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1. FORSKNINGENS BAKGRUND

1.1. Motstridiga uppfattningar om kvinnors andliga ledarskap

I den världsvida kyrkan råder olika uppfattningar om kvinnans ställning. Den

största orsaken till åsiktsskiljaktigheterna torde ligga i den samhällsförändring

som industrialiseringen medförde. I och med att arbetsplatserna flyttade ut ur

hemmets sfär förändrades en del aspekter av beroendeförhållandet mellan könen.1

Dessa förändringar, i kombination med bland annat det ekonomiska välståndet i

västvärlden, har lett till att kvinnans samhällsställning i de västerländska

industriländerna skiljer sig från den som många kvinnor innehar i andra delar av

världen. Den skiljer sig även markant från de samhällen där kristendomen först

formades. Denna situation har lett till olika sorters tolkningar av den kristna

traditionens och Bibelns förhållningsregler i fråga om kvinnors ställning.

Kvinnofrågan är en del av den större frågan om vad som är oföränderligt i kyrkans

lära och vad som ska anpassas efter olika samhälleliga omständigheter.

De olika synerna på kvinnan är speciellt tydliga i konkreta frågor om

kvinnor som andliga ledare och präster. Både den Katolska kyrkan och den

Ortodoxa kyrkan anser att kyrkans prästerliga ämbete endast är männens uppgift,

medan flera protestantiska kyrkor har öppnat ämbetet för kvinnor. Åsikterna är

delade såväl inom de enskilda samfunden som kyrkor emellan. I Svenska kyrkan

får kvinnoprästmotståndare inte prästvigning. Därför har motståndarna på eget

bevåg bildat ett stift som de kallar Missionsprovinsen.2 I Finland har den lutherska

folkkyrkan gått in för att tillåta prästvigning av personer som anser att kvinnor

inte borde vara präster. Även denna praxis medför vissa problem. Det har uppstått

situationer där manliga präster, men även andra medarbetare eller lekmän, har

vägrat att samarbeta med en präst som är kvinna. Under sådana omständigheter

ställs kvinnoprästmotståndarens rätt att följa sin övertygelse på arbetsplatsen mot

kvinnans rätt att utöva sitt yrke utan att diskrimineras på grund av sitt kön.

Man kan fråga sig hur en person upplever arbete i en kyrka där det inte är

självklart att hennes identitet som präst erkänns av alla. Ifrågasättande av

prästidentiteten kan komma från kolleger, förmän, enskilda församlingsbor och

                                                          
1 Alvesson & Billing 1997, 54-55.
2 Kyrkpressen 3.3.2005, 6, Kyrkpressen 30.9.2004, 8.
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föreningar. Genom sin policy inverkar också kyrkans ledning på kvinnliga

prästers förutsättningar till arbetsro. Om en sökande till en kyrkoherdetjänst inte

kan tänka sig att till fullo samarbeta med församlingens kvinnliga präster kan det

finnas skäl att utvärdera vilka konsekvenser detta ställningstagande har ifall han

skulle bli vald till tjänsten. I Finlands evangelisk-lutherska kyrka hade

domkapitlen hösten 2004 inte något gemensamt förfarande i dylika situationer. I

tre stift hade samarbetsvägrare inte kommit på förslagsplats, medan andra stifts

domkapitel antingen inte hade frågat om samarbetsberedskap eller hade gjort

beslut utgående ifrån de enskilda fallen.3

Statistiskt sett finns det tecken på att Borgå stift är ett intressant stift ur

kvinnoprästers synvinkel. Av en enkät från 1999 framgår att Borgå stift hade den

näststörsta andelen kvinnoprästmotståndare bland församlingsarbetare efter

Uleåborgs stift. I Borgå stift kombinerades motståndet oftare än i de övriga stiften

med en vägran att samarbeta med kvinnopräster. 4 Uppgifter från 2004 visade att

det svenskspråkiga stiftet hade nästminst andel kvinnliga präster efter Uleåborgs

stift.5 Även i fråga om minsta procent av församlingar som hade kvinnliga präster

i de olika stiften låg Uleåborgs stift på första plats och Borgå stift på andra plats.6

I Borgå stift var andelen kvinnor som avlade ledarskapsexamen under

verksamhetsperioden 2000-2003 lägst i jämförelse med de övriga stiftens

motsvarande andel.7

Ovanstående statistiska uppgifter för Borgå stift indikerar att det troligen

inte är så lätt att samtidigt vara kvinna och präst i stiftet. Det finns dock uppgifter

som pekar på att stiftet har jämförelsevis få problem med kvinnoprästfrågan.

Paula Närhis undersökning visade att Borgå stifts domkapitel och kontraktsprostar

år 2004 bedömde att problem som orsakades av skillnader i synen på

kvinnopräster i församlingarna var ganska få. I jämförelse med de andra stiftens

domkapitels och kontraktsprostars bedömning av situationen i sina stift verkade

Borgå stift höra till de stift som hade mindre problem i denna fråga.8 Det till synes

motsägelsefulla i de statistiska uppgifterna och Närhis forskning motiverar en

undersökning som tar fasta på de kvinnliga teologernas egna erfarenheter och

upplevelser av att vara teolog i Svenskfinland. Denna finlandssvenska målgrupp

                                                          
3 Närhi 2006, 74,75.
4 Niemelä & Salonen 2001, 14.
5 Kääriäinen et al 2004, 306-307.
6 Kirkon Kalenteri 2004.
7 Kääriäinen et al 2004, 315.
8 Närhi 2006, 35-37.
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har inte undersökts ur detta perspektiv förut. Forskningen är aktuell med tanke på

att kvinnoprästfrågan fortfarande väcker debatt i Finland.

Denna pro gradu-avhandling är ämnad att tillföra information om

kvinnliga teologers liv i Svenskfinland under en period då kyrkan har

omdefinierat sin syn på kvinnor som präster. Till forskningens intresseområden

hör frågan om hur situationen har påverkat kvinnors motivation att välja

teologiska studier och yrken samt hur situationen har inverkat på kvinnliga

teologer i arbetslivet. Forskningens material består av livsberättelser som

kvinnliga teologer i olika yrkesgrupper har skrivit utgående ifrån rubriken ”Mitt

liv som kvinnlig teolog i Svenskfinland”. Undersökningens forskningsfråga är att

undersöka hur informanterna beskrev sina val av teologiska studier, yrken och

arbetsplatser, samt upplevelser i studier och arbetsliv. Livsberättelserna analyseras

med hjälp av en narrativt influerad metod och tolkas med de socialpsykologiska

teorierna social identitet och själv-kategorisering, samt med en socialisationsteori

om identitetskonstruktion i yrkeslivet.

1.2. Forskningens kontext – kvinnor som teologer i Finland

Sättet att dela upp arbetsuppgifter enligt kön har inte varit entydigt i Nordens

historia. Arbetsfördelningen enligt kön varierade från ort till ort, enligt ålder och

mellan samhällsklasserna. Det man allmänt kunde säga om uppdelningen mellan

könen i det förindustriella samhället var att kvinnor i högre grad hade ansvar för

att i vardagen tillgodose människors grundbehov och att de sysslade mycket med

daglig omvårdnad. Männens uppgifter hade inte lika direkt anknytning till att

tillfredsställa grundbehoven och var istället mer prestigefyllda.9 Då

industrialiseringen påbörjades i medlet av 1800-talet uppstod arbeten utanför

hushållen. Till en början var det fler manliga än kvinnliga arbeten som

industrialiserades, vilket gjorde att fler män än kvinnor rörde sig på

arbetsmarknaden utanför hushållet. Könsfördelningen av arbetet utanför hemmen

följde ofta den tidigare arbetsfördelningen i hemmen. Med tiden blev det större

efterfrågan på arbetare utanför hemmen och eftersom kvinnor var billig

arbetskraft kom de att utgöra en väsentlig del av industrin.10

                                                          
9 Rantalaiho 1994, Alvesson & Billing 1997, 54-55, Markkola 2000, 113-115.
10 Rantalaiho 1994, Alvesson & Billing, 1997, 56-60.
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Läraryrket var bland de första yrken som öppnades för kvinnor då de år

1841 fick rätt att undervisa i fruntimmerskolor.11 Det föll sig därför naturligt att

den första kvinnan som tog teologisk slutexamen i Finland år 1913 arbetade som

lärare i religion. På 1930-talet fick några kvinnliga teologer för första gången

anställning i en finländsk församling och de arbetade med barn och ungdom.

Några fick arbete i kristna föreningar så som Kristna Förbundet för Unga

Kvinnor. Inom missionsarbete hade kvinnliga teologer bättre arbetsmöjligheter än

det fanns på hemmaplan, men i Finland kom de flesta kvinnliga teologer att arbeta

som lärare.12

Inställningen till kvinnliga teologer inom kyrkan förändrades med tiden.

Eftersom många manliga präster var vid fronten under kriget fick de kvinnliga

teologerna arbeta bland vuxna i själavård och andra prästuppgifter. Kyrkomötet

behandlade på 1950-talet de kvinnliga teologernas ställning, eftersom det fanns

sådant som var oklart i de kvinnliga teologernas arbetsvillkor. Kvinnoprästfrågan

kom på tal redan då, men först år 1963 valde kyrkomötet att istället införa ett

lektorsämbete. Till ämbetet hörde i första hand kristen fostran och själavård.13

Under årens lopp fortsatte diskussionen vilket ledde till att man utvecklade

lektorsämbetet så att lektorerna 1978 fick en mer framträdande roll i

gudstjänstlivet.14 År 1986 godkändes slutligen förslaget om kvinnopräster. Enligt

Pirkko Lehtiö var några av orsakerna till att beslutet dröjde så länge att

kyrkomötet i Finland endast sammankallades vart femte år och att beslutet krävde

en trefjärdedels majoritet.15 De första prästvigningarna av kvinnor i Finland inföll

år 1988. Än så länge har ingen kvinna blivit biskop i Finlands evangelisk-

lutherska kyrka även om det lagligen har varit möjligt sedan 1991.16

Kvinnans väg till tjänst vid de teologiska fakulteterna i Finland var ganska

lång. Under 1920-talet var professurer i teologi reserverade för män.17 Även om

kvinnor sedan 1901 hade rätt att fritt studera på universitet förutsattes det ännu på

1940-talet prästvigning för att få doktorsgrad i teologi. Först år 1952 blev en

                                                          
11 Ylikangas 1999, 199.
12 Lehtiö 2002, 205-207, Lehtiö 2004, 91-95, 106-150.
13 Lehtiö 2002, 207-208, Lehtiö 2004, 230-339.
14 Lektorernas rättigheter utökades med rätt att predika med kyrkoherdens lov, konfirmera,
assistera vid nattvard och själv dela ut nattvard i ålderdomshem och sjukhus. Kyrkolagen 232§.
15 Lehtiö 2004, 357.
16 Niemelä & Salonen 2001, 3-5, Lehtiö 2002, 208-209. Kyrkomötet hade också röstat i frågan
1984.
17 Ylikangas 1999, 200.



5

kvinna teologie doktor i Finland.18 Så sent som år 1992 kom en ordinarie

professorstjänst i teologi vid Helsingfors universitet att innehas av en kvinna.

Kvinnor har dock varit både docenter och biträdande professorer vid fakulteten

åtminstone sedan 1970-talet.19 Vid teologiska fakulteten i Åbo Akademi har ingen

kvinna ännu varit ordinarie professor. Sedan 1970-talet har det dock funnits

kvinnliga assistenter och lektorer vid fakulteten.20

Enligt Akavalaiset työmarkkinat 2004 var 39 % av 3525 teologer i

arbetslivet kvinnor.21 Av kyrkans församlingspräster var 32 % kvinnor år 2003.

Man har uppskattat att antalet manliga och kvinnliga präster kommer att vara lika

stort år 2020. Eftersom majoriteten av de äldre prästerna är män kommer

könsfördelningen att bli jämnare när de stora årskullarna går i pension. År 2003

var kvinnornas andel av sjukhussjälavårdarna 58 % och 94 % av

församlingslektorernas tjänster sköttes av kvinnor.22 Kvinnliga präster har inte i

lika hög grad som männen placerat sig i ledarpositioner. Fast var fjärde präst år

1999 var kvinna var hela 97 % av kyrkoherdarna män.23 Av dem som under

verksamhetsperioden 2000-2003 avlade pastoralexamen var 45 % kvinnor.

Kvinnornas andel av dem, som avlade ledarskapsexamen under samma period, var

bara 21 %. I Borgå stift var andelen lägst – endast 6 %.24

Frågan om de kvinnliga teologernas ställning i kyrkan blev inte helt

avklarad i och med att kyrkomötet valde att öppna prästämbetet för kvinnor. I

diskussionen kring det treledade ämbetet blev man tvungen att överväga

lektorsämbetets framtid.25 Lektorernas andel bland de församlingsanställda har

minskat betydligt sedan kvinnor fick bli präster och många av de återstående

lektorerna arbetar inom kyrkliga föreningar. Det finns större arbetslöshet bland

lektorer än bland övriga teologer eftersom lektorstjänsterna har minskat.26 Enligt

en undersökning gjord av Kari Salonen upplevde kvinnor i prästförbundet27 att de

                                                          
18 Lehtiö 2004, 24, 213-217.
19 Ryynänen-Karjalainen 1999, 27.
20 Sundman 1968. Sundman 1978, 240, 246, 250, 255. Åbo Akademi 1964-2006.
21 Akavalaiset työmarkkinat 2004, 84.
22 Alla lektorer är kvinnor, men tjänsten kan t.ex. skötas av en manlig vikarie. Kääriäinen et al
2004, 301.
23 Ryynänen-Karjalainen 1999, 18.
24 Kääriäinen et al 2004, 315.
25 Kääriäinen et al 2004, 318-319.
26 Kääriäinen et al 2004, 308.
27 Till prästförbundet hör även andra teologer än präster.
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fortfarande inte vara jämställda med sina manliga kolleger. Detta tog sig

exempelvis uttryck i att kvinnor ofta hade korttidsanställning.28

Kvinnoprästmotståndet har minskat men inte helt försvunnit. Bland de

församlingsanställda29 fanns år 1999 11 % som inte godkände kvinnopräster och

76 % som godkände. Motsvarande siffror för 2004 var 5 % och 88 %.

Församlingsanställda som vägrade samarbeta med kvinnopräster minskade från 3

% till 1 %.30 Motståndet är lite större bland dem som inte ännu fyllt 40 år,31 vilket

tyder på att motståndet inte endast är del av en äldre generations attityder. Det

indikerar också att motståndet knappast kommer att försvinna helt. Snarare verkar

det som om det skett en polarisering av attityder så att de resterande motståndarna

har en radikalare attityd än förut.32

1.3. Den finlandssvenska kontexten och Borgå stift

Efter lantdagsreformen 1906 minskade den svenskspråkiga befolkningens

politiska makt i Finland. Det ledde till att det grundades olika svenskspråkiga

organisationer, så som Svenska folkpartiet, för att slå vakt om de svenskspråkigas

intressen.33 Även på kyrkligt håll såg man behov av att samla de svenskspråkiga.

De svenskspråkiga i kyrkan var mindre förberedda än de finskspråkiga att

försvara sig mot den tilltagande sekulariseringen. Därför grundades Borgå stift år

1923. Nästa år grundades en teologisk fakultet vid Åbo Akademi, så att en ökning

av svenskspråkiga teologer kunde underlättas.34 Till Borgå stift hör församlingar

som är enspråkigt svenska eller tvåspråkiga med svensk majoritet och en tysk

församling. Eftersom stiftet är baserat på språktillhörighet innebär det att det är

utspritt längs kusten där majoriteten av den svenskspråkiga befolkningen bor. Då

en svensk församling finns i en kommun med finsk majoritet hör den till en

kyrklig samfällighet som ekonomiskt lyder under ett finskt stift.35

                                                          
28 Salonen 2002, 31.
29 I undersökningen nämns inte vilka yrkesgrupper som räknades till de församlingsanställda, men
det framgår att det handlar om flera yrkesgrupper.
30 Kääriäinen et al  2004, 325.
31 Niemelä & Salonen 2001, 11.
32 Närhi 2006, 40, 41.
33 Klemets 1998, 401.
34 Borgar 1973, 190, Klemets 1998, 401-405, Björkstrand 1998.
35 Se karta över Borgå stift, Bilaga 1. Widén 1973, 20-23, Vikström 2004, 34-36.
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I tidigare kapitel nämndes redan det höga kvinnoprästmotståndet i Borgå

stift och det låga antalet kvinnliga deltagare i ledarskapsutbildningen. I stiftet har

kvinnor häller inte, i lika hög grad som i de finskspråkiga stiften, sökt sig till

sådana kyrkliga yrkesgrupper som tidigare har varit mansdominerade. Andelen

kvinnliga kantorer år 1998 var minst i Borgå stift (37,3 %). De övriga stiften hade

mellan 41-50 % kvinnliga kantorer.36 Enligt domkapitlet i Borgå fanns det i slutet

av år 2003 sammanlagt 300 präster i stiftet varav 18 % var kvinnor. Endast

Uleåborgs stift hade lägre procent kvinnopräster (17 %) och de övriga stiften hade

mellan 23-36 % kvinnopräster.37 Endast 27 % av stiftets församlingar hade

kvinnliga präster, medan 24 % av Uleåborgs stifts församlingar hade kvinnliga

präster. Motsvarande siffror för de övriga stiften låg mellan 38 % och 82 %.38

Man kan fråga sig om orsaker till denna statistik kan kopplas till att Borgå stift är

en finlandssvensk institution.

Enligt Susan Sundback finns det indikatorer som stöder antagandet att

”etnicitet och religiös traditionalism är varandra stödjande egenskaper bland

finlandssvenskarna”. Däremot menar Sundback att ”få finlandssvenskar medvetet

betraktar sitt religiösa engagemang som relaterat till deras etniska identitet”. Hon

fann också att Österbotten och Nyland var varandras motpoler inom

Svenskfinland då det gällde påverkan av både förfinskning och sekularisering, på

så sätt att Nyland var mer påverkat av båda faktorerna.39 Kyrkotillhörigheten i

Borgå stift är högre än i de övriga stiften. Under verksamhetsåren 2000-2003

hörde 90,5 % av stiftets befolkning till kyrkan, medan 76,4-89,7 % av

befolkningen i de övriga stiften hörde till kyrkan. Procentuellt sett har Borgå stift

också högre deltagarantal i söndagens huvudgudstjänst än hela kyrkan.

Deltagandet i gudstjänsterna varierar dock starkt mellan de olika prosterierna –

ganska lågt i Nyland och högt i Österbotten.40

Enligt Nils G. Holms lever finlandssvenskar i ett ”tätt socialt nätverk som

gör att man tar hänsyn till individerna och relationerna mellan dem”. Hans

undersökning från slutet av 1990-talet visade att finlandssvenskar i moraliska

frågor betonade individens ansvar. Finlandsvenskarnas religiositet var mindre

traditionellt kristen än de finskspråkigas, men finlandssvenskarna angav däremot

oftare att de haft upplevelser bortom det vardagliga. Det viktigaste resultatet i

                                                          
36 Ryynänen-Karjalainen 2002, 206.
37 Kääriäinen et al 2004, 308.
38 Närhi 2006, 37.
39 Sundback 1994, 36, 38.
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undersökningen var ändå att de två finländska språkgrupperna uppvisade stora

likheter i religiositet. I en jämförelse mellan Österbotten och södra Finland hade

österbottningarna en mer konservativ moralsyn i vissa privatmoraliska frågor och

var mer traditionellt kyrkliga medan man i södra Finland hade en mer diffus

religiositet. Ålänningarna var mer frisinnade i privatmoraliska, mer traditionellt

bundna till kyrkan och mer påverkade av diffust religiösa element frågor än de

övriga finlandssvenska grupperna.41

Eventuellt kunde finlandsvenskars betoning på individens moraliska

ansvar vara en orsak till den höga andelen kvinnoprästmotståndare som med

hänvisning till sitt samvete vägrade samarbeta med kvinnliga präster. Sundbacks

och Holms hänvisningar till traditionalism är svåra att sammanfatta på ett entydigt

sätt så att det kunde förklara någonting om inställningen till kvinnor i traditionellt

manliga yrken inom kyrkan. Det som däremot var gemensamt för både Holm och

Sundback var hänvisningar till skillnader i andlighet inom olika regioner i

Svenskfinland. Detta är ett fenomen som kunde ha relevans för de kvinnliga

teologer som arbetar inom Svenskfinland eftersom det bemötandet av kvinnliga

teologer eventuellt kunde variera beroende av andligheten i de olika regionerna.

En orsak till skillnader mellan Österbotten och södra Finland är

väckelserörelserna. De tre större väckelserörelser som verkar i Borgå stift är

Kyrkans Ungdom, Svenska Lutherska Evangelieföreningen och Laestadianerna.

Dessa tre är alla som starkast i Österbotten.42  I Svenskfinland verkar också många

frikyrkor.43 Enligt John Forsberg har få finska väckelserörelser fått fotfäste i

Svenskfinland. Istället har finlandsvenskarna tagit intryck från Sverige och

anglosaxisk tradition.44 På 1800-talet påverkades speciellt svenskspråkiga bildade

av religiös liberalism.45 Då Finland blev självständigt hade finlandsvenskar på

landet och i städernas medelklass en traditionell kyrklighet, men var också starkt

påverkade av religiös liberalism och kristendomsfientliga strömningar. I

Österbotten och i flera kuststäder fanns det däremot en lågkyrklig väckelse, med

inslag av frikyrklighet och ekumeniska rörelser för ungdom.46

                                                                                                                                                              
40 Vikström 2004, 36, Kääriäinen et al 2004, 91.
41 Holm 2000, 331-332, 357-359.
42 Forsman 1973, 81-82, Widén 1973, 39-40.
43 Holtti 1998, 7.
44 Forsberg 1973, 77.
45 Kortekangas 1973, 167.
46 KFUM, KFUK och Kristliga studentvärldsförbundet. Forsman 1973, 77-78.
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1.4. Tidigare forskning

1.4.1.  Borgå stift och prästfrågan som motivation för undersökningen

Idén för en undersökning som behandlar kvinnliga teologer i Borgå stift hade sitt

ursprung i Kati Niemeläs och Kari Salonens artikel om församlingsbors,

förtroendevaldas och församlingsanställdas inställning till kvinnopräster. Även

om det framgick att de flesta finländare var positiva till kvinnliga präster fanns det

skillnader mellan stiften i församlingsanställdas inställning. Borgå stift hade den

näst största andelen kvinnoprästmotståndare bland församlingsarbetare efter

Uleåborgs stift. I Borgå stift kombinerades motståndet oftare än i de övriga stiften

med en vägran att samarbeta med kvinnopräster.47 Kvinnoprästmotståndet var

större i mellersta och norra Finland och bland aktiva kyrkobesökare, varav de

flesta kunde tänka sig att delta i tillställningar som leddes av en kvinnlig präst. Å

andra sidan framkom det att en kritisk inställning till kvinnoprästmotståndare var

vanligare än kvinnoprästmotståndet. Detta gällde så väl församlingsanställda som

förtroendevalda och vanliga församlingsbor.48

En annan relevant undersökning är Paula Närhis rapport om problem som

har uppstått i församlingarna på grund av olika uppfattningar i kvinnoprästfrågan i

Finland. I en jämförelse mellan bedömningar av de finländska stiftens domkapitel

och domprostar var Borgå stift ett av de stift som hade minst problem i frågan.

Med tanke på att stiftet hade flest församlingsanställda som vägrade samarbeta

med kvinnliga präster var detta förvånande. En undersökning om de kvinnliga

teologernas egna erfarenheter av arbetslivet kunde eventuellt tillföra information

om orsaker till resultaten av Närhis rapport. Detta hör dock inte denna

undersöknings forskningsfråga. Närhis rapport används här för att ge en

beskrivning av den situation i kyrkan som har orsakats av de olika uppfattningarna

i kvinnoprästfrågan.

De största problemen hade uppstått i församlingar där kyrkoherdar inte

samarbetade med kvinnopräster. Motsättningar fanns både bland anställda, mellan

anställda och församlingsbor, samt mellan församlingar och kyrkliga föreningar.

                                                          
47  Av de församlinganställda i Uleåborgs stift var det 29 % som inte godkände kvinnliga präster.
Motsvarande andel för Borgå stift var 26 %. Andelen samarbetsvägrare i Borgå stift var 16 %
medan motsvarande siffra i de andra stiften låg under 6 %. Niemelä Salonen 2001, 14.
48 Niemelä & Salonen 2001.
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Både motståndare och kvinnopräster oroade sig för sin ställning inom kyrkan.

Motståndarna var oroade över sina förutsättningar att arbeta inom kyrkan och

stereotypa uppfattningar som riktades mot dem. För kvinnoprästernas del

orsakade motsättningarna besvär i form av ökad arbetsbörda, sänkt

arbetsmotivation och problem med yrkesidentiteten.49

Närhi fann att motsättningar i kvinnoprästfrågan bland annat hade att göra

med dålig kommunikation och med oförmåga att reda ut problem. Dessutom var

de del av en större meningsskiljaktighet i teologiska frågor och bottnade ofta i

personkemi. Ofta uppstod olika grupper i församlingen vilka tog ställning för

någondera sidan och vilka hade stereotypa uppfattningar om den andra gruppen.

Besök av föreningar som inte godkände kvinnliga präster och byte av personal

kunde utlösa motsättningar. Om kyrkoherden betonade andligt ledarskap på

bekostnad av personalfrågor förvärrades problemen. Närhi betonade vikten av

medias och församlingsbors inställning och att toleransen för kvinnopräst-

motståndare hade minskat. Försök att lösa problemen så som medling mellan

parterna, pastorala samtal från biskopen, organisering av arbetsturer, separata

mässor för kvinnoprästmotståndare och selektiv rekrytering till tjänster löste i

bästa fall tillfälligt praktiska problem men inte själva kärnfrågan.50

Borgå stift har ofta placerat sig ganska nära Uleåborgs stift i statistik som

angår kvinnoprästfrågor. Satu Saarinen har undersökt kvinnliga präster i

Uleåborgs stift. Fram till år 2001 hade det en biskop som inte godkände kvinnor

som präster och kvinnoprästmotståndet var starkt i stiftet. Nästan alla kvinnliga

präster som deltog i undersökningen hade stött på motstånd från kolleger och

förmän. De upplevde att motståndet sårade både deras yrkes- och personliga

identitet eftersom båda identiteterna hörde ihop. Deras kraftkälla var

kallelsemedvetenhet, stöd från församlingsbor och familj samt hobbyer. I sin roll

som präst betonade de rollen som medvandrare och moderlig omsorg. Trots

motstånd upplevde de arbetet som en intressant utmaning.51 Saarinens forskning

är relevant för denna forskning eftersom den beskriver en arbetssituation där

finländska kvinnors identitet som präst är ifrågasatt.

Joy Charlton gjorde på 1970-talet en undersökning om det på den tiden

relativt nya fenomenet med kvinnor som tänkte bli pastorer i Amerika. Femton år

senare gjorde hon nya intervjuer med samma individer. Charltons undersökning

                                                          
49 Närhi 2006.
50 Närhi 2006.
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har beröringspunkter med denna forskning. Båda undersökningarna behandlar en

tid då kvinnors ställning inom kyrkans ledarskap genomgick en stor förändring

och de tar upp de kvinnliga pastorernas eller teologernas egna synvinklar på sina

erfarenheter i rollen. Enligt Charlton beskrev de kvinnliga pastorerna valet av yrke

som en lång process och under studietiden uttryckte kvinnorna svårigheter att

tolka sina erfarenheter och att hitta ett lämpligt beteende eftersom de inte hade

kvinnliga modeller att ta efter. Både under seminarietiden och 15 år senare

berättade kvinnorna om händelser där de hade mött motstånd som kvinnor. Det

som tärde på deras krafter var inte graden av motstånd utan att det ständigt

återkom.52

I Charltons undersökning visade det sig att flera kvinnliga pastorer

antingen hade lämnat församlingsarbetet eller talade om att lämna det. Det

orsakades av att de kvinnliga pastorerna upplevde problem med att förena

familjeliv med arbetsliv, av att de inte var nöjda med församlingen, av att

samfundets ledning inte visade tillräcklig förståelse för kvinnornas livssituation,

av att pastorsarbetet i sig själv var tungt och av att det fanns problem på grund av

att de var kvinnliga pastorer.53 Charlton använde sig av ett narrativt perspektiv för

att utvärdera frågeställningen om ett glastak det vill säga uppfattningen om att

kvinnor har svårare än män att komma in i höga positioner i arbetslivet. Enligt

Charlton bygger frågeställningen i någon mån på uppfattningen om en

framgångsrik karriär som börjar i en lägre position och gradvis avancerar uppåt i

hierarkin. Hon menade att man kunde se berättelser om att lämna

församlingsarbetet som en konflikt mellan att leva ut en konventionell berättelse

om att bygga karriär med en berättelse om det andliga arbetets innehåll.54

1.4.2. Val av studier och yrken samt erfarenheter från arbetslivet

Kvinnors väg till teologiska yrken i Finland har beskrivits ur ett historiskt

perspektiv av Pirkko Lehtiö. Hon beskriver bland annat vad som fick kvinnor att

börja studera teologi på 1920- och 1930-talet. Detta är intressant för denna

forskning eftersom ett av forskningens intresseområden är orsaker till val av

teologi. Lehtiö visar bland annat att föräldrar, syskon och vänner uppmuntrade

och stödde kvinnor att studera teologi. Också väckelserörelser och kristna

                                                                                                                                                              
51 Saarinen 2005.
52 Charlton 1997.
53 Charlton 1997.
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organisationer väckte kvinnors intresse för teologi genom andlig fostran och

möjligheter att praktisera andligt ledarskap. Hon beskriver även hur de kvinnliga

teologerna kom in i arbetslivet och de händelser som ledde till att kyrkan införde

ett lektorsämbete för kvinnliga teologer.55 I min forskning syftar ordet ”lektor”

alltid på detta ämbete.

