fattar inte innebörden av att det 

är ett sakrament, det är nånting heligt att gifta sig. De måste få ett papper av prästen som intygar att de 

är skilda, annars är de fortfarande gifta enligt den syrisk-ortodoxa kyrkotraditionen. Men de blir ju 

tvungna att anpassa sig till samhället, det går inte att undvika.155 
 

Det är intressant hur Lukas väljer att uttrycka det som att ungdomarna ”är syrianer” beträffande att 

gifta sig, men ”svenskar” när det kommer till att skilja sig. Det kan tolkas som att Lukas menar att det 

inte går att vara både – och, och att ”vara syrian” är likställt med att ”vara kyrklig”, medan ”att vara 

svensk” är likställt med att ha värderingar som härrör från ett sekulärt civilsamhälle. Den normativa 

teologin och den uttalade teologin säger att äktenskapet är ett sakrament som varar tills döden skiljer 

makarna åt.156 Men det vore fel att ställa dem mot den praktiserade teologin, eftersom en skilsmässa i 

Lukas kyrka kanske inte är att betrakta som en kyrklig praktik, det kan därmed alltså inte ens falla 

inom ramen för praktiserad teologi. Istället är kan det betraktas som ett slags ”praktiserat agerande 

utifrån värderingar från det omgivande samhället” – som dock påverkar såväl den uttalade som den 

praktiserade teologin, eftersom kyrkan till syvende och sist består av medlemmar som praktiserar ett 

sätt att leva, även om den stundtals går emot den uttalade teologi de representerar. Det är så att säga 

medlemmarna som utgör kyrkan, kyrkan är med andra ord deras. Frågan är då vem som bestämmer i 

kyrkan? Trots allt talar ju Lukas om att par faktiskt skiljer sig, både civilrättsligt och kyrkligt, 

åtminstone i den kyrka som lever och verkar på ett lokalt plan i Södertälje. 

Prisca påtalar lokala bruk, som hon upplever beror på kontexten Södertälje och konsekvenserna av 

att vara kyrka just där. Prästen är mån om att församlingen ska få kunskap om den kaldéisk-katolska 

traditionen, men också att den ska anpassas efter församlingens behov. Han publicerar artiklar och 

utsagor om aktuella ämnen och vardagliga problem på Facebook.  
 

Jag tror inte att något förändras utan att det kommer en regel uppifrån. För att vi tillhör ju påven. Om 

det kommer nånting uppifrån t.ex. det här med att ta nattvarden i handen – jag skulle inte, jag 

accepterar inte det, jag vill att prästen ska stoppa i munnen. Det finns vissa […] som tar i handen. Jag 

säger inte emot det, men jag personligen skulle inte, för jag har den där rädslan av det här…det är för 

mycket. Det är ju inte bara en brödbit som du tar i handen. Det är ju själva Jesus-själen. Jesus-kroppen 

som du tar i handen. Om du tänker lite djupare på det.157  
 

Junia nämner flera exempel på hur hon som kvinna slits mellan kyrkans traditioner och –praktiker och 

det omgivande samhällets förväntningar och möjligheter. Som välutbildad kvinna mitt i karriären ser 

hon i sin arbetsvardag kvinnor i höga chefspositioner, men i sin kyrkliga vardag hur kvinnor blir 

marginaliserade och jag tolkar det som att hon upplever att hon inte får svar på varför det är så, vilket 

frustrerar henne. Hon beskriver sig själv som en kritiskt tänkande person, som tror att utveckling av 

kyrkotraditioner har med utbildningsnivå att göra. Hon är bekymrad över att utbildning inte värdesätts 

i Syrisk-ortodoxa kyrkan, eftersom hon ser utbildning som likställt med upplysning, och som ett måste 
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för att utvecklas mot ett mer jämställt samhälle. Kyrkan måste enligt både Foibe, Lukas och Junia 

anpassas till det samhälle den lever och verkar i, men de uttrycker alla att förändring tar tid och måste 

bearbetas för att inlemmas i den egna kulturen.  
 

