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Abstract 

Female religiosity has during the last couple of decades become a subject of interest within               
sociology of religion. Womens’ way of negotiating their Christian identities, in relation to             
traditional understandings of them, are particularly interesting in the field of mediatization,            
where different forms of digital media have been shown to provide new possibilities for female               
religiosity to become visible. The purpose of this bachelor thesis is to explore this further by                
examining how female religiosity - visible through digital media - can challenge traditional             
structures of authority in christianity. This study is based on the instagram account             
feministpastorn, run by pastor Esther Kazen, which exemplifies how digital media opens up new              
spaces for women to negotiate their christian faith in relation to their feministic values. To               
explore this further these following research questions were formulated; 1) How does Esther             
Kazen relate her christian faith to her feministic values on her instagram account             
feministpastorn?; and 2) In what way can feministpastorn be viewed as an example of shifting               
authority, from a traditional (male) Christian authority to a - by a female Christian actor - newly                 
established one? To answer these questions, the theory of mediatization, as a theory of religious               
change made possible by different forms of media, with a focus on a change in religious                
authority, was implemented in the analysis. Based on qualitative research this study shows how              
female religiosity can make possible a shift in religious authority by allowing women to establish               
their own authority, in relation to traditional structures of authority within Christian institutions.             
Hence, the digital medium can be seen as a platform where women can build a new position of                  
authority in relation to existing traditional structures of authority. This study shows how             
feministpastorn undermines traditional authority through criticism and attempts to build a new            
authority by 1) appealing to the audience with humility; 2) highlighting herself, in opposition to               
identified problematics; and 3) using her traditional authoritative role, as pastor in            
Equmeniakyrkan, to enhance a new kind of authority in contrast to traditional structures of              
Christian authority, made possible by the digital medium instagram. 

 

 
Nyckelord: qualitative, mediatization, digital medias, instagram, women, feminism, authority,         
religion, christianity 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
 
Men ju mer jag insåg att kyrkan fortfarande är allt för ojämställd och bakåtsträvande, desto mer                
högljudd blev - och blir - jag. För det är värt att kämpa för en jämställd värld och en jämställd                    
kyrka. Alltid. Och framtiden är ljus, det tror jag. 

(Feministpastorn, inlägg 8, 2017-04-21) 
 
Citatet är hämtat från Esther Kazens instagramkonto Feministpastorn. Kazen är en ordinerad            
pastor inom Equmeniakyrkan som på sitt instagramkonto (med lite drygt 21.000 följare) skriver             
om sin kristna tro och feministiska övertygelse. Hennes religiositet och tolkning av kristen tro              
blir på så sätt synlig för alla som vill ta del av den. Men vad betyder detta synliggörande? Hur                   
påverkas maktbalansen mellan kristna institutioner i Sverige och individuella kristna aktörer när            
någon som Kazen kan uttrycka sin religiositet på ett digitalt medium som instagram? Vem              
besitter då auktoritet att definiera kristen tro? 

Det religiösa landskapet i Sverige har visat sig vara komplext med parallella motsägande             
trender (Furseth, 2018, s. 4). Studier visar på en minskning av religiös tillhörighet, tro och               
praktiskt deltagande (Furseth et. al., 2018, ss. 42-56). Samtidigt blir religion allt synligare i den               
offentliga sfären (Furseth, 2018, s. 16; Hjarvard, 2016, s. 8). Under de senare decennierna har               
religionssociologer, utifrån tänkare som Jürgen Habermas och Jose Casanova, börjat prata om            
“religionens återkomst” i den offentliga sfären. Religionsvetaren Linda Woodhead menar att           
religion aldrig lämnade samhället, utan att det istället rör sig om att religioner utvecklas i               
förhållande till det moderna samhället. Hon skriver att “centralized, state-like, religious           
bureaucracies and hierarchies of leadership have lost influence relative to much looser forms of              
association including small groups, occasional gatherings and festivals, and real and virtual            
networks” (Woodhead, 2012, s. 27). Detta innebär alltså att traditionella religiösa           
auktoritetsstrukturer utmanas av nya aktörer. Detta påstående blir än mer intressant om man             
adderar ett feministiskt perspektiv. Hur kan mer specifikt kvinnlig religiositet utmana           
traditionella auktoritetsstrukturer? 

Synliggörandet av kvinnlig religiositet har bland annat uppmärksammats inom ett          
forskningsfält som fördjupat sig i medialisering och religion (eg. Lövheim, 2012; Lövheim 2016;             
Lövheim & Lundmark, 2019; Klassen & Lofton, 2013). Genom att studera kvinnor och deras              
användande av digital media kan man få ett bredare perspektiv och på så sätt mer utvecklad                
förståelse för hur religiösa institutioner påverkas av olika medier. 

Utifrån detta resonemang blir det tydligt varför ett instagramkonto som feministpastorn är            
av intresse för att bättre förstå hur synliggörandet av kvinnlig religiositet påverkar traditionella             
maktstrukturer inom kristendomen i Sverige. 
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att studera instagramkontot feministpastorn utifrån ett           
medialiseringsperspektiv, i relation till frågor om religion samt ett feministiskt perspektiv.           
Feministpastorn undersöks som ett exempel på hur digitala medier kan synliggöra kvinnlig            
individuell religiositet med utgångspunkten att digitala medier möjliggör skapandet av utrymme           
för kvinnliga kristna aktörer att förhandla om sin kristna tro, i relation till traditionell patriarkal               
kristendom. Denna studie fokuserar på hur synliggörandet av ett individuellt religiöst uttryck            
från en kristen kvinnlig aktör kan utmana traditionella auktoritetsstrukturer inom frikyrklig           
svensk kontext, med utgångspunkten att digitala medier kan möjliggöra denna process. 

1.2. Frågeställning 
 

● Hur framställer Esther Kazen sin kristna tro i förhållande till sin feministiska övertygelse             
på sitt instagramkonto feministpastorn? 

● På vilket sätt kan feministpastorn förstås som ett exempel på skiftande auktoritet, från             
traditionell kristen auktoritet till en - av kvinnlig kristen aktör - nyetablerad? 

1.3. Avgränsning 
Studien är avgränsad till att undersöka Esther Kazens religiösa och feministiska uttryck på             
hennes instagramkonto feministpastorn. Studien kommer inte inkludera kommunikationen        
mellan Kazen och hennes följare. Inte heller digital media-logik, i form av exempelvis algoritmer              
som påverkar användarnas upplevelse av instagram, kommer i någon större utsträckning ingå i             
denna studie. Vidare avgränsas studien från att undersöka feministpastorns faktiska effekt på            
kristna institutioner och kristen tro då det inte är möjligt med detta material. Huruvida Kazens               
individuella uttryck har en inverkan på hur kristna institutioner fungerar eller på hur människor              
ser och diskuterar religion ligger därför utanför denna studies omfång. Utöver det har studien              
inte som ambition att studera religiös media i relation till annan - sekulär - media. Materialet gör                 
det möjligt att diskutera “agency” i förhållande till religiös och sekulär media och vilka              
möjligheter religiös media har att göra anspråk på sin kristna tradition. Det kommer dock inte               
vara en del av denna studie. Istället kommer fokus ligga på skapandet av ny auktoritet, i                
förhållande till traditionell, inom en kristen kontext. 

1.4. Forskningsgenomgång 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning av relevans för denna studie, vilket är 1) forskning               
som behandlar religiösa kvinnors olika sätt att förhålla sig till traditionella religiösa            
auktoritetsstrukturer (eg. Leming, 2007; Gallagher & Trzebiatowska, 2017; Vincett, 2012;          
Gervais & Sjolander, 2015); och 2) forskning som studerar medialisering av religion och             
kvinnliga aktörers användande av digitala medier (eg. Lövheim, 2012; Hess 2013; Klassen &             
Lofton, 2013; Lövheim & Lundmark, 2019). 
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Religionsvetaren Kristin Aune har argumenterat att feministisk forskning länge sett          
religion som ett hinder eller till och med en antites till jämställdhet och kvinnlig frigörelse, ett                
synsätt som hon menar har kommit att ifrågasättas och nyanseras inom religionsforskning om             
kvinnors religiositet och dess utveckling i det moderna samhället (Aune, 2015, s. 124). Fältet har               
visat sig komplext med motsägande trender (Vincett, Sharma & Aune 2008, s. 5), och Aune               
(2015) identifierar tre huvudsakliga forskningsområden inom denna forskning: feminism och          
sekularisering, alternativ spiritualitet och religiös feminism. Denna uppsats intresserar sig främst           
för den senare, och närmare bestämt hur kvinnor inom institutionell kristendom hanterar            
patriarkala strukturer inom den egna traditionen. Nedan redogörs för forskning som på olika sätt              
behandlar religiösa kvinnors sätt att förhålla sig till traditionella religioner. Därefter följer en             
sektion som mer specifikt behandlar forskning om kvinnor, religion och digitala medier. 

1.4.1 Kvinnor och traditionell religion 
Sociologen Laura M. Leming analyserar intervjudata med vad hon kallar ‘kvinno-medvetna’           
(eng. women-conscious) katolska kvinnor som förhandlar om identitet, röst, plats och           
engagemang, i relation till en traditionellt patriarkal katolsk kontext. Leming beskriver hur dessa             
kvinnor identifierat strukturer inom katolsk tro och den katolska kyrkan som inte passar in i               
deras identifikation som kvinnor. Leming använder sig av begreppet kvinnlig “religious agency”            
för att förklara hur kvinnors handlingsutrymme används för att förhandla om sin identitet där              
identifieringen som kvinna och katolik korrelerar (Leming, 2007, s. 88). 

Religionsforskarna Kerry Gallagher och Marta Trzebiatowska drar liknande slutsatser         
gällande kvinnors sätt att förhålla sig till sin katolska tro, om än utifrån ett annat perspektiv. De                 
intresserar sig istället för hur katolsk tro bland kvinnliga polska migranter i Storbritannien och              
Irland påverkas av denna nya kontext. Genom intervjuer och observationer finner Gallagher och             
Trzebiatowska att vissa av dessa kvinnor genom migration får möjlighet att omförhandla sin             
katolska tro till en som bättre stämmer in på deras individuella övertygelse (Gallagher &              
Trzebiatowska, 2017, ss. 441-442). 

Religionssociologen Giselle Vincett har också identifierat ett mönster gällande hur          
religiösa kvinnor som förhandlar om sin religion. Vincett skriver om kristna feminister som             
skapar sig ett utrymme (eng. space) inom det hon kallar “a variety of liberal denominations” i                
Storbritannien genom att rekonstruera fenomen som kön, feminism och religion (Vincett, 2012,            
s. 170 & 178). 

Liknande forskning har bedrivits av religionssociologerna Christine Gervais och Claire          
Turenne Sjolander som studerat nunnor tillhörande den romersk-katolska kyrkan i Kanada. Deras            
forskning baseras på intervjuer, enkäter och observationer som visar att dessa kvinnor            
identifierar och protesterar mot patriarkala strukturer, dogmer och praktiker inom den katolska            
kyrkan (Gervais & Sjolander, 2015, ss. 375-376). Vidare beskriver de hur kvinnor omförhandlar             
eller undviker viss traditionell praxis inom den katolska kyrkan samt etablerar egen som bättre              
reflekterar deras feministiska övertygelse (Gervais & Sjolander, 2015, s. 390). 