Kati Niemelä har gjort en forskning baserad på två enkäter från 1994 och

1997. Även i Niemeläs forskning framträder föräldrar och vänner som personer

som påverkade unga att söka in till teologiska studier. Dessutom nämndes

prästers, lektorers, religionslärares och andra församlingsarbetares inverkan på

valet.56 Niemelä hittade fem olika grupper av sökande till teologiska studier: 1)

personer med vetenskapligt intresse vilka riktade in sig på informationsuppgifter

och vetenskap, 2) personer med ett kall vilka inriktade sig på

förkunnelseuppgifter, 3) personer med ett kall vilka riktade in sig på att hjälpa

andra, 4) personer som ville försäkra sig om en studieplats och som inte riktade in

sig på teologiska uppgifter samt 5) personer som ville hjälpa andra människor och

som inte riktade in sig på teologiska uppgifter.57

Av Niemeläs forskning framgår vissa skillnader mellan könen. Jämfört

med kvinnor hade män lite större betoning på självförverkligande, andra

människors inverkan och kall i sina motiv att välja teologiska studier. Kvinnor

betonade oftare än män en önskan att hjälpa andra, vetenskapligt intresse, behov

av studieplats och teologiska studier som ett medel för att uppnå något annat

mål.58 Kvinnor var betydligt mindre intresserade av prästyrket då de sökte till

studierna än män. De kvinnliga studerande nämnde också flera möjliga alternativa

yrken än de manliga studerande. En liten grupp av de kvinnliga studerande ville

inte bli präster på grund av att de inte trodde det var rätt att en kvinna är präst. En

del kvinnliga studerandes yrkesinriktning påverkades av kvinnoprästmotståndet

inom kyrkan. Några såg dessutom problem i att kombinera en prästs arbetstider

med att ha familj.59 Andra undersökningar har kommit till liknande resultat.60

Niemeläs undersökning är intressant för denna forskning eftersom även den är den

mest heltäckande beskrivningen av teologers yrkesinriktning i Finland.

                                                                                                                                                              
54 Charlton 2000.
55 Lehtiö 2004, 48-70.
56 Niemelä 1999, 135-142.
57 Niemelä 1999, 237.
58 Niemelä 1999, 142-144.
59 Niemelä 1999, 172,181-185, 233-234.
60 Kääriäinen et al 2004, 320-323.
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Paul Davies, Steven J. Spencer och Claude M. Steele har undersökt om det

var möjligt att väga upp effekten av stereotypshot i valsituationer. Stereotypshot

innebär att individer blir medvetna om att de i en viss situation riskerar att som

medlem av en social grupp bedömas enligt en negativ stereotyp. Stereotypshot har

visat sig öka risken för att individer ska prestera sämre. Det påverkar även hur en

individ väljer positioner. Undersökningar har också visat att det är möjligt att

minska underprestationer om man låter individen veta att den inte kommer att

bedömas enligt stereotyper. Med hjälp av två undersökningar kom forskarna fram

till att det även var möjligt att helt eliminera effekten av stereotypshot på kvinnors

val av ledarposition.61 I en analys av kvinnliga teologers livsberättelser är det

intressant att granska om det förekommer indikatorer om stereotypshot.

Barbara Finlay har undersökt en möjlig orsak till att kvinnliga pastorer i

Amerika oftare innehar tjänster med lägre status än deras manliga kolleger. Hon

hänvisade till Edward C. Lehmans undersökning från 1993 för att visa att det kan

finnas skillnader i kvinnors och mäns sätt att utöva andligt ledarskap.62 Lehman

skrev dock att samtliga av de små genusvariationer han fann var kopplade till

andra faktorer som ras, studietid, position som enda pastor och position som

överordnad pastor.63 Resultaten i Finlays undersökning visade ett visst stöd för

antagandet att kvinnor och män i någon mån hade olika sorters preferenser för val

av arbetsplats. Kvinnor var mer än män öppna för arbete i små församlingar eller i

församlingar där dess medlemmar hade låg status. De var också öppna för fler

sorters tjänster, medan män oftare önskade arbete som ensam pastor i en

församling.64 Även denna artikel tillför information om vad som kan påverka

kvinnliga teologers val av yrken.

Elaine M. McDuff har undersökt olika sätt att förklara att kvinnliga

pastorer i Amerika ofta är mer tillfredsställda med sitt arbete än manliga fast

kvinnor har lägre lön och sämre arbetsförhållanden. McDuff drog slutsatsen att

även om arbetstillfredsställelse kunde förklaras med grad av arbetsinsats,

subjektiv belöning65 och uppfattningar om rättvis behandling så förklarade det inte

genusskillnader i tillfredsställelsenivån. Däremot fann hon vissa tendenser till att

                                                          
61 Davies et al 2005.
62 Finlay 1996.
63 Lehman 1993.
64 Finlay 1996.
65 Arbetets positiva sidor som inte går att jämföra objektivt till skillnad från objektiva belöningar
så som lön. Exempel på subjektiva belöningar är stöd från kolleger och kreativitet i arbetet.
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kvinnor och män värderade arbetet på olika sätt.66 I en gemensam artikel kom

Charles W. Mueller och McDuff till slutsatsen att pastorer som var mer liberala än

den församling de arbetade i var mindre tillfredsställda med sitt arbete än pastorer

som hade samma uppfattning som församlingen och personer som var mer

konservativa än församlingen.67 I jämförelse med grupperingar som har

konservativa attityder till kvinnor som ledare borde de kvinnliga pastorerna vara

mer liberala och mindre tillfredsställda i arbetet. Tillfredsställelse i arbetslivet hör

ihop med forskningsfrågan om vad de kvinnliga teologerna beskriver om

upplevelser ur arbetslivet.

Hösten 2004 utkom Mats Lindgårds undersökning om välbefinnande i

arbetet i Borgå stift. Lindgård drog slutsatsen att situationen i stiftet på många sätt

var god. Även om de anställdas individuella arbetsmängd i stiftet och i kyrkan

som helhet var lika stor, var den psykiska påfrestningen i Borgå stift mindre. De

anställda i stiftet hade goda möjligheter att påverka arbetsfördelning,

arbetsinnehåll och arbetstakt. Däremot trivdes de inte lika bra med sina

arbetsuppgifter som deras kolleger i de finska stiften. Lindgård trodde att det

kunde förklaras med att man i Borgå stift arbetade väldigt mycket på sin lediga

tid, vilket orsakade svårigheter i att koppla av från arbetet. Speciellt män och

präster arbetade mycket under sin fritid. Kvinnor upplevde oftare än män att de

fick stöd av arbetshandledning samt respons av församlingsbor och av kolleger i

andra församlingar. Män såg mer positivt än kvinnor på atmosfären i

arbetsgemenskapen och på hur öppen informationsförmedlingen var i

församlingarna. Män upplevde också oftare än kvinnor att kyrkoherden värnade

om de anställdas trivsel.68 Lindgårds undersökning är relevant för denna forskning

eftersom den berör arbetssituationen för de kvinnliga teologer som arbetar i Borgå

stift.

Finländska religionslärares yrkesuppfattning har undersökts av Arto

Kallioniemi. Hans avhandling nämns här eftersom den behandlar yrkesrollen hos

en av denna forsknings målgrupper. Kallioniemi fann 20 olika dimensioner av

yrkesuppfattningen. Dessa var kopplade till arbetsuppgifter, vetenskaplig

inriktning, yrkesroll, arbetsvärderingar och uppfattningar om

religionsundervisning. Det framgick en viss skillnad mellan manliga och

kvinnliga lärare. Kvinnor var mer inriktade på grundläggande undervisning och

                                                          
66 McDuff 2001.
67 Mueller et al 2004.
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uppgifter vid sidan om undervisningen. Den andliga arbetarens dimension

betonades lite mer i deras yrkesroll än i männens och deras uppfattning om

religionsundervisning betonade lite oftare att stöda elevernas utveckling av

världsåskådning också som kristna. Bland de olika arbetsvärderingarna tog män

oftare upp yttre belöningar så som lön.69

I Finland har information om präster bland annat insamlats i samband med

undersökningar om församlingsanställdas arbetsförhållanden.70 Även

Prästförbundet har undersökt präster och andra teologer kvantitativt.71 Flera pro

gradun har behandlat präster i allmänhet, kvinnliga präster och andra yrkesgrupper

av kvinnliga teologer.72 Exempelvis intervjuade Kati Korhonen kvinnliga

församlingspräster i Helsingfors. Hon fann att de upplevde arbetet som

meningsfullt eftersom de kände att de var på rätt ställe och var behövda.

Arbetsmängden, problem i arbetsgemenskapen och eventuella problem att leva

upp till prästrollen kunde tära på krafterna. Det sociala stöd som de upplevde från

församlingsbor var deras kraftkälla.73

Marita Toivanen fann i sin pro gradu att två tredjedelar av hennes

informanter hade mycket hög arbetsmotivation och att även de övriga var

motiverade. Informanterna upplevde själavårdsuppgifter, förrättningar och arbete

med grupper som meningsfullt. De ansåg att prästyrket var arbetsdrygt fast de

hade möjlighet att påverka sina uppgifter.74 Korhonens och Toivanens

avhandlingar ger en inblick i de kvinnliga prästernas yrkesbild i Finland och har

därför beröringspunkter med denna undersökning. I undersökningar av kvinnliga

prästers arbetsliv har inte den finlandssvenska gruppen blivit undersökt skilt för

sig. Därför är en sådan undersökning motiverad.

År 1986 undersökte Helena Heikkinen och Leena Ravantti hur lektorer i

Finland förhöll sig till att öppna prästämbetet för kvinnor och till lektorsämbetets

framtid. Intressant nog gav Borgå stifts lektorer minst stöd för idén om kvinnliga

präster.75 I Marita Toivanens pro gradu nämndes att 61 % av informanterna hade

varit lektorer innan de blev präster. Den viktigaste orsaken till att de hade blivit

präster var kallet och en kristen övertygelse. Även arbetets innehåll och

                                                                                                                                                              
68 Lindgård 2004.
69 Kallioniemi 1997.
70 Salmi 2001, Pärnäinen 2004, Lindgård 2004.
71 Salonen 1998, Salonen 2002.
72 Kilpinen 1993, Korhonen 2000, Pulkinen 2000, Toivanen 2001.
73 Korhonen 2000.
74 Toivanen 2001.
75 Heikkinen & Ravantti 1986, täydentävä liite 1-2.
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uppgifterna upplevdes positivt.76 Jaana Pulkkinens pro gradu visade att

lektorernas viktigaste orsak till att inte bli präst berodde på svårigheter att förena

familjeliv med arbetsliv. Lektorerna var nöjda att slippa prästuppgifter och ansåg

att lektorsyrket kunde utvecklas från uppgifter med barn och familj till att mera

tydligt gälla kristen fostran och själavård. Brist på uppskattning och en osäker

framtid upplevdes som problem. Lektorerna ville vara jämställda med prästerna.77

Utländsk forskning tyder på att kvinnor oftare innehar arbete med lägre ställning

om ett samfund har fler än ett ämbete för pastorsuppgifter.78

Både Marita Toivanens och Satu Saarinens undersökningar visade att

kallelsen var viktig för de kvinnliga teologer som hade arbetat som präst medan

kyrkan gradvis började acceptera kvinnor som präster. Detta kunde kopplas till

Hans A. Baers undersökning som kartlade kvinnors position i afro-amerikanska

spirituella församlingar. I en rasistisk kontext gav en pastorsposition afro-

amerikaner en möjlighet att avancera socialt. Eftersom män oftast hade monopol

på formella tjänster var det vanligt att kvinnors andliga ledarskap begränsades till

karismatiskt ledarskap. En fördel med karismatiskt ledarskap var att det uppfattas

som Guds ingripande och därför berättigades oberoende av formella kriterier. I de

afro-amerikanska kyrkorna gav karismatiskt ledarskap enskilda kvinnor en högre

position, men det förändrade inte kvinnornas ställning överlag.79

Den tidigare forskning som har presenterats här visar behovet av en

undersökning av den finlandssvenska gruppen av kvinnor i teologtjänst. Dels

kommer det sig av det finlandssvenska stiftets profilering i inställningar till

kvinnliga präster, dels av att det saknas sådan undersökning som tar fasta på

språkgruppen ur kvinnors synvinkel. Karakteristiskt för forskning kring teologer

är att de ofta har behandlat olika yrkesgrupper som har teologutbildning. En

undersökning som behandlar flera grupper av kvinnliga teologer kan därför bidra

med ett nytt perspektiv. I en undersökning om hur kvinnor påverkas av attityder

till kvinnligt ledarskap inom kyrkan, kan det vara bra att se till kvinnors situation

ur ett helhetsperspektiv. Livsberättelser kan vara användbara för detta ändamål

och de har inte använts i stor utsträckning inom forskning om kvinnliga teologer i

Finland.

                                                          
76 Toivanen 2001.
77 Pulkkinen 2000.
78 Nesbitt 1993, Nesbitt 1997.
79 Baer 1993.
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2. FORSKNINGSFÖRFARANDE

2.1. Identitet som teoretisk referensram

Valet av teori för undersökningen styrdes av behovet att se till kvinnliga teologers

situation i ett holistiskt perspektiv. Dessutom tillkom aspekterna arbete och kön. I

forskning om arbete och kön har man använt sig av flera olika teorier så som

exempelvis social inlärning, könskontrakt, könsroller och könsidentitet. I teorier

om social inlärning tar man fasta på att personer påverkas av rollmodeller då de

lär sig någon grupps beteende. Genom sociala sanktioner upprätthålls normerna

för exempelvis könsbeteende. Sådana teorier har ofta kritiserats för att de har

beskrivit inlärningen som någonting passivt och könsnormerna som någonting

statiskt.80 Könskontrakt kan kort beskrivas som de outsagda regler, plikter och

rättigheter som definierar kvinnors och mäns inbördes beroende av varandra.81

Könskontrakt som teori skulle ha varit svår att tillämpa i denna forskning eftersom

materialet inte innehöll så många detaljerade skildringar av interaktion på

arbetsplatsen. Istället tog materialet upp övergripande händelsedrag med betoning

på livsval, vilket även var en av forskningsfrågans infallsvinklar.

Enligt Trost och Levin är en roll ett beteende som kan bejaka eller gå emot

de förväntningar som ställs på en individ som innehar en viss position. Trost och

Levin berättar att könsroller har visat sig vara för statiska begrepp för att kunna

återspegla de processer som uppstått av att det biologiska könet har kopplats till

det sociala könet. Istället har man övergått till att tala om kön som en

grundläggande kulturell kategori som påverkar en människas identitet.82

Identitetsteorier har den fördelen att de både beaktar yttre och inre förväntningar

på beteende samt att de tenderar att vara mer beständig än roller.83 Enligt min

bedömning är de även lämpliga att tillämpa inom narrativ analys av livsberättelser

eftersom denna analysform betraktar livsberättelser som uttryck för identiteten.84

Därför gick jag in för att använda mig av identitet som begrepp.

Livsberättelsernas rubrik handlade om livet ur tre identiteters perspektiv: kvinna,

teolog och en person som arbetar i Svenskfinland.

                                                          
80 Robertsson 2003, 13.
81 Anttonen et al 1994, 14.
82 Trost & Levin 1996, 128, 145-148.
83 Robertsson 2003, 20.
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Forskningsfrågan och livsberättelsernas utformning förutsatte ett teoretiskt

perspektiv som tog i beaktande att individer påverkas av sin sociala miljö, att

individer har många olika aspekter i sin identitet och att det finns maktstrukturer i

samhället. Jag anser att de två socialpsykologiska teorierna social identitet och

självkategorisering uppfyller dessa kriterier. De började formas på 1970-talet i

samband med undersökningar av olika data om diskriminering mellan

samhällsgrupper. Båda teorierna bygger på att den psykologiska självuppfattning

som en individs grupptillhörighet ger upphov till påverkar individens beteende.85

Eftersom livsberättelserna handlade om val av yrkesgrupper behövdes även en

teori som beskriver hur man utvecklar identiteter. En sådan socialisationsteori har

beskrivits av Herminia Ibarra.86 Dessa tre identitetsteorier används i

undersökningen för att ge teoretiska förklaringsmodeller till sociala fenomen som

framkommer genom induktiv analys av innehållet i materialets berättelser.

Teorin om social identitet bygger enligt Michael A Hogg och Dominic

Abrams på fyra större teman: 1) kategorisering, 2) självidentifiering, 3) social

jämförelse och 4) uppfattning om social struktur.87 De två första grundstenarna

bygger på själkategoriseringsteorin. Enligt den teorin är kategorisering

människans sätt att organisera världen för att inte överrumplas av mängden

intryck hon hela tiden utsätts för. Vissa drag av en kategori är mer relevanta för att

definiera den kategorin än andra drag. Dessa drag utgör kategorins prototyp. För

att upprätthålla denna prototyp överdriver individen likheten mellan intryck som

passar in i en viss kategori och skillnader mellan intryck från skilda kategorier.88

En individ kategoriserar även sig själv och andra människor. En individ

identifierar sig med flera olika kategorier. Om kategorin gäller grupptillhörighet

handlar det om social identitet. Om hon däremot jämför sig själv i förhållande till

andra individer i samma grupp är det hennes personliga identitet som hon ger

uttryck för. Då individen kategoriserar sig själv i en grupp utgår individen ifrån att

hon är mer eller mindre identisk med andra medlemmar av gruppen visavi de

egenskaper som gruppen representerar. Individen ser gruppens normer som sina

egna normer och anpassar sitt beteende efter sin självuppfattning och dessa

normer. Graden av identifiering med en grupp och dess inverkan på självbilden

                                                                                                                                                              
84 Silius & Östman 1998, 15.
85 Hogg & Abrams 1988, X-XI, Haslam 2004, xviii. I båda verken har John C Turner skrivit ett
förord.
86 Ibarra 1999.
87 Hogg & Abrams 1988, 19, 21, 24, 27.
88 Hogg & Abrams 1988, 19-21, 172, Haslam 2004, 30-34.
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påverkas av hur gruppen värderas. Alla identifikationer påverkar inte beteendet

lika starkt samtidigt. Endast de identifikationer som är framträdande i ett visst

ögonblick har konsekvenser just då. Vilken personlig eller social identifikation

som står i fokus beror på kontexten.89 Hans Robertsson menar till exempel att den

person som har makt i en specifik social situation kan diktera vilken kategori som

ska uppmärksammas och stå i fokus.90

Enligt teorin om social identitet bygger människor upp sin

verklighetsuppfattning utgående ifrån sina gruppers verklighetsuppfattningar.

Genom att jämföra sina egna åsikter med andra människors åsikter stärks den

egna övertygelsen. Eftersom det finns andra åsikter än den egna gruppens åsikter

tenderar individer att värdera den egna gruppens övertygelser och prototypa

egenskaper högre än andra gruppers övertygelser och egenskaper. I en jämförelse

mellan grupperna överdriver individer skillnaderna mellan grupperna i de frågor

där den egna gruppens egenskaper värderas positivt. Det är således individens

behov av en positiv självuppfattning som ger upphov till social jämförelse mellan

grupper. Alla sociala kategorier i ett samhälle är inte jämlika med avseende å

makt, status och prestige. De dominanta gruppernas värdesystem påverkar de

andra grupperna och stöder de dominanta gruppernas anspråk på makten. Därför

försöker de upprätthålla sin ideologi medan de grupper som är i underläge

antingen blir tvungna att leva med en lägre status eller försöka inverka på

situationen.91

Personer som hör till en grupp med lägre status kan försöka ändra på sin

situation på flera sätt. Vilken taktik som väljs beror på vilka uppfattningar de har

om samhället och relationerna mellan grupperna. Till att börja med kan individen

antingen utgå ifrån att det är möjligt eller omöjligt för individer att övergå från att

höra till en lågstatusgrupp till att vara medlem i en grupp med hög status.92 Enligt

Hogg och Abrams är det ofta väldigt svårt att byta grupptillhörighet på ett sådant

sätt. Däremot anser de att det ligger i de dominerande gruppernas intresse att

människor tror på rörelsefrihet mellan grupperna, det vill säga social rörlighet.93

En tro på social rörlighet leder till att personer i grupper med låg status använder

sig av individuella strategier för att komma upp i hierarkin. På så vis kan den

                                                          
89 Hogg & Abrams 1988, 21-26, Haslam 2004, 21, 28-36.
90 Robertsson 2003, 13-14.
91 Hogg & Abrams 1988, 19-29, Haslam 2004, 18, 21-23.
92 Hogg & Abrams 1988, 26-29.
93 Hogg & Abrams 1988, 19-29, Haslam 2004, 23.
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dominanta gruppen upprätthålla sin position i förhållande till den andra gruppen

även om några individer skulle lyckas förflytta sig mellan grupperna.94

Om personer utgår ifrån att social mobilitet inte är möjlig blir de tvungna

att ta till gruppstrategier för att förbättra den egna gruppens status. Sådana

strategier är sammanslagning, social konkurrens och social kreativitet.

Sammanslagning kräver samarbete mellan grupperna. Strategin går ut på att

gruppen med lägre status går in för att likna den dominerande gruppen så mycket

att gränserna mellan grupperna börjar suddas ut. Social konkurrens inträffar

endast när det är möjligt för medlemmar i en grupp med lägre status att föreställa

sig en annan samhällsstruktur än den som råder i samhället. Social konkurrens

bemöts ofta med aggressiva motreaktioner från den dominanta gruppen.95

Strategier som involverar social kreativitet tillämpas då människor inte ser

någon möjlighet att ändra på makt- och statusbalansen mellan grupperna. För att

förbättra sin image kan grupper med låg status välja att jämföra sig med

dominanta grupper på sådana plan där den egna gruppen har positivare egenskaper

istället för att fastna vid sådana plan där den egna gruppen är i underläge.96 En

annan strategi är att omvärdera sådana egenskaper som uppfattats som negativa.97

Dominerande grupper tillåter omvärdering av egenskaper och jämförelse med

alternativa egenskaper till en viss gräns, men för stora förändringar i status leder

till att de försöker förstärka sina ursprungliga ståndpunkter. Den tredje strategin

för social kreativitet är att jämföra sig med någon grupp som har det sämre ställt

än den egna.98 Detta uppmuntras oftast av den dominerande gruppen, eftersom

sådana jämförelser avleder uppmärksamheten från den dominerande gruppens

maktposition.99

Suzanne Skevington och Deborah Baker har pekat på några problem i

tillämpning av social identitet inom forskning om kön och genus. För det första

händer det att forskare antar att det finns en enhetlig kategori för kvinna. Ett

sådant antagande är missvisande eftersom uppfattningar om vad en kvinna är

                                                          
94 Hogg & Abrams 1988, 26-29, 54-56, Haslam 2004, 23.
95 Hogg & Abrams 1988, 26-29, 55-59, Skevington & Baker 1989, 3, Haslam 2004, 24-27.
96 Ett exempel på detta från vardagsteologins värld är när kvinnor säger att mannen visserligen är
kvinnans huvud, men att kvinnan är halsen som huvudet sitter på och som bestämmer vad huvudet
ser.
97 Om känslomässighet har uppfattats som en kvinnlig svaghet kunde omvärdering gå ut på att
istället se det som en styrka att ha kontakt med sina känslor.
98 I jämförelse med kvinnor i tredje världen har kvinnor i Norden större frihet.
99 Hogg & Abrams 1988, 28-29, 55-57, Haslam 2004, 24-27.
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varierar. För det andra fokuserar teorin på differentiering100, jämförelse och

tävling. Enligt Skevington tar modellen inte i beaktande att det på kvinno-

dominerade arbetsplatser är vanligt att värdera relationer till andra grupper. I

sådana situationer är det snarare troligt att man betonar positiv information om

andra grupper vilket leder till positiva känslor för dessa grupper. Det i sin tur

skapar förutsättning för samarbete och eventuellt för sammanslagnings-

strategier.101

År 2000 summerade Rupert Brown några av de utmaningar som teorin om

social identitet står inför. En nämnd utmaning var att få med känslornas betydelse

i teorin.102 James E Camerons trefaktor-modell har i någon mån lyckats med detta.

Modellens tre faktorer kallas centralitet (centrality), ingruppsaffekt (ingroup

affect) och ingruppsband (ingroup ties). Centralitet syftar på att en

grupptillhörighet är varaktigt  framträdande i en individs identitet. Ingruppsaffekt

handlar om hur denna grupptillhörighet värderas av individen. Ingruppsband

syftar på de relationer individer har till varandra inne i gruppen. Cameron fann

data som indikerade att ingruppsband påverkar värderingen av

grupptillhörigheten, medan centralitet och ingruppsaffekt kunde vara ganska

oberoende av varandra. 103

Ibarras socialisationsteori utarbetades för att förklara hur arbetstagare

konstruerade sin identitet då de höll på att avancera i sin karriär. Teorin går ut på

att individer genom att observera förebilder kan bilda sig en prototyp uppfattning

om vad en yrkesroll går ut på. Därefter jämförs denna prototyp med den egna

förmågan och egna värderingar. Individen prövar på olika sätt att fungera i rollen

genom att antingen imitera förebildens exempel eller genom att försöka anpassa

rollprototypen så att den överensstämmer med det egna jaget. Dessa rollbeteenden

kallas provisoriska själv. Därefter utvärderas de olika provisoriska själven.

Individen gör en intern utvärdering genom att jämföra de signaler som

rollbeteendet förmedlade med den bild individen har av sitt ”sanna” jag. En extern

utvärdering består av personens uppfattning om andra människors feedback på

skillnaden mellan det provisoriska jaget och den yrkesroll som krävs. Individen

fortsätter anpassa sin yrkesroll på detta sätt tills hon har hittat en yrkesidentitet.104

                                                          
100 I det här fallet betyder det att göra skillnad mellan sin egen grupp och andra grupper.
101 Skevington & Baker 1989, 5-8, Skevington 1989, 54-56.
102 Brown 2000, 763-764.
103 Cameron 2004, 253.
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2.2. Preciserad forskningsfråga och val av narrativ metod

Forskningens uppgift är att ur ett identitetsperspektiv undersöka målgruppens

egna skildringar av livet som kvinnlig teolog i Svenskfinland under en tid då

kyrkan har genomgått förändringar i sin uppfattning om kvinnors position som

andliga ledare. Ursprungligen var det tänkt att undersökningen skulle lägga

speciell vikt vid följande aspekter: 1)Hur har kvinnliga teologer kommit att välja

studier, yrken och arbetsplats. 2)Vad har kvinnliga teologer upplevt i sina studier

och arbetsliv. 3)Hurdant förhållande har de haft till Borgå stift. Under arbetets

gång kom de två första punkterna att betonas mer, medan den tredje minskade i

betydelse. Det berodde dels på att relationen till Borgå stift inte var ett lika

genomgående tema i livsberättelserna som valen och erfarenheterna, och dels på

att det är svårt att definiera vem som representerade Borgå stift i berättelserna.

Målgruppens förhållande till Borgå stift ingår därför indirekt i analysen av de två

första frågorna.

Med ordet teolog menas i detta arbete en person som har avlagt någon

teologisk grundexamen på universitetsnivå. En del av min forsknings

intresseområden gäller yrkesval och därför har jag gått in för att beakta flera

grupper kvinnliga teologer samtidigt. En annan orsak till den inklusiva

gränsdragningen är att gruppen kvinnliga teologer i Svenskfinland inte är väldigt

stor. Jag har dock valt att utesluta sådana teologer som inte var inskrivna i den

evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vid tiden för insamlingen av materialet,

eftersom forskningens intresse är fokuserat på förhållandena inom den kyrkan.

Därför syftar ordet ”kyrkan” i denna forskning på den evangelisk-lutherska

kyrkan i Finland om det inte uttryckligen nämns något annat.