…där kommer prästens roll, många av våra unga idag, i syriansk kultur tappar tron och gör fel 

saker- det hör inte hemma i min kultur egentligen, men det har blivit en sån förändring att man 

inte hänger med längre. Som barn söker man svar, där kommer prästens roll – man får inte de 

svar man söker efter och då börjar man söka på annat sätt och så blir det fel. Våra unga säger 

hela tiden ’vi förstår ingenting i kyrkan’ men många gånger måste de gå till den kyrkan, men de 

får inga svar….jag förstår om de söker svar någon annanstans. De vill ha svar på frågor som 

’vad är fel?, ’vad är rätt?’, ’finns Gud?’ enkla, självklara frågor som ingen av oss vågar prata 

om ens.158 
 

Håkan Sandvik förklarar ett sådant skeende med att många lever ett dubbelliv där olika värderingar 

råder, och att religiösa ledare ser samhället som ett hot och varnar för att man ska bli så integrerad att 

man förlorar sin identitet. Alternativet är i så fall att bryta med kyrkan.159 Sett ur ett 

identitetsperspektiv vittnar detta om behovet att bli nästan ännu mer syriansk i Sverige, än vad man 

skulle ha varit annars.160 Gruppens ideal strider, så att säga, mot det egna idealet.  Dock skriver Cetrez 

redan 1998 att kvinnor bör få tillträde till fler uppgifter i den syrisk-ortodoxa kyrkan.161   

Junia menar att kyrkans överlevnad kräver att vissa av kyrkans traditioner förändras.  

Men det krävs jättemycket. Mycket styrka. Och jag tror definitivt att efter ett tag…på lång sikt, när den 

här äldre generationen inte finns kvar, när de som nu är unga en dag ska ta över och styra kyrkan….om 

det ska bli verklighet så måste man antingen anpassa sig efter deras behov eller så finns den här kyrkan 

inte längre.162  
 

Det är värt att fundera över relationen mellan normativ teologi, uttalad teologi och praktiserad teologi 

i Junias uttalande. Å ena sidan uttrycker hon att den normativa teologin är förlegad, och att den uttalade 

teologin måste anpassa sig. Å andra sidan uttrycker hon en oro för att den praktiserade teologin inte 

beaktas, som om den sker utan att de som har inflytande över den uttalade teologin tar notis om att 

uttalad teologi på ett eller annat sätt har sin grund i hur kristna väljer att göra i praktiken när de firar 

gudstjänst, eller agerar utifrån sina värderingar. 

Thomas Arentzen menar att biskopen eller den lokala prästen kan göra lokala tillämpningar i många 

frågor, och att det gör att det finns stor variation i ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige.163 Men 

Lukas påpekar att det inte är enkelt att driva igenom förändringar.  

…alltså, jag sitter ju med i kyrkostyrelsen och jag kan säga att den konservativa läran är väldigt 

konservativ, liksom, de har svårt att ändra saker och ting… …164 
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4 Resultat och sammanfattande diskussion 
 

I detta kapitel redogör jag för var och en av forskningsfrågorna och för en diskussion om vad jag har 

kommit fram till.  

 

4.1 Vilka uppfattningar om relationen prästämbete och kön beskrivs av uppsatsens 
informanter? 
 

Undersökningen visar att informanterna beskriver sina uppfattningar om relationen prästämbete och 

kön som att en viss uppsättning egenskaper är överordnat vilket kön prästen har. Utifrån den normativa 

teologin och den uttalade teologin delar informanterna uppfattningen att kvinnor inte kan vigas till 

präster. Däremot menar de, att kvinnor i sak, borde kunna vigas till präster, om den person som känner 

kall till prästämbetet och efter prövning visar sig vara lämplig för tjänst som präst, är en kvinna. 

Samtliga informanter framhåller egenskaper snarare än kön som avgörande för att bli präst. Jag 

uppfattar det inte som att de vill förminska frågan om prästämbete och kön, men att vilket kön prästen 

har, i sig inte spelar någon roll. Anledningen att kvinnor inte kan vigas till präster i de kyrkor de tillhör 

menar de är att gamla traditioner inte har ifrågasatts. Att närma sig tanken att en präst kan vara en 

kvinna är ett första steg. Har man väl gjort det så verkar informanterna mena att det snarare är en 

tidsfråga innan det blir verklighet att kvinnor kan vara präster, även i de egna samfunden. Men 

tidshorisonten är lång. 
 