Sammantaget visar denna forskning på hur kvinnor inom olika kristna traditioner finner            
eller skapar sig utrymmen där de omprövar olika villkor inom kristna traditioner för att              
konsolidera sin kristna tro eller praktik med en feministisk eller kvinnocentrisk utgångspunkt. 
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1.4.2 Medialisering: kvinnor och digitala medier 
Inom forskning på media och religion har kvinnors användande av media och i synnerhet digital               
media genererat ökat intresse (eg. Lövheim, 2012; Hess 2013; Klassen & Lofton, 2013; Lövheim              
& Lundmark, 2019). Hjarvard visar att digitala medier har skapat nya arenor för synliggörandet              
av religion vilket han argumenterar medfört att makten att definiera religion har förflyttats             
(Hjarvard, 2012, s. 27). Detta påstående blir än mer relevant utifrån ett feministiskt perspektiv              
där kvinnors användande av digitala medier sätts i fokus. Flera forskare har därför intresserat sig               
för kvinnors användande av digitala medier och vad det i sin tur kan sägas innebära för hur                 
makten att definiera religion formas (eg. Lövheim, 2012; Lövheim & Lundmark, 2019; Hess,             
2013; Klassen & Lofton, 2013). 

Mary E. Hess, forskare inom media och religion, fokuserar i sin forskning på kristna              
aktörer och deras användande av digital media. Hess menar att digitala medier ger utrymme för               
unga kristna kvinnor att ställa sig frågor om sin tro och forma feministiska svar (Hess, 2013, s.                 
175). 

Religionssociologerna Mia Lövheim och Evelina Lundmark har närmat sig detta ämne           
genom att analysera bloggar i en svensk kontext samt vloggar i en nordamerikansk kontext.              
Deras forskning visar på hur kvinnor i nya digitala miljöer kan använda sig av nya former av                 
auktoritet för att tala om religion (Lövheim & Lundmark, 2019, ss. 28-31). Samtidigt som              
digitala medier framhävs som en resurs belyser forskarna även en komplexitet som digitala             
medier innebär där kvinnors etablering av auktoritet även påverkas av faktorer som kritiska             
kommentarer och digital media-logik såsom algoritmer (Lövheim & Lundmark, 2019, s. 33). I             
sin tidigare forskning har Lövheim utifrån en studie om kvinnliga muslimska bloggare i             
Skandinavien visat på hur digitala medier kan skapa möjlighet att visa en alternativ             
representation av islam och muslimsk kvinna (Lövheim, 2012, s. 140). 

På ett liknande sätt tittar religionsvetarna Pamela E. Klassen Kathryn Lofton på kvinnliga             
evangelister som bloggar i en nordamerikansk kontext, som använder det nya digitala mediet för              
att sprida sina vittnesmål (eng. witness). Med “witness” syftar forskarna till teologisk reflektion             
och trosbekännelse som kombineras med vardagliga sysslor för dessa kvinnor (Klassen &            
Lofton, 2013, ss. 61-62). Liksom den tidigare forskning som presenterats i föregående sektion             
menar Klassen och Lofton att dessa kvinnor skapar sig ett utrymme - vilket möjliggörs av det                
digitala mediet - bortom den traditionella institutionens auktoriteter för att visa en annan             
(kvinnlig) sida, och på så sätt, till viss del, destabilisera kyrkans hierarkiska ordning. Samtidigt              
belyser forskarna hur digitala medier även gör att kvinnor i större utsträckning kan bli offer för                
kritiska kommentarer (Klassen & Lofton, 2013, s. 62).  

Sammanfattningsvis visar denna forskning på hur digitala medier kan fungera som en            
resurs för kvinnor att på olika sätt ifrågasätta och till viss del utmana traditionella              
auktoritetsstrukturer inom olika religiösa sammanhang och vidare forma en egen ny auktoritet i             
dessa nya digitala miljöer, men även att digitala medier kan innebära nya utmaningar för kvinnor               
i form av bland annat kritiska kommentarer. 
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1.5. Material 
Materialet består av 28 inlägg från instagramkontot feministpastorn som drivs av Esther Kazen.             
Inläggen behandlar Kazens kristna tro och tolkning samt hennes feministiska övertygelse. Kazen            
belyser kvinnorelaterade ämnen såsom abort, mens, kvinnoförtryck och förhåller dem till Bibeln,            
kyrkan och kristen tradition. Det primära materialet är de texter - captions - som inläggen består                
av, men då instagram är ett forum som främst bygger på bilder finns det även anledning att                 
uppmärksamma dessa. 

Kazen är ordinerad pastor - i en frikyrklig kontext - inom Equmeniakyrkan. Kyrkan har              
rötter i 1800-talets väckelserörelse i Sverige, men grundades 2011 genom en sammanslagning av             
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan med         
uppgiften att “förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor”          
(Equmeniakyrkan, 2019). 

Den frikyrkliga väckelserörelsen i Sverige, där Equmeniakyrkan har sin grund,          
härstammar från Amerika och präglas, i större utsträckning än i en svenskkyrklig kontext, av en               
personlig upplevelse, kristen moral och enkel bibeltro istället för dogmer och riter, och dess              
predikanter tenderar att bygga på detta, det vill säga en religiös snarare än en tillförordnad               
kyrklig auktoritet (Rasmussen & Thomassen, 2007, s. 378). Equmeniakyrkan beskriver pastorns           
roll i kyrkan på ett sätt som kan sägas framhäva dennes religiösa auktoritet: 
 

Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi                
kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i dess              
strävan att fullgöra sin kallelse. 

(Equmeniakyrkan, u.å.) 

1.6. Definition - feministiskt perspektiv 
Denna studies definition av feminism är starkt influerad av Hess (2013). Hess använder sig i sin                
studie av begreppen “feminism” och “womanism” vilka hon kopplar till specifikt kvinnliga            
erfarenheter och kvinnors sätt att forma en religiös identitet (Hess, 2013, s. 171). På samma utgår                
alltså denna studies feministiska perspektiv från specifikt kvinnliga erfarenheter, vilket är           
avgörande i studiens urval. 
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Kapitel 2 Teori 

Denna studie utgår huvudsakligen från ett religionssociologiskt perspektiv: medialisering. Det          
kombineras med teori om auktoritet med ett feministiskt perspektiv. Här presenteras nämnda            
teorier. 

2.1. Presentation av teori 
Medialiseringsteori fokuserar på hur olika medier påverkar andra institutioner och kan beskrivas            
som ett resultat av två processer av social förändring; dels den förändring som gjort medier till en                 
självständig institution, och dels den förändring som gjort så att medier integrerats i andra              
institutioner (Lövheim, 2014, s. 551). Den senare blir speciellt påtaglig i och med att digitala               
medier har blivit en naturlig del för hur flera samhälleliga institutioner fungerar (Hjarvard, 2012,              
s. 25). Medialisering av religion handlar om hur dessa processer påverkar religion, både som              
institution och kulturellt fenomen (Lundby & Thorbjørnsrud, 2012, s. 96; Lövheim, 2014, s.             
551). Det innebär alltså att media inte bara påverkar hur vi ser på och diskuterar religion, utan                 
också hur religiösa institutioner själva fungerar och utvecklas. Med det sagt menar Hjarvard att              
medialisering inte nödvändigtvis leder till en ny religion utan snarare ett nytt socialt             
sammanhang där makten att definiera religion har skiftat (Hjarvard, 2012, s. 27). 

Hjarvard har identifierat tre typer av medialiserad religion och utifrån det skapat en             
trefaldig typologi: religiös media, som hänvisar till de former av media som kontrolleras av              
religiösa institutioner och individer med primärt syfte att stärka eller sprida ett religiöst budskap;              
journalistik om religion, som refererar till de etablerade nyhetsmediernas rapportering om           
religion; och slutligen banal religion, som syftar till appropriering av religion samt religiösa             
symboler och uttryck inom framförallt underhållningsmedia (Hjarvard, 2012, s. 24; Lundby,           
2018, s. 6; Lövheim 2014, s. 552). 

Under senare tid har digitala medier fått större utrymme i det forskningsfält som studerar              
medialisering och religion (eg. Lövheim, 2011; Lövheim, 2012; Lövheim & Lundmark, 2019).            
Lövheim, Tomas Axelson & Marta Axner framhäver tre faktorer som digitala medier bidrar till i               
kommunikationen om religion, som andra medieformer inte har möjlighet till på samma sätt: 1)              
ett större utbud informationskällor och medieanvändare kan även själv bidra med information            
vilket gör att vissa medier inte längre kan dominera informationsflödet på samma sätt som              
tidigare; 2) alternativa sätt att skildra händelser möjliggörs och flera röster kan bli hörda; och 3)                
nya mötesplatser där sociala interaktioner tillgängliggörs där användare kan finna likasinnade på            
ett sätt som inte alltid är möjligt i den analoga världen (Lövheim, Axelson & Axner, 2015, ss.                 
156-157). Vidare beskriver de den tydligaste förändring digitala medier leder till inom            
medielandskapet gällande kommunikation om religion, nämligen synliggörandet av individuella         
tolkningar. Fler aktörer får möjlighet att ta del av den allmänna diskussionen genom exempelvis              
bloggar, twitter och instagram (Lövheim, Axelson & Axner, 2015, ss. 158-159). Digitala medier             
erbjuder alltså religiösa aktörer nya plattformar att kommunicera sitt budskap på egna villkor.             
Detta innebär en expansion av Hjarvards första kategori – religiös media – och ger en ökad                
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möjlighet för en mångfald av religiösa röster att bli hörda, i motsats till hur religiösa institutioner                
och aktörer framställs i traditionella medier (Hjarvard, 2012, s. 28). 

Denna förändring i medielandskapet har uppmärksammats inom en förgrening av          
medialiseringsforskning som intresserat sig för hur digital media påverkar religiös auktoritet (eg.            
Lövheim, 2012; Klassen & Lofton, 2013; Lövheim & Lundmark, 2019). Detta har redovisats i              
uppsatsens inledningskapitel där jag lyft fram forskning som på olika sätt visar hur digital media               
kan fungera som en resurs för kvinnliga religiösa aktörer inom diverse kristna institutioner att              
ifrågasätta traditionella auktoritetsstrukturer och vidare forma sig en egen auktoritet. Lövheim           
och Lundmark beskriver en auktoritet som är relationell, baserad på individens förmåga att             
etablera “the confidence, respect and trust of an audience” genom bland annat autenticitet             
(Lövheim & Lundmark, 2019, s. 33). Digitala medier skapar alltså plattformar för nya röster och               
kan på så sätt bidra till ett skifte i religiös auktoritet där religiösa institutioners traditionella               
auktoritet utmanas. Kombinerat med ett feministiskt perspektiv kan digitala medier vidare ses            
skapa forum för kvinnliga religiösa aktörer att definiera religion bortom existerande patriarkala            
auktoritetsstrukturer. Som i fallet med muslimska bloggare i Skandinavien och evangelistiska           
bloggare i Amerika, erbjuder digital media, enligt Lövheim och Hjarvard, “new possibilities for             
women to perform previously ‘male’ coded, authoritative roles, such as giving ethical advice or              
interpreting sacred scriptures” (Lövheim & Hjarvard, 2019, s. 216). 