Undersökningen begränsas till Svenskfinland med tanke på den statistik

som tidigare har presenterats för Borgå stift och med tanke på avsaknaden av

undersökningar som specifikt behandlat den finlandssvenska gruppen kvinnliga

teologer. Med uttrycket Svenskfinland avsågs ursprungligen de geografiska

områden i Finland där det bodde svenskspråkiga. Dessa områden har krympt med

tiden och blivit allt mer tvåspråkiga. I min undersökning syftar uttrycket på

sammanhang där det är naturligt att kommunicera på svenska i Finland. Därför

har jag valt att definiera ”kvinnlig teolog i Svenskfinland” antingen som en

                                                                                                                                                              
104 Ibarra 1999.
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kvinnlig teolog som i något skede har arbetat på en sådan arbetsplats i Finland där

svenska är kommunikationsspråk eller som en kvinnlig teolog med finlandssvensk

identitet. Det innebär att också finskspråkiga och finlandssvenskar bosatta

utomlands kan räknas in i gruppen.

För säkerhets skull vill jag klargöra att jag med definitionen kvinnlig

teolog menar att teologen är kvinna. Ordet kvinnlig syftar här inte på adjektivet

feminin utan på en könskategori. Inom sociologisk forskning gör man ibland

skillnad på det biologiska könet och de samhälleliga förväntningar som kopplats

till könet och könsbeteende. Det socialt konstruerade könet brukar kallas genus.

Könskategori som begrepp har fördelen av att iaktta könets sociala betydelse

samtidigt som det också tar i beaktande att genus i vardagssituationer kopplas till

det biologiska könet. Enligt Jan Trost och Irene Levin är könskategori och

ålderskategori alltid relevanta faktorer i social interaktion. Därför färgas mäns och

kvinnors erfarenheter på alla livsplan av att de utsätts för könskategoriska

förväntningar.105 Detta är även min ståndpunkt. Liksom Mats Alvesson och Due

Billing utgår jag också ifrån att dessa förväntningar varierar mellan samhällen,

sociala grupper och tider.106 Därför har jag inte på förhand definierat vilka de

könskategoriska förväntningarna är.

Kvalitativa metoder lämpar sig väl för undersökning av människors

upplevelser. Jämfört med kvantitativ forskning har kvalitativa undersökningar

bättre förutsättningar att låta informanternas egna röster komma till tals.

Informanten kan då använda sina egna ord istället för att tvingas välja mellan

färdigt fastställda kategorier. Därför finns det också större chanser att

informationen blir mer detaljerad. Detta inverkade på mitt val av arbetsmetod, då

min forskningsfråga utgick ifrån upplevelser och då det inte fanns tidigare

forskning i ämnet. Kvantitativ forskning förutsätter en bakgrundsteori, medan

kvalitativ forskning kan vara induktiv. Jag ville också att materialet skulle vara

förankrat i informanternas livskontext. Därför valde jag att undersöka

livsberättelser. Genom dem går det att se vilken betydelse individen ger olika

händelser.107

Det finns flera metoder för studie av livsberättelser. Matti Hyvärinen

beskriver två grundläggande sätt att läsa materialet. Det ena sammanfattar ett

väldigt stort antal berättelser och det andra fördjupar sig i berättelsen. Det

                                                          
105 Trost & Levin 1999, 138.
106 Alvesson & Billing 1997, 10.
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sammanfattande sättet att läsa har ofta kombinerats med realismens betraktelsesätt

där språket ses som ett neutralt verktyg att förmedla en verklighet bakom texten.

Fördjupande synvinklar så som konstruktivistiska och narrativa synvinklar tar

avstånd från realismens uppfattning om att språket skulle vara en direkt

representation av verkligheten.108 Konstruktivismen utgår från att personer genom

sina berättelser konstruerar en bild av verkligheten, sin identitet och sin framtid.

Denna bild påverkar hur man lever sitt liv.109 Den narrativa referensramen bygger

på konstruktivistisk filosofi men den tar även intryck från retoriska och

lingvistiska synvinklar. I narrativ forskning läggs tyngdpunkten dock på

berättelsen i sig snarare än på språket eller metoder att övertyga läsaren.110

Narrativ forskning har enligt Catherin Kohler Riessman använts inom

områden som litteraturvetenskap, historia, antropologi, psykologi, sociologi och

sociolingvistik. Metoden har visat sig vara användbar vid studiet av könsroller,

identitet, minoriteter samt förhållandet mellan individ och samhälle. Metodens

stora fördel är att den kan förmedla en helhetsbild av en persons liv.111 Med tanke

på min forskningsfråga passar den narrativa metoden väl för min undersökning.

Dessutom har det narrativa perspektivet inte figurerat i någon större utsträckning i

finländsk forskning om kvinnor som teologer. Narrativ metod kan syfta både på

teori, analys och materialinsamling.112 I denna undersökning är alla dessa tre plan

influerade av narrativa metoder.

Inom narrativ forskning menar man att en livsberättelse formar en persons

identitet. Harriet Silius och Ann-Catrin Östman skriver om livshistorier att det

centrala i dem är att de ”berättar om jagets utveckling i mer eller mindre

kronologisk form”.113 Eftersom berättelsen alltid riktar sig till någon åhörare

försöker huvudpersonen ge en enhetlig bild av sig själv. Den bild som berättaren

önskar förmedla ska kunna accepteras av både berättare och åhörare.114 En

människa formas alltid av den kulturella kontext hon befinner sig i och därför

återspeglar individens berättelser samhällets diskurser och kultur.115 Berättelsen

avslöjar hur berättaren i berättandets stund ser på de händelseförlopp som

                                                                                                                                                              
107 Hyvärinen 1998, 312.
108 Hyvärinen 1998, 311-336.
109 Hyvärinen 1998, 311-336.
110 Riessman 1993, 1.
111 Riessman 1993, 5-6.
112 Riessman 1993, 6.
113 Silius & Östman 1998, 15.
114 Linde 1993, 3-4.
115 Riessman 1993, 5, Hyvärinen 1998, 312.
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beskrivs. Den ger en subjektiv, tidsbunden tolkning av verkligheten. Inom narrativ

forskning studerar man hur berättelsen bygger upp verkligheten.

Riessman beskriver genom ett exempel hur en människa tolkar

verkligheten i en berättelse: En person går på en strand och får en mängd

sinnesintryck. Redan i det skedet filtrerar hon upplevelsen genom sina tidigare

erfarenheter, så att hon lägger mera märke till de sinnesintryck som passar ihop

med hennes verklighetsuppfattning. En tid senare berättar hon om händelsen för

sina vänner. Personen har nu glömt delar av den ursprungliga upplevelsen, men

ändå är hennes minne av den mer omfattande än det hon berättar. Hennes val av

detaljer och synvinkel påverkas av vad hon tror att hennes sällskap väntar sig få

höra och av vad hon vill förmedla av sig själv till sina vänner. Vännerna i sin tur

uppfattar hennes berättelse i samstämmighet med sina egna erfarenheter av till

exempel stränder och de ord hon använder.116

En forskare som samlar in livsberättelser har ungefär samma

förutsättningar att förstå en berättelse som vännerna hade i Riessmans exempel.

Skillnaden är att forskaren har ett annat förhållande till berättaren än vännerna.

Forskaren känner oftast inte sina informanter och relationen påverkas av att syftet

är att samla in material till en vetenskaplig undersökning. En annan skillnad är att

forskaren samlar dokument eller inspelningar av intervjuer och därför kan

forskaren återgå till materialet för att minnas berättelsen och dess detaljer. Under

analysens lopp sker många olika slag av tolkning och omtolkning. I narrativ

forskning är det viktigt att minnas att det finns många sätt att tolka berättelserna

och olika frågor att ställa materialet. Resultaten är alltså beroende av forskarens

erfarenheter och frågeställningar. Olika forskare kan komma till olika resultat.

Därför är det viktigt att motivera sin tolkning och vara medveten om sina egna

attityder.117

Det finns många olika definitioner på vad en narrativ berättelse är. Många

är i alla fall överens om att en berättelse måste ha en början, en mitt och ett slut.

Det beskrivs med adjektivet temporal.118 De flesta håller med om att en narrativ

berättelse behöver innehålla en serie händelser. Då dessa händelser

sammankopplas uppstår en intrig som ger händelserna mening och väver samman

berättelsen till en helhet. Händelsesekvensen kan vara hopbunden kronologiskt,

                                                          
116 Riessman 1993, 8-11.
117 Riessman 1993, 11-16.
118 Johansson 2005, 124.
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genom orsak-verkan eller tematiskt.119 Charlotte Linde nämner två andra former

av berättelser. Den ena är krönikan som består av ett antal uppräknade händelser

där sambandet inte förklaras och utvärderas så att de skulle bilda en meningsfull

intrig. Den andra är förklaringen. I den görs först ett påstående varefter påståendet

motiveras med en berättelse. Förklaringar används ofta vid tillfällen där

påståendet inte riktigt verkar stämma.120 Också Riessman har hittat alternativa

berättelseformer. En typ av berättelser har ingen vändpunkt eftersom de berättar

om vad som brukade ske. De kallas habituella berättelser.121

2.3. Insamling av materialet

Valet av insamlingsmetod påverkades av det narrativa perspektivet. När man

samlar in material till narrativ forskning kan man använda sig av färdiga

biografier eller brev och dagböcker, samla in skrivna livsberättelser eller göra

intervjuer.122 Jag kände inte till något färdigt material som skulle passa min

frågeställning och därför var de två andra alternativen mer aktuella. Det fanns en

praktisk orsak till att samla in texter istället för att göra intervjuer. De kvinnliga

teologerna i Svenskfinland var utspridda över ett ganska stort geografiskt område.

Det skulle ha varit tidskrävande att besöka dem. Dessutom hade jag då varit

tvungen att välja ut personer som var lämpliga att intervjua. Eftersom jag inte

hade någon bakgrundsteori för att formulerade kriterier för lämplighet valde jag

istället att göra en insamling av livsberättelser. Jag skickade ut ett brev till

kvinnliga teologer där jag bad dem skriva sin livsberättelse utgående ifrån en

rubrik.

Interaktionen mellan forskare och informant är avgörande för

utformningen av forskningsmaterial. Eftersom Svenskfinland är litet och eftersom

jag själv hade identiteterna finlandssvensk, kvinna och teologiestuderande ville

jag hålla en viss distans till forskningens målgrupp. Genom att jag gjorde en

insamling av skrivna berättelser fick jag inte en lika aktiv roll i utformningen av

berättelserna som jag skulle ha haft om jag hade gjort intervjuer. Samtidigt fick

jag möjlighet att överväga min egen formulering mer noggrant. På detta sätt gavs

                                                          
119 Riessman 1993, 17, Hyvärinen 1998, 321.
120 Linde 1993, 85-94.
121 Riessman 1993, 18.
122 Eskola & Suoranta 1998, 23-24.
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också informanterna mera tid att ostört tänka igenom sina svar. Nackdelen med

skrivna livsberättelser är dock att det kräver mera arbete av informanten att själv

producera en text än att få färdiga frågor. Detta kan ha begränsat antalet personer

som bidrog med material. Därför var det viktigt att den interaktion som förekom

kunde motivera till deltagande i undersökningen. Formuleringen av förfrågan

inverkade också på innehållet i berättelserna.123

Jag gjorde min förfrågan i form av ett brev som innehöll en kort

beskrivning av forskningens intresseområden och dess relevans. Eftersom jag ville

få berättelser som svar, undvek jag att formulera frågor. Istället bad jag teologerna

skriva sin livsberättelse utgående ifrån rubriken: ”Mitt liv som kvinnlig teolog i

Svenskfinland”. På så vis fick de ganska fria händer, vilket gav mig ett ypperligt

tillfälle att se vilka teman de upplevde som relevanta. Jag preciserade dock

forskningens intresseområden för att underlätta tolkningen av vad som hörde till

forskningen. Som motivering till forskningens aktualitet nämndes ämbetsfrågan

och att den finlandssvenska gruppen kvinnliga teologer inte tidigare hade varit

målgrupp för liknande forskning. I efterhand kan det konstateras att ämbetsfrågan

fick för stor framtoning med tanke på att undersökningen också gällde andra

teologer än dem som direkt berördes av ämbetsfrågan. I brevet lovade jag att

maskera all information så att undersökningen kunde vara konfidentiell. Innehållet

i brevet kan ses i Bilaga 2.

Listor över kvinnor med teologisk examen på svenska erhölls från Åbo

Akademi och Helsingfors universitet. På dem fanns sammanlagt 247 namn. Listan

från Helsingfors universitet gällde endast de examina som gjorts från och med

1960-talet på grund av det sätt informationen dokumenterats vid universitetet. Åbo

akademis uppgifter sträckte sig till slutet av 1920-talet. Många finskspråkiga väljer

att studera helt på svenska i Åbo och har därför de språkliga färdigheter som

behövs för att arbeta i Svenskfinland. På listan från Åbo fanns ungefär femtio

namn som var helt finskspråkiga, men namn är inget säkert tecken på

språkgruppstillhörighet i Finland. Det finns även kvinnliga teologer i

Svenskfinland som inte har studerat på svenska i Finland. I Borgå stifts årsbok från

år 2002 gick det att hitta några sådana personer.124

I Borgå stifts årsbok hittades adresser till undersökningens målgrupp.

Årsbokens kontaktuppgifter utgjorde ungefär hälften av de adresser jag fick tag

                                                          
123 Eskola & Suoranta 1998, 123-125.
124 Lemberg et al. 2002.
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på. Av Stiftsrådet i Borgå stift fick jag adresser till religionslärare vid de

svenskspråkiga högstadierna och gymnasierna. Dessa uppgifter jämfördes med

listorna över teologiska examina eftersom alla religionslärare inte har haft teologi

som primärt studieämne. De övrigas adresser söktes med Google, som är en

sökmaskin på Internet. Det fanns ett stort antal personer vars adresser jag inte

kunde hitta. Andra valde jag att inte kontakta ifall det framgick att de var

frikyrkliga eller att de var finskspråkiga som inte hade arbetat i Svenskfinland.

Det var ibland svårt att avgöra vilka som inte uppfyllde kriterierna.

Teologmatrikeln från 1999 kunde ge viss information, men uppgifterna där var

delvis föråldrade.125 Tyvärr gjordes inte insamlingen av adresser tillräckligt

systematiskt eller välorganiserat. Därför kan jag inte presentera exakta siffror.

Det slutliga antalet personer som kontaktades per brev var 140. Detta utgör

mer än hälften av namnen på listorna över kvinnors svenskspråkiga teologiska

examina. Bland de kontaktade ingår även sådana personer vars examen inte är

avlagd på svenska i Finland. En del av breven nådde troligen aldrig fram eftersom

det var osäkert ifall alla adresser stämde. Antalet personer som kontaktades kunde

ändå anses vara tillräckligt stort med tanke på behoven för en pro gradu-

undersökning med narrativ metod. Knappa en tredjedel av de kontaktade var

präster i församlingstjänst och ungefär en sjättedel var lärare i grundskola eller

gymnasium. De som hade akademiskt arbete utgjorde nästan en tiondel av de

kontaktade och en lika stor andel arbetade antingen i Sverige eller på finska. De

övriga, dryga en tredjedel, hade de mest varierande arbetsplatser. De kontaktade

representerade alltså flera olika yrken.

Breven skickades i de flesta fall till respondentens arbetsplats den

17.10.2003.126 För att öka svarsprocenten kontaktade jag även Kyrkpressen, som

är Svenskfinlands mest utbredda tidning och språkrör för det svenskspråkiga

kyrkolivet i Finland. Tidningen gick med på att ha en notis om min pro gradu

vecka 45 år 2003.127 Notisen var tänkt att fungera som en påminnelse för dem som

fått brevet, medan det också gav dem som inte fått brevet en möjlighet att delta.

Samtidigt gav det mig en möjlighet att förtydliga vissa termer i brevet som

verkade vara oklara. De svar jag redan erhållit före notisen i Kyrkpressen innehöll

frågor om vad som menades med ”teolog”. Dessutom frågade några finskspråkiga

                                                          
125 Finlands teologer 1999.
126 Hundratrettiofem brev skickades per post. Fyra brev blev överräckta personligen och ett
skickades på begäran i ett senare skede.
127 Tidningen delas för det mesta ut på torsdagar, vilket vecka 45 var den 6.11.
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teologer om de verkligen hörde till min målgrupp. Notisen kom att betona dessa

frågor på bekostnad av ämbetsfrågan. I notisen fanns också mina kontaktuppgifter

samt en länk till en hemsida på Internet, där det gick att läsa en anpassad version

av det brev som skickats ut.128

De kvinnliga teologerna hade ungefär tre veckor på sig att skriva en

livsberättelse.129 Mycket av materialet anlände den sista veckan, men samtidigt

blev jag också tillfrågad om det var möjligt att svara ännu efter utsatt datum. Det

ansåg jag vara rimligt, eftersom några av de utskickade breven hade nått fram

ganska sent och eftersom notisen i Kyrkpressen inte kommit i början av

svarstiden. Om någon ville skriva senare kom vi överens om en ny tidsgräns. I ett

fall hade jag glömt att svara på en förfrågan om respit, vilket i slutändan ledde till

att den sista berättelsen inkom i början av februari 2004. I början av svarsperioden

framgick att jag hade angivit en felaktig e-postadress. Problemet klarades snabbt

upp genom en överenskommelse med Helsingfors universitets datacentral.

Adressen var dock ur funktion någon vecka och det är oklart om det resulterade i

att någon lät bli att skicka in sin livsberättelse.

Under insamlingsperioden kontaktades jag både per e-post, telefon och

brev. Jag gjorde anteckningar över innehåll i telefonsamtal och samtal som

inträffade då jag träffade någon som ville diskutera intressant information med

anledning av notisen i Kyrkpressen. Alla brev, kort, anteckningar över samtal, e-

postmeddelanden samt mina svar sparades. Dessa kallas i detta arbete för

korrespondens. Korrespondensen berättar om den kontext i vilken undersökningen

är utförd, vilket är viktigt för reflektion över hur kommunikationen mellan

forskare och undersökningens målgrupp påverkade materialet.130 I brevet med

förfrågan hade jag bett informanterna meddela om de var villiga att bli intervjuade

vid behov. På våren 2004 skickade jag ett tackbrev till dem som skickat in sin

livsberättelse, och berättade samtidigt att jag hade fått in så pass mycket material

att jag inte skulle behöva göra några intervjuer.131

Sammanlagt svarade 41 personer på förfrågan om att delta i min

undersökning. Av dem var det 27 personer som bidrog med en livsberättelse och

14 personer som inte gjorde det. För att skilja på de två grupperna kallas

hädanefter de som skrivit en livsberättelse för informanter, medan de som endast

                                                          
128 En mening behövde formas om eftersom den inte passade det nya forumet. Kyrkpressen
6.11.2003, se också Bilaga 3 och Bilaga 4.
129 Sista dagen att svara på min förfrågan var 15.11.2003.
130 Vilkko 1997, 13-14.
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svarade med korrespondens kallas respondenter.132 Respondenter kontaktade mig

för att få mer information om forskningen eller för att meddela att de inte skulle

delta i undersökningen. Av 140 kontaktade personer deltog dryga 18 % med en

livsberättelse. Endast en av informanterna hade deltagit utan att kontaktas per

brev. Detta tyder på att det behövdes en personlig förfrågan för att informanterna

skulle ha tillräcklig motivation att skriva. Det är oklart om min formulering i

notisen i Kyrkpressen var tillräckligt tydlig i sin beskrivning av målgruppen, för

att de som inte blivit personligt kontaktade skulle uppfatta sig som del av

målgruppen.

Materialet bestod till största delen av livsberättelser och korrespondensen

mellan mig och de enskilda teologerna. En stor del av materialet inkom per e-post,

men brev eller kort var också vanliga. Två brev innehöll tidningsmaterial eller

texter som ursprungligen skrivits i andra syften än för denna undersökning. Jag

fick även förslag på sådant material per e-post. Min huvudsakliga

informationskälla utgjordes av de livsberättelser som var skrivna eller bearbetade

utgående ifrån rubriken ”Mitt liv som kvinnlig teolog i Svenskfinland”. En av de

27 livsberättelserna i mitt material tolkade jag som en bearbetad version av en text

som ursprungligen skrivits i annat syfte. Även korrespondensen har använts i den

mån det gagnat forskningsfrågan. Övriga erhållna texter lämnades utanför

forskningen.

Korrespondensen och de livsberättelser som skrivits för forskningens

syften överfördes för hand till elektronisk form, om de inte hade elektronisk form

från början. Varje livsberättelse kodades med ett B för ”berättelse” och en siffra. I

dessa dokument ingår även korrespondensen mellan mig och informanten.

Korrespondens mellan mig och respondenterna kodades med ett K och en siffra.

Bokstaven K står för ”korrenspondens utan berättelse”. I denna kategori finns

också dagboksanteckningar över telefonsamtal och andra samtal jag hade med

respondenter. Sammanlagt består materialet av 77 sidor text i livsberättelseform,

17 sidor korrespondens som hör till dokument kodade med B och 17 sidor

korrespondens som kodats med K.133 För att förenkla arbetet kunde det ha varit en

                                                                                                                                                              
131 Bilaga 5.
132 Orden ”informant” och ”respondent” är egentligen synonyma, men av praktiska orsaker syftar
de på olika grupper i denna forskning.
133 Sidlängden är beräknad då marginalerna var 3 cm på båda sidor och 2,5 upptill och nertill,
radavståndet enkelt och fonten New Times Roman av storlek 12. I denna sidlängd ingår endast
livsberättelsen – inte medföljande korrespondens. Övriga erhållna texter överfördes inte i
elektronisk form eftersom de uteslöts ur forskningsmaterialet. Detta övriga material utgjordes av
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idé att begränsa antalet berättelser som skulle analyseras. Jag ansåg dock att det

hade varit ett slöseri med material om ett ämne som är tämligen outforskat.134

Dessutom behövdes många berättelser för att använda en analysmetod som inte

avslöjade vilka de enskilda informanterna var.

Tabell 1: Typ av material och kommunikation.

kommunikationssätt
e-post brev eller kort telefonsamtal
utan
livsbe-
rättelse

med
livsbe-
rättelse

utan
livsbe-
rättelse

med
livsbe-
rättelse

utan
livsbe-
rättelse

med
livsbe-
rättelse

korres-
pondens

10 5 3 1 1 5

livsbe-
rättelse

- 16 - 11135 - -

typ av
mate-
rial

övrigt
material

1 - - 2 - -

2.4. Presentation av informanterna och hur livsberättelserna föddes

De 27 kvinnliga teologer som deltog i undersökningen genom att lämna in en

livsberättelse kommer hädanefter att kallas informanter. Av tabell 2 framgår deras

fördelning på olika yrkeskategorier vid tiden för insamlingen av materialet. Till

akademikerna räknades här också fortsättningsstuderande och gruppen lärare

inbegriper även personer som arbetade som lärare utanför högstadium och

gymnasium. Yrkesindelningen i tabellen baserar sig således på funktion och inte

på arbetsplats eller yrkestitel. De 27 informanterna arbetade i församlingar, i olika

skolor och utbildningsanstalter, i akademiska sammanhang, på sjukhus, i

föreningar och på stiftsnivå.

Prästernas andel var något högre bland informanterna än bland dem som

fick brevet med förfrågan att delta i undersökningen. Andelen lektorer bland

informanterna var stor i jämförelse med andelen lektorer i hela Borgå stift. År

                                                                                                                                                              
6,5 sidor text skrivet för andra syften än undersökningen, en del urklipp ur tidningsartiklar och en
tidning.
134 Jag syftar här på kvinnliga teologer i Svenskfinland.
135 Två brev innehöll disketter.



32

2003 var ca 15 % av de kvinnliga teologerna i stiftet lektorer.136 Lärare i

högstadium och gymnasium var underrepresenterade bland informanterna i

jämförelse med antalet lärare som fick förfrågan att delta. De flesta av

informanterna hade haft fler än ett yrke under sin yrkesaktiva tid, vilket betyder

att tabell 2 inte ger en heltäckande bild av informanterna yrkesidentitet. Eftersom

livsberättelserna inte var avsedda att vara en exakt uppräkning av alla yrken och

arbetsplatser kan man utgå ifrån att några av informanternas yrken inte finns

omnämnda i livsberättelserna. Vissa informanter nämnde uttryckligen att de inte

skrivit ut alla arbetsplatser.

Tabell 2: Informanternas yrken vid tidpunkten för insamling av materialet.
Yrke Andel av informanterna (%)
präst 41
lektor 18
akademiker 15
lärare 15
annat 11
sammanlagt 100

Fjorton informanter hade vuxit upp i Österbotten och tio i södra Finland.

Uppväxtort saknades för tre informanter. Efter examen hade sju informanter

arbetat i Österbotten, tolv i Nyland och sju personer hade arbetat i Åboland. Några

hade också arbetserfarenhet från andra delar av landet och även från utlandet. Då

man kombinerar uppväxtort och arbetsort går det att placera in de flesta av

informanterna i tre större grupper: Nylänningar som hade arbetat i Nyland (6

personer), österbottningar som arbetat i Österbotten (7 personer) och

österbottningar som arbetat i södra Finland (6 personer). De övriga placerade sig

inte i någon grupp. Utgående ifrån uppgifterna i berättelserna var det inte möjligt

att granska hur många som vuxit upp på landet och hur många som vuxit upp i

städer. Tjugoen personer nämnde arbete i en större stad137, sju nämnde arbete i en

mindre stad, sex personer nämnde och ytterligare tre personer antydde arbete på

landbygd.

                                                          
136 Procenttalet erhölls genom en kombination av uppgifterna i Kääriäinen et al 2004, 308 och
Vikström 2004, 37.
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Figur 1: Fördelning av födelseår på en tidslinje.

     1920         1930          1940          1950          1960           1970         1980

Informanterna representerade flera generationer och åldersskillnaden

mellan den äldsta och den yngsta respondenten var omkring 55 år. Då födelseåren

placerades på en tidslinje som i figur 1 gick det att märka en tydlig gruppering

kring årtalen 1940, 1960 och 1970,138 med endast några få avvikelser. Därför

kommer informanterna hädanefter att indelas i den äldsta, den mellersta och den

yngsta generationen. En liknande tidslinje över examensår visade en betydligt mer

jämn fördelning. Under varje decennium sedan 1960-talet hade ungefär lika

många informanter tagit sina examina. Det är endast de fyra första åren av 2000-

talet som avvek från detta mönster så att en dryg femtedel av informanterna hade

avlagt slutexamen dessa år. Ungefär två tredjedelar av informanterna hade

studerat vid Åbo Akademi, medan en tredjedel hade studerat i Helsingfors.

Andelen informanter som studerat i Helsingfors var större än motsvarande andel

kvinnliga teologer på de listor över kvinnliga teologer som erhölls från de

teologiska fakulteterna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi.

Enligt Anni Vilkko händer det ofta att livsberättelser åtföljs av förord som

förklarar i vilket sammanhang materialet är skrivet. Hon menar att dessa förord är

viktiga för förståelsen av berättelsen.139 Sådana förord förekom i materialet både i

berättelserna och i deras tillhörande korrespondensen. Ofta avslutades berättelsen

med en sammanfattning eller ett slutord. Även berättelsernas slut var informativa

eftersom informanterna då berättade om skrivandets nuläge. Några kommentarer

ur förord och avslutningar redovisas i tabell 4. Tabellen innehåller även

kommentarer av respondenterna – de som kontaktade mig för att meddela att de

inte skulle delta i undersökningen140.

                                                                                                                                                              
137 Jag har definierat en större stad som en stad med över 20 000 invånare, eftersom Finland inte
har så många större städer.
138 Pluss/minus fem år.
139 Vilkko, 1997, 13-14.
140 De kallas respondenter i denna forskning.
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Tabell 3: Kommentarer om undersökningen.

kommentarer Antal
informanter
i
B1-B27141

Antal
respondenter
i
K1-K14

ämnet var angeläget (intressant, viktigt) 10 3

det var givande att skriva 7 -

Informanten kunde tänka sig att ställa upp för en
intervju och/eller precisering av texten

19 1

brådska 8 7

oklarheter om målgrupp och innehåll (inbegriper
uppfattning att en intervju hade varit lättare)

10 1

Informanten definierade sig inte som kvinnlig
teolog i Svenskfinland

- 7

Tio informanter ansåg antingen att forskningen var viktig eller intressant.

Det utgjorde sannolikt en motiverande faktor till att delta med sin berättelse.

Nitton informanter meddelade att de vid behov kunde kontaktas för

tilläggsinformation eller tydliggörande av frågor angående den insända

livsberättelsen. Av dem var det nio informanter som tydligt svarade jakande på

frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en eventuell intervju i ett senare

skede. Inställningen till undersökningen verkade vara positiv. Två informanter

och en respondent, ansåg dock att det skulle ha varit lättare att bli intervjuad än att

själv skriva sin berättelse. Tre informanter ställde frågor om livsberättelsens

innehåll, tre informanter var osäkra på om deras livsberättelser skulle vara

användbara i forskningen och sex informanter uttryckte en förhoppning om att

deras berättelse skulle vara till någon nytta. Sådana kommentarer indikerar att

några informanter var osäkra på vad de förväntades berätta och om de själva

verkligen hörde till målgruppen.