Det är inte helt omöjligt i framtiden, men inte just nu…det….kanske tar två eller tre generationer.165 
 

 

Informanterna framhåller kunskap, adekvat teologisk utbildning, en pedagogisk förmåga att förmedla 

trons innehåll och att i sitt förkunnande kunna förklara bibeltexters relevans i det vardagliga livet i 

Södertälje 2019 som egenskaper en präst bör ha. För att prästen ska kunna skapa förtroende och tillit i 

sin församling, understryker de att prästen måste vara en förebild, särskilt i etiska och moraliska frågor. 

Inte minst, menar de, är det viktigt i prästens själavårdande uppdrag, att det finns ett stort förtroende 

för hen. Men informanterna betonar också att prästen har olika roller i församlingen. Trots att prästen 

betraktas som en auktoritet, är prästen också arbetstagare. I den rollen, menar Lukas, måste det vara 

lätt att samarbeta med prästen, vilket enligt Lukas kräver att prästen har en ödmjuk inställning till sin 

tjänstgöring, och att motivet för prästen ska vara att tjäna församlingen, till förmån för att tjäna mycket 

pengar.  Junia och Prisca accentuerar särskilt att prästen måste ha personlig mognad och mod att vara 

en god kristen förebild. Det, menar de, krävs för att prästen ska våga ta ställning mot ageranden, 

beteenden och värderingar hos medlemmar i församlingen, som strider med det som informanterna 

uppfattar är det kristna budskapets innebörd. Vidare lägger samtliga informanter vikt vid det som de 

tycks betrakta som typiskt kvinnliga egenskaper, nämligen att vara en god lyssnare, en ”mjuk” person 

och att ha nära till sina känslor. Samtidigt påtalar de att prästen ska ”hålla i längden”, utan att värdera 

detta som varken egenskap, eller mer sannolikt för ett visst kön. Sammantaget pekar intervjuerna alltså 
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på att en viss uppsättning egenskaper och personlig lämplighet är helt överordnade kön i 

informanternas uppfattning om relationen prästämbete och kön. 

 

 
4.2 På vilka sätt beskriver informanterna att de har påverkats av att leva i ett sekulärt 
samhälle, med Svenska kyrkan som majoritetskyrka, i fråga om deras inställningar till 
anpassning av gudstjänstfirande och kyrkotraditioner? 
 

Det finns flera sätt, på vilka informanterna beskriver att de i sina inställningar till anpassning av 

gudstjänstfirande och kyrkotraditioner, har påverkats av att leva i ett sekulärt samhälle, med Svenska 

kyrkan som majoritetskyrka. Som exempel på anpassning beskriver de en anpassning av 

gudstjänstfirande för kvinnor som menstruerar. Som jag har förstått det så har ett antal kvinnor vid 

någon tidpunkt börjat ifrågasätta varför de inte skulle kunna ta emot nattvard på grund av menstruation. 

De har tagit upp detta för diskussion med sin präst, och i samråd med denne kommit fram till att 

menstruation inte ska vara hindrande för att delta i nattvarden. Detta har skett på ett lokalt plan i 

samtliga kyrkor som belyses i uppsatsen. Det hade varit intressant att veta vilken typ av frågor de har 

lyft med prästerna, och på vilka grunder prästerna har anpassat gudstjänstfirandet, men det 

framkommer inte. Däremot betonar informanterna detta som en förändring som beror på att de lever i 

ett sekulariserat samhälle, där menstruation inte är ett hinder för kvinnor att kunna ta plats i det 

offentliga rummet via till exempel chefsbefattningar och yrkeskarriär. De framhåller också 

menstruation som dels något de själva inte kan påverka, dels som en särskild gåva till kvinnan, för att 

kunna frambära barn. Junia talar till och med som menstruation som delvis konstituerande för 

kristendomen, eftersom Gud inte hade kunnat inkarneras som Jesus om Jungfru Mara inte hade 

menstruerat. Här åberopar de alltså ett slags logik, som de upplever inte stämmer överens mellan kyrka 

och samhälle. Detta tolkar jag som en påverkan på den uttalade teologin som en lokal anpassning, men 

inte på den normativa teologin. Detta har sedan utmynnat i en förändrad praktiserad teologi.  Det är ett 

exempel på hur prästen har gjort lokala anpassningar till den kontext som kyrkan lever och verkar i.166 

Vidare påtalar de att det har skett en förändring mellan generationer beträffande hur män och 

kvinnor placerar sig i kyrkorummet när de firar gudstjänst. De menar att det är en generationsfråga. 