2.2. Arbetsmodell 
Som bekant är syftet med denna studie att studera feministpastorn som ett exempel på hur               
digitala medier kan synliggöra kvinnlig individuell religiositet med utgångspunkten att digitala           
medier möjliggör skapandet av utrymme för kvinnliga kristna aktörer att förhandla om sin             
kristna tro, i relation till traditionell patriarkal kristendom, och hur det i förlängningen kan              
utmana traditionella auktoritetsstrukturer. Utifrån det formulerades följande forskningsfrågor: 
 

● Hur framställer Esther Kazen sin kristna tro i förhållande till sin feministiska övertygelse             
på sitt instagramkonto feministpastorn? 

● På vilket sätt kan feministpastorn förstås som ett exempel på skiftande auktoritet, från             
traditionell kristen auktoritet till en - av kvinnlig kristen aktör - nyetablerad? 

 
Studien kommer därför undersöka kvinnlig kristen religiositet utifrån digitala mediers förmåga           
att möjliggöra skapandet av utrymme för en specifik kvinnlig kristen aktör att förhandla om sin               
kristna tro i förhållande till sin feministiska övertygelse. Vidare kommer fokus ligga på att              
undersöka hur feministpastorn kan ses utmana traditionella kristna auktoritetsstrukturer. Det          
innebär att studien kommer undersöka huruvida feministpastorn kan ses exemplifiera det           
Lövheim och Hjarvard skriver om digitala medier. Vidare kommer Lövheims och Lundmarks            
beskrivning av auktoritet implementeras i analysen. Mer specifikt innebär det att söka efter delar              
i materialet som reflekterar autenticitet. Denna studie kan inte svara på huruvida studieobjektet             
har en faktisk inverkan på kristendom eller kristna institutioner. Istället kommer fokus ligga på              
hur feministpastorn kan sägas exemplifiera hur digitala medier möjliggör kvinnliga kristna           
aktörers förmåga att skapa handlingsutrymme i relation till traditionella religiösa          
auktoritetsstrukturer. 
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Uppsatsens första forskningsfråga är deskriptiv och besvaras i analysen med hjälp av            
följande frågor: 
 

● Hur uttrycker Kazen sin kristna tro? 
● Hur uttrycker Kazen sin feministiska övertygelse? 
● Hur förhåller hon dessa till varandra? 

 
Den forskningsfrågan är teoretisk och relaterar till hur synliggörandet av ett individuellt religiöst             
uttryck från en kvinnlig kristen aktör kan utmana traditionella auktoritetsstrukturer. För att bättre             
förstå och kunna besvara denna ställs följande frågor till materialet: 
 

● Vad i materialet kan ses som ett uttryck för att traditionell kristen auktoritet inom en               
frikyrklig kontext utmanas? 

● Vad i materialet kan ses som ett uttryck för en ny form av auktoritet, i relation till                 
traditionell kristen auktoritet inom en frikyrklig kontext? 

 
Uttryck för ny auktoritet operationaliseras vidare enligt det Lövheim och Lundmark skriver om             
relationell auktoritet samt det Lövheim och Hjarvard skriver om kvinnor som utför traditionella             
auktoritetsroller, vilka båda presenteras i föregående sektion. Frågan om autenticitet          
operationaliseras utifrån författarnas egen beskrivning till följande fråga (Lövheim & Lundmark,           
2019, s. 36). 
 

● Finns det delar i materialet som reflekterar relationell auktoritet genom autenticitet; att stå             
fast vid sin egen övertygelse och samtidigt erkänna sin beroendeställning till andra? 

● Finns det delar i materialet som kan tolkas som att Kazen utför sådant som vanligtvis               
kopplas till traditionella auktoritetsroller; tolka Bibeln, ge etiska råd, uppvisa en           
ledarposition? 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Urval 
Materialet består av 28 inlägg från feministpastorn som behandlar teman som berör Kazens             
kristna tro, roll som pastor eller roll som kvinnlig kristen aktör i relation till hennes feministiska                
övertygelse. Detta urval motiveras utifrån studiens syfte att studera feministpastorn som ett            
exempel på hur digitala medier kan synliggöra kvinnlig individuell religiositet med           
utgångspunkten att digitala medier möjliggör skapandet av utrymme för kvinnliga kristna aktörer            
att förhandla om sin kristna tro, i relation till traditionell patriarkal kristendom, och hur det i                
förlängningen kan utmana traditionella auktoritetsstrukturer. Den definition av feminism som          
redogörs för i uppsatsens inledningskapitel ligger som grund i avgörandet av vilka inlägg som              
ansetts relatera till ett feministiskt perspektiv. En avgörande faktor var att inlägget explicit skulle              
handla om Kazens kristna tro, vilket innebar att inlägg där hon debatterar diverse frågor utan att                
uttryckligen förhålla dem till hennes kristna tro sorterades bort. Andra inlägg som sorterades bort              
var pålysningar, andra personliga angelägenheter, såsom karriär och relation, samt personliga           
tankar och åsikter i frågor som inte är direkta kvinnofrågor (exempelvis migration). Sådana             
inlägg bedömdes irrelevanta i förhållande till studiens forskningsfrågor. Feministpastorn består          
även av en rad inlägg gällande samkönade relationer i relation till kristen tro och kristna kyrkor,                
rasism och kolonialism i förhållande till kristen tro och kyrkans historia samt inlägg om              
muslimska kvinnors upplevelser i Sverige. Alla dessa inlägg sorterades bort av den anledning att              
de inte kan kopplas till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Det slutgiltiga urvalet (se figur. 1) består av 28 inlägg, som samlades in 2020-04-02              
klockan 14.30. 
 
Figur. 1 
 

Inlägg Publiceringsdatum Bild Gilla-markeringar Kommentarer 

1 2017-02-04 Selfie, m. texten "kristen & feminist" 156 14 

2 2017-02-20 Kyrka från gatuvy 35 2 

3 2017-02-25 Målning på Gud m. texten "han hon hen" 94 17 

4 2017-04-05 
Selfie, iklädd prästkrage, hållande en Bibel m. texten 
"att läsa Bibeln..." 105 12 

5 2017-04-10 
Text: "Guds omsorg, kärlek och tillgivenhet omsluter er under 
dagens timmar, när natten kommer och när morgonen gryr. Amen" 116 3 

6 2017-04-13 Text: "I skaparens, befriarens och livgiverskans namn Amen" 154 12 

7 2017-04-16 Text: "Kvinnorna vid graven" 131 11 

8 2017-04-21 På Kazen (sticker ut tungan) m. texten "the scandinavian liberal" 331 26 

9 2017-04-22 
Selfie, iklädd prästkrage, hållande en Bibel m. texten 
"Bibeln & sex" 212 19 
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10 2017-05-02 
Selfie, iklädd prästkrage, hållande en Bibel m. texten 
"Bibeln & mens" 402 25 

11 2017-10-26 
Selfie, iklädd prästkrage, hållande en Bibel m. texten 
"Bibeln & abort" 1050 269 

12 2018-02-01 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"kvinnans roll i skapelsen" 1525 110 

13 2018-04-04 Text: "Maria från Magdala" 1082 46 

14 2018-04-18 Selfie, iklädd prästkrage 1510 71 

15 2018-05-04 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"religionsfrihet vs kvinnoförtryck" 718 19 

16 2018-05-08 Selfie, iklädd prästkrage 1855 111 

17 2018-10-19 Målning på Gud m. texten "han hon hen" 1330 45 

18 2018-11-25 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"Jesus feministiska strategier" 963 36 

19 2018-12-03 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"Tonårsgraviditet & jungfrufödsel?" 1173 141 

20 2018-12-10 Selfie, iklädd prästkrage 1836 168 

21 2018-12-19 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"Systerskap i julberättelsen" 901 21 

22 2019-01-18 
Selfie, iklägg prästkrage m. texten 
"feminister borde lämna kyrkan" 1101 30 

23 2019-07-03 
Selfie, iklädd prästkrage, hållande en Bibel m. texten 
"Släng Bibeln?" 1263 80 

24 2019-08-14 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"kristen till varje pris?" 1967 94 

25 2019-09-08 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"förbjud religion?" 688 57 

26 2019-09-26 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"Jesus gjorde mig till feminist" 1287 40 

27 2019-11-05 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"nåt skaver..." 1170 111 

28 2019-11-22 
Selfie, iklädd prästkrage m. texten 
"Vänd andra kinden till" 700 21 

 
 
 

3.2. The Constant Comparative Method 
För att analysera materialet har jag utgått ifrån en metod som ibland kallas the constant               
comparative method, såsom den beskrivs av Simon Lindgren (2014). Metoden går ut på att              
forskaren ständigt jämför materialet med sig självt, tidigare forskning och den valda teorin för att               
skapa en förståelse för materialet och finna underliggande tendenser som kan beskriva ett visst              
fenomen (Lindgren, 2014, s. 33). Tanken är att på ett systematiskt sätt skapa ordning i materialet                
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och få ett underlag för analyser och slutsatser (Lindgren, 2014, s. 34). Lindgren delar in               
processen i tre steg: kodning, tematisering och summering (Lindgren, 2014, s. 34). Kodning går              
ut på att söka efter betydelsefulla beståndsdelar i materialet. Man reducerar på så sätt materialet               
till sådant som anses kärnfullt i förhållande till den studie som görs (Lindgren, 2014, s. 37).                
Tematisering innebär en vidare sortering där man analyserar koderna för att finna ett mönster              
som anses betydelsefulla och kunna säga något om materialet. Den valda teorin, studiens             
forskningsfrågor och det materialet visar styr vad som kan uppfattas som betydelsefullt            
(Lindgren, 2014, s. 40). Vid summeringen görs en sammanfattning av tidigare processer där man              
beskriver sina slutsatser. Förhoppningen i en kvalitativ analys är oftast att de slutsatser som dras               
om det specifika studieobjektet ska kunna förklara något även på en mer allmän nivå (Lindgren,               
2014, s. 41). Nedan beskrivs hur jag i praktiken applicerat denna metod på min analys. 
 

3.3. Tillvägagångssätt 
När analysfasen inleddes var jag redan väl bekant med materialet och hade läst igenom det ett                
antal gånger. Jag använde the constant comparative method för att på ett mer systematiskt sätt               
studera materialet och finna underliggande tendenser i det. Metoden var lämplig att applicera på              
min studie eftersom det valda materialet är av sådan natur att det behöver studeras djupgående,               
på ett systematiskt sätt, för att det ska bli möjligt att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.                
Det innebar i praktiken att jag gjorde en mer noggrann genomläsning av materialet där jag gick                
igenom hela texten och sökte efter meningsbärande enheter. Eftersom jag valt en abduktiv ansats              
i min analys valde jag att först koda hela materialet. Tanken var att låta materialet styra så                 
mycket som möjligt för att sedan skapa en förståelse för det med hjälp av frågeställningar och                
teori. Kodningen skedde manuellt med hjälp av ett textredigeringsprogram. Jag studerade och            
kodade texten tre gånger för att utveckla mina första koder och se om jag kunde finna andra                 
mönster med vidare genomläsning. Det gjordes vid olika tillfällen för att - så mycket som möjligt                
- gå in i materialet med färska ögon. Vissa koder omformulerades på ett sätt som ansågs                
reflektera materialet bättre. I den sista kodningen gjorde min abduktiva ansats sig som mest              
påmind då jag hade det teoretiska perspektivet i åtanke när jag omformulerade vissa koder att               
bättre passa mina valda teorier. 