Den oftast nämnda orsaken till att inte skriva en livsberättelse var att

mottagaren av brevet med förfrågan inte definierade sig som kvinnlig teolog i

Svenskfinland.142 Två respondenter menade att de snarare var något annat än

teologer och fyra avstod att skriva eftersom de antingen saknade, eller hade

väldigt kort, erfarenhet av arbete i Svenskfinland.  En respondent konstaterade

enbart att hon inte identifierade sig med titeln kvinnlig teolog i Svenskfinland. Det

                                                          
141 I Kapitel 2.2. berättas att B1-B27 är beteckningen på dokument som innehåller livsberättelser
och medföljande korrespondens, medan K1-K14 är dokument som endast innehåller
korrespondens.
142 K1, K4, K6, K7, K12, K13, K16.
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förekom också att informanter nämnde definitioner som passade dem bättre, men

det hade inte hindrat dem att skriva om sitt liv som kvinnlig teolog i

Svenskfinland. Det indikerar att de uppfattade definitionen inklusivt. Den andra

motiveringen till att inte skriva hade att göra med brådska. Även några

informanter rapporterade att de hade haft tidsbrist. Slutligen nämnde två

respondenter problem med konfidentialiteten som en orsak till att inte delta i

undersökningen. De hade även andra orsaker att inte skriva. Också tre av

informanterna betonade behovet av konfidentialitet.

2.5. Forskningens analysmetod

Inom narrativ analys finns det inte någon klart avgränsad metod att följa, utan man

kan välja mellan flera alternativa och anpassningsbara varianter. Olika former av

narrativ analys har delats in på olika sätt beroende av vem som gjort indelningen.

Således menar till exempel Anna Johansson att en narrativ analys kan ta fasta på

berättelsens 1) innehåll, 2) form och struktur, eller 3) samspelet mellan berättare

och lyssnare. Alla tre aspekterna hänger ihop och kan inte analyseras helt separat,

men det förekommer variationer på vilken aspekt som betonas.143 Amia Lieblich,

Rivka Tuval-Mashiach och Tamar Zilber har delat in narrativ analys i fyra

grupper. Grupperna baserar sig på hur forskaren betonar antingen helhet eller

kategori i kombination med betoning på antingen innehåll eller form.144

I denna forsknings analys behandlas alla tre aspekter som Johansson

nämner i samband med narrativ analys. Jag är dock mest intresserad av innehållet:

berättelsens handling, relationer mellan berättelsens olika karaktärer, var och när

händelsen pågår, olika teman som förekommer och det sociala sammanhang som

berättelserna vuxit fram ur.  För att komma åt innehållet tas även fasta på form och

struktur. Då diskuteras till exempel betydelsen av ordval, betydelsen av att

informanten använder passiva eller aktiva verbformer och en viss handlings

placering i förhållande till livsberättelsens helhet. Samspelet mellan berättare och

lyssnare får utrymme då jag diskuterar hur mina formuleringar och min position i

förhållande till informanterna inverkat på materialet. I analysens första skede var

föremålet för analysen livsberättelsen som helhet och sedan de olika

                                                          
143 Johansson 2005, 285-287.
144 Lieblich et al 1998, 12-14.



36

livsberättelsernas delar. Då jag har analyserat delar av livsberättelser har jag

strävat till att relatera dem till deras placering i livsberättelsernas helhet.

I den narrativa analysen kan man använda olika verktyg. Man kan bland

annat ta fasta på vändpunkter eller intrig. Vändpunkter är de delar av en berättelse

där en gradvis uppbyggd spänning når sin höjdpunkt. Därefter tar

händelseförloppet i berättelsen en ny vändning. En analys som riktar in sig på

vändpunkter kan exempelvis jämföra berättelsen före och efter vändpunkten.145 En

intrig är sättet som händelser kopplas ihop till en helhet. Då man tar fasta på

intrigen kan man till exempel försöka placera in den i välkända genrer utgående

ifrån berättelsens stämning. De mest kända genrerna är tragedi, komedi, romans

och satir, men det händer också att berättelserna inbjuder till konstruktion av

alternativa genrer.146 Johansson menar att genrer kan ses som

underliggande strukturer, karakteristika och regler, såväl som innehåll. I det senare fallet
kan teman som dominerar en berättelse definiera en genre som krigsberättelser eller
sjukhusberättelser.147

Lieblich et al har beskrivit en analysprocess, som tar fasta på innehåll och

berättelsens helhet. Analysprocessen börjar med att man läser livsberättelsen tills

man börjar se ett mönster eller fokus för hela texten. Så skriver man ner sina

intryck innan man bestämmer sig för något tema som man vill ta fasta på och följa

genom hela berättelsen. Textavsnitt som behandlar detta tema färgläggs med en

viss färg. Till slut görs anteckningar av de insikter man kommit till. Samma

process kan repeteras om man vill granska andra teman. Under hela arbetets gång

ska man vara uppmärksam på värderande element, motsägelser, undantag, sådant

som är ovanligt, samt hur och var berättelsen och olika teman börjar och slutar.

Dessutom måste man komma ihåg att alla element i berättelsen är beroende av

helheten.148 Lieblich et als metod var en inspirationskälla för analysmetoden i

denna forskning.

Då man vill komma åt en berättelses form finns det färdiga modeller som

hjälpmedel. En ofta använd modell har utarbetats av William Labov och Joshua

Waletsky. De utgår ifrån att en fullständig berättelse innehåller följande

komponenter: ett sammandrag av berättelsen (abstract), berättelsens utgångsläge

(orientation), komplicerande händelse (complicating action), hur berättaren ser på

                                                          
145 Johansson 2005, 319-322.
146 Riessman 1993, 5, 19.
147 Johansson 2005, 335.
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situationen och värderar den (evaluation), resultat eller upplösning (resolution)

och avslutning eller slutkläm där berättelsen återgår till nuet (coda).149 Jag

använde mig av denna modell för att komma åt livsberättelsernas struktur och via

dem få reda på hur olika teman relaterades till varandra i texten. Modellen gick att

applicera dels på livsberättelsen som helhet och på mindre berättelseavsnitt i

texten. Liksom Sari Kokkonen kallar jag sådana sekvenser av mindre berättelse-

enheter för mikroberättelser.150 I denna undersökning kan ordet mikroberättelse

syfta på berättelser av olika storlek inne i livsberättelsens större berättelsestruktur.

Reissman menar att de som läser en narrativ analys borde ha tillgång till

berättelsens grundtext om forskningen ska vara tillförlitlig. Då kan de själva se

om forskaren tolkat texten på ett trovärdigt sätt. Med tanke på att många

berättelser ofta består av ganska långa textavsnitt är det inte alltid möjligt att ha

materialets grundtext som bilaga. Istället föreslår Riessman bland annat en metod

som hon hämtat från S E Bell151. Enligt denna modell reducerar man

ursprungstexten till en kortare text bestående av sådana citat som tillsammans

bildar berättelsens centrala händelser och som innehåller Labovs och Waletzkys

berättelsedelar. På så sätt kan man få fram det som Riessman kallar core

narrative.152 Jag har översätt begreppet till kärnberättelse.

Analysen av materialet i denna forskning började med att berättelserna

lästes igenom flera gånger. Varje enskild livsberättelse sammanfattades och

delades in i mikroberättelser för att få en bättre överblick av deras uppbyggnad

och teman. Då de 27 livsberättelserna analyserades med Labovs och Waletzkys

modell framgick att mikroberättelserna var olika långa och bildade olika lager

beroende av vilka berättelsetema som betraktades. Varje mikroberättelse och

annan form av mindre textsekvens fick namn utgående ifrån dess innehåll. Några

sekvenser var inte berättelser i egentlig mening utan istället argument eller

tematiskt reflekterande textavsnitt. Även dessa sekvenser av livsberättelserna fick

egna rubriker eftersom de utgjorde en väsentlig del av livsberättelsernas helhet.

Indelningen i mindre sekvenser gjorde materialet lättare att greppa. Denna analys

utgjorde en föranalys till den egentliga analysen av materialet. Samtidigt gav den

en känsla för de enskilda livsberättelsernas fokus.

                                                                                                                                                              
148 Lieblich et al 1998, 62-63.
149 Labov & Waletzky 1967, 32-41.
150 Kokkonen 2003, 60, 69.
151 Bell 1988, 97-123.
152 Riessman 1993, 43, 60.
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Valet av analysmetod för forskningen påverkades i hög grad av materialet.

Dels fanns det ett stort behov av att inte avslöja vilka informanterna var. Detta var

speciellt viktigt eftersom informanterna tillhörde en liten grupp där många kände

varandra. En viktig åtgärd för att bevara konfidentialiteten var att försöka undvika

att beskriva enskilda berättelser alltför ingående. Därför var det från början klart

att analysen skulle leda till en beskrivning av berättelsetyper. Dels var materialet

stort och skrivet av informanter med olika yrken, antal arbetsplatser, bostadsort,

ålder och sätt att berätta om livet. Vissa livsberättelser hade liknande beskrivning

av något specifikt livsskede medan de inte alls påminde om varandra då de gick

igenom något annat livsskede. Därför föll det sig naturligt att analysera mindre

berättelseavsnitt i texten.

Till en början var det tänkt att mikroberättelser med liknande tema skulle

vara de berättelse-enheter som jämfördes med varandra. Det visade sig vara

opraktiskt eftersom mikroberättelserna inte alls var enhetliga. Det berodde på att

indelningen i mikroberättelser från början hade gjorts på basis av de enskilda

livsberättelsernas egen betydelsestruktur. Mikroberättelser med samma tema gavs

olika betydelse beroende på deras placering i det livsskede som beskrevs. De

behövde beskrivas i sin kontext för att inte bli lösryckta och svårtydda berättelser.

Dessutom var det svårt att avgöra vilka berättelselager som skulle jämföras med

varandra. Eftersom de flesta livsberättelser tog upp just de livsskeden som

nämndes i brevet med förfrågan om att delta i undersökningen, passade livets

olika skeden bra till att användas som forskningens mindre analysenheter. I denna

forskning kallas berättelser om ett livsskede för delberättelser.

Skillnaden mellan en mikroberättelse och en delberättelse består i att

mikroberättelserna är indelade enligt livsberättelsernas egen inre struktur, medan

delberättelsen indelas utgående ifrån vilket livsskede som beskrivs. En

mikroberättelse tar fasta på det sätt informanten har bundit samman händelser till

en helhet och denna helhet visar på den betydelse informanten har gett de enskilda

händelserna. Händelserna placeras in i ett större sammanhang enligt något tema.

En delberättelse däremot har livsskedet som tema och sammanbindande faktor.

Den granskar vilken betydelse informanten gett livsskedet. Mikroberättelsen är en

mer ursprunglig tolkning av informantens egna syften med livsberättelsen än vad

delberättelsen är. Fördelen med delberättelsen är att den följer ett tema som delas

av flera livsberättelser, medan mikroberättelsens tema alltid är individuell och

mångtydig.
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Efter den grundläggande föranalysen av livsberättelserna som helhet och

deras mikroberättelser följde den jämförande analysen. Materialet delades in i

delar som behandlade något specifikt livsskede. De enskilda livsberättelsernas

delberättelser lästes igenom och sammanfattades till kärnberättelser. Genom

kärnberättelserna blev det lättare att se de enskilda delberättelsernas fokus och

även fokuset antecknades. Därefter jämfördes delberättelsernas kärnberättelser

och fokus med varandra. Jämförelsen tog fasta på händelseförloppet. Flera

delberättelser hade liknande fokus och kärnberättelser. De gemensamma dragen i

delberättelsernas kärnberättelser bildade en delberättelsetyp. Några livs-

berättelsers delberättelser kunde passa in i flera typer av delberättelser om samma

livsskede. Det fanns också delberättelser som inte till fullo följde

delberättelsetypens kärnberättelse. Därför används begreppet ”delberättelsetyper”

istället för ”delberättelsegrupper”. Då indelningen var klar användes både

materialets grundtext och min sammanfattning av de enskilda delberättelserna för

att beskriva de olika delberättelsetypernas kärnberättelse.

Det var enklare att hitta kärnberättelser i de delar av livsberättelserna som

behandlade val av studier, yrken eller arbetsplatser. Informanternas beskrivning av

erfarenheter från studier och arbetsplatser innehöll visserligen mikroberättelser,

men deras funktion var oftast att motivera val i senare situationer eller också var

de så pass bundna till de enskilda informanternas erfarenheter att de inte kunde

bilda en enhetlig delberättelsetyps händelseförlopp. Istället grupperades

mikroberättelserna och andra mindre textavsnitt enligt olika teman som de lyfte

fram. Skillnaden mellan en delberättelsetyp och en framställning av materialet

enligt tema består i att en delberättelsetyp innehåller kärnberättelser som delas av

flera delberättelser, medan eventuella kärnberättelser i en tematisk framställning

är ett hopplock av olika delberättelsers händelser. I presentationen av

delberättelsetyper och teman analyseras först livet före de teologiska studierna och

sedan erfarenheterna från livet under studietiden. Dessa livsskeden redovisas i

kapitel tre. Arbetslivet presenteras i kapitel fyra utgående ifrån val av yrken och

arbetsplatser samt upplevelser i arbetslivet. På så vis blir också presentationen av

analysen kronologisk för att bättre passa ihop med narrativa metoder.

Indelningen och presentationen av delberättelsetyper och teman gjordes till

en början endast med hjälp av den narrativt influerade metoden. I den fasen av

arbetet användes inte någon medveten teori utöver det narrativa perspektivet. Den

teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 2.1 tillämpades i analysens
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slutskede då resultaten av den narrativa textanalysen redan hade nedtecknats och

strukturerats i resultatkapitlen. På så vis utgjorde det teoretiska perspektivet en

tolkning av de induktiva resultaten. Under arbetet med att tolka resultaten

teoretiskt var det dock flera gånger skäl att gå tillbaka till ursprungstexterna för att

kontrollera fakta och göra små rättelser och anpassningar till teorin. Den

ursprungliga strukturen är fortfarande dominerande.

För att skydda informanternas identitet har följande åtgärder vidtagits. I

vissa fall är ett helt styckes hänvisningar samlade till slutet av stycket istället för

att vara placerade direkt efter de meningar som de hänvisar till. Detta sätt att

hänvisa är till för att enskilda berättelsers innehåll inte så lätt ska kunna kopplas

ihop med en enskild informants livsberättelse och eventuellt avslöja vem

informanten är. Vid direkta citat ur berättelser har jag undvikit att använda avsnitt

med uttryck som kan tänkas vara kännspaka för informanten. Namn, yrken och

andra lättidentifierbara ord har censurerats och ersätts med namnet på den kategori

som de tillhör. Hur det gått till i praktiken kan betraktas i exempel 1. Exemplets

ursprungstext är påhittad. Citaten är numrerade för att göra läsningen av texten

lättare. Då delar av ursprungstexten inte tagits med i citaten markeras den

ociterade texten på olika sätt. Om textavsnittet endast består av några ord eller

högst några rader markeras det med (...) medan längre textavsnitt som består av ett

eller flera hela stycken markeras med [...].

Exempel 1: Censur av citat.

Ursprunglig (fiktiv) text:
1. Min vän Sanna och jag brukade ofta diskutera religion och dess
konsekvenser för vardagslivet då vi gick i Åbo Akademi.

Censurerad text:
1. Min vän [namn] och jag brukade ofta diskutera religion (...) då vi gick i
[universitet].
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3. DEN TEOLOGISKA BANAN INLEDS

3.1. Berättelser om studieval – fokus och socialisation

3.1.1. Livsberättelsernas början samt delberättelsetyperna Valsituation och

Fördröjning

Enligt Labovs och Waletzkys modell börjar en livsberättelse med ett sammandrag

av berättelsen eller med berättelsen utgångspunkt.153 Början förklarar således

berättelsen. Därför kan det vara bra att se var livsberättelserna började och hur

början placerades i förhållande till resten av berättelsen. För vissa av

livsberättelserna fungerade indelningen i Labovs och Waletzkys

berättelsekomponenter ganska bra.154 Andra livsberättelser var svårare att tolka

enligt modellen. Det berodde oftast på att de innehöll fler än en vändpunkt.155

Sådana berättelser tenderade att vara längre än två sidor långa, medan de övriga

berättelserna tenderade att vara kortare än 2 sidor. I hela materialet var

livsberättelsernas längd mellan en halv sida och tolv sidor. Vanligast var dock en

text på 1-3 sidor.156 Resultatet av indelningen med Labovs berättelsekomponenter

syns i tabell 5. Den visar i vilket livsskede de mest centrala berättelse-

komponenterna började i livsberättelserna.

Livsberättelserna började oftast under tiden före studierna. Speciellt tydligt

var detta i den äldsta generationen och minst tydligt var det i den mellersta

generationen. De komplicerande händelserna å sin sida började oftast under

studietiden eller då arbetslivet inleddes. De flesta i den yngsta generationen

placerade den komplicerande händelsen vid tiden före studierna eller under

studietiden. Övriga generationer placerade händelserna efter studievalet.157

Vändpunkten, där händelserna får sin lösning, inföll oftast då informanten hade

kommit till en ny arbetsplats. Flera av livsberättelserna hade den uppbyggnaden

                                                          
153 Labov & Waletzky 1967, 32-41.
154 B1, B3, B4, B5, B6, B10, B12, B13, B18, B19, B21, B22, B23, B26, B27.
155 B2, B7, B8, B11, B14, B15, B16, B17, B20, B24, B25.
156 Av 27 berättelser var 21 mellan 1 till 3 sidor långa. Sidlängden är beräknad då marginalerna var
3 cm på båda sidor och 2,5 cm upptill och nertill, radavståndet enkelt och fonten New Times
Roman av storlek 12. Till denna sidlängd räknas endast livsberättelsen –inte dess medföljande
korrespondens.
157 Den fördelningen är naturlig eftersom den yngsta generationen inte hade lika mycket
arbetserfarenhet.



42

att informanten började med att berätta om sina livsval med narrativa

mikroberättelser, för att sedan fortsätta med att beskriva sina upplevelser med en

mindre händelsebaserad stil på texten.158 Det kan förklaras med att formuleringen

av forskningens intresseområde hade en liknande uppbyggnad i brevet med

förfrågan.

Tabell 4: Livsskede för byte av berättelsekomponent.
antal livsberättelserkomponent livsskede eller

händelse äldre
genera-
tionen

mellersta
genera-
tionen

yngsta
genera-
tionen

alla
genera-
tioner

före studierna 7 3 5 15
vägen till studier i
teologi

1 3 1 5

studietiden 1 1 3 5

berättelsens
början

vägen till
arbete/yrke

- 2 - 2

före studierna - - 2 2
vägen till studier i
teologi

- - 1 1

studietiden 2 3 3 8
arbetslivets början 3 3 2 8
byte av arbetsplats 2 2 - 4

komplicerande
händelser börjar

i arbetet 2 1 1 4
val av studier - 1 1 2
val eller byte av
arbetsplats eller
yrke

7 6 7 20

förändringar i
arbetet

2 1 - 3

händelserna
börjar få sin
lösning

saknas - 1 1 2

De berättelser som innehöll information om studievalet indelades i

delberättelsetyper. Det var bara fyra berättelser som inte alls tog upp frågan om

val av studier i teologi även om det av tabell 5 framgår att endast 20

livsberättelsers början hade placerats i ett livsskede före studietiden.159 Några

livsberättelser innehöll information om studievalet i andra delar av berättelsen.

Till en början gjordes indelningen i delberättelsetyper utgående ifrån om

livsberättelserna betonade uppväxt eller valsituation. Indelningen användes för att

hitta mer nyanserade grupperingar. Slutligen fastslogs sex delberättelsetyper om

studievalet, utgående från de faktorer som betonades i händelseförloppet:

                                                          
158 B2, B3, B4, B5, B11, B14, B18, B19, B21, B22.
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Valsituation, Fortsättning, Alternativ, Prästfrågan, Intresse och Uppgift.160 Två

livsberättelser som nämnde valet av teologi passade inte in i någon av

delberättelsetyperna eftersom informanternas beskrivning av valet var så pass

fragmentarisk. Båda informanterna nämnde att de hade haft bråttom då de skrev

sin berättelse.161

Valsituation var en delberättelsetyp om valet av studier. Den var placerad i

en mikroberättelse som behandlade val av yrke. Därför var den kort i relation till

hela livsberättelsen och dess längd var mindre än en fjärdedels sida. Någon

ingående utläggning av livet före studierna i teologi gjordes inte.

Delberättelsetypens fokus låg på valsituationen och eventuella bakgrundsfakta

användes för att förklara valsituationen. Den började med en beskrivning av läget

vid tiden för valet av studier. I beskrivningen ingick element som förklarade

varför teologin var ett av flera beaktansvärda studiealternativ. Detta element

kunde vara en mikroberättelse som i citat 1. Av citatet framgår hur teologin blev

ett möjligt studieämne dels på grund av informantens intresse för teologin och

dels tack vare att vänner gjorde henne medveten om att det var praktiskt möjligt

att arbeta som teolog. I de andra berättelserna hade informanterna märkt att de

ville arbeta med människor. Teologin och de andra yrkesalternativen avspeglade

den inriktning de hade för arbetet med människor. Ingen av de tre informanter,

som skrivit denna typs berättelse, förklarade desto närmare varifrån intresset för

teologi hade kommit.162

1: Tidigt blev jag intresserad av teologi, redan som tonåring, men tänkte aldrig på att man
kunde studera det förrän en av mina äldre vänner började vid Teologiska fakulteten i Åbo
och talade om att det nog fanns möjligheter till utkomst även om man som kvinna inte
kunde bli präst. Mina alternativ var att studera [naturvetenskapliga ämnen], men jag var en
typisk humanist, dålig på matematik, så det slog jag ur hågen.163

Slutligen förklarade informanterna varför de valde teologin framom de

andra studiealternativen. Informanten i citat 1 avgjorde studievalet genom

uteslutningsprincipen. Först klassade sig informanten till gruppen humanister.

Sedan nämndes en egenskap som hon verkade anse vara ett problem för en

naturvetare. Egenskapen skulle dock inte vara ett problem om hon blev teolog.

                                                                                                                                                              
159 B11, B22, B23, B26.
160 Till Valsituation hörde B2, B4 och B21. Till Fortsättning hörde B1, B7, B17 och  B20. Till
Alternativ hörde B3, B10, B18, B19 och B24. Till Prästfrågan hörde B10, B12, B13 och B16. Till
Intresse hörde B8, B9, B24 och B27. Till Uppgift hörde B5, B15 och B25.
161 B6, B14.
162 B2, B4, B21.
163 B2.
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Kategorin humanist verkade vara lätt att kombinera med kategorin teolog. Med

andra ord passade hennes personliga egenskaper bättre ihop med en social

identitet som teolog än som naturvetare. Av detta kan man dra slutsatsen att valet

av teologiska studier påverkades både av en social identitet (humanist) och av

personlig identitet (dålig på matematik). De två andra informanterna ville arbeta

inom kyrkan och valde då teologin. De nämnde inte varför de ville arbeta inom

kyrkan.164

Figur 2: Modell av mikroberättelse där delberättelsetyp Valsituation är placerad.

I delberättelsetyp Fortsättning betonades informantens uppväxt. Många av

de element som Fortsättning bestod av ingick även i andra delberättelsetyper

eftersom även andra berättelser kunde innehålla information om informantens

uppväxt. Skillnaden mellan andra delberättelser och berättelser av typen

Fortsättning märktes av att tyngdpunkten i Fortsättning låg på informantens

uppväxt snarare än på själva valet av studier. I de andra berättelserna fanns en

större variation i detaljerna från uppväxtåren och placeringen av detaljerna var

även mindre enhetlig. I de fyra livsberättelser som innehöll delberättelsetyp

Fortsättning var delberättelserna iögonfallande enhetliga även om de hade sina

särdrag. Fortsättning utgjorde i tre av fyra fall en egen mikroberättelse. Den fjärde

delberättelsen hörde till en mikroberättelse om vägen till arbetsplats och yrke.

Delberättelsetypen förekom endast bland den äldre generationens livsberättelser,

men inte alla äldre informanter hade skrivit denna typs delberättelser om

studievalet.165

2: Jag har vuxit upp i [ort] i ett hem där bön, kyrkobesök och församlingsaktivitet var en
viktig del av livet.166

                                                          
164 B4, B21.
165 B1, B7, B17, B20.
166 B17.

                                        mikroberättelse om val av yrke:

    varför teologin var ett alternativ   +   presentation av de andra alternativen

                                     varför informanten valde teologin

                                 studier samt val av yrke och arbetsplats

                                     inledning om yrkesinriktning
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3: Min mor var en varmt troende kvinna. När hon bad aftonbön med mig då talade hon med
Gud – så det var ju klart att Gud fanns.167

4: Har alltså gått i söndagsskola och (...) Senare var jag med i den kristliga
gymnasistgruppen...168

Berättelsetypen började i barndomsfamiljen. Tre informanter betonade

familjens förhållande till kyrka och församling som i citat 2. I den fjärde

berättelsen betonades den egna trons utgångspunkt. I tre av berättelserna i denna

delberättelsetyp nämndes specifikt att en av familjens vuxna var troende eller

aktiv i församlingen. Av dessa tre framgick också att en av informantens föräldrar

brukade be aftonbön med sin dotter. Citat 3 är ett exempel på detta.

Delberättelsetypen fortsatte med att informanten blev aktiv i en kristen barn eller

ungdomsgrupp liksom i citat  4. Oftast gick det till så att hon via familjen började

gå i söndagsskola och i andra församlingsgrupper för barn. Sedan fortsatte

engagemanget i kristna grupper under ungdomsåren. I en berättelse kom hon via

vänner in i en kristen ungdomsgrupp och fortsatte vara aktiv i kristna kretsar. Man

kunde säga att informanterna beskrev hur de kom att få en identitet som aktivt

kristen.169

5: Deltagande i [förenings]-arbetet gav otroligt mycket. Dels fördjupades ens eget andliga
liv, dels hade vi roligt tillsammans och det gav vidgade vyer genom studentmöten...170

6: Jag blev van att stå inför publik- och märkte att människorna uppskattade det jag sade.
Budskapet tycktes nå fram.171

7: Jag började hålla morgonandakter i skolan. Skolungdomspräster var [namn1], [namn2]
och [namn3]. [Namn3] föreslog en gång att jag skulle börja studera teologi, och jag
upplevde det som ett förtroende.172

Aktiviteten ledde till ansvarsuppgifter. Dessa uppgifter kunde vara förknippade

med förtroendeuppdrag, ledaruppgifter och andakter. Aktiviteten och ansvaret gav

andlig mognad och gemenskap, vilket framgår av citat 5. Citat 6 visar att

ansvarsuppgifterna ledde till positiv feedback. Dessutom kom informanterna i

kontakt med präster, teologer och andra personer som fungerade som deras

förebilder. Informanterna nämnde förebilder av båda könen. Tre av fyra nämnde

att åtminstone en av deras förebilder stödde eller uppmuntrade dem att välja

                                                          
167 B7.
168 B20.
169 B1, B7, B17, B20.
170 B20.
171 B7.
172 B1.
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teologi som studieämne. Citat 7 är ett exempel på detta. Resultatet av

informanternas engagemang var att de sökte till teologiska fakulteten.173  En av

informanterna förklarade valet på följande sätt: ”Med allt detta i bagaget var det

inte svårt att välja teologi som studieämne.”174 Av tre livsberättelser framgår att

informanterna ville arbeta inom kyrkan. Två av fyra informanter skrev

uttryckligen att målet var arbete i församling, medan de två andra hade en något

mer uppgiftsinriktad framtidsplan. Ibland fortsatte berättelsen ännu med att

tillägga någon annan bidragande orsak till valet av teologiska studier. Dessa

handlade om personliga relationer till andra människor.175

Ur ett teoretiskt perspektiv kunde man tolka delberättelsetyp Fortsättnings

beskrivning av studievalet som att teologi var det mest lättillgängliga

studiealternativet för berättelsens huvudperson. Genom ingruppsband bestående

av familj och vänner hade hon fått en identitet som kyrkligt aktiv. Genom aktivitet

i de kristna kretsarna hade hon haft möjlighet att betrakta förebilder för rollen som

andlig ledare. Hon hade även fått pröva på denna roll som ett provisoriskt själv.176

Den positiva feedbacken uppmuntrade huvudpersonen att fortsätta utforska rollen

och utgjorde samtidigt extern utvärdering av det provisoriska självet. Vid tiden för

studievalet hade den andliga identiteten en stark centralitet. Erfarenheterna från

arbetet och ingruppsbanden gav positiva affekter. Huvudpersonen hade starka

band till gruppens andliga ledare. De hade stött henne och ibland uppmuntrat

henne att vidta de åtgärder som skulle göra att hon fick möjlighet att inneha en

formell ledarstatus. Denna uppmuntran i kombination med den andliga

identitetens centralitet och anpassningen till identiteten som andlig ledare gjorde

att teologi var ett framträdande alternativ då hon skulle välja studier.