Det hade varit frestande för mig att tro att detta har att göra med om informanten är första, eller en 

senare generations invandrare, men det hade varit att förenkla svaret. Alla informanter i uppsatsen är 

första generationens invandrare i betydelsen att de inte är födda i Sverige, men de har levt i Sverige i 

många år. De menar att deras föräldrageneration aldrig skulle placera sig på annat sätt än vad 

traditionen föreskriver. Däremot berättar de att deras barn inte bryr sig om en sådan uppdelning, och 

hellre placerar sig som familj, det vill säga, män och kvinnor blandat. Jag uppfattar det som att barnens 

”bruk” har påverkat informanterna i så motto att de har ställt sig frågan ”varför inte sitta blandat?” och 

därefter har börjat sätta sig blandat. Informanterna framhåller att denna förändring beror på att den 

generation som är i 20-årsåldern uppmärksammar att män och kvinnor inte separeras i det övriga 
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samhället i Södertälje. I Svenska kyrkan görs inte åtskillnad mellan män och kvinnor ens i 

prästämbetet, vilket flera informanter påpekar. Varför, menar de, skulle det då göras en könsåtskillnad 

i deras egna kyrkorum, beträffande gudstjänstdeltagarnas placering? Jag uppfattar inte att denna fråga 

har lyfts med präst, med biskop eller i andra styrande organ som den kyrkostyrelse som Lukas hänvisar 

till. Det tycks vara ett förändrat bruk som inte har förankrats i den uttalade teologin, som går stick i 

stäv med den normativa teologin, men som är en förändring i den praktiserade teologin. Är det ett 

praktiserat rebellskap, som kan anas här, som faller utanför ramen för att kunna beskrivas av den 

praktiserade teologiska rösten? Saknar modellen en röst för att beskriva detta skeende? 

   Informanterna ger också exempel på gudstjänstfirande som de tycker borde anpassas till det sekulära 

samhället, men inte har gjort det. Tidpunkten för påskens firande är ett sådant exempel, som jag 

uppfattar som en stötesten, eftersom det påverkar såväl deras kyrkliga identitet som deras civila liv. 

De vill fira påsk samtidigt som resten av Sverige. Skälen till det är att det känns exkluderande att inte 

kunna vara lediga när resten av samhället har sammanhängande ledighet, och att det helt enkelt är 

roligare att fira påsk samtidigt som påsken uppmärksammas i såväl Svenska kyrkan som i affärer och 

på skolor och förskolor. Denna fråga är lyft hos styrande organ (biskop och kyrkostyrelse), men det 

finns en ovilja till anpassning till det sekulära samhällets påskfirande, som har att göra med att följa 

den julianska respektive den gregorianska kalendern.167 Junia, Lukas och Foibe är nästan raljerande i 

sitt sätt att formulera detta, när de påtalar att Jesus bara dog och uppstod en gång, och att det känns 

fånigt att fira det två gånger på grund av att två biskopar inte kan enas om ett skifte från den julianska 

till den gregorianska kalendern. Lukas uttrycker det som att ”vi bor ju i Sverige”.168   

Ytterligare en påverkan från det sekulariserade samhället, med Svenska kyrkan som 

majoritetskyrka, handlar om en förändrad syn på äktenskap och skilsmässa.  Några informanter 

uttrycker en tydlig skillnad mellan när en person agerar som ”en svensk” jämfört med som ”en syrian”. 

De menar att deras ungdomar vill följa syrisk-ortodoxa kyrkotradition när det kommer till att ingå 