När kodningen var genomförd sammanfattades koderna i en tabell där jag räknade hur             
ofta en kod förekom i hela materialet, samt i hur många inlägg den förekom. Här gick jag även                  
igenom alla koder igen och sorterade bort sådana som ansågs irrelevanta i förhållande till teori               
och frågeställningar. Resultatet av denna process blev mitt underlag för tematisering. Jag sökte             
då efter mönster i koderna som ansågs påstå något om materialet i förhållande till teori och                
frågeställningar. 

Slutligen sammanfattade jag resultatet från föregående processer för att skapa mig en bild             
av materialet och dess underliggande innebörd. Detta presenteras i uppsatsens nästa kapitel. 

3.4. Validitet, reliabilitet och närhet till ämnet 
Kirsti Malterud menar att validitet handlar om att försäkra sig om processens relevans. “Om vi               
inte har valt tillräckligt relevanta vägar, kan vi inte förvänta oss att resultaten ger tillräckligt               
giltiga svar på det vi undrar över” (Malterud, 2014, s. 217). Vidare framhäver hon specifika delar                
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av processen - som frågeställning, urval, teori, analysmetod och presentationsform - där            
forskaren konstant bör ifrågasätta dess relevans för hög validitet (Malterud, 2014, s. 118). 

Jag har i denna studie haft som ambition att ständigt ifrågasätta de olika delarnas              
relevans. I denna studie har forskningsfrågorna utgått ifrån syftesformulering för att på så sätt få               
relevans. Under metodkapitlet redogör jag för hur urvalet har gjorts i förhållande till syfte och               
frågeställningar. Detta för att höja studiens validitet enligt Malteruds kriterier (Malterud, 2014,            
s.118). Av samma anledning har jag ovan i detta kapitel beskrivit hur val av analysmetod               
avgjordes utifrån material samt syfte och frågeställningar. 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns & Lena Wängnerud           
lyfter fram begreppskriteriet som ett validitetskriterium. Det syftar till att operationaliseringen av            
relevanta teoretiska begrepp till analytiska frågor och verktyg är gjort på ett lämpligt sätt              
(Esaiasson et al., 2017, ss. 58-59). En sådan operationalisering sker främst under arbetsmodellen.             
Teoretiska begrepp - såsom auktoritet - har utgått ifrån etablerade begrepp ur valda teorier för att                
begreppsvaliditeten ska hållas hög. Utöver de valda teorierna har studiens syftesformulering           
konsulterats för begrepp vid frågeformulering under arbetsmodellen. 

Kvalitativ analys handlar om att utifrån ett specifikt material söka mellan raderna efter             
underliggande tendenser. Det innebär att forskaren till viss del alltid färgar studiens utkomst             
(Esaiasson et al., 2017, s. 211.) Det är därför särskilt viktigt att analysprocessen är systematiskt               
utförd. Därför har jag utgått ifrån en etablerad metod - the constant comparative method - vilket                
redogörs för i detalj ovanstående för att till min yttersta förmåga möjliggöra att en liknande               
studie av annan forskare leder till liknande resultat. 

Jag som utfört studien har en närhet till materialet på så sätt att jag själv är uppvuxen i ett                   
frikyrkligt sammanhang. Jag kan relatera till och förstå de ämnen som tas upp på feministpastorn               
och den problematik som framförs där. Förförståelse kan, enligt Malterud, i bästa fall gynna              
studien med en djupare inblick och motivation (Malterud, 2014, s. 48). Jag har strävat efter att                
vara medveten om min position för att verkliggöra det Malterud skriver men det finns även en                
risk att jag på olika sätt formas av min förförståelse och att vissa tendenser som andra skulle                 
bedöma värda uppmärksamhet undgår mig då jag kan anse dem som självklarheter. 

Jag som utfört studien sitter inte i position att bedöma studiens validitet eller reliabilitet.              
Istället har ambitionen i denna uppsats varit att visa på en transparens gällande processen och               
min position för att läsaren ska få möjlighet att själva utvärdera detta. 

3.5. Etisk reflektion 
Utifrån de etiska riktlinjer som Association of Internet Research sammanställt kan frågor            
gällande studiens potentiella skada för Kazen, huruvida materialet kan ses som privat/offentligt            
samt Kazens anonymitet anses särskilt relevanta (Association of Internet Research, 2012).           
Eftersom feministpastorn är ett publikt instagramkonto kan detta ses som allmängiltigt material.            
Jag finner inga indikationer på att kontot är tänkt enbart för en viss publik, utan snarare att det är                   
ett konto som strävar efter att synliggöra den kristendom Kazen står för. Kazen väljer att skriva                
ut sitt namn och publicerar ofta bilder på sig själv. Därför har jag inte ansträngt mig för att                  
anonymisera studieobjektet. Att belysa feministpastorn som en förhandling av auktoritet kan           
innefatta viss risk för Kazen som privatperson, exempelvis yrkesmässigt, men eftersom hon själv             
väljer att vara öppen med sina åsikter och kritik är min ståndpunkt att denna studie inte förstärker                 
denna risk. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
Kodningen ledde till fyra övergripande teman som formulerades utifrån det som, med hjälp av              
uppsatsens teoretiska ramverk, identifierades som de huvudsakliga underliggande tendenserna.         
Det första temat är “kritik” och karakteriseras av Kazens uttryckliga kritik mot kyrkan, andra              
kristna och annat i samma linje. Det är aldrig en specifik institution eller organisation som               
uppmärksammas. Hennes kritik mot “kyrkan” är istället mer allmän och svepande men verkar i              
de flesta fall hänvisa till hennes egen kontext, det vill säga den frikyrkliga. Temat innefattar               
bland andra koden “kritik mot kyrkan”. Exempel på citat som förknippas med temat är: “Jag kan                
inte bortse från att kyrkan genom historien (och tyvärr fortfarande) har förtryckt kvinnor […]              
Detta är vansinne” (feministpastorn, inlägg 1, 2017-02-04). 

Nästa tema namngavs “uppskattning” och karakteriseras av Kazens uttryckta         
uppskattning av kyrkan, andra kristna, Bibeln och annat i samma linje. Temat innefattar             
exempelvis koden “ideologi grundad på Gud/Jesus” och kan sammanfattas med citatet: “Jag            
väljer ju att finnas kvar i kyrkan för att jag ser det som är vackert och positivt, jag vet att kyrkan                     
gör mycket gott” (feministpastorn, inlägg 27, 2019-11-05). 

Vidare identifierades temat “framhäver sig själv” som bygger på Kazens olika sätt att             
framhäva sina egna åsikter, tolkningsmönster och sig själv som representant för en alternativ             
kristendom. Temat innefattar koden “ger egen tolkning av Bibeln” och kan exemplifieras av             
följande citat: “Jag tror själv att mycket av den rasism, sexism och homofobi mm. som finns i                 
olika texter är sånt som ‘halkar med’ eftersom författaren hade en sådan världsbild”             
(feministpastorn, inlägg 4, 2017-04-05). 

Det sista temat namngavs “traditionell auktoritet” och kategoriseras av Kazens uttryck för            
traditionell auktoritet där hon (explicit och implicit) framhäver sin traditionella auktoritetsroll.           
Temat består bland andra av koden “framhäver sig själv - roll som auktoritet”. Ett citat som                
exemplifierar temat är: “Poängen med att kvinnan skapas av mannens fysiska kropp är att visa att                
vi människor hör ihop” (feministpastorn, inlägg 12, 2018-02-01). 

Ett appendix med alla teman, huvudkoder, underkoder samt antal förekomster          
sammanlagt och i antal inlägg finns i slutet av uppsatsen. Se figur. 2. 

4.2. Analys 
Här presenteras en tolkning av resultatet utifrån studiens teoretiska perspektiv. Studiens syfte är             
som bekant att undersöka hur digital media synliggör ett individuellt religiöst uttryck från en              
kvinnlig kristen aktör och hur det i sin tur kan ses utmana traditionell kristen auktoritet. Utifrån                
det formulerades ett antal frågor som under analysen ställts till materialet för att på så sätt                
besvara studiens forskningsfrågor. I analysens första del - 4.2.1 - besvaras den fråga som              
behandlar huruvida traditionell kristen auktoritet utmanas. Resterande delar - 4.2.2, 4.2.3 och            
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4.2.4 - besvarar frågan om uttryck för ny auktoritet. I 4.2.2 behandlar texten specifikt den fråga                
som relaterar till Lövheim och Lundmarks idé om relationell auktoritet och autenticitet genom att              
besvara hur Kazen förhåller sin kristna tro till sin feministiska övertygelse. I 4.2.3 besvaras              
frågan om huruvida Kazen kan tolkas utföra sådant som förknippas med traditionella            
auktoritetsroller. 

4.2.1 Kritik - utmanar traditionell auktoritet 
Ett genomgående tema är det sätt på vilket Kazen uttrycker kritik mot kyrkan och andra kristna.                
Hon framhäver patriarkala strukturer och kvinnoförtryck som förekommer inom kristendomen på           
olika håll och protesterar mot dem. 
 

Jag kan inte bortse från att kyrkan genom historien (och tyvärr fortfarande) har förtryckt kvinnor,               
HBTQ+personer och rasifierade, att kyrkan har kolonialiserat, krigat och försvarat slaveri och            
mycket mer… Detta är vansinne. 

(Feministpastorn, inlägg 1, 2017-02-04) 
 
Som i citatet ovan protesterar Kazen mot kyrkan som institution och dess sätt att både i då- och                  
nutid behandla utsatta grupper. I följande citat kan man även se hur hon uttrycker kritik mot                
kyrkans patriarkala strukturer: 
 

Jag är ju både kristen och feminist och lever mitt i skavet mellan min religions patriarkala                
strukturer (för ja, även den mest ”progressiva” delen av kristendomen innehåller patriarkala            
strukturer) och min feministiska övertygelse. 

(Feministpastorn, inlägg 15, 2018-05-04) 
 

Samt detta citat där Kazen kritiserar kyrkans hantering av kvinnor som blivit utsatta för sexuella               
övergrepp: 
 

En av de stora problem som kom fram bland alla berättelser var vilket mottagande den som                
vågade berätta om övergrepp ofta fick när hon vågade berätta. Många fick höra att ”kristna ska                
förlåta. Du behöver förlåta honom och gå vidare.” Förlåtelse, som rätt använd är något fint och                
viktigt, används på detta sätt som ett skuldbeläggande och ett sätt att tysta den som blivit utsatt. 