                                                          
173 B1, B7, B17, B20.
174 B20.
175 B1, B7.
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Figur 3: Modell av delberättelsetyp Fortsättning.

3.1.2 Delberättelsetyp Alternativ

En tredje typ av delberättelser kombinerade en beskrivning av både

uppväxt och valsituation. Det centrala i den delberättelsetypen var att informanten

valde teologin efter att hon ratat det eller de studiealternativ hon först hade tänkt

sig. Därför kallas delberättelsetypen Alternativ. Delberättelsetypen presenteras

mer grundligt än de övriga delberättelserna gällande studievalet eftersom den

handlar om en situation där det var nära att informanten valde en annan bana än

den teologiska. Eftersom Alternativs tyngdpunkt låg på valet av studier var det

inte självklart att uppväxttiden berättades först. I en av berättelserna i denna

delberättelsetyp beskrevs först byte av studieinriktning och sedan användes

uppväxtåren som förklarande bakgrundsfakta. I en annan berättelse figurerade

uppväxtåren först i avslutningen av hela livsberättelsen.177 Delberättelsetypens

innehåll presenteras här i en kronologisk ordning, eftersom tre av de fem

berättelser som innehöll Alternativ var kronologiska.

Redogörelser av uppväxttiden i Alternativ hade vissa drag som liknade

beskrivningen av informanternas uppväxt i Fortsättning. Informanterna i tre av

fem Alternativ-berättelser nämnde föräldrahemmets tro eller att informanterna

deltog i församlingsverksamhet som barn. Alla fem nämnde aktivitet i församling

eller kristen ungdomsgrupp i tonårstiden.178 Två nämnde att de hade haft

ansvarsuppgifter i församling. Till skillnad från ansvarsuppgifterna i Fortsättning

var dessa uppgifter sådana som församlingar i vanliga fall avlönar.179

Delberättelsetypen Alternativ saknade dock Fortsättnings fokusering på

                                                                                                                                                              
176 I kapitel 2.1 framgick att provisoriska själv är en term för försök att anpassa det egna beteendet
efter en yrkesroll.
177 B3, B10, B18, B19, B24.
178 B3, B10, B18, B19, B24.
179 B18, B24.

tron i barndomsfamiljen

aktivitet i kristen grupp under ungdomsåren

ansvar i kristen grupp

ansvaret gav gemenskap, erfarenhet och kontakter till andliga ledare

sökte till teologiska fakulteten

inriktning  + eventuell annan orsak till valet av teologi
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föräldrahemmets tro, engagemang i kristna grupper under barndomen och

ansvarsuppgifter i ungdomsåren. Istället tog tre Alternativ-berättelser upp frågor

om den religiositet informanterna mötte i församlingen. I de delberättelserna

klassades religiositeten antingen som konservativ eller som en religiositet där

människor uppmuntrades att tänka själva.180

8: När jag blev student ville jag bli...181

9: Som tonåring och yngre hade jag alltid velat jobba med...182

10: Som ung var jag en mycket duktig elev som mest för att svara på omgivningens
förväntningar först inriktade mig på att studera...183

11: Jag suckade – teologi, no way!184

12: ...teologi skulle det inte bli, eftersom min [släkting] studerade det och jag hade sett lite
av hur det kunde vara. Nej tack, verkade inte speciellt skoj...185

De ovanstående citaten 8-12 innehåller ledtrådar till orsaken till att teologin inte

var det första studiealternativet. Citaten 8 och 9 handlar enbart om inriktning på

det yrke som inte krävde studier i teologi. Varför informanterna hade denna

inriktning förklarades inte mer än så och teologin nämndes inte som ett alternativ.

Citat 10 tolkar jag som att informanten försökte leva upp till en viss roll. Hennes

identitet som duktig fick henne att följa omgivningens förväntningar. Också en

annan av de fem informanterna i delberättelsetyp Alternativ berättade att

människor hade uppmuntrat henne att inrikta sig på något yrke, som råkade vara

ett yrke som inte krävde studier i teologi.186 På så vis hade andra yrkesalternativ

blivit framträdande i de två informanternas medvetande. De fyra nämnda

exemplen tyder på att möjligheten att bli teolog inte var framträdande i dessa

informanters medvetande då de först skulle välja studier. Istället fokuserade

informanterna på sådana egenskaper hos sig själva som de kopplade till andra

yrkesgruppers egenskaper.

Citaten 11 och 12 beskriver en annan sorts orsak till att teologin inte var

det första studievalet. Båda informanterna var medvetna om teologin som ett

alternativ men de uttryckte en motvilja för ämnet. Deras livsberättelser innehöll

information om orsaken till att studier i teologi associerades med någonting

                                                          
180 B3, B10, B24.
181 B19.
182 B10.
183 B24.
184 B3.
185 B18.
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negativ. Citat 11 följde på en beskrivning av informantens otrevliga erfarenheter

av engagemang i en kristen grupp. Det ledde till att informanten i någon grad hade

tagit avstånd från kyrkan. Det kunde förklara varför hon till en början också

undvek teologin.187 Orsaken till avståndstagandet i Citat 12 är inte lika uppenbart,

men det kunde höra ihop med följande kommentarer senare i livsberättelsen:

”Teologiskt högtravande diskussioner och debatter är ingenting för mig.”

Informanten berättade också att hon vid tidpunkten för insamlingen av materialet

inte alltid kände sig som en teologie magister.188

Informanternas första yrkesalternativ var antingen inte akademiska eller

inte humanistiska och vissa av dem var ganska prestigefyllda. I berättelserna

nämndes dessa alternativ endast i korta ordalag, men det framgår att

informanterna hade inriktat sig på dem. Detta märks tydligt i citaten 8-10. En

orsak till att det primära studiealternativet ratades hade för några informanter att

göra med att de hade svårt att bli antagna till de studielinjer de hade önskat.189 Två

informanter nämnde att de insåg att de hade egenskaper som de inte förknippade

med studieämnet. Teologin framstod därefter som ett mer lockande alternativ.190

Valprocessen i deras berättelser liknade den som beskrevs i citat 1.191 Citat 13 är

taget från en Alternativ-berättelse där informanten beskrev hur hon upplevde att

Gud ville att hon skulle välja teologin framom hennes första yrkesalternativ.192

13: Ja [sic!] sa till Gud att om du nödvändigtvis vill att jag ska studera teologi får du se till
att jag får en bostad... Följande vecka hade jag två lägenheter på gång...193

14: Så mognade tanken att jag skulle börja studera vid Åbo Akademi och valde då teologi.
Vi var [antal personer] från [omgivning] som den hösten påbörjade studierna vid teologiska
fakulteten. Det intressanta var att när jag gjort mitt val [tidpunkt] föll mycket på plats; jag
fick snabbt bostad och studielån, och kände mig trygg och förväntansfull att få börja
studera. [...] Jag ser Guds ingripande i mitt liv, för det var ju [yrke] jag skulle bli.194

Teologin blev aktuell som studiealternativ i samband med att de första

studiealternativen ratades. I en berättelse var det oklart vad som väckte tanken på

teologin, om man bortser från engagemang sedan barnsben. Studievalet

förklarades endast med orden i citat 14. Att informanten nämnde sina
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188 B18.
189 B10, B19.
190 B3, B24.
191 B2.
192 B18.
193 B18.
194 B19.
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studiekamrater direkt efter studievalet kunde tolkas som att de andra personerna

från samma trakter inverkade på informantens val av studier. Å andra sidan kunde

det lika gärna tolkas som att informanten uppskattade det stöd de gav varandra.

Den senare tolkningen verkar dessutom mer trolig eftersom texten strax därefter

beskrev erfarenheter som informanten kunde ha uppfattat som Guds ledning. Den

sista delen av citatet var hämtat i slutet av livsberättelsen, vilket kan betyda att det

var en senare reflektion och att informanten inte alls tänkte på Guds ledning då

hon valde studier.195

15: Min [släkting] som redan studerat några år vid teologiska fakulteten vid ÅA försökte
förklara åt mig att jag nog skulle söka in även dit...196

16: En bidragande orsak till att jag började studera teologi var andra människors
uppmuntrande exempel. De äldre teologiestuderande som jag stötte på under
abiturientsommaren (...) inspirerade mig att fundera på teologi som ett alternativ.197

17: Kanske jag trodde att jag genom studier i teologi skulle få några säkra argument att ta
till...198

I de berättelser där informanterna inte nämnde Guds ledning var det

människor i informanternas omgivning som bidrog till att de fick upp ögonen för

teologin som ett studiealternativ. Citaten 15-17 är hämtade ur dessa berättelser. I

citaten 15 och 16 var det teologer som uppmärksammade informanterna på

möjligheten. Det gjordes antingen genom att direkt föreslå teologin som i citat 15

eller genom att inspirera informanterna som i citat 16. Informanten i citat 16

gillade de egenskaper hon såg i de teologiestuderande hon hade träffat.

Berättelsen fortsatte med att beskriva informantens församlingsengagemang i

ungdomen, vilket tyder på att hennes uppväxt också påverkade studievalet.199

Även informanten i citat 17 kombinerade erfarenheter från uppväxttiden med den

inverkan andra människor hade på hennes studieinriktning. I församlingen hade

hon stött på konservativa attityder i diskussioner om kvinnopräster. Då hon skrev

spekulerade hon i om detta hade inverkat på valet av ny studieinriktning.200

Det fanns indikatorer på att informanternas val av teologi starkt kunde ha

påverkats av deras relationer till teologer eller religiösa grupper. Citaten 13, 15

och 16 visar att tre informanter uppmärksammade teologin som studiealternativ i
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samband med kontakt med teologiestuderande.201 Sammanlagt fyra av

informanterna nämnde att de antingen hade en släkting eller bekanta som hade

studerat teologi.202 Informanten i citat 16 hade kommit att se upp till en grupp

teologer och hade kanske identifierat sig med dem. Eftersom man enligt teorin om

social identitet delar sin verklighetsuppfattning med de grupper man tillhör, tyder

informanternas upplevelser av Guds ledning på en koppling till grupper där

sådana tankegångar inte var ovanliga. Vilket yrke informanterna hade som mål för

studierna nämndes inte i delberättelsetypen Alternativ. Det kunde bero på att de

hade haft en studieinriktning som hade hindrat dem från att planera för framtiden

som teolog. En delberättelse avslöjade att informanten inte tänkte på vilket yrke

studierna skulle leda till och en annan informant fastslog endast att prästbanan inte

var ett alternativ.203 Det tyder på att deras val av teologin snarare baserade sig på

deras koppling till studieämnet än till något yrke.

Ur ett teoretiskt perspektiv kunde delberättelsetyp Alternativ tolkas på

följande sätt. Graden av centralitet för identiteten som kyrkligt aktiv varierade i de

enskilda informanternas redogörelse för orsaker till valet av studier. Aktiviteten

under ungdomsåren hade dock gett dem alla en viss koppling till dessa kretsar.

Inför valet av yrkesinriktning hade informanterna fokuserat på andra

yrkesidentiteter än de teologiska. Av berättelserna framgick dels att några

informanter hade uppmärksammat teologi som studiealternativ men att det var

sammankopplat med negativa affekter. Dels tydde några informanters formulering

på att de inte ens hade uppmärksammat teologin som ett alternativ. Då de primära

studiealternativen inte längre kunde tillämpas behövde informanterna ett annat

studiealternativ. Olika faktorer som gjorde att teologin blev framträdande som

alternativ kunde vara upplevelser av Guds ledning, kvinnoprästdiskussioner eller

andra frågor om religiositet, direkta uppmaningar från bekanta teologer och

möjligen en koppling till kyrkligt aktiva individer.
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Figur 4: Modell av delberättelsetyp Alternativ.

3.1.3. Delberättelsetyperna Prästfrågan, Intresse och Uppgift samt övriga

teman

En fjärde delberättelsetyp betonade den roll diskussioner om kvinnan och ämbetet

hade vid valet av teologi. Därför kallas den Prästfrågan. Även denna

berättelsetyps informanter hade en uppväxt som liknade den i Fortsättning.

Uppväxtens likhet till Fortsättning var större än den i Alternativ-berättelserna.204

Här figurerade oftare familjens tro205, kristen aktivitet ungdom206 samt i viss mån

även ansvarsuppgifter207 och förebilder208. Dessutom nämndes deltagande i

gudstjänsten.209 Identifieringen med kyrkan som en kristen gemenskap och tro

betonades alltså ganska stark om än inte lika starkt som identifieringen i

delberättelsetyp Fortsättning. Informanterna berättade att de hade alternativ till

studierna i teologi, men dessa alternativ tog i tre av fyra fall inte stor

uppmärksamhet i berättelsen.210

18: När jag gick i [skola] gick diskussionen het om kvinnor skulle få bli präster eller inte.
Jag minns att jag då för första gången tänkte att jag skulle vilja bli präst. ”Om de inte låter
kvinnor prästvigas här i Finland så far jag till Sverige”, minns jag att jag tänkte då.211

19: Min far, som visste att kvinnor ännu inte kunde bli präster, tyckte att jag kunde ha valt
ett ”riktigt” yrke. Jag var inställd på att studierna skulle leda till en tjänst som lektor eller
lärare.212
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Intresset för teologiska studier väcktes senast i tonåren i samband med

frågor om kvinnans roll i församling och kyrka.213 I tre delberättelser av denna

typ, liksom i citat 18, var det uttryckligen diskussioner om kvinnopräster som

introducerade tanken och som gjorde informanten uppmärksam på möjligheten att

studera teologi. Två av de fyra informanterna i delberättelsetypen nämnde Sverige

som föregångare i kvinnoprästfrågan. Det var ett uttryck för informanternas eget

ställningstagande i frågan.214 I delberättelserna nämndes inte att någon skulle ha

uppmanat informanterna att börja studera teologi. Snarare berättade deras

livsberättelser om konservativa attityder och motstånd som i citat 19.

Informanternas religiösa uppväxt och tanken på att arbeta som teolog gav ändå

informanterna en inriktning på teologiska studier.215 Eftersom kvinnans ställning i

kyrkan introducerade tanken på teologi som ett möjligt studiealternativ var det

naturligt att informanten tog ställning till sin eventuella framtid som präst. I några

fall innebar motståndet och omständigheterna att yrkesinriktningen i det skedet av

berättelsen blev en annan.216

Figur 5: Modell av delberättelsetyp Prästfrågan.

Delberättelsetyp Intresse tog fasta på den personliga tron och intresset för

de teologiska frågorna. Två av de fyra berättelserna nämnde att informanten gick i

söndagsskola som barn och till nattvard i tonåren. Då nämndes nattvarden i

samband med ett ställningstagande där informantens tro relaterades till andras tro.

Även en annan berättelse i delberättelsetypen innehöll element som kunde ses

som ett ställningstagande för en viss inriktning i trosfrågor.217 Att den egna

religiositeten relaterades till andras tro kunde möjligen tyda på att mötet med
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andra åsikter än den egna gruppens stärkte intresset för de teologiska frågorna. Ett

sådant händelseförlopp beskrevs dock endast i en av berättelserna.218 Då det

gällde att välja studier var det intresset eller en önskan att utveckla sig själv som

avgjorde att informanten valde teologin. Detta syns tydligt i citat 20. Antingen

nämndes inte yrkesinriktningen eller så förklarades att informanten inte tänkte på

det eller inte ville bli präst. En av delberättelserna av typen Intresse var placerad i

berättelsens avslutning men de övriga var placerade i livsberättelsernas

orienterande avsnitt.219

20: ...jag ville studera teologi för de viktiga frågornas skull och inte för att bli präst. Jag
ville läsa och lära om religion och teologi och hur man omsätter ett skapande liv. Vad
studierna skulle leda till i termer av arbete, utkomst, yrkesengagemang kunde jag inte göra
mig klara föreställningar om när studierna började. Det skulle visa sig med tiden, hoppades
jag.220

Figur 6: Modell av delberättelsetyp Intresse.

En annan typ av delberättelse betonade det framtida arbetet och kallas

därför Uppgift. För denna delberättelsetyp var aktiviteten i ungdomen den

väsentliga orsaken till att informanten riktade in sig på teologi. Dessutom visar

citat 21 att informantens religiösa identitet hade uppmärksammats under

mellanåret. I de två andra berättelserna fanns det liknande drag av fokus på den

religiösa identiteten vid tiden för val av studier. En informant berättade att

mänskor i hennes omgivning förväntade sig att hon skulle bli teolog och en annan

berättade att hon var med i en grupp som arbetade som hjälpledare. Två

informanter nämnde förebilder och att de själva hade ansvarsuppgifter som till

exempel att hålla andakter. De berättade även i förbifarten att de hade andra

studiealternativ. Två av de tre informanterna konstaterade att de inte sökte till

något annat än till studier i teologi. Målet för studierna var ett yrke eller en

uppgift.221
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21: Under tonårstiden var jag med i församlingens ungdomsarbete. Jag hade planer på att
bli [yrke]. Efter att jag hade blivit student [årtal] tog jag ett mellanår och [deltog i religiös
verksamhet] i [ort].
När jag följande år sökte studieplats kommer jag ihåg att jag bara sökte till ett ställe,
nämligen Teologiska fakulteten vid ...222

Figur 7: Modell av delberättelsetyp Uppgift.

Utöver delberättelserna kan det vara skäl nämna den korta

mikroberättelsetypen Kallelse. Den ingick i var sin berättelse i

delberättelsetyperna Valsituation och Fortsättning. Den var alltså inte en

självständig berättelse om hur informanten kom att välja studier utan en integrerad

del av delberättelsen. I mikroberättelserna beskrevs händelser som fick

informanterna att se behoven av kristet arbete bland en specifik grupp människor

eller i någon specifik uppgift. Informanterna identifierade ifrågavarande

arbetsuppgift som sin kallelse: ”Det var väl min ’kallelse’.”223 I berättelserna var

ordet ”kallelse” satt inom citationstecken och kombinerat med evaluerande ord

som ”väl” eller ”liksom”. På så sätt visade informanten att hon hade erfarenheter

som kunde passa in i det fenomen som i religiösa kretsar brukar uttryckas med

ordet ”kallelse”. Samtidigt ifrågasattes antingen det religiösa fenomenet eller att

de egna erfarenheterna faktiskt var det som ordet syftade på.224 Genom kallelsen

kom informanten att inrikta sig på uppgifter som passade ihop med teologiska

studier.

Eftersom indelningen i delberättelser gjordes på basis av händelseförlopp

kom de enskilda motiven för valet av teologi i skymundan. Därför gjordes en skild

analys som specifikt fokuserade på motiven för valet av teologiska studier. Först

identifierades de textavsnitt som behandlade frågan och sedan sammanfattades

innehållet i korta ordalag. Berättelsernas egna formuleringar var även de ofta

korta men inte alltid entydiga. Därför var det viktigt att utvärdera informanternas

formuleringar mot bakgrunden av deras livsberättelser och delberättelsernas

kontext. Detsamma gjordes även i nästa steg där de olika motiven grupperades
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enligt tema. Jag har undvikit att använda yrkesinriktning som motiv för valet av

teologiska studier eftersom nästa kapitel går igenom yrkesinriktningen som mål

för studierna. Läraryrket som motiv för valet av teologi var ett undantag eftersom

det inte verkade finnas något behov att motivera valet av teologi bland dem som

riktade in sig på läraryrket.

Jag fann nio sätt att formulera motivet till valet av teologi: 1) Den ledning

som informanten i valskedet eller i skrivandets stund trodde att Gud hade gett

henne.225 2) En önskan att arbeta med människor och tro.226 3) Tron var en

naturlig del av livet.227 4) En önskan att fortsätta det slags andliga engagemang

informanten tidigare hade hängett sig åt.228 5) En önskan att arbeta inom kyrkan

och underförstått på en teologtjänst.229 6) Intresse för ämnet.230 7) En önskan att

utveckla sig själv.231 8) En önskan att ha vettiga argument för att ”slippa

meningslösa debatter”.232 9) En informant angav läraryrket som motiv för

studievalet och av fem informanter som inte hade angivit ett uttalat motiv då de

valde studier nämnde två att de under studietiden hade tänkt bli lärare.233 Motiven

1, 5, 6, 7 och 8 var ganska tydliga i fråga om varför teologin upplevdes som ett

starkt studiealternativ. Motiven 2 och 3 som betonade tron kan också anses

förklara intresset för teologi eftersom teologi handlar om trosfrågor. Två av de tre

informanterna som nämnde motiv 5 betonade att andra människor hade

uppmuntrat dem att bli teolog eller att hålla tal.

De teoretiska upptäckterna från analysen av delberättelserna om

studievalet visar på betydelsen av att informanterna uppmärksammade teologi

som ett möjligt studiealternativ. En hög centralitet för identiteten som kyrkligt

aktiv bidrog till detta uppmärksammande, men det var inte den enda orsaken.

Intresset för teologin var av stor betydelse. Upplevelser av Guds ledning och aktiv

involvering i teologiska sammanhang vid tiden för studievalet gjorde att teologin

betonades. Diskussioner om kvinnors position i kristna sammanhang gav insikter

om att kvinnor kunde arbeta som teologer. Genom ingruppsband fick några

informanter uppmuntran och uppmaningar att studera teologi. Å andra sidan
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kunde ingruppsband även ge upphov till negativa affekter som i någon mån kunde

avskräcka från att inrikta sig på teologi.

 Genom aktivitet inom andlig verksamhet fick informanterna förebilder för

teologroller så att de kunde jämföra sina egna egenskaper med de egenskaper som

behövdes för rollerna och ibland även en möjlighet att pröva på provisoriska själv.

En jämförelse av delberättelserna Fortsättning och Alternativ visar på en

intressant skillnad i fråga om rollmodeller. I Fortsättning beskrevs andliga ledare

som rollmodeller, medan Alternativ-berättelserna oftare fokuserade på kontakter

till teologiestuderande. Dessutom hade informanterna i Fortsättning hunnit långt i

den socialiseringsprocess som Ibarra beskrev,234 medan informanterna i Alternativ

endast påbörjade processen genom att kategorisera sig som möjliga

teologiestuderande. Berättelsetypen Fortsättning hade stora likheter med Lehtiös

beskrivning av kvinnors väg till teologin på 1920- och 1930-talet.235

3.2. Teman från studietiden – fördröjning, påverkan och kvinnoprästfrågor

Då valet av studier var avklarat fortsatte livsberättelserna med studietiden. I några

livsberättelser fanns det information om studietiden även på andra ställen än strax

efter valet av studier i teologi.236 Längden på de textavsnitt som tog upp livsskedet

varierade från någon mening till mer än över en sida. Alla livsberättelser nämnde

studietiden i någon form, men vissa livsberättelser var verkligt fåordiga i frågan. I

de allra kortaste formuleringarna nämndes studierna i förbifarten som ett steg på

vägen till att hitta sitt yrke eller sin första arbetsplats.237 I andra korta texter

beskrevs endast ytligt hur studierna förlöpte men studietiden utgjorde en något

mer självständig del av livsberättelsen än i de livsberättelser där studierna endast

nämndes i förbifarten.238 Två tredjedelar av livsberättelserna var mer informativa

om studietiden.239

Mikroberättelser från studietiden var ofta korta och flera till antalet. De

flesta delberättelser innehöll flera teman samtidigt. Det berodde troligen på att
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studietiden var ett livsskede som hörde ihop med berättelsetrådar från andra

livsskeden. Mångfalden gjorde det svårt att hitta fungerande kärnberättelser i syfte

att skapa delberättelsetyper. Några ofta förekommande teman var kvinnopräst-

frågan, yrkesinriktning, studietiden som förberedelsetid och fördröjning av

studierna. Av dessa var det endast fördröjning av studierna som utgjorde en

egentlig delberättelsetyp. Därför analyserades materialet om studietiden dels med

hjälp av delberättelsetypen Fördröjning, dels utgående ifrån olika faktorer som

påverkade informanterna under studietiden. Slutligen gestaltas även skillnader i

inställningen till kvinnopräster vid de två teologiska fakulteterna under olika

tidsperioder.

Fördröjning som tema var mer begränsat än temat om påverkan och den

förekom endast i sex livsberättelser. I fem livsberättelser var Fördröjning temat

för hela delberättelsen och i en livsberättelse ingick den som en mikroberättelse i

delberättelsen om studietiden. Detta i kombination med att Fördröjning faktiskt

följde ett händelsemönster gjorde att temat kunde klassas som en delberättelsetyp.

I tre livsberättelser var Fördröjning kopplad till ett textavsnitt om äktenskap och

barn. Berättelsens utgångsläge var att informanten hade börjat studera teologi.

Därefter var det någonting som störde hennes studietakt.240 Informanterna

använde till exempel ord som ”fördröjde” eller ”uppehåll” för att visa vilken

mening de givit händelserna.241 Två berättelser nämnde att detta hände i början av

studierna, två skrev att det hände efter några år och två nämnde inte exakt

tidpunkt.242

Det som fördröjde studierna var relaterat till arbete, familj eller tvivel på

den egna förmågan.243 Då det störande momentet var arbete kunde det oftast

betraktas som avbrott i studierna, vilket bland annat markeras med orden ”kom

tillbaka till universitetet” och ”återupptog jag studierna”.244 Antingen var det

informanten själv som av olika orsaker – ibland nämnda, ibland inte nämnda –

började arbeta, eller så var det hennes mans arbete som på något sätt stod i vägen

för studierna. Tvivel på den egna förmågan beskrevs som en konsekvens av

kvinnoprästdiskussioner och tvivlet inverkade fördröjande genom att sänka

studiemotivationen. Om det fördröjande momentet var familjen hände det att
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informanten inte använde klart värderande ord för att markera familjens inverkan

på studierna.245

22: Men då ville jag fortsätta studierna och [namn] anhöll om förflyttning till Åbo/Hfrs för
att jag skulle kunna fortsätta.246

Efter att det störande momentet kartlagts introducerades lösningen. I fyra

berättelser där fördröjningen orsakats av arbete beskrevs först studiemotivationen

antingen som hög eller låg. I två berättelser där informantens motivation var hög

löstes situationen med att informanten och hennes man tillsammans vidtog

åtgärder som förändrade omständigheterna. Informanten i citat 22 deltog i att

möjliggöra sina studier genom att arbeta. Hur informanten fick studiemotivation

just då nämndes inte i dessa berättelser. I en berättelse där informanten hade låg

motivation förklarade hon att studierna hade börjat kännas avlägsna. De var inte

längre så viktiga för henne. Motivationen ökades med att en manlig teolog

uppmanade informanten att genomföra studierna. I det fall där fördröjningen av

studierna orsakades av tvivel på den egna förmågan ökades motivationen med en

kallelseupplevelse och en kvinnlig förebild. De två senast nämnda berättelserna

tyder på att den sociala identitet som motiverade dem att studera blev

uppmärksammad.247

De berättelseavsnitt där familjelivet förlängde studietiden kombinerades

inte med uppgifter om att studiemotivationen skulle ha påskyndat genomförandet

av studierna. Istället fortsatte berättelsen med tidpunkten för informantens examen

eller med att förändringar i familjelivet gjorde det möjligt att studera på heltid

igen. Detta sätt att berätta kunde eventuellt tyda på att informanten hade upplevt

att familjelivet behövde få ta den tid det tog eller på att moderskapet inte

upplevdes som en del av livet som kvinnlig teolog. Möjligen kunde detta tolkas

som att den identitet som informanten uppmärksammade mest under denna tid,

var identiteten som moder. Om mannen nämndes i detta sammanhang var hans

roll inte att underlätta studiemöjligheterna. Snarare tenderade hans roll i denna del

av berättelsen mer att vara en fördröjande faktor.248
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Figur 8: Modell av delberättelsetyp Fördröjning.

Det mest framträdande temat i berättelser om sammanfattas med ordet

påverkan. Till temat hörde olika faktorer som inverkade på informantens

yrkesinriktning och färdigheter under studietiden. Några påverkningsfaktorer som

nämndes var bland annat informantens erfarenheter av arbete och aktivitet under

studietiden, förebilder, människors inställning till kvinnor som teologer och

präster, informantens egna ställningstaganden i nämnda fråga och studieämnen.

Nästan alla livsberättelser innehöll information om informantens yrkesinriktning.