äktenskap, och fira detta med ett stort bröllop med tillhörande festligheter, vilket är en kostsam historia 

för respektive familj. Då menar de att ungdomarna agerar som att de ”är syrianer”. Däremot påpekar 

de att parterna i ett äktenskap träffas på ett annat sätt än tidigare, och att det beror på kontaktytor i 

sociala medier som har växt under det senaste decenniet. De framhåller också att det är inte är ovanligt 

att parterna lever tillsammans en tid innan bröllopet, och att det är något gott, men att ungdomarna då 

agerar som att de ”är svenskar”. Kanske ligger dikotomin här i att man dels vill värna de egna kyrkliga 

traditionerna, men samtidigt ser att det finns värderingar i det omgivande samhället, vars effekter är 

bra, även om det tar emot att stå för att man delar en värdering kring ett sakrament bygger på sekulära 

uppfattningar om civilrätt, till exempel möjligheten att vara sammanboende utan att vara gifta. Å andra 

sidan framhåller flera informanter att det med detta synsätt också har följt en uppfattning om att det är 

lätt att skilja sig, sig om makarna inte trivs ihop. Jag tolkar det som att informanterna i grunden tycker 
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att det är bra att möjligheten att upplösa ett äktenskap finns, men att skälen för att göra det inte ska 

bero på tycke och smak, utan bör bero på till exempel våld i nära relation. Äktenskapet är trots allt ett 

sakrament i de kyrkor informanterna tillhör, och de förefaller tycka att makarna därför också bör sträva 

efter att leva tillsammans tills döden skiljer dem åt.   

Sammantaget vittnar informanterna om såväl ändrade praktiker, som önskemål om ändrade 

praktiker som de menar är nödvändiga för att kyrkan ska överleva. Den normativa teologin och den 

uttalade teologin står fast. Inga förändringar har skett. Men de förändringar som har skett i den 

praktiserade teologin är trots allt påtagliga. Kanske kommer de på sikt att påverka den uttalade 

teologin, vilket eventuellt kan komma att påverka den normativa teologin. Samtliga informanter menar 

att ett generationsskifte håller på att ske och att det kommer att påverka kvinnors roll i kyrkorummet i 

framtiden, eftersom en yngre generation, uppväxt i Sverige, med svenska som sitt förstaspråk och med 

en annan medvetenhet om kvinnors underordning i samhället kommer att få genomslagskraft även i 

kyrkorummet. De accepterar helt enkelt inte att kvinnor särbehandlas på grund av argument som de 

anser är ogiltiga. Det tangerar en förändrad syn på kulturella uttryck som har bäring på kyrkliga 

traditioner, men inte nödvändigtvis på kyrkliga praktiker.  

 
 

4.3 Sammanfattande diskussion 
 

Mitt uppsatsarbete har titeln När får jag kyssa din hand? Titeln anspelar på två saker – dels att det i 

Syrisk-ortodoxa kyrkan är vanligt att hälsa prästen genom att kyssa dennes hand,169 dels att det i 

ortodoxa och österländska kyrkor är oförenligt att vara kvinna och präst. När frågan ställdes till mig, 

en kvinna och blivande präst, av en man, som tillhör en kyrka som inte viger kvinnor till präster, fick 

den mig att fundera på i vilken relation jag och den mannen står till varandra. Präglas den av under- 

respektive överordning? Vem intar i så fall vilken roll, och kan rollerna förändras? Som man, och äldre 

än mig, betraktar han möjligen sig själv som överordnad mig. Men som blivande präst, är jag 

överordnad honom då? Trots att jag är kvinna? Legitimerar denna fråga en individuell ämbetssyn som 

menar att kvinnor kan vara präster, eller är det ett erkännande av mig som person och kollega? Jag vet 

inte om jag har fått svar på de frågorna genom mitt uppsatsarbete, men jag har fått syn på frågor, som 

har att göra med att vara Syrisk-ortodox och Kaldeisk-katolsk utlandskyrka, som jag inte kände till 

sedan tidigare, och som beror på att dessa kyrkor lever och verkar i ett sekulärt samhälle där Svenska 

kyrkan fortfarande är majoritetskyrka. Jag kan konstatera att ”att vara kyrka” på en plats inte 

nödvändigtvis är detsamma som ”att vara samma kyrka” på en annan plats. Flera av informanterna 

vittnar om en krock mellan olika kulturer – dels mellan kyrkans traditionella värderingar och 

värderingar i ett sekulärt präglat samhälle, men också mellan generationer inom en och samma 
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kyrka.170 Från att ha varit en relativt enhetlig traditionsbärare har kyrkan över tid diversifierats,171 vilket 

kan skapa oro, eftersom det innebär att kulturens ursprungliga normer och värderingar kan vara under 

omdaning.172 

Förhållandet mellan ”vi” och ”de” är inte enbart mellan ”vi” som kyrka i en viss tradition och ”de” 