(Feministpastorn, inlägg 14, 2018-04-18) 
 
Alla dessa exempel visar på olika sätt hur Kazen identifierar ett problem - en svaghet - hos                 
kyrkan. De svagheter hon identifierar är, som i citaten ovan, på olika sätt kopplade till               
kvinnoroller och framhäver kvinnors ställning i kyrkan och kyrkans, enligt henne, felaktiga sätt             
att behandla kvinnor. Kazen framhäver detta som en svaghet med ord som “skuldbeläggande” i              
citatet ovan, och pekar utifrån detta på det sätt hon menar kyrkan behöver förbättras. Detta kan                
ses som ett uttryck för det sätt som Kazen konstruerar en motpart för sin egen position, en                 
motpart som kan beskrivas som traditionell - ofta manligt kodad - auktoritet. Att denna motpart               
kan tolkas som manligt kodad utgår ifrån Kazens sätt att accentuera kyrkans patriarkala             
strukturer som något negativt. Ett exempel på det är när Kazen skriver att hon “brottas med […]                 
kyrkans patriarkala bagage” (feministpastorn, inlägg 24, 2019-08-14). 
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På ett liknande sätt riktar Kazen kritik mot andra kristna och traditionella sätt att tolka               
kristen tro och menar att “allt för ofta används Bibeln för att förtrycka olika grupper och bidra till                  
skuld och skam” och att hon vill “ta tillbaka bibeln från de patriarkala tolkningar som försämrat                
kyrkan och teologin i tusentals år” (feministpastorn, inlägg 4, 2017-04-05; feministpastorn,           
inlägg 23, 2019-07-03). Här kan Kazen, genom sin kritik mot traditionell auktoritet hos andra              
kristna som hon menar tolkat och använt kristen tro på ett felaktigt sätt, förstås underminera               
existerande tolkningsramar genom att konstruera dem som bristande. I citatet nedan reagerar            
Kazen på kommentarer från en Facebook sida där andra kristna diskuterar kvinnans            
underordnade ställning i förhållande till mannen. Kazen framhäver även här problemet i            
patriarkala strukturer och något som hon menar är en manlig tolkning av Bibeln som leder till                
kvinnoförtryck. 
 

Det är alltid intressant att läsa kristet kvinnohat in action (just i denna tråd var det kristna                 
män(niskor) som argumenterade för kvinnans underordning, mysigt) 

(Feministpastorn, inlägg 16, 2018-05-08) 
 
Genom att skriva “män(niskor)” accentuerar Kazen att kommentarerna främst kommer från män.            
Hon kritiserar alltså manliga tolkningar av Bibeln och kristen tro och antyder att den är skadlig                
för kvinnor. Hon kan på detta sätt sägas försöka avlegitimera olika traditionella tolkningsmönster             
och på så sätt utmana traditionella auktoritetsstrukturer. 

Samtliga exempel visar på olika sätt hur Kazen genom att rikta kritik mot traditionella              
auktoritetsstrukturer och tolkningsmönster utmanar traditionell kristen auktoritet. Detta ligger         
som grund för skapandet av Kazens egna nya auktoritet, som står i opposition till den               
traditionella. I följande tre delar belyser jag de sätt jag identifierat som uttryck för att Kazen                
etablerar en ny auktoritet, i relation till traditionell kristen auktoritet inom en frikyrklig kontext,              
och på så sätt skapar utrymme att förhandla sin kristna tro, i relation till traditionell patriarkal                
kristendom. 

4.2.2 Uppskattning - ödmjukhet som källa till auktoritet 
 

Kristendomen har många gånger i historien varit (och är fortfarande) en förtryckande kraft på              
makthavarnas sida, med Gud som slagträ. Men när jag läser hittar jag en Gud som upprättar de                 
förtryckta, som kämpar för jämlikhet och vars hjärta brister varje gång någon förtrycks, hatas,              
hotas eller kränks. Jag hämtar min feministiska övertygelse ur min tro. 

(Feministpastorn, inlägg 23, 2019-07-03) 
 
I citatet ovan kan man se hur Kazen balanserar mellan sin kristna tro och feministiska               
övertygelse. Citatet exemplifierar hur detta tema karaktäriseras av Kazens förmåga att uttrycka            
en ödmjukhet i sitt sätt att förhålla sin kristna tro till sin feministiska övertygelse. Likt den                
auktoritet Lövheim och Lundmark identifierat är denna auktoritetsform relationell; baserat på           
Kazens förmåga - eller försök till - att etablera förtroende och respekt hos sin publik med en                 
(möjligen omedveten) retorik som kan tänkas appellera till hennes kristna publik, men istället för              
att förmedla en autenticitet eller sårbarhet är denna auktoritet baserad på Kazens förmåga att              
förmedla en ödmjukhet i sitt uttryckssätt (Lövheim & Lundmark, 2019, s. 33). Därför har jag i                
denna analys identifierat en ny kategori - ödmjukhet - som källa till Kazens nya auktoritet, som                
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alltså etableras som opposition till traditionell auktoritet inom en frikyrklig kontext. Den bygger             
på Kazens sätt att förhålla sin feministiska övertygelse till sin kristna tro utan att avlegitimera sin                
tro. 

I föregående tema visar jag hur Kazen utmanar traditionell auktoritet genom att kritisera             
och på så sätt underminera traditionella auktoritetsstrukturer och tolkningsmönster. I detta tema            
nyanseras den bilden genom att visa hur kritiken kombineras med att visa en uppskattning mot               
kristen tro, kyrkan, andra kristna, Bibeln och Gud. Kazen beskriver, som i citatet ovan, att hon                
hämtar sin feministiska övertygelse från sin kristna tro och att “kristendomen i sin grund är en                
god ideologi” (feministpastorn, inlägg 24, 2019-08-14). Detta kan tolkas som ett uttryck för             
uppskattning av kristendomen där Kazen erkänner dess budskap som essentiell, även för hennes             
feministiska övertygelse. Kazen belyser, som i citatet nedan, det hon anser är kyrkans fördelar              
genom att beskriva dem som “vackert” och “gott”. 
 

Jag väljer ju att finnas kvar i kyrkan för att jag ser det som är vackert och positivt, jag vet att                     
kyrkan gör mycket gott. 

(Feministpastorn, inlägg 27, 2019-11-05) 
 
Citatet exemplifierar Kazens sätt att framhäva kristendomens positiva delar vilket i sin tur kan              
tolkas ha effekten att den kritik som presenterades i föregående tema får en mer ödmjuk ton. Ett                 
annat exempel på detta kan uttydas i hur Kazen, efter att ha uppmärksammat problematik inom               
kristendomen, följer upp med att belysa kyrkans och Bibelns fördelar: 
 

Samtidigt är både kyrkan och bibelns budskap alltid att upprätta den som förtrycks och att varje                
människa är oändligt värdefull. 

(Feministpastorn, inlägg 23, 2019-07-03) 
 
Hon kan alltså sägas balansera mellan kritik och uppskattning med ett uttryck av ödmjukhet.              
Genom att inte enbart kritisera utan även upphöja kan Kazens retorik tolkas som ett sätt att väcka                 
sympati bland hennes kristna publik och på så sätt forma sig en ny auktoritet. 

Kazen kan även tolkas framhäva sin kristna tro som central och kompromisslös när hon              
skriver att hennes tro inte går att välja bort och uttrycka den som “en del av min djupaste                  
identitet” (feministpastorn, inlägg 22, 2019-01-18). Kazens sätt att beskriva sitt förhållningssätt           
till sin tro kan tolkas som en retorik där hon grundar sin allians till andra kristna och på så sätt                    
gör kritiken mer ödmjuk. I följande citat framhäver Kazen sina åsikter gällande kvinnligt             
ledarskap inom kyrkan: 
 

Som kristen kvinna och pastor är mitt argument för att jag som kvinna har rätt att vara religiös                  
ledare inte främst att diskriminering är förbjudet enligt lag, även om det är en viktig förutsättning                
för mig. Mina främsta argument för mitt liv och mitt ledarskap är just religiösa, teologiska               
argument. Hade jag trott att kvinnor inte bör vara ledare enligt Gud, hade jag valt ett annat yrke. 

(Feministpastorn, inlägg 25, 2019-09-08) 
 

I detta citat antyder Kazen, genom att säga att hon skulle byta yrke om hon trodde det var Guds                   
vilja, att hennes tro kommer först och att hennes feministiska övertygelse (kvinnors rätt till              
religiösa ledarroller) styrs efter denna. Hon framhäver alltså sin kristna tro som avgörande på ett               
sätt som kan tyckas balansera upp den kritik hon framför mot kristendomen. Denna retorik kan               
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tolkas som ödmjukhet på så sätt att Kazen väger upp kritik genom att också erkänna               
kristendomen på olika sätt. Denna ödmjukhet kan vidare ses som ett försök att appellera till               
hennes kristna publik och att hon på så sätt försöker etablera en auktoritet. Det är alltså hennes                 
sätt att framställa sin kristna tro i förhållande till sin feministiska övertygelse som till viss del                
lägger grunden för Kazen att kunna skapa en auktoritet som tillåter henne ett utrymme att               
förhandla om sin kristna tro i relation till traditionell patriarkal kristendom. 

4.2.3 Framhäver sig själv 
 

Jag tror på alla människors lika värde eftersom jag tror att Gud finns och har skapat oss                 
människor med ett okränkbart värde och vill att vi ska leva i jämställt samhälle. 

(Feministpastorn, inlägg 1, 2017-02-04) 
 
På sitt instagramkonto skriver Kazen om sig själv; personliga övertygelser, åsikter, tankar kring             
kristen tro och egna tolkningar av Bibeln. Som i citatet ovan reflekterar hon öppet kring sin tro                 
utifrån sin egen övertygelse. Liksom hon i citatet ovan sätter sin egen tro och förståelse i centrum                 
framhäver hon i andra inlägg sitt eget sätt att förstå Bibeln: 
 

Jag tror själv att mycket av den rasism, sexism och homofobi mm. som finns i olika texter är sånt                   
som ‘halkar med’ eftersom författaren hade en sådan världsbild. 

(Feministpastorn, inlägg 4, 2017-04-05) 
 
Det visar att instagram som digitalt medium möjliggör ett utrymme för Kazen att framhäva sin               
egen tolkning och förståelse och genom det bygga en auktoritetsposition. Möjligheten att            
framhäva sig själv förstärks ytterligare på ett digitalt medium som instagram som främst bygger              
på bilder. Kazen kan sägas utnyttja detta genom att i 21 av de 28 inläggen publicera inlägget som                  
en selfie. Det förstärker alltså hennes position som representant för det hon skriver. Detta              
exemplifierar det tema som identifierats i materialet och presenteras här, där Kazen som kvinnlig              
kristen aktör framhäver sin egen religiositet och förståelse och positionerar sig som representant             
för en alternativ kristendom, i opposition till den hon kritiserar. På så sätt praktiserar Kazen det                
som kopplas till traditionella religiösa auktoritetsroller. Genom att framhäva sig själv, i            
opposition till andra, kan hon alltså ses försöka etablera sig som en ny auktoritet, i relation till                 
traditionell. Detta kan även tolkas som ett uttryck typiskt för den frikyrkliga kontext hon befinner               
sig i som präglas av personlig upplevese, kristen moral och bibeltro. Som när hon framhäver sina                
åsikter gällande abort och kopplar det till sin tolkning av Bibeln: 
 

Bibeln säger ingenting specifikt om abort. Ändå finns det många som använder Bibeln för att               
säga att abort är fel. Samtidigt är vi många andra som på biblisk grund vill #ståuppföraborträtten. 