Det fanns endast tre berättelser där det inte förekom någon direkt hänvisning till

yrkesinriktning under studierna. I två av dessa tre berättelser var det också svårt

att med säkerhet avgöra vilket motiv informanten hade haft till studier i teologi.249

23: Studierna kompletterade jag med engagemang. Jag var med i [förenings] styrelse och
[annan förenings musikgrupp], höll söndagsskola och sjöng i kyrkokör i [ort]. Under
somrarna hade jag alltid jobb i församling.250

Av alla 27 informanter nämnde tretton att de hade samma yrkesinriktning

under hela studietiden.251 Fyra av dessa informanter nämnde att de hade arbetat

eller haft ansvarsuppgifter inom kyrkan under studietiden. Eftersom

informanterna i de fyra berättelserna hade som mål att arbeta för kyrkan, beskrevs

erfarenheten som en förberedelse för det kommande arbetslivet. Informanterna

hade även deltagit i kristna studentföreningars aktiviteter.252 Citat 23 är hämtad ur

en sådan berättelse. En sådan beskrivning kunde kanske tolkas som en utveckling

av det provisoriska självet och yrkesidentiteten. I tre av de tretton berättelserna

hade studietiden medfört att informanten även hade fått upp ögonen för andra

yrken än de som hon tidigare hade tänkt sig. I två av de tre berättelserna hade

intresset väckts i och med en möjlighet att praktisera yrket. De ursprungliga målen
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var ändå de som dominerade genom hela studietiden.253 De tretton informanternas

identifikation med yrkesgruppen höll således i sig genom hela studietiden.

24: Jag märkte ju så småningom under somrar som sommarteolog och konfirmandledare att
jag tyckte om att undervisa, att jag inte var livrädd för att hålla tal och var intresserad av att
möta olika slags människor.254

I tio berättelser nämndes inte att informanten skulle ha haft något yrke som

klart mål för studierna.255 Sju av de tio informanterna hade hittat sin

yrkesinriktning under studiernas lopp256 och beslutet mognade ofta fram mot

slutet av studietiden. I fem berättelser var det praktisk erfarenhet av ett yrke som

gjorde att informanten upptäckte att hon trivdes med yrket och ville inrikta sig på

det. En sådan berättelse citeras i citat 24. De fem informanterna nämnde att de

gillade arbetsformen och uppgifterna, men en av dem betonade speciellt

yrkesrollen.257 Med en tolkning enligt Ibarras socialisationsteori kunde arbetstiden

ses som ett tillfälle då informanterna prövade på provisoriska själv och den interna

utvärderingen var positiv.258 De två övriga av de sju som hittade en

yrkesinriktning gjorde sitt val utgående ifrån kvinnoprästdebatten eller den egna

livssituationen. Tre av de tio informanter som inte nämnde en klar yrkesinriktning

före studierna hade ännu inte gjort något yrkesval då de tagit sin grundexamen i

teologi. Av helhetsberättelsen framgick dock att de inte var helt utan idéer.

Avgörandet hade helt enkelt skjutits på framtiden.259

Erfarenheter från arbetsperioder var inte enbart positiva. En informant

hade inriktat sig på ett visst yrke och därför sökt sig till en arbetsplats för att få

praktik. Hon tyckte att det arbete hon gjorde hade låg status och inte gav

mersmak, vilket gjorde att hon inte hade någon klar yrkesinriktning då hon fick

sin examen. En annan informant nämnde i samband med en arbetspraktik att hon

hade känt av kritik mot kvinnopräster. Arbete på andra kyrkliga praktikplatser

kommenterar hon med ordet ”roligt”, men hon hade redan i ett tidigt skede av

studierna beslutat sig för att inte bli präst. Det framgick inte tydligt hur stor roll de

negativa erfarenheterna från arbetspraktiken hade i beslutet.260 Enligt en tolkning

utgående ifrån teorin om social identitet befann sig dessa informanter i ett
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livsskede där det var möjligt för dem som privatpersoner att välja mellan olika

sociala identiteter för att undvika en låg status. En tolkning enligt Ibarras teori

skulle ta fasta på att det fanns en klar motsättning mellan informanternas

uppfattning om sig själva och den roll de uppfattade att arbetet skulle kräva.

Fast en informant hade valt en yrkesinriktning behövde det inte betyda att

hon kunde tänka sig endast ett yrke efter studierna. Inriktningen kunde bestå av

flera liknande yrken och graden av beslutsamhet varierade. Även några

informanter som verkligen visste vad de ville kunde tänka sig att ändra sina

planer. Det berodde på en medvetenhet om att arbetsmarknaden var osäker.

Speciellt de informanter som hade tänkt sig en bana inom andligt arbete och som

hade studerat före kvinnopräster godkändes hade en sådan inställning. Tre

informanter ville bli präst men var inställda på att arbeta som teolog i församling

tills kvinnopräster godkändes. I materialet hade tio informanter redan från

studiernas början inriktat sig på yrken eller uppgifter inom andligt arbete. Åtta av

de tio uppgifterna gällde en tjänst som teolog i församling oberoende av om den

kallades församlingsteolog, lektor eller präst. Fyra informanter som inte hade

angivit yrkesinriktning från början valde att forska. Två informanter beslöt sig

under studietiden för att bli präster.261

De vanligaste delberättelsetyperna om studieval för informanter som

uppgett samma yrkesinriktning under hela studietiden var Fortsättning262 och

Uppgift263. De var sådana delberättelsetyper där informanten redan från början av

studietiden visste var hon ville arbeta eller vad hon ville arbeta med. Även bland

berättelsetyperna Valsituation264 och Prästfrågan265 fanns det informanter med

samma yrkesinriktning under hela studietiden. Bland dem som inte hade en klar

yrkesinriktning under hela studietiden var de vanligaste delberättelsetyperna om

studieval Alternativ266 och Intresse267. De två berättelsetyperna betonade inte

yrkesidentitet, vilket innebar att informanterna blev tvungna att söka en

yrkesidentitet under studietiden.268 De vanligaste motiven till teologiska studier

                                                                                                                                                              
260 B3, B19.
261 På grund av konfidentialiteten har jag här låtit bli att skriva ut hänvisningar.
262 B7, B17, B20.
263 B5, B15, B25.
264 B4, B21.
265 B12, B13.
266 B10, B18, B19, B24.
267 B8, B9, B24, B27.
268 I kapitel 3.1. nämndes att Alternativ var en delberättelsetyp där informanterna blev tvungna att
byta inriktning för studierna. Därför kunde det förklara att de inte hade en klar uppfattning om det
yrke studierna skulle leda till.
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för dem med orubbad yrkesinriktning var en önskan att arbeta med människor och

tro269, en önskan att arbeta inom kyrkan270 samt en önskan att bli lärare271. Bland

dem som inte hela tiden visste vad de ville arbeta med var de vanligaste motiven

ledning272, intresse för ämnet273 och självutveckling274.

I tio livsberättelser nämnde informanterna om teologer som fungerat som

förebilder för dem.275 Jag hittade fyra huvudsakliga typer av förebilder. Två typer

av förebilder gav informanten en uppfattning om yrkesgruppens identitet. Genom

kontakt med teologer i andliga uppgifter kunde informanten få inblick i vad en

teologtjänst gick ut på och samtidigt pejla sina egna möjligheter att välja yrket.

Det var informanter som studerat före de första kvinnoprästvigningarna 1988 som

tog upp förebilder ur den synvinkeln.276 Förebilder kunde även vara kvinnliga och

manliga teologer som informanten såg upp till eller någon som försåg henne med

praktiska, mer detaljerade modeller för yrkesutövning. Två informanter noterade

att sådana kvinnliga förebilder saknades, medan en berättade om vikten av att ha

en kvinnlig sådan.277 Dessa förebilder utgjorde rollmodeller enligt Ibarras teori.278

Joy Charlton fann liknande behov av kvinnor som förebilder hos studerande som

sedan blev de första kvinnliga pastorerna i sina trossamfund.279

Den typ av förebild som oftast nämndes bestod av äldre teologer som gav

informanterna stöd under studietiden och därför betydde mycket för

informanterna. Det kunde handla om män som stödde kvinnors rättigheter i

allmänhet, men även om personer som hade en personlig kontakt med

informanten och som gav hjälp och stöd.280 Den fjärde förebildstypen bestod av

lärare eller andra auktoriteter som gav informanten förtroende att utföra någon

uppgift. Detta gav informanten självförtroende och var på så vis en form av

uppmuntran.281 Dessa två typer av förebilder uppmuntrade informantens egen

teologidentitet genom möjlighet till att pröva på provisoriska själv, genom att
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bidra med extern utvärdering och genom att fungera som en slags motvikt till

stereotypshot.

25: Jag lät inte uttalandena påverka mig men var också kyrkligt oerfaren och förstod inte att
det kunde betyda svårigheter i församlingslivet.282

Den inverkan kvinnoprästdiskussionerna hade på informanterna under

studietiden varierade från att ge näring till tanken på att själv bli präst till att få

informanten att välja något annat yrke än prästyrket. Åtta av de tretton

berättelserna om orubbad yrkesinriktning tog upp andra människors inställning till

kvinnor som präster. Frågan hade inte inverkat negativt på den yrkesinriktning

informanterna ursprungligen hade tänkt sig. Det fanns olika orsaker till detta. Fyra

av dem stördes inte eftersom de inte direkt hade planerat att bli präst. En

informant nämnde att det inte fanns något motstånd till kvinnopräster på

fakulteten under hennes studietid och de tre övriga hade inte låtit sig påverkas av

motståndarnas åsikter. Citat 25 är ett exempel på detta. Två av dessa tre var

övertygade om att kvinnor var minst lika skickade för prästjobb som män.283

Däremot inverkade motståndet till kvinnopräster negativt på två informanters

motivation att utforska kyrkliga yrkesalternativ vid sidan av den ursprungliga

inriktningen.284

26: Tanken på att bli präst var inte särskilt stark hos mig. Visst var jag mitt i diskussionens
centrum men dess intensivaste hetta gick mig förbi.285

27: Under de heta kvinnoprästdebattåren tvivlade jag aldrig på om det var rätt att införa
kvinnliga präster, medan jag många gånger var osäker på om jag verkligen skulle bli
präst.286

Sju informanter som inte nämnde en klar yrkesinriktning före studierna

kommenterade kvinnoprästdiskussionen. Om informanten, liksom i citat 26, inte

beskrev en uttrycklig önskan att bli präst inverkade kvinnoprästfrågorna inte på

hennes yrkesval. Om informanten däremot önskade bli präst hade fenomenet olika

effekt. Två informanter hade tvekat att bli präst eftersom de hade blivit

särbehandlade på grund av sitt kön under studietiden. Särbehandlingen inträffade

under praktiska övningar. De två informanterna hade även blivit illa berörda av

negativa inställningar till kvinnopräster. Citat 27 är hämtat ur en sådan berättelse.
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Två andra informanter hade inte påverkats i negativ riktning och de nämnde inga

erfarenheter av diskriminering. Informanten i citat 28 hade i och med

kvinnoprästdiskussionen fått motivation till att bli präst.287

28: Det är möjligt att den upplevelsen bidrog till att tanken på prästvigning ev. [sic!] En
gång i framtiden alltid levde mer eller mindre medvetet på ett naturligt sätt inom mig.288

Informanternas beskrivning av sina erfarenheter av motstånd till

kvinnopräster varierade märkbart utgående från var och när de hade studerat.

Bland de informanter som studerat i Helsingfors nämnde två informanter om

händelser där en lärare eller professor särbehandlat kvinnliga studerande. Detta

hände före kvinnor fick rätt att bli präster. Under 1960-talet fanns där till exempel

professorer som var öppet mot kvinnliga präster och kvinnliga teologiestuderande

uppmanades söka sig till någon ungdomsledarutbildning. En informant som

studerat på 1980-talet nämnde att hennes lärare i de praktiska övningarna inte

hade tillåtit kvinnliga studerande att öva liturgiska uppgifter. Informanter som

studerat i Helsingfors på 1990-talet nämnde inte dylika händelser. En av dem

berättade istället att fakulteten var stor och att det därför fanns plats för olika

åsikter. Hon upplevde stämningen som tolerant.289

Två informanter nämnde att det fanns få svenskspråkiga

teologiestuderande i Helsingfors under deras studietid och att de umgicks mycket.

Under dessa tillfällen blev informanterna bekanta med företrädare för olika åsikter

i kvinnoprästfrågan. En av dessa informanter hade blivit beklämd av

kvinnoprästdiskussionen i allmänhet eftersom det för andra människor var fråga

om en abstraktion, medan det för henne handlade om hennes konkreta

möjligheter. Det ledde till att hon gick igenom en slags identitetskris och tillfälligt

tappade sin motivation att avsluta studierna. En annan informant uppgav att hon

aldrig skrämts av krav som ställs på en präst. Hon hade inte heller tvivlat på att

hon som kvinna kunde vara präst.290

Bland dem som studerat vid Åbo Akademi nämndes mest positiva attityder

till kvinnopräster före 1970-talet. En informant skrev att de studerande antog att

man i Finland snart skulle följa Svenska kyrkans exempel och införa

kvinnopräster. Hon och en annan informant nämnde en professor som stödde de
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kvinnliga studerandena. En informant ändrade åsikt om kvinnopräster under

studietiden. Hon skrev att hon inte var säker på varför hennes inställning

förändrades. Hennes egen gissning var att kvinnoprästvigningarna i Sverige hade

varit en bidragande orsak och att hon eventuellt hade börjat se det mer som en

fråga om jämställdhet. En annan informant berättade om teologiska upptäckter

angående Bibelns utsagor om kvinnors roller.291

29: Diskussionen om kvinnliga präster var igång, och många teologiska dispyter
och strider var aktuella i Åbo. De störde mig inte så värst men hjälpte mig istället
att bli mera klar i min trosuppfattning.292

Citat 29 visar hur sättet att skriva om kvinnoprästfrågan förändrades då

informanterna beskrev situationen i Åbo från och med 1970-talet till slutet av

1980-talet. Fyra informanter berättade att diskussionen om kvinnliga präster var i

full gång. I övriga delar av deras berättelser framgår att de inte just då var

inriktade på att bli präst. Två av dem menade att diskussionerna visserligen var

nyttiga med tanke på att formulera ett ställningstagande, men de och en annan

informant menade att frågan inte var någonting väldigt centralt för dem. Den

fjärde berättade att hon inte tog ställning utan hellre drog sig ur det hon upplevde

som en jobbig diskussion.293

Det som informanterna berättade om kvinnors situation vid teologiska

fakulteten i Åbo från och med 1990-talet och in på det nya årtusendet handlade

mest om sådant som inte upplevdes så positivt. Lärarna beskrevs i allmänhet både

som uppmuntrande och stödjande, men några var mot kvinnliga präster. En av

informanterna ansåg att de kvinnliga studerande kände av dessa lärares negativa

inställning. En annan informant förklarade att lärarna var korrekta när det gällde

undervisningen men hon nämnde också ett undantag. En lärare var negativt

inställd till kvinnliga präster och hans beteende resulterade i att kvinnor som öppet

hade talat om att de tänkte bli präst grät under hans lektioner. Andra föll bara av

hans kurser. Två informanter nämnde att det var en brist att det inte fanns någon

kvinnlig professor på fakulteten som stöd och förebild för de kvinnliga

studerandena. De saknade också kvinnor på andra ordinarie tjänster i fakulteten.294

Några av dem som hade studerat i Åbo ansåg att motståndet mot kvinnliga

präster hade hårdnat. En informant uttryckte sin oro för andra studerandes
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konservativa åsikter mot kvinnliga präster. Hon menade att sådana åsikter fanns

både bland unga män och unga kvinnor. En informant berättade om en ny våg av

kvinnoprästmotståndare bland dem som studerande teologi vid Åbo Akademi. De

gick aktivt ut med sin ståndpunkt. Några elever hade vägrat att delta i praktiska

övningar där en kvinna var liturg. En annan informant tog upp en situation där

hon menade att en studiekamrat hade försökt övertyga henne om att kvinnans

uppgift ”är att stå vid spisen och sköta hem och man”.295

Ovanstående bild av inställningen till kvinnliga präster vid de teologiska

fakulteterna i Helsingfors Universitet och Åbo Akademi är en sammanställning av

information från 17 livsberättelser.296 Eftersom berättelsernas antal är så litet ska

man inte utgå från att resultaten är statistiskt tillförlitliga. Icke desto mindre är

bilden intressant då den tyder på att fakulteterna har utvecklats i olika riktning

under åren. Enligt ovanstående information skulle informanter som studerat i

Helsingfors ha stött på allt mindre kvinnoprästmotstånd under årens lopp, medan

det blivit allt vanligare att informanter från fakulteten i Åbo har fått erfara mer

och mer kvinnoprästmotstånd. Det är inte möjligt att här dra några slutsatser om

den objektiva verkligheten bakom den uppskisserade bilden. Frågan kunde utgöra

ett ämne för framtida forskning.

De regionala skillnaderna mellan informanterna pekade också på en

intressant trend. Sju av nio informanter med erfarenheter av studier i Helsingfors

hade senare blivit präster, medan endast åtta av tjugoen informanter som studerat

vid Åbo Akademi hade blivit prästvigda.297 Det är inte befogat att på basis av

denna information anta att kvinnliga studerande från Åbo Akademi mer sällan blir

prästvigda än studerande från Helsingfors Universitet eftersom materialet inte är

statistiskt tillförlitligt. Dessutom påverkades statistiken av att fördelningen av

österbottningar och andra finlandssvenskar bland informanterna var sådan att

nästan alla österbottningar hade studerat i Åbo. Tre av fjorton informanter som

hade bott i Österbotten före studierna var präster. Motsvarande siffror för dem

som före studierna bott i södra Finland var nio av tio.298 I framtida forskning vore

det intressant att granska hur uppväxt- och studieort inverkar på kvinnliga

teologers önskan att bli präster.
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4. ARBETSLIVET

4.1. Karriärens intrig – status och inriktning

4.1.1. Delberättelsetyperna Förändring och Moderskap

Då informanterna beskrev sina arbetsliv ökade berättelsernas mångfald. I tidigare

kapitel nämndes att några av berättelserna först tog upp hur informanten gjorde

sina val av yrken och arbetsplatser för att sedan redogöra för sina erfarenheter från

arbetslivet i ett mer tematiskt än berättelseinriktat textavsnitt efter själva

berättelsedelen. Andra informanter berättade om sina erfarenheter i samband med

de olika skedena i karriären. Berättelser från arbetslivet var olika beroende av

informantens erfarenheter, delberättelsens placering i livssberättelsen, antal

arbetsplatser och vilka arbetsplatser informanterna hade arbetat på. Därför läggs

tonvikten här på hur informanterna beskrev arbetslivets yttre ramar. De yttre

ramarna är en översikt av karriären och handlar om hur informanterna beskrev

vägen till arbetsplats och tjänst. Materialet kunde indelas i fem delberättelsetyper:

Förändring, moderskap, Arbetsplatsen, Strävan och Byte. I kapitel 4.2 beskrivs

sedan olika teman som tagits upp i slutet av helhetsberättelsen och i själva

delberättelsen om arbetslivet. 

En av de berättelsetyper som behandlade informanternas yrkesliv tog fasta

på hur arbetet som kvinnlig teolog inom kyrkan förändrades. I delberättelsetypen

beskrevs det egna arbetslivet, men genom de egna erfarenheterna målade

informanterna upp de kvinnliga teologernas arbetsförhållanden i ett nästan

historiskt perspektiv. Det egna och det gemensamma beskrevs samtidigt.

Informanterna hade, medvetet eller omedvetet, valt att ta fram sådana egna

erfarenheter som illustrerade den kvinnliga teologens väg in i kyrkans ämbete. De

använde orden ”vi” eller ”oss” och syftade då på grupper av kvinnliga teologer

inom kyrkan. Tonvikten lades speciellt vid vändpunkter så som införandet av

lektorsämbetet eller de första prästvigningarna av kvinnor i Finland.299

Informanterna beskrev alltså hur deras grupps status förändrades. Därför

uppmärksammades inte informanternas byte av arbetsplats med mer än ett
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konstaterande i fem av sex fall.300 De förändringar som rörde gruppen var

viktigare än de som gällde individen.

Av de informanter som hade skrivit denna typ av delberättelse hörde två

till den äldre generationen och två till den mellersta generationen. Två av

livsberättelserna som innehöll Förändring hade inte alls skrivit om studievalet och

de två andra hade antingen betonat intresset för studieämnet eller uppväxtåren.

Tre livssberättelser som innehöll delberättelsetyp Förändring hade behandlat

studietiden väldigt fåordigt. En fjärde berättelse hade beskrivit tiden före

arbetslivet mer ingående. Övergången från studier till arbetslivet beskrevs i två

berättelser som en situation där informanten blev erbjuden sitt första arbete. En

tredje berättelse nämnde bara att informanten började sin tjänstgöring medan den

fjärde informanten tog kontakt med sin arbetsgivare och valde arbetsplatsen själv.

Informanter som skrev denna typ av delberättelse hade haft minst två olika

arbetsplatser.301

30: ... om det skulle finnas någon tjänst för mig visste jag inte (...) Jag blev erbjuden den
tjänsten och tog tacksamt emot den.302

31: I regel tilldelades den kvinnliga teologen i församlingstjänst på [årtionde]
ansvaret för barn och ungdomsarbetet samt. [sic!] ev. ett traditionellt kvinnoarbete. Så blev
det också för mig i [församling]...303

Informanterna beskrev först den sociala ställning de hade som kvinnliga

teologer då de började arbeta. De gjorde det genom att berätta om fördelningen av

arbetsuppgifter och andra omständigheter som orsakades av att informanten var en

kvinnlig teolog och inte en manlig teolog. Citaten 30-31 visar exempel på sådana

omständigheter. Dels var det under vissa perioder inte säkert att det fanns arbete

för en kvinnlig teolog, dels hade kvinnliga teologer ibland andra arbetsuppgifter

och bemöttes annorlunda än manliga teologer. Att informanterna berättade om det

visar att de i skrivandets stund insåg att ordningen inte var självklar då situationen

hade förändrats sedan dess. De arbetsomständigheter som var specifika för

arbetsplatsen relaterades till kvinnliga teologers förhållanden i allmänhet under

den tidsperiod som berättelsen handlade om.304 Tre informanter illustrerade dessa
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förhållanden genom att beskriva församlingsbornas eller kollegernas sätt att

bemöta informanten.305 Citat 32 är ett exempel på detta.

32: Motstånd kan jag inte kalla inställningen i [församling], det handlar mer om inrotade
tankesätt.306

Därefter berättades hur något av kyrkans beslut gällande de kvinnliga

teologernas ställning inverkade på informanternas arbetsförhållanden.

Informanterna berättade dels om sin nya arbetsbild, dels nämnde de kollegers eller

församlingsbors reaktioner på deras förändrade roll. Informanterna tog fasta på

minst en av följande aspekter: uppgifterna, erkännande i arbetet, rättigheter och

graden av stöd från kolleger.307 Arbetsuppgifternas beskrivning preciserades i och

med lektorsämbetets utveckling. Samtidigt ökade även graden av erkännande.

Detta märktes bland annat på lektorsdräkten, titeln, välsignelseakten och

installationen till arbetet.308 En informant tyckte att det var bristande logik i

reformen av lektorsämbetet att lektorer kunde dela ut nattvarden på sjukhus men

inte i gudstjänsten. För henne verkade frågan om kvinnliga teologers rättigheter

lösas först efter att de tilläts vara präster.309 I och med en eventuell prästvigning

skiftade fokuset från rättigheter till hur kvinnliga präster mottogs av allmänheten,

bland enskilda individer, bland församlingsbor, bland kolleger och från stiftets

ledning.310

33: Under de första åren med kvinnliga präster var stödet från andra kvinnliga teologer
särskilt viktigt för mig.311

34: Hittills har människor varit mot kvinnan som präst och det kommer många att vara
också i fortsättningen, men nu gör jag den tjänst kyrkan har befullmäktigat mig till.312

I berättelserna nämndes sådant som stödde informanten genom tiden av

förändring. Det kunde handla om engagemang i kvinnogrupper som i citat 33 eller

att det fanns personer i kyrkans ledning som stödde kvinnornas rätt till sina nya

roller som i citat 34. Oftast beskrev informanterna församlingsmedlemmars,

kvinnoorganisationers, allmänhetens och biskopars handlande som ett stöd.313 Ett

undantag var i början av eran med kvinnliga präster då ett helhjärtat stöd från
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stiftets ledning och domkapitel saknades. Allt var nytt och osäkert. En del

privatpersoner och vissa kolleger var öppet negativa, medan andra kolleger inte

vågade ta något öppet ställningstagande.314 Berättelserna följde därefter upp hur

situationen stabiliseras. I två berättelser gjordes detta rent konkret genom att

jämföra den dåvarande situationen med situationen några år senare. Tre berättelser

indikerade att situationen hade stabiliserats på ett relativt tillfredsställande sätt.

Samtidigt nämnde alla fyra berättelser också att det fanns saker som ännu inte var

helt som de skulle. Citat 35 visar exempel på en sådan sak.315

35: Som pensionerade får lektorerna hålla titeln, men inte dräkten.316

Delberättelsetyp Förändring beskrev alltså en situation där en av informanternas

sociala identiteter bytte status. Utgångspunkten var sådan att de kvinnliga

teologerna hade en annan social ställning än de manliga teologerna. Informanterna

gick in i nya uppgifter i den takt det tilläts dem och informanterna uppfattade

kyrkans beslut som en positions- och statusförbättring. Förbättringen var dock inte

färdig och det fanns ännu sådana områden där de kvinnliga teologerna inte hade

samma sociala ställning som deras manliga kolleger. Informanterna uttryckte en

frustration över att allt inte ännu var som de upplevde att det borde vara. I

berättelserna syntes också att övergångsprocessen inte var smärtfri. Dels krävdes

en anpassningsförmåga och dels stötte vissa informanter på motstånd i samband

med att kvinnliga präster infördes. Därför var det viktigt med stöd från kyrkans

ledning som hade ansvar för ordningen. Andra representanter för den egna

gruppen var en viktig kraftkälla. Efter en tid hade den nya ordningen blivit

normaltillstånd och var därför mindre laddad för både informanter och andra

människor.317

I detta sammanhang kan det vara intressant att betrakta hur informanterna

i hela materialet beskrev kvinnliga teologers insatser för att förändra de kvinnliga

teologernas status. Fem informanter berättade att de hade hört till någon form av

kvinnogrupp.318 Tre informanter berättade om kvinnliga teologer som hade

uppmuntrat dem.319 Sju informanter tog fasta på att de hade vågat gå in i
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yrkesroller som inte hade innehafts av kvinnor förut och sex informanter tog upp

det faktum att deras närvaro och sätt att arbeta tänjde på gränserna för människors

uppfattningar om kvinnoroller eller arbetsrollen. Kombinationen av kvinnoroller

och arbetsroller väckte uppmärksamhet.320 Vidare berättade några informanter att

de själva eller andra kvinnliga teologer hade haft samtal med sina förmän om sina

rättigheter, att de hade diskuterat eller talat för kvinnors rättigheter eller att de

hade kunnat främja kvinnors rättigheter utifrån en ledarposition.321

Figur 9: Modell av delberättelsetyp Förändring.

En annan delberättelsetyp kretsade kring moderskapets inverkan på

karriären. De två informanter som skrivit delberättelsetyp Moderskap berättade

tidigare i livsberättelsen om tiden både före och under studierna. Båda hade valt

teologi av intresse för ämnet och även om kvinnoprästdiskussionen var långt ifrån

främmande var den inte häller så brännande för dem personligen. Det kanske inte

var så underligt med tanke på att ingendera var klart inriktad på att bli präst. Efter

att studierna var avslutade tog familjelivet en stor del av deras tid. Därför var de

länge utan någon fast tjänst. En av de två informanterna menade att detta hade

försämrat hennes möjligheter på arbetsmarknaden. Den andra berättade att andra

människor hade uppfattat hennes moderskap i konflikt med hennes yrkesliv. Själv

delade hon denna uppfattning eftersom hon utan en långvarig tjänst hade mist

flera möjligheter till fortbildning.322

36: Den första kontakten med yrket blev inte särskilt långvarigt.323

47: I något skede hörde jag mig för om arbete inom [arbetsgivare], men det fanns inte något
att få som jag kunde ta mot...324

                                                          
320 B2, B3, B7, B11, B12, B13, B16, B17, B21, B25.
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beskrivning av underpriviligierat utgångsläge

kyrkans beslut gällande kvinnliga teologers nya position

glädje över framsteg och beskrivning av fortsatta missförhållanden

stöd och brist på stöd under övergångsprocessen

den nya positionen hade blivit normalläge
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38: Nu just betyder familjen, arbetsuppgifterna och arbetskamraterna särskilt mycket för
mig. I arbetet har jag en social miljö som jag trivs i, här är folk uppmärksamma, kultiverade
och snälla.325

39: Sist och slutligen har det varit både positivt och negativt, men att få vara hemma med
barnen har varit och är det viktigaste.326

Arbete utanför hemmet var till en början begränsat till korta perioder eller

till endast delvis betalda uppgifter. I båda delberättelserna ingick beskrivningar av

situationer där informanten var inbegripen i diskussioner om en eventuell

anställning. Citat 37 är inledningen till en sådan berättelse. Diskussionspartnern

visade bristande förståelse för informanternas situation. Detta försatte

informanterna i en sårbar position. Till slut hade informanterna dock hittat ett

sådant arbete som passade deras livssituation. De fick ägna sig åt sitt intresse utan

att kompromissa med den tid som familjen behövde samtidigt som de lyfte lön.