som det omgivande samhället, Svenska kyrkan inkluderat, utan också ”vi” som den grupp inom en 

kyrka som håller fast vid vissa traditioner och ”de” som den grupp inom en kyrka som anser att kyrkliga 

traditioner måste utvecklas, eftersom kyrkliga praktiker förändras. Det uppstår en diskrepans mellan 

den normativa teologin, den uttalade teologin och den praktiserade teologin, och det påverkar ett slags 

teologisk identitet i termer av i vilken kyrkotradition en gudstjänstdeltagare känner sig hemma. Men 

det påverkar också ett slags ecklesiologisk identitet i termer av att beskriva den praktiserande teologin 

så som den sker och förändras utifrån värderingar i det omgivande samhället. Kan det förstås som att 

intersektionell identitet inte bara har med personer att göra, utan att kyrkan i bestämd form, också är i 

en pågående intersektionell identitetsprocess? Går möjligen en kyrkas identitet hand i hand med 

gudstjänstdeltagares identitet, och vad händer då när identiteten omskapas? Går ”kyrkoidentiteten” och 

”gudstjänstdeltagaridentiteten” då inte i takt längre? Det sammantagna intrycket är att både kyrka och 

gudstjänstdeltagare kan förstås som subjekt, som så att säga ”blir till” genom varandra i sitt respektive 

identitetsskapande.  

Efter att ha provat att tillämpa modellen fyra teologiska röster i kombination med abduktiv metod 

vill jag säga något om det. Ju mer jag har arbetat med materialet, desto tydligare framstår det för mig 

att jag har försökt att applicera modellen på ett material som spretar åt olika håll, och modellen kanske 

inte gör materialet rättvisa. Trots att jag har sållat noggrant i materialet, för att försöka utkristallisera 

teman och mönster, är min känsla att analysen är något snäv. Har jag använt en modell som inte passar? 

Har jag, trots att jag ville låta materialet styra val av teoretisk modell, låtit materialet styras av 

modellen? Jag upplever att något saknas, som att det är en röst i materialet som vill höras, men som 

inte ryms i någon av de röster som presenteras. Det är en röst som är normkritisk, både mot den egna 

kyrkan med dess traditioner, men också mot det sekulära samhället. Det är en röst som uttrycker oro 

för hur kyrkan ska hantera den diskrepans som uppstår mellan kyrkans traditioner och det svenska 

samhällets sekulära värderingar. Men det är också en röst som jag tror försöker säga något om 

Södertälje som en multikyrklig plats, där varje kyrka på något sätt måste hitta sin form i relation till de 

andra kyrkorna. Jag inser svårigheterna med att försöka generalisera en sådan röst i en modell, för att 

pröva den i ytterligare ett annat sammanhang, men jag tror att den trots allt finns, och i någon form 

utgör en kompletterande stämma till de fyra rösterna, ungefär som en diskantstämma kan ge en extra 

nyans till ett körstycke och liksom ”komplettera” upplevelsen. Jag undrar om denna ”normkritiska 
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röst” också kan förstås som ett slags teologi och vill återknyta det till Ideströms uttryck, om vad det 

kan innebära att vara kyrka, i Södertälje. Kanske kan det förstås som att denna uppsats är en 

hypotesgenererande forskning, i betydelsen att den väcker nya frågor att utforska inom samma 

område.173 

Slutligen vill jag nämna något om ekumenik. Från ett möte med påven Franciskus berättar Peter 

Halldorf om hur det ekumeniska arbetet i Sverige presenterades, och hur han ville tacka påven för det 

arbete han gör för kristen enhet. Påven svarar honom med orden ”we must walk together”.174 Den 

kristna kyrkans katolicitet, i bemärkelsen allmännelig,175 måste trots allt vara ledstjärna i en 

omvälvande verklighet. I en osignerad artikel i Svensk kyrkotidning redogörs för ett möte mellan 

Sveriges kristna råd och kultur- och demokratiminister Amanda Lind angående kyrkornas roll i 

civilsamhället. Anders Arborelius uttrycker följande:  

Kyrkorna är viktiga för integrationen i Sverige. Jag pekade på att när man kommer till Sverige så är 

det också en väg in i samhället att vara med i en församling. Religionsförklaring är ett sätt att komma 

in i samhället.176 

 