(Feministpastorn, inlägg 11, 2017-10-26) 
 

Citatet kan sägas exemplifiera hur Kazen framhäver sin egen förståelse av Bibeln som den bättre,               
i förhållande till andra kristna “som använder Bibeln för att säga att abort är fel”. Hon fortsätter                 
sedan med att ge exempel på några Bibelverser som hon menar används av vissa kristna för att                 
argumentera mot abort och ger därefter en egen tolkning av det hon menar är det egentliga                
budskapet i dessa Bibeltexter: “Men dessa texter handlar inte om abort, utan om människovärde              
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och att Gud älskar varje person, oavsett vem vi är” (feministpastorn, inlägg 11, 2017-10-26).              
Detta visar hur Kazen, genom att framhäva sin tolkning av Bibeln, och dessutom som mer giltig                
än en traditionell tolkningstradition, ägnar sig åt något som ofta kopplas till traditionella             
auktoritetsroller och därigenom stärker hon sin egen auktoritetsposition. 

Ett annat exempel är när hon diskuterar mens i förhållande till Bibeln. Hon framhäver              
texter från Bibeln som handlar om att kvinnor med mens inte fick komma till templet som en                 
konsekvens av den “orenhet” mens förknippades med. Hon skriver: 
 

Ordet ”oren” väcker känslor, åtminstone hos mig, och ger känslan av att det handlar om skam                
eller skuld, men det är inte vad det betyder. En del blandar ihop ordet ”oren” med ”synd” men det                   
är INTE samma sak. 

(Feministpastorn, inlägg 10, 2017-05-02) 
 
I detta exempel syftar Kazen till att utveckla det hon positionerar som en traditionell tolkning av                
Bibeln utifrån hennes egen övertygelse. Det vill säga, hon kan sägas utmana traditionella             
auktoritetsstrukturer med sin egen tolkning och därigenom bygga en egen auktoritet. Hon            
beskriver vidare hur hon tolkar texten: “Som jag (och många med mig) tolkar det så handlar det                 
helt enkelt om hygien” och förklarar att texten handlar om att undvika sjukdomar som i den                
historiska kontexten var farliga (feministpastorn, inlägg 10, 2017-05-02). 

På samma sätt som i ovanstående citat kan Kazen tolkas framhäva sig själv som              
representant för en alternativ, och enligt henne mer legitim, tolkning av texten i ett försök att                
skapa utrymme för att utvidga existerande tolkningsmönster. Genom att placera sig själv och sin              
egen tolkning i centrum och positionera sig som ett bättre - och kanske mer korrekt - alternativ                 
till det hon framhäver som traditionella tolkningsmönster och auktoritetsstrukturer kan hon sägas            
försöka utmana traditionella auktoritetsstrukturer och utifrån det stärka sig själv som auktoritet            
genom att ta sig rätten att utöva sådant som Lövheim och Hjarvard menar är traditionellt               
auktoritetspraktiker (Lövheim & Hjarvard, 2019, s. 216). 

Kazen framhäver dessutom vid flera tillfällen sin egen roll i att utveckla kyrkan åt det               
hon anser vore rätt håll: 
 

Jag vill försöka vara en del i att laga det som kyrkan och kristna har haft sönder, och säga förlåt                    
till den som blivit sårad - och mest av allt vara en del i att kyrkan måste göra bättre i framtiden. 

(Feministpastorn, inlägg 1, 2017-02-04) 
 
På detta sätt konstruerar Kazen existerande auktoritetsstrukturer som bristande, och positionerar           
sig själv som del i processen av att åtgärda det ”kyrkan och kristna haft sönder”. Det vill säga,                  
som en auktoritet som till viss del existerar i motsättning till det som varit tidigare. 

Kazen framhäver alltså sig själv, sina tolkningsmönster, åsikter och roll i arbetet för             
förändring och kan på så sätt sägas praktisera sådant som vanligen förknippas med traditionella              
auktoritetsroller. På så sätt positionerar hon sig själv som representant för en alternativ             
kristendom, i opposition till existerande auktoritetsstrukturer, och kan därigenom ses bygga en            
ny auktoritet. 
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4.2.4 Traditionell auktoritet som källa till auktoritet 
Det sista sättet som Kazen försöker hävda auktoritet som identifierats är på det sätt hon använder                
sig av sin traditionella auktoritetsroll som pastor i Equmeniakyrkan. Kazen framhäver på flera             
sätt att hon besitter en traditionell auktoritetsroll. För det första heter kontot feministpastorn, för              
det andra skriver Kazen vid upprepade tillfällen om sin roll i kyrkan och för det tredje är                 
majoriteten av bilderna till hennes texter bilder på henne, iklädd prästkrage. Hennes traditionella             
auktoritetsroll är märkbar genom hela materialet och blir en källa till en ny auktoritet som skapas                
i relation till den traditionella. Till skillnad från föregående teman, som baseras på             
uttrycksförmåga och individuell positionering, är detta tema baserat på Kazens sätt att förhandla             
med sin traditionella auktoritetsroll till förmån för hennes nya. Kazens sätt att utbilda - eller               
predika - om bibliska texter och kristen tro påminner många gånger om en pastors sätt att predika                 
inför en församling. Hon tar upp olika bibelberättelser och utbildar om deras budskap och              
sensmoral med Bibeln själv som källa, inte helt olikt en frikyrkopastor i en predikan, i enlighet                
med Equmeniakyrkans egen beskrivning av pastorns roll, som redogjorts för i uppsatsens            
inledningskapitel. I citatet nedan lyfter Kazen fram en del ur Bibeln där Maria (gravid med               
Jesus) åker till sin äldre släkting som också är gravid vid detta tillfälle. Hon beskriver               
händelseförloppet enligt Bibeln och avslutar med att beskriva det hon menar är dess             
underliggande budskap: 
 

Marias perspektiv på det som skulle hända var att Gud vänder uppochner på allt (sic) Maria och                 
Elisabeth, kvinnor som annars var oviktiga i samhällets ögon står nu i centrum för något stort.                
Gud skulle födas som människa. Inte bara ett stillsamt mirakel - en revolution.  

(Feministpastorn, inlägg 21, 2018-12-19) 
 

Med en liknande retorik skriver Kazen om kvinnans roll i skapelseberättelsen. Hon skriver att              
skapelseberättelsen ibland används för att argumentera för kvinnans underordnade ställning          
gentemot mannen och hänvisar till “det där revbenet” (som togs från mannen för att skapa               
kvinnan enligt 1 Mos 2:21-22) som hon menar används för att argumentera för att mannen står                
över kvinnan. Vidare beskriver hon det hon istället menar är den egentliga poängen med texten: 
 

Poängen med att kvinnan skapas av mannens fysiska kropp är att visa att vi människor hör ihop.                 
Ensam är inte stark, vi behöver varandra, solidaritet osv. Revbenet symboliserar att stå nära              
varandra, bredvid varandra, jämställt. Inte att kvinnan ska stötta mannen, utan ömsesidig relation. 

(Feministpastorn, inlägg 12, 2018-02-01) 
 

Hon avslutar med det hon själv då menar är textens sensmoral, det vill säga att patriarkatet är ett                  
resultat av syndafallet och att det därför är kristnas uppgift att jobba för jämställdhet: 
 

Patriarkatet är en konsekvens av synden. Och som vi alla vet är ett viktigt mål för kristna att leva                   
så nära Guds drömbild för världen som möjligt - ”enligt skapelseordningen” - dvs jämställt. Eller               
ska vi säga - det är vår uppgift som kristna att krossa patriarkatet. ✊🏼 

(Feministpastorn, inlägg 12, 2018-02-01) 
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I dessa inlägg kan man uttyda en retorik som liknar den en frikyrklig pastor använder i en                 
predikan, där Bibeln används som grund för att utbilda en grupp åhörare om kristen tro och                
moral. Denna retorik blir alltså ytterligare ett sätt på vilket hon skapar auktoritet men till skillnad                
från tidigare teman, som båda främst utgår ifrån kontot och texterna i sin ensamhet eller i sättet                 
hon kontrasterar sitt innehåll i förhållande till traditionella auktoritetsstrukturer och          
tolkningsramar, används istället hennes traditionella auktoritetsroll här som ett sätt att stärka            
hennes nya auktoritet. Kazen använder sina pastorala färdigheter för att “predika” för sina följare              
på ett sätt som korresponderar till det sätt auktoritet etableras i en traditionell kristen struktur.               
Det vill säga, genom att använda sig av en sådan retorik och förhålla sin traditionella               
auktoritetsroll till sådant hon lyfter i sina inlägg kan Kazen sägas försöka skapa en ny auktoritet                
som sträcker sig utöver hennes traditionella auktoritetsroll. Detta tema skiljer sig alltså från             
föregående på så sätt att hon inte är ute efter att underminera traditionella auktoritetsstrukturer,              
som hon ju själv ingår i, utan istället försöker stärka sin nya auktoritetsposition genom den               
traditionella. 

4.3. Slutsatser 
Här presenteras svaren på uppsatsens två forskningsfrågor. Analysens första och andra del - 4.2.1              
och 4.2.2 - ligger som grund för den första forskningsfrågan som besvaras här under 4.3.1. Den                
andra forskningsfrågan besvaras här under sektion 4.3.2, utifrån samtliga ovanstående delar:           
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 och 4.2.4. 
 

4.3.1 Hur framställer Esther Kazen sin kristna tro i förhållande till hennes            
feministiska övertygelse på sitt instagramkonto feministpastorn? 
I analysdelen har jag visat hur Kazen framställer sin kristna tro i förhållande till sin feministiska                
övertygelse genom att beskriva Kazens uttryckta kritik och uppskattning av kristendom och på så              
sätt visa på hur Kazen balanserar mellan sin kristna tro och feministiska övertygelse. Som jag               
visat under temat “Kritik - utmanar traditionell auktoritet” kritiserar Kazen ofta kristendomens            
olika beståndsdelar på ett sätt som framhäver att hennes feministiska övertygelse till viss del styr               
hennes kristna tro. Hon framhåller då vikten av att kyrkan och kristna behöver utvecklas i linje                
med det som kan tolkas som hennes feministiska övertygelse. Samtidigt visar Kazen            
uppskattning till sin tro och kristendomens olika beståndsdelar genom att betona dess budskap             
och ideologi som något gott, vilket jag visar analysens andra del. Där visas bland annat hur                
Kazen framhäver sin kristna tro som källa till hennes feministiska övertygelse samt hur Kazen              
framhäver sin kristna tro som en del av sin djupaste identitet och som något hon inte kan välja                  
bort. 