Informanterna upplevde att de hade fått ett gott mottagande på arbetsplatsen och

att arbetet var givande, vilket framgår av citat 38. Även om moderskapet hade

orsakat vissa besvär med tanke på karriären uttryckte båda en viss tillfredsställelse

över att livet hade blivit som det blev. Båda informanterna var nöjda över att ha

varit hemma då barnen var små. Detta uttrycks i citat 39. Dessutom hade perioder

av sysselsättning utanför hemmet varit givande.327

Även i andra livsberättelser nämndes moderskap och dess inverkan på

karriären. I dem behandlades moderskapet dock fåordigt och inte som ett

genomgående tema i delberättelsen. I sådana berättelser togs temat upp på två

olika sätt. Några nämnde bara kort att de hade varit mammalediga och eventuellt

hur länge de hade arbetat före det hände. De informanter som tillhörde den äldre

generationen följde ett annat mönster för sin berättelse. Två av dem berättade att

de inte på allvar hade sökt någon tjänst under den tid som barnen var små.

Moderskapet avbröt början av karriären. När barnen blivit äldre började

informantens karriär i sakta mak ta fart igen.328

Figur 10: Modell av den äldsta generationens mikroberättelser om moderskap.
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moderskapet och en flyttning avbröt karriären

medan barnen var små sökte informanten inte någon tjänst på allvar

då barnen blev äldre började informantens karriär formas allt mer
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Skillnaden mellan delberättelsetypen och mikroberättelser om

moderskapet är intressant ur en teoretisk synvinkel. Mikroberättelserna

behandlade moderskapet som en period i livet då informanten var hemma, medan

delberättelserna betonade moderskapets inverkan på hela karriären.

Delberättelsetypen betonade också svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknaden

vilket inte var tydligt framträdande i de andra berättelserna om moderskap.

Svårigheter att få en fast tjänst gjorde att moderskapet inverkade på hela karriären.

Den sociala identiteten som mor uppmärksammades då delberättelsetypens

informanter skulle beskriva sitt liv ur den sociala identiteten ”kvinnlig teolog”,

eftersom moderskapet utgjorde karriärens kontext. För mikroberättelsernas

författare var det lättare att göra en åtskillnad mellan arbetslivet och

moderskapet.329 Denna åtskillnad är vanlig i det moderna samhället där man

brukar tänka i termer av ”privat” och ”offentlig”. Moderskapet klassas då inte som

arbete eftersom det inte är offentligt.330

Figur 11: Modell av delberättelsetyp Moderskap.

4.1.2. Tre varianter av delberättelsetyp Arbetsplatsen

I en delberättelsetyp hade informanten i regel hittat sin arbetsplats inom ett år efter

att hon hade avklarat sina studier. Sedan hade denna arbetsplats blivit permanent

och delberättelsen kretsade kring denna arbetsplats. Därför kallas

delberättelsetypen ”Arbetsplatsen”. Strukturen i delberättelserna var i allmänhet

sådan att de innehöll en mikroberättelse om hur informanten hade hittat till

arbetsplatsen och en om hur det hade varit att arbeta där. Dessutom ingick en
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330 Simonton 1998, 261-263.

familjelivet krävde tid och förhindrade fast anställning efter examen

bristande förståelse för informantens situation och arbetslöshet

informanten innehade snuttjobb

informanten hade hittat en tjänst som passade hennes behov

informanten var glad över att ha fått vara hemma med barnen då de var små, över bisysslorna
och över det fungerande arbetet
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tematisk diskussion om de kvinnliga teologernas situation eller den egna

situationen som kvinnlig teolog.331

Det fanns olika varianter av delberättelsetyp Arbetsplatsen. Varianterna

hade stora likheter, men de skilde sig i sättet att beskriva övergången från

berättelse om studier till berättelse där arbetslivet behandlades, i sättet att beskriva

arbetslivet samt i de teman som behandlades i diskussionsavsnitten. De fick namn

enligt atmosfären i beskrivningen av övergången till arbetslivet och kallades

således: Konstaterande, Avståndstagande och Ömsesidighet. Sju av de tolv

informanterna tillhörde den yngsta generationen vilket inte är förvånande med

tanke på att många av de yngre hade kortare erfarenhet av arbetslivet som färdig

teolog och därför inte hade hunnit ha så många arbetsplatser.

Några av delberättelserna avvek från den ovan beskrivna mallen för

delberättelsetyp Arbetsplatsen. En delberättelse i denna delberättelsetyp hade

väldigt stora likheter med delberättelsetyp Förändring, eftersom informanten

upprepade gånger bytte tjänst inom samma arbetsplats. Fyra delberättelser avvek

från den beskrivna mallen eftersom informanterna hade haft fler än en arbetsplats

och inte alltid hade fått sin arbetsplats inom ett år efter slutexamen. Dessa

berättelser räknas till delberättelsetyp Arbetsplatsen för att deras struktur liknade

delberättelsetypens struktur. Istället för vägen till arbetsplatsen beskrevs snarare

vägen till yrket. Informanterna räknade endast upp var de hade arbetat, vilket

gjorde att byten av arbetsplatser inte fick stor uppmärksamhet. Två delberättelser

saknade mikroberättelser om vägen till arbetsplatsen, men liknade annars

delberättelsetypen.332

I Konstaterande skedde övergången från sekvensen om studietid till

arbetsliv odramatiskt, vilket kan observeras i citat 40. Informanterna konstaterade

att de började arbeta i ett visst yrke eller på en viss arbetsplats. Detta

konstaterande fungerade som en inledning eller orienterande del i berättelsen om

yrkeslivet. Liksom i citatet ovan använde fyra av de fem informanterna passiv

verbform då de markerade övergången till arbetslivet. Informanterna nämnde inte

hur de hade kommit till ifrågavarande arbetsplats.333 Yrkesvalet kunde

kommenteras med några rader text, men inte heller det föranledde någon

dramatik.334 Bristen på dramatik kring yrkesvalet kunde ha orsakats av att
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informanterna hade behandlat yrkesvalet i ett tidigare skede av livsberättelsen och

av att konstaterandet var början på en ny berättelsesekvens. Ibland hade yrkesvalet

skett före studietiden ibland skedde det under studietiden.335

40: Sedan [årtal] till dagsdato har jag varit anställd av [arbetsgivare]. Jag har under hela
tiden arbetat som...336

Informanterna i Konstaterande beskrev sin arbetshistoria i korta ordalag.

Textavsnitten var habituella narrativ vilket innebar att de handlade om vad som

brukade hända under en längre tidsperiod.337 Därefter följde en eventuell

utläggning om arbetsuppgifter i tjänsten och trivselfaktorer. Två informanter tog

upp arbetets kreativitet och tre nämnde det positiva med människor de arbetade

med338. Informanterna arbetade oftast inom det yrkesområde de hade riktat in sig

på.339 De diskuterade dessutom hur deras kön hade inverkat på deras roll som

teolog eller präst. En livsberättelse avslutades i detta skede för att informanten

menade att hon inte kunde tillföra information om hur det var att arbeta som

kvinnlig teolog i kyrkan. De teman som togs upp i denna grupp av

delberättelsetyp Arbetsplatsen behandlade stöd och svårigheter som kvinnlig

teolog.340

Figur 12: Modell av delberättelsetyp Arbetsplatsen Konstaterande.

I Avståndstagande behandlades yrkesvalet och den första arbetsplatsen

som en avslutning av berättelsen om studietiden. Det var i och för sig inte

förvånande med tanke på att alla tre informanter i denna grupp arbetade med

forskning av något slag.341 Arbetsmiljön var därför inte så olik studiemiljön.342

Erfarenheter från tiden före arbetslivet inverkade på informantens yrkesinriktning.

Alla tre informanter nämnde erfarenheter av konservativa attityder i den
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inledande kommentar om att informanten hade kommit till en arbetsplats

(utläggning om arbetsuppgifter och trivselfaktorer)

tematiskt avsnitt om stöd och svårigheter som kvinnlig teolog
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församling de hade vistats i under ungdomen. De tog i varierande grad avstånd

från sådana attityder. Informanterna berättade också om kvinnoprästmotstånd som

de lade märke till under studietiden. Motståndet kunde komma från

studiekamrater eller från någon församling. Endast en informant nämnde att

kvinnoprästmotståndet direkt inverkade på hennes yrkesval.343 Informanternas

avståndstagande till besvärande attityder i församling och studier kunde ha

inverkat negativt på deras sociala identifikation med kyrkan. Två informanter

nämnde sådana konsekvenser. En av dem beskrev hur hon varit orolig för att

kyrkan skulle ”vända sig emot” henne.344

Då informanterna beskrev hur de hade kommit att arbeta med forskning

använde två av dem ord som indikerar ett aktivt agerande. De ”ansökte” eller

”skrev in sig”. Därefter beskrevs hur informanterna upplevde den nya

arbetssituationen som de i det stora hela uppfattade som positiv. Intressant nog

poängterade informanterna sitt ställningstagande i förhållande till arbete inom

kyrkan eller som präst. De förklarade att det åtminstone inte för tillfället var ett

alternativ. Att informanterna nämnde kyrkan som alternativ arbetsplats kunde

förklaras med formuleringen i brevet med förfrågan om att skriva en

livsberättelse. Dels betonades kvinnoprästfrågan i brevet, dels nämnde det att ett

av forskningens intresseområden var kvinnliga teologers relation till Borgå stift.

Informanterna beskrev denna relation i samband med att de diskuterade

möjligheten att själva arbeta i församling. Till slut diskuterades informanternas

situation som kvinnlig teolog. Det som alla tre tog fasta på var konservativa

attityder mot kvinnor som teologer och en informant nämnde även brist på

kvinnliga förebilder inom det egna yrkesområdet.345

Figur 13: Modell över delberättelse Arbetsplatsen Avståndstagande.
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informanten hade mött besvärande attityder som de tog avstånd ifrån

informanten sökte sig aktivt till sin arbetsplats som upplevdes positiv

informanten nämnde att det inte kändes aktuellt att arbeta inom kyrkan

informanten diskuterade konservativa attityder mot kvinnor som teologer
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I Ömsesidighet påbörjades berättelsen om arbetslivet redan under

studietiden och oftast i slutet av studierna. Berättelsen var dock klart avskild från

berättelsen om studietiden. Informanterna berättade om en situation där de blev

erbjudna arbete. Denna situation var oftast konkret, men i ett fall handlade den om

att informanten funderade på om hon skulle bli präst eftersom hon hade upplevt

att Gud hade lett henne att bli teolog.346 Gemensamt för alla berättelser i denna

grupp var att informanterna inte önskade ta emot tjänsten. Det berodde antingen

på att de inte gillade tjänsten, på att de ville slutföra studierna först eller på att de

hade mer lockande alternativ i sikte. Sedan tog de enskilda berättelserna upp olika

händelser, men informanterna hittade slutligen ett arbete som de verkligen trivdes

med. Informanterna hade antingen kontaktats av arbetsplatsen eller arbetat där

tidigare, vilket betyder att de redan hade hunnit fundera över om de hade de

egenskaper som behövdes för tjänsten. De tog själva initiativ genom att söka

tjänsten. På så vis beskrevs valet som ett resultat av aktivitet från både

arbetsgivares och arbetstagares sida, vilket citat 41 indikerar.347

41: Jag ville gärna tillbaka till [arbetsplats] och antagligen ville [arbetsplats] ha mig.348

Därefter följde en sekvens där informanterna berättade varför de trivdes på

arbetsplatsen samt beskrev arbetsuppgifterna och hur arbetslivet sedan fortsatte på

arbetsplatsen. Ordningsföljden var inte nödvändigtvis den nyss nämnda och något

eller några av de tre nämnda aspekterna var mer explicit än andra. En vanlig orsak

till att informanterna trivdes i arbetet var att de gillade arbetsuppgifterna.349 Tre

informanter fick arbeta med det de hade tänkt sig då de skulle välja studier. I

positiva ordalag nämndes också möjligheten att växa och att informanterna fick

vara i kontakt med människor. Under arbetslivet utvecklades den egna

yrkesfärdigheten.350 I tre delberättelser av fyra handlade milstolparna i det

fortsatta arbetslivet om att göra sig kompetent så att det var möjligt att inneha

tjänsten som ordinarie tjänsteman. Två berättelser nämnde också att tjänstens

utformning förändrades under tiden på arbetsplatsen. I den ena av dessa

berättelser verkade det som om tjänsten förändrades för att passa informantens
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behov och i den andra verkade det sannolikt att förändringen uppstod ur ett

praktiskt behov på arbetsplatsen.351

Sedan följde en mer tematisk sekvens som kunde handla om yrkesrollen,

om yrkesidentiteten, om hur informanterna hade blivit bemötta som kvinnliga

teologer eller om informanternas relation till Borgå stift. Slutligen gjordes en

sammanfattning av hur arbetslivet hade varit. Alla fyra delberättelser slutade med

att informanterna tog fram det positiva i livet som kvinnlig teolog.352 Livet som

kvinnlig teolog beskrevs med ord som ”intressant” och ”stimulerande”.353 Två

informanter nämnde att de inte hade ångrat valet att bli teolog.354 I en berättelse av

typen Konstaterande och i en av typen Avståndstagande fanns det positiva

slutklämmar som liknade Ömsesidighet-berättelsernas positiva avslutning.

Ur ett perspektiv av teorin om social identitet är det intressant att

informanterna i varianten Ömsesidighet av delberättelsetyp Arbetsplatsen endast

hade goda saker att säga om sina arbetsplatser och uppgifter. Det tyder på att

informanternas sociala identifiering med arbetsplatsen var relativt stabil. Också

den beskrivna ömsesidigheten mellan arbetsgivare och arbetstagare i valet av

arbetsplats pekar i den riktningen. I dessa delberättelser utgjordes det

komplicerande elementet snarast av att informanternas egen uppfattning om sin

yrkesidentitet som teolog inte alltid bekräftades av andra människor. Det tog sig

bland annat uttryck i att två informanterna upplevde att man inom stiftet inte tog

tillvara den resurs som deras yrkesgrupp utgjorde.355 Tre informanter upplevde att

olika grupper av människor ville att de skulle ha en annan teologroll än den de

hade. Det berodde antingen på att informanten hade ett ovanligt yrke för att vara

teolog eller på att hon var kvinna.356 Den teoretiska slutsatsen skulle alltså vara att

informanternas yrkesidentitet var trygg, men att deras teologroll ibland

ifrågasattes utifrån.
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Figur 14: Modell av delberättelse Arbetsplatsen Ömsesidighet.

4.1.3. Delberättelsetyperna Strävan och Byte

Strävan var en delberättelsetyp som handlade om att hitta en fast tjänst som

informanten kunde trivas med. I materialet fanns sex sådana berättelser357 även

om fyra av dem inte innehöll alla faser av berättelsen358 och två av dem även

innehöll andra händelsesekvenser359. Utgångspunkten för Strävan var att

informanterna redan under studietiden hade inriktat sig på ett visst yrke eller en

uppgift. I tre berättelser hade de redan arbetat med det yrke som tilltalade dem

mest då de avlade sin examen i teologi. Vägen till den första egentliga

arbetsplatsen beskrevs på olika sätt. Två av informanterna konstaterade bara att de

började arbeta inom ett yrke medan fyra andra förklarade hur det gick till. En hade

haft några vikariat som hade varat några månader före hon erbjöds en arbetsplats

inom sitt yrkesområde. Två informanter hade valt mellan olika möjliga och

omöjliga arbetsplatser och en hade blivit kontaktad av sin arbetsplats under

studietiden.360

Fem av sex informanter ägnade en del uppmärksamhet åt sin första

egentliga arbetsplats. Hur mycket den första arbetsplatsen uppmärksammades

sammanföll med hur ingående de enskilda informanterna beskrev sina

arbetsplatser i allmänhet. Det gemensamma för de fem berättelser som tog upp

den första arbetsplatsen, var att de beskrev hur informanten blev mottagen på

arbetsplatsen av sin manliga chef eller av sina kolleger. Mottagandet beskrevs

som positivt eller med blandade känslor. Det positiva låg i att informanterna

accepterades antingen direkt eller efter ett tag. Det negativa handlade om en viss

utsatthet som ung, kvinna, teolog eller person på en osäker tjänst.361 Tre

                                                          
357 B1, B2, B5, B17, B21, B25.
358 B1, B5, B21, B25.
359 B2, B17.
360 B2, B17, B21, B25.
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informanter beskrev den första tiden i arbetet som tung men positiv. Det tunga

orsakades av arbetsbördan eller av att allt var nytt. Det positiva kunde bestå i

trivsel med arbetskamrater och uppgifter eller i att denna tid var lärorik.362 Arbetet

på den första arbetsplatsen varade dock inte så länge. Den vanligaste orsaken till

detta var att informanten inte kunde räkna med att få behålla platsen en längre tid.

Andra orsaker var att informanten flyttade eller att arbetet inte motsvarade det

yrke informanten hade riktat in sig på. 363

42: Möjligheter att utöva mitt yrke där fanns inte och då studierna är kostsamma i [ort]
kunde jag inte heller studera utan arbetade med olika saker för att hålla ekonomin
flytande.364

Efter att informanterna hade skrivit om sitt första egentliga arbete beskrevs

några arbetsplatser som inte betonades på samma sätt som berättelsens andra

arbetsplatser. Antingen var arbetsplatserna tillfälliga vikariat eller så var denna

period i arbetslivet inte så väsentlig med tanke på den teologkarriär som

informanterna beskrev. Citat 42 är exempel på detta. Det kunde också handla om

en tid då informanterna byggde på sin utbildning. Sedan hittade informanterna sin

plats i ett arbete som de trivdes med och innehade en längre tid.365 Fem

informanter tog upp bytet till det nya arbetet i en mikroberättelse eller motiverade

valet. Tre av dem berättade att de blev erbjudna det nya jobbet och två

informanter kunde söka en tjänst som råkade vara ledig.366 Orsakerna till att

informanterna trivdes på denna arbetsplats varierade, men tre informanter

arbetade inom det yrke de hade tänkt sig från början. De tre andra arbetade med

liknande uppgifter som de hade innehaft på en tidigare arbetsplats som de hade

tyckt om.367 Ur ett perspektiv av Ibarras socialisationsteori kunde det tolkas som

om det nya arbetet passade ihop med den yrkesidentitet som informanterna hade

utvecklat. Detta indikeras även i citat 43.

43: [Tjänst] var det närmaste jag kunde finna som ändå skulle låta mig ha någon kontakt
med [inriktning] [...] Fortfarande var dock [inriktning] mitt största intresse, så när jag
följande höst igen fick möjlighet att [arbeta i en tjänst med denna inriktning] tog jag emot
befattningen. 368

                                                          
362 B2, B17, B21.
363 B2, B5, B17, B21, B25.
364 B17.
365 B1, B2, B5, B17, B21, B25.
366 B2, B5, B17, B21, B25.
367 B1, B2, B5, B17, B21, B25.
368 B2.
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Informanterna ville gärna behålla sina nya arbetsplatser, men i fyra

berättelser uppstod det komplikationer genom att informanternas tjänster

förändrades. Informanterna hamnade i en situation där de inte var behöriga, där de

inte kunde konkurrera om tjänsten eller där de förväntades gå med på förändringar

som inte var önskvärda med tanke på deras framtida karriär. Alla fyra informanter

nämnde antingen att de var oönskade på tjänsten eller att de behandlades orättvist.

I tre berättelser lyckades informanterna hålla sig kvar en längre tid, men i alla

berättelser utom en slutade det ändå med att de lämnade tjänsten. De tre

informanter som ännu en gång befann sig på arbetsmarknaden blev erbjudna nya

uppgifter rätt snabbt och så hade de återigen en fast tjänst som de kunde trivas

med. Därefter fortsatte berättelserna på olika sätt. Antingen följde en tematisk

utvärdering och diskussion av livet som kvinnlig teolog eller så diskuterades

prästyrket. 369

Mikroberättelser om att tvingas lämna en tjänst som informanten trivdes

med var sådana mindre berättelsesekvenser som utgjorde vändpunkter i

livsberättelserna. Det kan förklaras med att dessa tjänster var viktiga för

informanterna inte minst som de ofta hade innehaft tjänsten under en lång period

av sina arbetsliv. Eftersom dessa händelser fick så pass mycket uppmärksamhet är

det skäl att ta sig en närmare titt på berättelserna. I materialet fanns sex sådana

berättelser och det fanns två varianter av dem. I den kortare varianten uppstod

först en komplikation i arbetssituationen i form av händelser eller omständigheter

som kunde vara orättvisa, men som inte nödvändigtvis var det. Vem som

åstadkom omständigheterna var inte klart specificerat. Den komplicerande

händelsen ledde till att informanterna upplevde situationen som allt för tung och

därför gjorde de beslutet att lämna arbetsplatsen.370

Figur 15: Modell av kort mikroberättelse om att tvingas lämna en arbetsplats.

Den längre versionen av mikroberättelser om att tvingas lämna en

arbetsplats började, liksom den kortare, med en komplicerande händelse som inte
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370 B1, B2, B17.

händelse som försvårade arbetssituationen för informanten

informanten upplevde situationen för tung för att fortsätta

informanten lämnade arbetsplatsen



83

nödvändigtvis var orättvis. I två berättelser orsakades den av beslut från högre

instanser. I samband med den komplicerande händelsen inträffade dock någonting

annat som informanterna upplevde som en klar orättvisa. I två berättelser innebar

orättvisan att informanten förbisågs på grund av hennes kön. Resultatet i alla tre

berättelser blev att en man fick den tjänst eller uppgift som informanterna tidigare

hade haft. Mannen lämnade arbetet efter en relativt kort tid och det möjliggjorde

att informanterna en tid kunde fortsätta med samma arbete. 371

Under ytan anades en irritation över att uppgiften gavs till en person som

inte verkade vara lika intresserad av den som informanterna själva. För att få

erkännande eller för att få stanna i tjänsten upplevde sig informanterna tvungna att

arbeta extra hårt och de upplevde att de hade gjort ett bra jobb. De ansåg också att

deras manliga kolleger upplevde dem som ett hot. Då de samtidigt upplevde att

deras arbete inte uppskattades fick de till slut nog av situationen och lämnade den

arbetsplats där de upplevde att de hade gjort en mycket god arbetsinsats. I två fall

gjordes beslutet efter ett erbjudande från en annan arbetsplats med trivsamma

uppgifter. 372

Figur 16: Modell av längre mikroberättelse om att tvingas lämna en arbetsplats.

Händelsesekvensen i den längre varianten av mikroberättelse om att

tvingas lämna en arbetsplats indikerar att informanterna upplevde att de hade

behandlats fel för att de var kvinnor. Två nämnde uttryckligen att så var fallet,

men det indikeras av att alla tre nämnde att det var en man som fick överta

informanternas uppgifter och av att manliga kolleger som upplevde informanterna

som ett hot. Dessutom framkom det tydligt av dessa informanters livsberättelser

att de uppmärksammade diskriminering av kvinnor och även hade upplevt

                                                          
371 B2, B16, B17.
372 B2, B16, B17.

beslut på högre instans försvårade arbetsmöjligheterna för informanten
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mannen lämnade uppgiften och informanten fick sköta den istället för honom

informanten arbetade extra hårt för att få erkännande eller bli formellt kompetent

informanten ansåg att de manliga kollegerna upplevde henne som ett hot

bristen på uppskattning ledde till att informanten tog emot en annan tjänst



84

diskriminering själva. Ur ett perspektiv av teorin om social identitet kunde

mikroberättelsetypen tolkas som att individer i den sociala gruppen ”kvinnor”

upplevde att den sociala gruppen ”män” tog till åtgärder för att inte mista sin

ställning med högre status och makt. De åtgärder som männen tog till var att

favorisera medlemmar i den egna gruppen och att undervärdera de positiva

egenskaperna hos företrädare för gruppen kvinnor.

Figur 17: Modell av delberättelse Strävan.

Den femte delberättelsetypen kallas Byte eftersom informanternas yrkesliv

tog en ny vändning efter att de en tid hade arbetat inom församling eller kyrka.

Till en början arbetade informanterna utanför den evangelisk-lutherska kyrkan.

Tre av informanterna genomlevde en period då de hade flera kortvariga

arbetsavtal. Det ledde till att de en tid kom att arbeta inom kyrka och församling.

Även den fjärde berättelsens informant hade arbetat i församling. Erfarenheterna

från arbete i församling och kyrka ledde till studier i teologi eller fortsatt arbete

inom kyrkan, vilket framgår av citat 44. Alla fyra informanter nämnde att hade

funderat på att arbeta som lektor eller präst och tre av dem nämnde en uttrycklig

önskan att arbeta på sådan tjänst.373 Med ett perspektiv av teorin om social

identitet kunde man säga att informanterna hade börjat identifiera sig med kyrkans

anställda medan de arbetade i församling eller kyrkans tjänst. Därför ville de

fortsätta arbeta inom kyrkan. Alternativt kunde man tillämpa Ibarras teori374 och

tolka situationen som att de hade utvecklat en yrkesidentitet. På berättelsen följde

en diskussion om kvinnans roll i kyrkan och det arbete de innehade vid tiden för

insamlingen av materialet.375

                                                          
373 B5, B6, B14, B16.
374 Ibarra 1999.
375 B5, B6, B14, B16.

informanten hade redan arbetat med ett yrke hon gillade då hon tog examen

mottagandet på första arbetsplatsen

några tillfälliga arbetsplatser

informanten hittade en arbetsplats som motsvarade en av hennes inriktningar

(informanten tvingades lämna sin tjänst)

(informanten hittade en ny tjänst som hon kunde trivas i)
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44: Jag arbetade i olika [arbetsplatser] tills jag anställdes som [titel] i [församling].
Det blev inkörsporten till mitt arbete inom kyrkan. Arbetet som [titel] gav mig en bra
inblick och känsla för arbetet inom kyrkan.376

 Figur 18: Modell av delberättelsetyp Byte.

4.2. Teman i berättelser om arbetslivet

4.2.1. Lektorers positioner varierade

I delberättelserna om karriärens intrig var det inte möjligt att behandla alla teman

som nämndes i samband med arbetslivet. Dessa teman påverkades av vilket yrke

informanterna hade haft och därför beskrivs erfarenheter ur olika yrkeskategoriers

synvinkel. Speciellt lektorernas erfarenheter varierade efter förhållanden under

olika tidsperioder. Därför presenteras erfarenheterna från olika yrkesgrupper ur ett

tidsbundet perspektiv då detta är möjligt. Övriga teman från arbetslivet var

ställningstaganden i prästfrågan, vilket inbegriper en form av mikroberättelse om

beslutet att bli präst, samt finlandssvenskhet. Eftersom erfarenheterna presenteras

utgående ifrån olika yrken är informationen speciellt känslig med tanke på

konfidentialiteten. Därför förekommer ibland avvikelser från normal

hänvisningspraxis.

Elva informanter hade i något skede av livet arbetat med lektorsuppgifter

eller som lektorer.377 Eftersom omständigheterna var olika under olika tider måste

det tas i beaktande under redovisningen av vad lektorerna berättat. Det finns tre

vändpunkter i lektorsämbetets historia. År 1963 infördes lektorsämbetet, år 1978

utökades lektorernas rättigheter och år 1988 prästvigdes de första kvinnliga

prästerna i Finland.378 Informanternas uppgifter om förhållandena före

lektorsämbetet var ganska fåordiga. Arbetsuppgifterna var inriktade på barn,

ungdom och kvinnor. Lönen var inte alltid anpassad efter en teologutbildning och

titeln var ”magister”. Sedan infördes lektorsämbetet vilket medförde en

                                                          
376 B14.
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precisering av arbetsuppgifterna och förhållandet till domkapitlen. Lektorerna

hade ansvar för undervisning och själavård och de hade en ämbetsdräkt. En

informant nämnde att hon var glad över ämbetsdräkten och att hon upplevde

införandet av lektorsämbetet som ett steg på vägen till att acceptera kvinnor som

präster. Lektorerna fick också delta i synodalmöten och välja biskop så länge de

utövade sitt yrke.379

Fyra informanter tog upp frågan om välsignelseakt för lektorer.380 Före

lektorsämbetet hörde det inte till att kvinnliga teologer välsignades eller

installerades i tjänst.381 Några informanter rapporterade att man i samband med

lektorsämbetet inte införde någon välsignelseakt för dem i kyrkan. Borgå stifts

biskop Karl-Erik Forssell hade gått in för att välsigna lektorerna i sitt stift.382 Då

John Vikström efterträdde Forssell som biskop var det inte självklart att denna

praxis skulle fortgå. En informant berättade att Vikström ”såg det som en

”halvmesyr” då själva kärnfrågan om kvinnliga präster inte var avgjord”.383

Hur välsignelsefrågan slutligen löstes är en aning oklart utgående ifrån

forskningens material. En informant skrev att Viktröm sedan gick in för att

välsigna lektorer. En annan informant skrev endast att han överräckte

lektorsbrevet. Två informanter nämnde att de som lektorer inte blev inbjudna på

kaffe till biskopsgården för att fira sin nya tjänst. En informant nämnde att

lektorerna ett tag under 1970-talet fick sina rättigheter och kaffe på

biskopsgården. Mot slutet av 1970-talet förekom åtminstone i en församling att

lektorn blev högtidligen installerad och på 1980-talet blev lektorer välsignade vid

altaret i samband med att de fick lektorsrättigheter.384

45: Blev ”välsignad” lektor (...) tidigare hade lektorerna fått sina rättigheter och kaffe på
biskopsgården, nu fick vi vara med vid altaret en stund.385

De fyra informanter som nämnde välsignelsen av lektorer gjorde det för att

visa på den kvinnliga teologens osäkra ställning i kyrkan. I citat 45 kan man ana

sig till en irritation över att det inte hela tiden hade varit självklart att välsigna

lektorerna. En informant berättade om sin bestörtning när hon fick reda på att hon

inte skulle välsignas. En annan räknade välsignelsen till en av de fördelar som
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ämbetsförnyelsen förde med sig. En tredje informant nämnde två gånger vikten av

att få kyrkans välsignelse för en tjänst.386 Välsignelsen sågs som ett tecken på

erkännande av den kvinnliga teologens ställning som kyrkans tjänare.387 Jag tolkar

det så att informanternas egen identitet blev bekräftad genom välsignelsen. Senare

då två av lektorerna blivit prästvigda tog de i berättelsen fasta på tjänandets

aspekt388. En av dem uttryckte det på följande sätt.