Svenska kyrkan i Södertälje församling annonserar i detta nu efter en komminister. Jag slås av 

formuleringen i rubriken: ”Skulle du trivas med att arbeta på en plats där Gud är självklar, men Svenska 

kyrkan är i minoritet [förf. understrykning]?” I ingressen betonas att den sökande bör vara intresserad av 

ekumenik och att våga vara intresserad av att prova nya verksamheter.177 I ljuset av det jag har lärt mig 

genom detta arbete är det intressant att även Svenska kyrkan här ger uttryck för självbilden ”att vara i 

minoritet”. Kanske är det ett uttryck för att även Svenska kyrkans identitet, på ett lokalt plan, är under 

omdaning, påverkad av den omgivande, multikyrkliga kontexten.    

Med det vill jag avsluta uppsatsen med att citera en av informanterna, som berättar om tryggheten 

och stoltheten över att vara kyrka i Sverige.  

Våra släktingar kom utomlands ifrån och hälsade på och vi ville gärna visa lite kyrkliga sidor av 

Sverige och de tyckte att det var jättefint att det är ett kristet land, de tyckte att det här är suveränt, 

eftersom en annan religion dominerar i Mellanöstern. Tänk på Södertälje, det finns kyrkor överallt! 

Det betyder att det är en gest till kristendomen. Jag sitter här [i arbetsrummet, förf. anm.] och jag ser 

tornet där [kyrktornet på S:ta Ragnhilds kyrka, förf. anm.], med det där korset på toppen och varje gång 

korstecknar jag mig och säger ’Tack Gud, att vi är här’.178 

 

Ortodoxa kyrkor i Sverige kan ofta framstå som ”invandrarkyrkor”, men de är i storlek och antal i det 

närmaste att betrakta som kyrkor i stor majoritet,179 och, vill jag hävda även som ett slags folkkyrkor.180  

De har en bred förankring hos ett stort antal medlemmar. Några av kyrkorna är organiserade så att 

                                                 
173 Sundström, J. & Lind, L. 2015:15 
174 Halldorf, P. 2016:51 
175 Arentzen, T. 2016:149 
176 Svensk kyrkotidning nr 7. (5110), årgång 115, utgivningsdatum 12 juli 2019. s. 207 
177 Svenska kyrkans hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/flyttadress71/nyheter/sodertalje-forsamling-soker-
komminister-100- (besökt 2019-11-24) 
178 Intervju med Prisca, 2019-07-24 
179 Arentzen, T. 2016:144 
180 Thidevall, S. 2005:15-21, 55-57 
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medlemmarna betalar sin medlemsavgift via skattsedeln. Invandrare i tredje och fjärde generationen 

använder svenska som sitt primära språk, och svenska används också i gudstjänsterna på många sätt. 

Sverige är definitivt ett kyrkligt land, dock inte typiskt ”svensk-kyrkligt” längre. Södertälje har blivit en 

kyrklig huvudstad för många över hela världen, då de ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige 

främst samlar församlingsmedlemmar med kulturell hemvist utanför Sverige.181 Ur ett 

identitetsperspektiv är detta en svindlande tanke – vari består nu de sociala identitetskonstruktionerna 

”svensk”, ”syrian” och ”kaldé” och är det ens möjligt att särskilja dem längre? Intersektionell identitet 

kanske snarare handlar om vad det innebär att vara ”syrian-svensk”, ”kaldé-svensk” eller bara ”svensk-

svensk”. Södertälje som en multikyrklig kontext kan därmed förstås som en ett exempel på ekumenik 

och ecklesiologi i praktiken. Här är ingen längre jude eller grek – ej heller svensk, syriansk eller kaldee. 

Alla är vi ett i Kristus. 

 

 

 

  

                                                 
181 Sandvik, H. 2016:65, 68 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

I N T E R V J U G U I D E 

 
 
Hej! 
 
Dessa frågor ligger till grund för min uppsatsundersökning och är så kallade öppna frågor. Det innebär att jag 
kan komma att formulera dem annorlunda, och/eller ställa följdfrågor, beroende på dina svar. Det kan också 
hända att jag inte ställer alla frågor, men jag formulerar dem i skrift så att du vet ungefär vilken typ av 
frågeställningar det handlar om. 
 