Sammantaget innebär alltså detta att Kazen balanserar mellan sin kristna tro och            
feministiska övertygelse utan att ge avkall på någon av dem, men även att viss form av                
kristendom till viss del anpassas och omformuleras efter hennes feministiska övertygelse. Hon            
visar på så sätt att hennes kristna tro och feministiska övertygelse, trots att de “skaver” är                
förenliga och att de båda på olika sätt anpassas till varandra. 
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4.3.2 På vilket sätt kan feministpastorn förstås som ett exempel på skiftande            
auktoritet, från traditionell kristen auktoritet till en - av kvinnlig kristen aktör -             
nyetablerad? 
I ovanstående analys har jag visat hur Kazen genom sin kritik utmanar traditionell auktoritet och               
vidare försöker forma en egen utifrån sin förmåga att förmedla det jag kallat ödmjukhet, samt               
genom att framhäva sig själv och sin egen traditionella auktoritetsroll. Feministpastorn tolkas            
utifrån det som ett förhandlande av auktoritet, i relation till traditionella kristna            
auktoritetsstrukturer inom en frikyrklig kontext. Det vill säga, genom att underminera det Kazen             
utmålar som traditionella auktoritetsstrukturer och tolkningsmönster, kan hon alltså beskrivas          
försöka etablera en ny auktoritet, i opposition till denna, baserad på ödmjukhet, att framhäva sig               
själv och sin traditionella auktoritetsroll. 

Som jag visar i analysens första del kritiserar Kazen det hon utmålar som traditionella              
auktoritetsstrukturer och tolkningsramar. På så sätt kan hon tolkas underminera dessa och            
utmana deras auktoritet. Vidare beskriver jag hur hennes försök att etablera en ny auktoritet              
delvis bygger på ett försök att vinna förtroende och respekt bland sin publik genom ödmjukhet,               
utifrån min förståelse av Lövheim och Lundmark, som redovisas i uppsatsens arbetsmodell. I             
efterföljande del redovisas Kazens sätt att framhäva sig själv och positionera sig i relation till det                
hon belyser som traditionell auktoritet och på så sätt försöka skapa en auktoritetsposition som              
tillåter ett utrymme att förhandla om hennes kristna tro i förhållande till sin feministiska              
övertygelse. Detta tolkar jag som ett förhandlande av auktoritet på så sätt att Kazen kan sägas                
försöka överta och den traditionella auktoritet som hon identifierar som problematisk. 

Kazen förhandlar även auktoritet i relation till sin faktiska roll inom en traditionell kristen              
auktoritetsstruktur. Som jag visar i analysens sista del använder hon sig av sina pastorala              
färdigheter och “predikar” om sin tro och feministiska övertygelse. Det signalerar samtidigt en             
pålitlighet som grundas i hennes roll som tillförordnad religiös auktoritet, men samtidigt en             
destabilisering av densamma då hon samtidigt utmanar den struktur som etablerar hennes roll             
som religiös auktoritet. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se hur Kazen i sitt förhandlade av auktoritet i relation              
till traditionell sådan samtidigt lutar sig mot denna och underminerar den genom olika strategier.              
Jag menar att feministpastorn därför kan ses som ett exempel på förhandling av auktoritet, i               
relation till traditionell kristen auktoritet inom en frikyrklig kontext eftersom hon utmanar            
traditionell auktoritet och kan sägas försöka skapa ny auktoritet i opposition till denna genom att;               
1) etablera förtroende och respekt bland sin publik genom ödmjukhet; 2) framhäva sig själv och               
sin egen förståelse av kristen tro och positionera sig i opposition till traditionell auktoritet; och 3)                
använda sin traditionella auktoritetsroll för att underbygga den nya. 
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 
Denna studie har, som redovisats under uppsatsens teorikapitel, utgått ifrån att digitala medier             
möjliggör skapandet av utrymme för kvinnliga kristna aktörer att förhandla om sin kristna tro i               
relation till traditionell patriarkal kristendom. Denna slutsats har dragits utifrån det som            
redovisats i uppsatsens inledningskapitel och teorikapitel. Instagram som digitalt medium kan           
alltså här ses som en resur där Kazen inte bara får möjlighet att förhandla om sin kristna tro i                   
förhållande till sin feministiska övertygelse på egna villkor, utan även att detta synliggörs vilket i               
sin tur kan bidra till mångfald inom kristendomen och på så sätt bredda möjligheterna att               
definiera kristendom. Det gör även att hon får möjligheten att expandera synen på kristen tro och                
kristna. Om detta bidrag har någon faktiskt inverkan på hur kristendom definieras eller hur              
kristna institutioner fungerar kan denna studie inte svara på. Det man däremot kan se är att                
digitala medier gör det möjligt. 

Det faktum att digitala medier möjliggör en plattform för Kazen att förhandla om             
auktoritet, baserad på hennes individuella uttryck och relation till publiken, skulle även kunna             
ses som en förskjutning av Hjarvards medieform - religiös media - som främst syftar till               
institutionella medieorganisationer (Hjarvard, 2012, s. 28). Feministpastorn kan på många sätt           
ses som en form av religiös media utifrån dess innehåll men det faktum att Kazen här får                 
möjligheten att förmedla sitt religiösa budskap på egna villkor, det vill säga utan att kontrolleras               
av exempelvis en redaktör, antyder en expansion av Hjarvards ursprungliga kategori. Digitala            
medier kan alltså ses möjliggöra en ny form av religiös media, utöver den Hjarvard beskriver,               
som kan öka mångfalden av religiösa budskap med ett mer individuellt uttryck, vilket ligger i               
linje med det Lövheim, Axelson och Axner skriver som presenterats i uppsatsens teoridel. 

Synliggörandet av kvinnlig religiositet kan dock ha sina konsekvenser inte minst för            
utgivaren själv. Att som kvinna ta plats i religiösa diskussioner är även förknippat med ett visst                
risktagande. På samma sätt som digitala medier skapar en plattform för kvinnlig religiositet att              
synliggöras, skapar det även plattformar för utökad kritik från annat håll. Klassen och Lofton              
skriver: “Indeed, if social media produce anything for certain it is an expanded field of judgment,                
since anyone - regardless of clerical authority - may cry ‘heretic!’” (Klassen & Lofton, 2013, s.                
62). Kazen hamnar alltså i en situation där hon visserligen får möjlighet att förhandla om sin                
kristna tro i förhållande till sin feministiska övertygelse inför publik, vilket skulle kunna innebära              
att hennes feministiska perspektiv berikar kristen tradition och breddar definitionen av den, men             
där hon också till viss del måste leva med den kritik det medför. Medialisering med ett                
auktoritetsperspektiv där utgångspunkten är att digitala medier möjliggör skapandet av ny           
auktoritet kan alltså utifrån denna kunskap ifrågasättas. Även om instagram som digitalt medium             
möjliggör för Kazen en plattform att skapa en ny auktoritet är det inte en orimlig tanke att hon                  
även påverkas av kommentarer och kritik på ett sätt som kan, visserligen underbygga, men även               
underminera hennes auktoritet. Jag har visat i analysen att instagram tillåter Kazen att framhäva              
sig själv som representant för en alternativ kristendom genom att publicera selfies samt i det hon                
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skriver, men att framhäva sig själv kan alltså också göra henne mer mottaglig för kritik och ju                 
synligare hennes individuella uttryck blir desto större måltavla blir hon. Det vill säga, även om               
digitala medier kan ses gagna kvinnlig auktoritet kan det även addera nya utmaningar (Lövheim,              
2019, s. 216). En annan utmaning som kan tänkas påverka är digital media-logik i form av bland                 
annat algoritmer som påverkar instagramanvändarnas digitala upplevelse. Att säga att digitala           
medier möjliggör en plattform att synliggöra ett individuellt religiöst uttryck på egna villkor är              
alltså tämligen förenklande. På vilket sätt dessa faktorer faktiskt påverkar Kazen kan denna             
studie dock inte svara på. 

5.2. Metodisk reflektion 

5.2.1 Metod 
Den metod jag använt mig av i denna studie, som redovisas mer utförligt i uppsatsens               
metodkapitel, har varit framgångsrik. Jag lyckades genom den på ett systematiskt sätt hitta             
underliggande tendenser i materialet som kanske inte varit tydliga för mig annars. Att koda allt               
material för att sedan sortera bort visade sig vara tidskrävande och till viss del onödigt eftersom                
det gjorde att jag kodade delar av materialet som sedan uteslöts. Att jobba mer deduktivt genom                
att först skapa teman och kategorier utifrån det teoretiska perspektivet och frågeställningar hade             
troligen varit ett mer effektivt arbetssätt. Samtidigt hade jag då riskerat att gå miste om visst                
kärnfullt innehåll. Även om denna metod varit tidskrävande anser jag därför att den varit              
framgångsrik. 

5.2.2 Urval 
Som jag beskrivit i uppsatsens metodkapitel är urvalet tänkt representera denna studies syfte och              
frågeställningar. En del av materialet som utifrån det inte valdes ut var inläggens tillhörande              
kommentarer. Tanken var att fokusera på Kazens egna uttryck inte någon annans. Samtidigt ser              
jag att studien skulle kunna gynnas av att inkludera även kommentarer i urvalet för att se hur                 
kommunikationen mellan Kazen och hennes följare ser ut. Det skulle även kunna ge nya insikter               
i frågan om auktoritet. Kanske skulle det även kunna stärka denna studies validitet om dessa               
insikter skulle leda till andra slutsatser. 

5.3. Empirisk reflektion 
Studien fördjupar sig i instagramkontot feministpastorn utifrån teori om medialisering av           
religion. Likt Lövheims studie om muslimska bloggare och Lövheims och Lundmarks studie om             
olika religiösa aktörers bloggar och vloggar, visar denna studie att feministpastorn är en             
förhandling av auktoritet, i detta fall i relation till traditionell kristen auktoritet inom en frikyrklig               
kontext. Båda dessa studier framhäver autenticitet som en källa för auktoritet som förstås i              
relationen till följarna och deras kommentarer (Lövheim, 2012, s. 138; Lövheim & Lundmark,             
2019, s. 33). Det skiljer sig från min studie som istället studerat Kazens retorik och personliga                
uttryck, där ingen hänsyn har tagits till följare och kommentarer. Då har istället ödmjukhet, att               
framhäva sig själv och sin traditionella auktoritet identifierats som källor till en ny auktoritet.              
Om denna studie även tagit hänsyn till följare och kommentarer skulle möjligen andra slutsatser              
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göras möjliga då interaktionen med följare skulle kunna belysa nya mönster som denna studie              
gått miste om. Ändå finns vissa likheter mellan det som identifierats här - ödmjukhet - och                
autenticitet. Även ödmjukhet, såsom det beskrivs i denna studie, är till viss del relationell och               
bygger på Kazens förmåga - eller försök till - att skapa förtroende och respekt bland sin publik.                 
Skillnaden mellan denna studie och ovannämnda är just hur materialet relateras till följare och              
kommentarer. Lövheim och Lundmark visar genom att lyfta fram kommentarer att följarna            
kräver en autenticitet av dessa bloggare/vloggare och att den auktoritet som formas i dessa forum               
på så sätt till viss del blir på följarnas villkor (Lövheim & Lundmark, 2019, s. 33). De blir en                   
beståndsdel som tillåter att en auktoritet formas. Den auktoritet som identifierats i denna studie              
utgår snarare från Kazens perspektiv och har förståtts utifrån hennes individuella uttryck. Det gör              
att det blir svårare att dra slutsatser om huruvida hennes nya auktoritet är reell eller om det är en                   
förhandling av auktoritet. Den auktoritet som målats upp i denna studie skulle i teorin kunna vara                
en hon besitter men inför en publik som inte erkänner den. Då blir frågan om det verkligen är en                   
auktoritet. Det skulle behövas en mer omfattande studie, gärna över tid för att kunna studera               
faktisk effekt, där följare och kommentarer blir en del av studiematerialet för att besvara den               
frågan. 