• Vilken kyrka brukar du vanligen besöka för att be, närvara vid gudstjänst, förrättning 

eller annat? 

• Kan du berätta något om hur församlingen ”ser ut”? 

• Är det något du tycker särskilt mycket om med de gudstjänstsammanhang du 

vanligen besöker? 

• Är det något du tycker mindre om med de gudstjänstsammanhang du besöker? 

• Vilken är din uppfattning om präster? Är det något särskilt som utmärker präster? 

• Kan vem som helst bli präst? 

• Gör det någon skillnad för dig om prästen är en kvinna? 

• I så fall – på vilket sätt? 

• Om inte – varför inte? 

• Brukar du, eller har du någon gång besökt en kyrka som tillhör Svenska kyrkan? 

• Till vilken grad tycker du att kyrkotraditioner kan och bör mötas? 

• Vems är kyrkorummet? 

• Vem bestämmer i kyrkorummet? 

 

Med vänlig hälsning,  
Annica Sundkvist  
Teologie studerande och prästkandidat för Strängnäs stift 
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Bilaga 2: Informationsbrev och samtycke 
 

I N F O R M A T I O N S B R E V och S A M T Y C K E 
 
Hej! 
 
Jag skriver min magisteruppsats i kyrkovetenskap vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Min 
uppsats syftar till att få veta mer om hur ett urval av kyrkobesökare i Södertälje ser på präster som är 
kvinnor och om det påverkar deras sakramentssyn. Jag är särskilt nyfiken på hur det upplevs i lokalt 
etablerade samfund som hör till den ortodoxa och/eller den katolska kyrkotraditionen.  
Jag är själv kvinna, född och uppväxt i Södertälje och snart färdig präst i Svenska kyrkan. Intresset för 
denna fråga har väckts under det att jag skrev min kandidatuppsats om fromhetsuttryck i svenskkyrklig 
kontext i Södertälje, där jag stötte på just frågan om synen på präster som är kvinnor och om, och i så fall 
på vilket sätt det kan påverka synen på sakrament för kristna med rötter i ortodox eller katolsk 
kyrkotradition.  
Anledningen till att jag vill skriva om detta utifrån ett Södertälje-perspektiv är att Södertälje är en geografiskt 
avgränsad plats där många olika kyrkotraditioner lever sida vid sida. Skillnader och likheter, både på ett 
teoretiskt plan (till exempel gudstjänstordning, syn på sakrament, syn på prästämbetet, styrning och ledning 
av kyrkan och liknande) och på ett praktiskt plan (var kristna i Södertälje väljer att fira gudstjänst eller av 
annat skäl besöka en kyrka, hur kristna i Södertälje i praktiken betraktar och hanterar skillnader och likheter 
mellan olika samfund och liknande) är mitt primära intresseområde. 
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på personliga intervjuer med ett urval av informanter. På den 
typen av forskning finns ett konfidentialitetskrav, det vill säga att informanter i uppsatsen inte med enkelhet 
ska kunna identifieras av läsare.   
För att tillgodose det kommer jag att så långt det är möjligt avidentifiera informanterna, men fortfarande 
ha frihet att kunna ange kön, ålder, kyrklig tillhörighet och eventuell funktion i församlingen. Jag kan alltså 
inte garantera att din identitet inte går att spåra, eftersom jag berättar vilka församlingar informanterna 
tillhör och vilken funktion de eventuellt har i församlingen. Intervjun kommer att spelas in. Jag kommer 
att transkribera intervjuerna, men destruera materialet så snart uppsatsen har ventilerats vid 
uppsatsseminarium vid Uppsala universitet.  
Om du vill vara en av informanterna i uppsatsen är jag mycket tacksam för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Annica Sundkvist  
Teologie studerande och prästkandidat för Strängnäs stift 

 

 
S A M T Y C K E 

 
Genom underskrift av detta dokument lämnar jag mitt samtycke till att delta som informant i denna 
uppsats. Jag har tagit del av informationen ovan och är medveten om att uppsatsförfattaren inte 
kan garantera att min identitet inte kommer att kunna röjas, men att hon så långt det är möjligt 
kommer att avidentifiera mina personuppgifter. Jag är medveten om att intervjun kommer att 
dokumenteras. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namn, ort och datum 

 