Det är dock inte betydelselöst att forumet i detta fall är ett digitalt medium där Kazen får                 
möjlighet att forma en auktoritet. Flera av de studier som presenteras i inledningskapitlet             
framhäver de olika möjligheter digital media skapar för kvinnliga religiösa aktörer. Hess (2013)             
framhäver digital medier som en resurs där unga kvinnor kan forma sin identitet som feminist               
och kvinna. Hon menar att digital media “creates a space in which young women can become                
part of a visible community, or at least a collective arena, in which they have the freedom to                  
explore an identity that is not constrained by institutional religious authorities” (Hess, 2013, s.              
174). Feministpastorn kan ses exemplifiera detta där Kazen får en plattform att formulera sin              
identitet som kvinna och feminist i relation till hennes kristna identitet. Hon förhandlar mellan              
sina båda identiteter och utvidgar sin egen religiositet. Om man dessutom ser feministpastorn             
som ett gemensamt utrymme kan det i förlängningen även ses som en resurs för andra kvinnor att                 
göra detsamma. 

Det som är tydligt i fallet med feministpastorn är att Kazen inte tappar sin tro i                
förhandlingen mellan hennes olika identiteter. Hon menar istället att hennes kristna tro och             
feministiska övertygelse är förenliga (feministpastorn, inlägg 22, 2019-01-18). Det motsäger det           
Kristin Aune belyser om att religion inom feministiska rörelser ses som ett hinder för              
jämställdhet och kvinnlig frigörelse (Aune, 2015, s. 124). Samtlig forskning som presenteras i             
uppsatsens inledningskapitel under “Kvinnor och traditionell religion” visar hur kvinnor inom           
traditionella religioner på olika sätt förhandlar om sin tro i förhållande till sin kvinnliga identitet               
och sina kvinnliga behov. Likt de katolska kvinnor som Leming beskriver identifierar Kazen             
problematik inom sin religion och försöker utveckla den att bättre passa hennes egen övertygelse              
(Leming, 2007, s. 79). Den stora skillnaden mellan den forskning som redovisats ovan och det               
som studerats i denna studie är det faktum att Kazen också är en traditionell religiös auktoritet i                 
en traditionell religion. Det skapar en paradox i det faktum att hon som kvinna och feminist vill                 
förändra den religion hon själv förespråkar. Hon kan på så sätt ses använda sig av sitt                
traditionella handlingsutrymme (eng. agency) för att utveckla kristendomen inifrån, men utan att            
förlora sin kristna tro. 
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5.4. Bidrag 
Denna studie kan ses som en kombination av sådana som presenteras i studiens             
inledningskapitel, på så sätt att den studerar hur en kvinnlig kristen aktör förhåller sin identitet               
som kvinna och feminist till sin kristna tro med utgångspunkten att digital media möjliggör ett               
utrymme för henne att reflektera kring detta vilket alltså bidrar till djupare förståelse inom detta               
ämne. Likt Lövheim och Lundmark visar denna studie på hur auktoritet formas i digitala medier               
men med den unika vinkeln att Kazen både besitter en traditionell auktoritet i hennes roll som                
pastor och samtidigt skapar en ny auktoritet i det nya digitala landskapet. 

5.5. Avslutande reflektioner 
Analysen visar att feministpastorn kan ses som ett exempel på när digital media möjliggör en               
plattform där kvinnliga kristna aktörer kan bidra till diskussionen kring kristendom med ett             
individuellt uttryck. Genom att bidra med ett feministiskt perspektiv kan sättet hur vi definierar              
och ser på kristendom utvecklas. Kazen - som kvinnlig kristen aktör - ägnar sig åt det Hjarvard                 
och Lövheim menar är kopplade till traditionella religiösa auktoritsroller och kan därför anses             
utvidga traditionell auktoritet att innefatta även kvinnor (Lövheim, 2019, s. 216). Ovan har denna              
studie visat hur Kazen genom det jag identifierat som ödmjukhet, att framhäva sig själv och               
hennes traditionella auktoritet, kan sägas skapa en ny auktoritet. Frågan kvarstår dock hur detta              
kan tolkas som en ny auktoritet? Är det inte bara en förlängning av hennes redan existerande                
traditionella auktoritet? Då skulle man istället kunna se det digitala mediet som en resurs för               
Kazen som religiös media att kontrollera budskapet om kristendomen och på egna villkor             
förmedla det kristna evangeliet, och att Kazen på så sätt snarare är en representant för               
traditionella auktoritetsstrukturer. I förhållande till denna tanke vore det av intresse att fördjupa             
sig i Hjarvards olika medieformer - religiös media, journalistik om religion och banal religion -               
och utifrån detta studera auktoritet, inte mellan traditionell och ny auktoritet inom kristendomen             
som i denna studie, utan mellan religiös och sekulär media (Hjarvard, 2012, s. 24). Ändå menar                
jag att det i materialet går att uttyda en ny auktoritet som skiljer sig från hennes traditionella                 
auktoritetsroll. Som jag visat i analysens första och tredje del - 4.2.1 och 4.2.3 - kritiserar Kazen                 
traditionella auktoritetsstrukturer och positionerar sig själv som opposition till traditionella          
tolkningsramar på ett sätt som antyder att detta är en ny form av auktoritet. Det digitala mediet                 
gör att Kazen kan uttrycka åsikter och tolkningar på sina egna villkor. Där är det möjligt för                 
Kazen att ifrågasätta traditionell auktoritet och framhäva teman hon anser viktiga på ett sätt som               
kanske inte är möjligt i hennes traditionella auktoritetsroll. Det är dock svårt att svara säkert på                
om hennes traditionella auktoritetsroll skiljer sig från denna. För att förstå denna relation bättre              
skulle en komparativ studie vara nödvändig där man fördjupar sig i hennes båda auktoritetsroller. 

Huruvida det verkligen är på hennes egna villkor har dock redan problematiserats i             
ovanstående teoretiska reflektion. Det skulle kunna vara objekt för vidare studier där            
kommentarer och annan kritik riktad mot Kazen inkluderas som material där man även kan              
studera Kazens hantering av dessa. 

29 



Sammanfattning 

I denna uppsats har jag visat hur instagram som digitalt medium kan utgöra en plattform där                
kvinnliga kristna aktörer kan förhandla om sin kristna tro och därigenom utmana traditionella             
kristna auktoritetsstrukturer. Syftet med studien var att undersöka hur digitala medier kan            
synliggöra kvinnlig individuell religiositet med utgångspunkten att digitala medier möjliggör          
skapandet av utrymme för kvinnliga kristna aktörer att förhandla om sin kristna tro och hur det i                 
förlängningen kan utmana traditionella auktoritetsstrukturer. Genom en kvalitativ analys med          
abduktiv ansats har denna studie kunna finna underliggande tendenser i materialet som kunnat             
besvara studiens syfte. Med medialisering som utgångspunkt har en idé om auktoritet            
implementerats i analysen för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Utifrån analysen blev            
det möjligt att uttyda hur Kazen förhåller sin kristna tro till sin feministiska övertygelse. Det blev                
tydligt att hon förhandlar mellan dessa identiteter genom att belysa problematik inom            
kristendomen och accentuera det hon menar är ett mer legitimt förhållningssätt. På så sätt lyckas               
hon formulera en kristen tro som korrelerar med hennes feministiska övertygelse. I analysen har              
jag även visat hur det i förhandlingen mellan identiteter blev möjligt att uttyda en vidare               
förhandling av auktoritet, i förhållande till traditionella kristna auktoritetsstrukturer inom en           
frikyrklig kontext. Genom att kritisera det hon utmålar som traditionella auktoritetsstrukturer och            
tolkningsramar utmanar Kazen dessa och kan vidare ses försöka skapa en egen ny auktoritet              
genom att 1) etablera förtroende och respekt bland sin publik genom det jag kallar ödmjukhet; 2)                
framhäva sig själv och sin egen förståelse av kristen tro och positionera sig i opposition till                
traditionell auktoritet; och 3) använda sin traditionella auktoritetsroll för att underbygga den nya. 
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Figur. 2 
 

Tema: Huvudkod: Underkod: Antal sammanlagt: Antal inlägg: 

Kritik     

 Kritik  48 18 

  Mot Bibeln 9 5 

  Mot kyrkan 12 8 

  Mot kristna 18 13 

  Mot kristendomen 6 4 

 

Belyser andras 
tolkning av 
Bibeln/kristendomen  15 14 

 
Skav - kristen & 
feminist  9 6 

 Kvinnohat/förtryck  8 5 

  I Bibeln 2 2 

  Inom kristendomen 6 6 

 
Kristendomen bör 
ifrågasättas  7 4 

Uppskattning     

 Uppskattning  19 11 

  Mot Bibeln 5 4 

  Mot Gud/Jesus 5 2 

  Mot kyrkan 7 4 

  Mot kristendomen 6 5 

 
Förenligt - kristen & 
feminist  6 5 

 Ideologi  11 7 

  
Grundad på Gud/Jesus/ 
tro/Bibeln 11 7 

Framhäver sig själv     

 

Framhäver sig själv - 
roll i att 
utveckla/förbättra 
kyrkan  15 11 

  Feministiskt arbete 11 10 

  Explicit 8  
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  Implicit 23  

 Bredda perspektiv  11 5 

  Gudsbild 9 5 

  Kvinnligt 2 2 

 Kvinnofrågor  47  

  I Bibeln 29 13 

  Kyrkan 4 4 

  Kvinnlig auktoritet 9 3 

  Allmänt 10 8 

 
Framhäver sig själv - 
övertygelse/åsikt  30 17 

  Explicit 26 14 

  Implicit 4 3 

 Ideologi  11 9 

  Feminism 11 9 

 
Framhäver sig själv - 
tro  14 11 

  Explicit 10 8 

Traditionell auktoritet     

 
Ger egen tolkning av 
Bibeln  36 17 

  Explicit 6 6 

  Implicit 23 10 

  Kontextuell tolkning 7 4 

 

Egen tolkning av 
Gud/Jesus 
(explicit/implicit)  31 13 

 
Framhäver sig själv - 
roll som auktoritet  9 8 

 
Uttryck för 
auktoritet  15 13 

  Kvinnlig 3 2 

  Hennes egen 2 2 

  Utbildare 10 9 

  God moral 6 6 
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 Bibeln som källa  3 2 

 Berättelse ur Bibeln  6 3 

 
Information om 
Bibeln  15 9 

 Bilder    

  Selfie 2 2 

  Selfie m. prästkrage 19 19 
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