46: ...nu gör jag den tjänst kyrkan har befullmäktigat mig till. —Och i den tryggheten har
jag verkat.389

Genom att kvinnor i teologtjänst i kyrkan fick ett ämbete godkändes deras

roll som andliga arbetare. De fick offentligt stöd av kyrkan som institution och

fick ett visst rättsligt skydd. Det gav en trygghet i svåra tider. Då en välsignelseakt

infördes var det ett tecken på att kyrkans ledning bekräftade beslutet teologiskt.

Som lektorer hade de kvinnliga teologerna visserligen ett lekmannaämbete, men

till deras uppgifter hörde några av prästämbetets uppgifter. Om man tolkar detta

enligt teorin om social identitet kunde man säga att de kvinnliga teologerna hade

fått rätt till social rörlighet från en kyrklig lekmannagrupp med liten makt till en

kyrklig grupp som hade vissa ledarskapsuppgifter. Manliga och kvinnliga teologer

hade dock inte samma rättigheter i kyrkan. De bildade två grupper med olika

social status och makt. Det fanns en ovilja till sammanslagning av de båda

grupperna till en grupp där kön inte var en framträdande faktor vid utdelande av

rättigheter. Denna ovilja kunde vara en orsak till att citat 45 hade situationstecken

runt ordet ”välsignelse”. Välsignelseakten var symbolisk och motsvarade inte

alltid det bemötande informanten mötte i församlingsarbetet.

Församlingarnas kyrkoherdar hade en hel del att säga till om gällande

lektorernas uppgifter.390 Kyrkoherdarna hade olika uppfattningar om vilken

lektorernas plats skulle vara. Samtidigt var de inte helt fria att följa sin egen linje

utan anpassade sina ställningstaganden till omständigheterna. En informant

berättade att kyrkoherden före år 1978 tillät lektorer att predika och att förrätta

gudstjänst utan nattvard i församlingens sidokyrkor. Församlingen överlag

accepterade förfarandet men några i församlingsrådet protesterade med
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motiveringen att kyrkoherden gick händelserna i förväg. Det ledde till att

kyrkoherden efter långa diskussioner tog tillbaka rätten att hålla liturgin medan

predikan tilläts.391 En annan informant berättade följande historia om hur hennes

kyrkoherde först hade en mycket konservativ syn som med tiden förändrades.

47: Vi tyckte om vår kyrkoherde och förman, [Namn]. MEN han kunde inte tänka sig att
en kvinna skulle vara präst. Det kändes lite underligt att prästerna hade sina konferenser –
men vi kvinnliga teologer kallades inte till deras möten, hade ingenting att göra där.
[Namn] sa: ” Då jag inte vet vad ni skulle göra på våra möten. Det handlar så mycket om
gudstjänsterna.” [...] En tid efter att det blivit bestämt att lektorer fick predika i
gudstjänster- MED KYRKOHERDENS TILLSTÅND mognade [Namn] fram till en
liberalare syn: jag skulle få predika- då en manlig präst skötte liturgin.
Det här gällde också då det tex var konfirmationsgudstjänst. Fastän jag haft skriftskolan på
mitt ansvar skulle en manlig präst tillkallas då det blev dags att konfirmera. En enklare
familjegudstjänst- t.ex i samband med familjelägren fick jag sköta utan manlig präst. 392

Då delberättelsetyp Förändring presenterades i kapitel 4.1.1 nämndes att

en av informanterna ifrågasatte logiken i att få dela ut nattvard på sjukhus och

åldringshem, men inte i församlingens gudstjänst. Citatet 47 kunde möjligen

tolkas som ett liknande ifrågasättande av logiken i att tillåtas hålla liturgi på läger,

men inte i gudstjänst. Lite tidigare i citatet framgår tydligt att informanten

upplevde åtskillnaden mellan präster och lektorer som underlig. Kyrkoherden

motiverade situationen genom att hänvisa till uppgiftsfördelningen mellan lektorer

och präster. Samtidigt var det kyrkans och kyrkoherdens egen uppfattning om

kvinnors arbetsuppgifter som hade orsakat uppgiftsfördelningen och därmed

segregationen. Berättelsen i citatet kan jämföras med en situation som en kvinnlig

teolog hade hamnat i då hon vikarierade en barnarbetsledare i en församling. Hon

menade att hon ville ”höra till samma grupp som prästerna, göra mera prästarbete”

eftersom hon var teolog.393 Båda informanterna identifierade sig med gruppen

teologer på sin arbetsplats. Båda förvägrades sådana roller som andra teologer,

prästerna, hade på arbetsplatsen. Lektorn förvägrades även en social rörlighet där

hon hade kunnat övergå till prästernas grupp.

Även efter att de nya lektorsrättigheterna införts förekom stora skillnader

mellan kyrkoherdarnas attityder och praxis. Två informanter berättade att de fick

sköta alla uppgifter utom förrättningar och sakrament.394 En annan berättade att

kyrkoherden inte ville att en kvinna skulle predika och ännu en informant

berättade att hon först fick samma uppgifter som adjunkten så långt det var
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möjligt, men att situationen förändrades. I hennes fall var det rollen som liturg

som ställde till med problem. Någon tog kontakt med domkapitlet och sedan fick

informanten inte hålla liturgin längre. I detta fall var situationen speciellt besvärlig

eftersom hon ibland själv var tvungen att få tag på en manlig präst som gick med

på att fungera som liturg då hon hade predikotur.395 På så vis var hon fången

mellan två problem. Domkapitlet tillät henne inte att hålla liturgi och manliga

präster var inte alltid villiga att sköta det arbete hon förvägrades att sköta.

Ansvaret för konsekvenserna av andras beslut var lagt på henne.

Livet som lektor före kvinnor kunde bli präster i Finlands evangelisk-

lutherska kyrka upplevdes ofta som positiv av informanterna. Den informant som

var mest positiv berättade att hon ”blev otroligt bra bemött på alla ställen” och att

man visade henne ”stort förtroende från första början”. Hon hade ”haft turen att få

komma in i de arbetsuppgifter” hon önskade. Hon var också ”helt övertygad om

att Gud öppnar de vägar” hon skulle gå gällande sitt linjeval. Därför var hon nöjd

med lektorns plats i kyrkan och berättade att hon inte ville ”ömsom drömma och

ömsom klaga över en tillvaro” där hon inte hade möjlighet att bli vad hon

önskade. En annan informant berättade att hon inte mindes att hon skulle ha mött

någon som ifrågasatte henne som kvinnlig teolog så länge hon var lektor.396 Det

som utgjorde det positiva elementet i båda informanternas beskrivning av läget

var att omgivningen visade informanten erkännande som kvinnlig teolog.

48: I församlingsarbetet har jag inte mött mycket motstånd för att jag varit kvinna. Visst
har det ibland känts bittert att inte räknas som en fullvärdig kyrkans tjänare för att man är
kvinna. Då jag deltagit i konfirmandundervisningen fick jag ofta hålla talet till
konfirmanderna, men inte vara med och välsigna dem. Det har också hänt att jag inte
kallades att gå med i processionen in och ut från kyrkan. En stor glädje var det när
lektorerna fick tillstånd att assistera vid Nattvardsutdelningen.397

Andra informanter hade en positiv attityd till sin tid som lektor, men de

beskrev också sådant som hade varit svårt.398 Själva arbetet upplevdes positivt,

men informanterna berättade att arbetsuppgifterna begränsades för att de var

kvinnliga teologer. Den livsberättelse som citat 48 är hämtat ur fortsatte till

exempel med en berättelse där informanten väjde för en aktiv församlingsmedlem.

Informanten skulle predika vid ett välsignelsetillfälle för en viss uppgift och den

aktiva församlingsmedlemmen var en av dem som skulle välsignas till uppgiften.
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Församlingsmedlemmen sade att han inte kunde delta om hon predikade.

Informanten upplevde att hon inte kunde göra annat än att gå med på hans

begäran. Hon avslutade mikroberättelsen med orden: ”Det kändes illa.”399 Två

berättelser beskrev lektorstiden i negativa termer men även resten av deras

livsberättelser hade en dyster klang. Den ena informanten ifrågasatte sin identitet

och den andra ifrågasatte kyrkans behandling av kvinnliga teologer.400

49: Jag hann vara lektor så länge att jag själv började mera och mera uppskatta mina
uppgifter som lektor. Jag ville vara med människor i deras vardag. Jag passade bättre för
förtroliga samtal i smågrupper eller enskilt. [...] Jag har inte någonsin fått välja när det
gäller att predika: Först fick jag inte predika sedan tvingades jag till det.401

Då de kvinnliga teologerna fick nya rättigheter uppfattades det oftast som positivt,

men ibland kunde det ha negativa konsekvenser. I citat 49 hade informanten

förlikat sig med sin roll och sina lektorsuppgifter, men de nya lektorsrättigheterna

blev till slut informantens skyldigheter. Det ämbete hon från början gick in i

förändrades utan att hon kunde göra någonting åt saken. Speciellt införandet av

kvinnliga präster medförde problem för vissa lektorer, eftersom de då måste ta

ställning till hur de skulle agera. Bland annat berättade en informant att hon blev

tvungen att tänka igenom sin inställning till kvinnor som präster. Det viktigaste

ställningstagandet gällde dock om informanterna själva skulle bli präst eller inte.402

De kvinnliga teologer som inte blivit präster utan valde lektorsämbetet gjorde det

på grund av praktiska orsaker. Antingen trivdes de bättre i sin tjänst och roll som

lektor än som präst eller så var det mer praktiskt med tanke på

kvinnoprästmotståndet. Lektorn i citat 50 vägde för och nackdelarna mot varandra

och frågade sig om olika kvinnliga roller passade ihop med att vara präst.403

50: Positiva sidor med att vara lektor är att arbetet begränsas bättre. (...) Jag accepteras av
kvinnoprästmotsåndarna. (...) Jag blir ibland kallad prästen (...) Då vet alla vad det är frågan
om. Jag saknar det synliga tecknet, prästskjortan. (...) Kan en präst sminka sig?404

Samtidigt som nästan samtliga informanter upplevde att det var en positiv

sak att kvinnor nu kunde bli präster medförde det problem för kvinnor som valde

lektorsämbetet. Flera lektorer hade upplevt att de förväntades bli präst. Trycket

kunde komma från församlingsbor som önskade att informanten skulle låta
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prästviga sig. Det kunde också komma från kolleger som önskade att

lektorstjänsten skulle bli en prästtjänst. En lektor berättade att det i relation till

kvinnliga präster ibland hade varit känsligt att hon själv inte hade blivit präst. Hon

undrade om de upplevde henne som ett hot. Fenomenet hade minskat bland

kolleger i Borgå stift, men det kunde fortfarande hända att det förekom i kontakt

med finskspråkiga kolleger. Hon upplevde också att man från stiftets sida inte var

mån om att ta tillvara den resurs som icke-prästvigda teologer kunde utgöra i

kyrkan.405

Sedan kvinnor fick möjlighet att bli präster verkade lektorsämbetet vara

ifrågasatt. Informanter i yrkesgruppen berättade att lektorstjänsterna hade minskat

i antal och att yngre kolleger inte förstod vad lektorsämbetet hade för funktion.

Lektorsyrket verkade även ha blivit än mer okänt bland vanliga människor än det

var förut. En informant nämnde att hon uppfattade situationen ”så att en del

kvinnor blev präster för att ha en tryggare framtid” och hon poängterade att kyrkan

inte kunde tvinga henne att bli präst. En annan informant menade att det måste

finnas någon annan orsak att bli präst än att man var tvungen till det.406 Eftersom

båda använde någon form av ordet ”tvång” utgår jag ifrån att pressen att bli präst

upplevdes väldigt starkt.

Om de kvinnliga lektorerna kände av en press att bli präst var de samtidigt

medvetna om kvinnoprästmotståndet eftersom det även påverkade dem som

lektorer. En av lektorerna nämnde bara att hon som lektor var accepterad av

kvinnoprästmotståndarna. En annan berättade att hennes arbetsuppgifter

anpassades så att de inte skulle ”reta” församlingsborna i onödan. Dessutom hade

några av dem uttryckt en oro för vad som skulle hända om hon blev präst. I fråga

om samarbete med prästkolleger berättade hon att ”den ene vill ha si och den andra

så enligt sin teologi”. Hennes egen linje var att det ”går att jämka så det känns rätt

för båda”. En tredje lektor var mer kritiskt inställd. Hon menade att mottagandet

bland manliga kvinnoprästmotståndare hade varit ”blandat”. Enligt henne

uppfattade några henne som ett hot eftersom hon inte var ”något så ofarligt och

klart som lärare” utan en ”möjlig blivande kvinnlig präst”. Andra hade insett

betydelsen av att ta tillvara den resurs som lektorer utgjorde medan de flesta hade
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”satt hela sin energi på att vara mot kvinnliga präster utan att presentera något

trovärdigt alternativ för kvinnliga teologer som inte vill bli präster”.407

Spänningarna kring lektorsämbetet efter att prästämbetet öppnades för

kvinnor kunde förklaras med teorin om social identitet. Tidigare konstaterades att

manliga och kvinnliga teologer bildade två olika grupper med olika rättigheter så

länge kvinnor inte fick bli präster. Då prästämbetet öppnades för kvinnor kunde ett

fortsatt lektorskap ses som ett ställningstagande mot att kvinnliga teologer skulle

ha samma rättigheter som manliga teologer. Detta märktes bland annat av att flera

informanter påpekade att de nog var för kvinnopräster fast de i det livsskede som

beskrevs inte hade blivit präster.408

Det var också möjligt att ifrågasätta att en grupp som inte var präster

innehade prästuppgifter. Lektorernas rättigheter kunde ha bidragit till att sudda ut

gränserna mellan lekmän och präster så att prästämbetets specifika ställning

ifrågasattes. Att se lektorer som ett hot verkade vara kopplat till uppfattningen om

lektorsämbetet som ett steg på kvinnors väg in i prästämbetet. Å andra sidan hann

lektorsämbetet finnas så länge att några kvinnor specifikt hade riktat in sig på

denna sociala identitet. För dem var lektorskapet inte ett medel utan ett mål i sig.

Lektorsyrket passade dem bättre än prästrollen. Trycket på att bli präst utgjorde för

dem ett hot mot deras sociala identitet.

4.2.2. Kvinnligt prästerskap – ett begrepp med varierande laddning

Av alla 27 livsberättelser var det endast två409 som inte tog ställning till frågan om

kvinnliga präster. Att så pass många informanter tog upp frågan visade att de

upplevde den som viktig. Det berodde troligen på fokuseringen på ämbetsfrågan i

brevet med förfrågan att delta i undersökningen. Därför är det svårt att på basis av

materialet avgöra om kvinnoprästfrågan är någonting som alla teologer och

speciellt kvinnliga teologer blir tvungna att ta ställning till. En informant nämnde

att hon inte upplevde kvinnoprästfrågan som någonting relevant. Hon upplevde det

inte som sitt kall. Endast tre informanter nämnde att de i något skede av livet ansåg

att kvinnor inte skulle var präster. En ändrade åsikt under studietiden, en hade en

uppgörelse med sin uppfattning i samband med beslutet att tillåta kvinnor bli
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präster och en hade inte ändrat åsikt.410 De övriga ansåg att kvinnor skulle ha rätt

att vara präster.

I tio livsberättelser betonades informantens tankar kring kvinnoprästfrågan

eller en eventuell egen prästvigning mer än i de övriga livsberättelserna.411 I två av

berättelserna inföll händelserna under studietiden och har därför beskrivits i

tidigare kapitel.412 En informant betonade prästfrågan därför att hon av praktiska

orsaker länge hade blivit tvungen att skjuta upp sin prästvigning fast hon hade

tänkt sig själv som präst redan under studietiden. För henne kändes det tungt att så

länge tvingas avstå från en vigning. Två av informanterna betonade prästfrågan

därför att den hade medfört förändringar för dem personligen fast de hade valt att

inte bli präst. Två andra som inte hade hunnit besluta sig i fråga om prästvigning

trivdes på sina arbetsplatser.413

Tre informanter valde att bli präst och betonade prästfrågan för att de hade

tvekat att gå in i ämbetet. De hade till en början befunnit sig i en situation där de

inte hade haft möjlighet att bli präst. När situationen sedan förändrades så att det

blev möjligt blev de tvungna att ta ställning i frågan. Även om de tidigare hade

ansett att kvinnor skulle kunna bli präster visste de inte om det var deras

personliga plats. Två informanter berättade att beslutet att bli präst inte var

självklart även om det verkade vara det enda vettiga. På grund av ekonomiska

orsaker eller uppgiftsfördelningen på arbetsplatsen skulle alternativet ha varit att

byta bransch. Den ena hade från början tänkt sig en annan bana. Den andra

berättade att ett avstånd hade uppstått mellan henne och teologin eftersom hon

hade börjat rikta in sig på en annan bana.414

En av de tre informanterna som betonade prästfrågan berättade att det

nästan var skrämmande att stiga in i prästrollen. En annan undrade om hon dög

som präst och den tredje ville veta om Gud skulle se med välbehag på att hon blev

präst. De behövde få förvissning om att det var ett rätt steg att bli präst. Två av

informanterna berättade att de hade samtalat med präster för att få klarhet i sitt

beslut. En av dem hade även samtalat med en präst som inte gillade att kvinnor

blev präster. Han hade tagit en själavårdande roll genom att lyssna på hennes

frågor. Genom att samtala och söka efter svar märkte informanterna att en präst
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var liten i förhållande till uppdraget eller Guds kraft. På så vis fick de visshet om

att de skulle ta steget.415

Två av de tre informanterna blev prästvigda på 1980-talet. De berättade om

det mottagande som deras beslut gav upphov till. Bland annat fick de brev och

samtal från kvinnoprästmotståndare som menade att de gjorde fel. Efter

prästvigningen upplevdes mottagandet i allmänhet mestadels positivt fast en av de

två informanterna berättade att hon stötte på ett visst motstånd även då. Sedan

övergick två av de tre informanterna till att berätta om församlingsarbetet och hur

de där blev bemötta av församlingsmedlemmar och medarbetare. Informanterna

hade olika upplevelser eftersom de hade att göra med olika individer och

församlingar. Gemensamt för båda berättelserna var att arbetet och gemenskapen

bland kolleger fungerade bra. Samtidigt berättade den ena informanten om

specialarrangemang gällande arbetsturerna på grund av att hon var kvinna.416

51: Många spädde på med att fråga: ”har du en kallelse”417

Då sju av informanterna motiverade sina val i fråga om att låta prästviga

sig hänvisade de till kallet. Medan kvinnopräster ännu var någonting nytt hade två

informanter fått mod att ta steget för att de genom en kallelseupplevelse hade fått

förvissning om att det var rätt väg för dem. En informant skrev bland annat att en

kvinna behöver en tredubbel kallelse till prästyrket. Av citat 51 framgår att kallet

inte enbart var ett inre behov utan att det också kom från andra människor. Att en

informant hade kommit fram till att hon inte kunde ifrågasätta andras kall visar

också på att kallelseupplevelsen kunde bidra till att övertyga andra människor om

en kvinnas rätt att bli präst. Å andra sidan kunde fyra informanter motivera sitt val

att inte bli präst genom att hänvisa till en brist på kall till det ämbetet. Tre av dem

hade inte häller någon önskan att bli präst.418

De informanter som var präster berättade om olika slags erfarenheter från

arbetslivet och ibland fick arbetsuppgifterna en hel del uppmärksamhet. För att

inte undersökningen ska svälla ut läggs tonvikten här på sådant som kan tänkas

vara specifikt för kvinnliga präster. Att ha blivit präst innebar ibland att människor

började bete sig annorlunda mot informanterna som privatpersoner. En informant

som nyligen blivit präst hade mött en tidigare kollega i en vardagssituation. Hon
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menade att han betedde sig konstigt och inte längre visste hur han skulle relatera

till henne då hon hade blivit präst. En annan informant hade liknande erfarenheter.

Några av hennes bekanta godkände inte kvinnopräster. Efter hennes prästvigning

hade en bekant gått in för att göra en gränsdragning mellan informanten som

privatperson och som präst. Informanten uppfattade betoningen på henne som

privatperson som kärlekslös och menade att det inte gick att göra en sådan

indelning av hennes personlighet. Hennes prästerskap var en djupt personlig del av

henne.419 Prästerskapets betydelse för hela identiteten framkom även av Satu

Saarinens undersökning om kvinnliga präster i Uleåborgs stift.420

Några informanter berättade hur deras arbetsuppgifter och roller

förändrades då de blev präster. Två informanter nämnde att uppgiften att hålla

liturgin och predikan var en utmaning. En informant hade tidigare försökt nå ut till

församlingsmedlemmar men som präst kom de till henne för förrättningar. Hon

menade att det var en förmån att få hålla förrättningar. En annan informant ansåg

att det var en förmån att få dela människors glädje och sorg. Enligt henne hade

människor lättare att öppna sig för henne som kvinna än om hon hade varit man.

Samtidigt som delaktighet var en positiv sak gjorde det också att det var viktigt att

hålla ett visst professionellt avstånd. Därför uppfattade hon denna balansgång som

den svåraste biten i prästrollen. Informanternas nya position som präst kunde

också förstärka omgivningens reaktioner på deras kvinnlighet. En informant

berättade att hennes klädstil väckte uppmärksamhet till en början. Samtidigt

uppskattade människor också att hon behöll sin egen stil och inte försökte vara

annat än den hon var.421

Informanternas kön blev ibland uppmärksammat i kontakten till äldre

personer. En informant hade fått höra att en anhörig ville ha en ”riktig präst” som

förrättare av jordfästning. Informanten tog inte illa upp för det eftersom hon ansåg

att det handlade om en vanesak då det kom från en äldre person. En annan

informant menade att det i längden var ansträngande att äldre människor ofta

påpekade att det var trevligt att kvinnor får vara präster eller ville diskutera hur

besvärligt hon säkert hade det som kvinnlig präst inom kyrkan. Hon menade att det

visade att det var någonting ovanligt med en ung kvinna som präst. Ibland hände

det också att hon fick kommentarer för sin ålder. Hon räknade med att hennes

yrkeskompetens som ung kvinna blev ifrågasatt där en ung mans kompetens inte
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skulle ha blivit ifrågasatt. Att vara ung kvinna var dock inte alltid ett problem. En

informant nämnde att hennes ålder gjorde att församlingsborna förlät hennes

misstag för att hon var ung och oerfaren.422

Att vara kvinna och präst innebar olika saker i olika församlingar. En

informant berättade att det i en församling var en förmån att inte likna en

traditionell och auktoritär präst, medan det i en annan församling var svårare

därför att man där höll på traditioner. En annan informant berättade att skillnaden

mellan att vara lektor och präst syntes på olika sätt i olika församlingar. På vissa

ställen togs hon emot med öppna armar, men på andra ställen ville man göra en

gränsdragning så att hon inte fick predika eller assistera vid nattvarden. En

informant nämnde också om en kristen förening vars medlemmar undvek

gudstjänster där en kvinna predikade eller assisterade vid nattvard. En annan

informant menade att hon hade tur som hade kommit till en församling där det

redan fanns kvinnliga präster. Hon hade fått mycket stöd av deras erfarenheter,

men också av de manliga prästerna. Någon kvinnoprästmotståndare fanns inte

bland kollegerna i den församlingen.423

En informant berättade om en kyrkoherde som inte var odelat positiv till

kvinnliga präster. Han var korrekt i sak men hon menade att hans inställning

syntes i ord och kroppsspråk. Så gav hon exempel på en händelse då hon och några

andra skulle välsignas till tjänst. De andra som skulle välsignas ville inte knäböja

vid altaret tillsammans med en kvinnlig präst och situationen gjorde att

kyrkoherden blev generad. De löste slutligen situationen så att det inte blev någon

välsignelse utan bön i kyrkbänken istället. Informanten sade att hon var van vid

sådant och därför inte tog det så hårt men att det nog var snopet för

församlingsmedlemmarna som väntat sig en välsignelse. Enligt henne borde

kyrkoherden ha förberett tillställningen bättre innan välsignelsen

utannonserades.424 Informanten i citat 52 berättade om en liknande händelse som

inträffade på en orditationsutbildning då kvinnliga präster fortfarande var

någonting nytt.

52: Dessutom hade jag oturen att få två rätt aggressiva och ångestfyllda manliga kvinno-
prästmotståndare på samma ordinationsutbildning. Deras inställning till mig (och de andra
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kvinnorna) och deras kommentarer berörde mig illa. Utbildarna kunde inte ta oss kvinnor i
försvar och dämpa deras negativa framtoning.425

Exemplen visar att några kvinnliga präster hade upplevt bristande stöd från

personer i maktpositioner i församling och stift. Upplevelser av bristande stöd var

värst under den tid då kvinnliga präster nyligen hade införts i kyrkan. En informant

nämnde till exempel att det i samband med de första prästvigningarna av kvinnor

inte var självklart att biskopen skulle hålla några förberedande dagar utan

prästkandidaterna fick själva be om den möjligheten. Bristen på helhjärtat stöd

från personer i ledande position under den period då kvinnliga präster infördes

ökade informanternas behov av stöd från andra kvinnliga teologer. Behovet

uppstod även av att informanterna blev tvungna att själva skapa sig en prästroll

som passade ihop med deras roller och identiteter som kvinnor. Samtidigt som de

kvinnliga prästerna behövde stöd av varandra nämnde en informant att det till en

början också fanns en rädsla för att väcka irritation genom att för starkt betona

gemenskapen kvinnor emellan. Hon skrev att flera kvinnliga präster tyckte att de

kunde utbyta erfarenheter med sina manliga kolleger.426 På så vis gjorde de

gränserna mellan manliga präster och dem själva mindre tydliga. I enlighet med

teorin om social identitet var deras strategi sammanslagning av grupperna

kvinnliga och manliga teologer.

En informant berättade att de kvinnliga prästernas situation hade blivit

bättre med tiden. Bland annat var stämningen på synodalmötena betydligt

positivare tio år efter de första prästvigningarna av kvinnor än den stämning som

hade rått i början. En präst berättade att hon någon gång hade påpekat någonting

som inte fungerade i relationen till domkapitlet och att det därefter hade blivit

bättre. Hon hade också fått stöd och råd från domkapitlet då hon bett om det. Även

manliga kolleger och förmän hade blivit mer positiva med tiden. En informant

nämnde att de flesta manliga präster hade kommit att accepterat sina kvinnliga

kolleger och att majoriteten av all respons var positiv. Också några av

kvinnoprästmotståndarna beskrevs i positiva ordalag för att de hade kunnat

samarbeta och konstruktivt bemöta andra uppfattningar än deras egen.427

Fortfarande fanns dock sådant som de kvinnliga prästerna inte skulle

önska. I ”den lilla men aktiva gruppen av övertygade kvinnoprästmotståndare”

bland kollegerna fanns personer som ”artigt men bestämt” undvek kontakt eller
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som gjorde sin åsikt klar. En informant berättade om ett tillfälle då en manlig präst

hade svårigheter att samarbeta med henne för att hon var präst. Hon upplevde den

situationen som svår eftersom hon menade att samarbetstillfället inte gällde

uppgifter av egentlig teologisk betydelse. Till slut hade det ändå gått att samarbeta.

En annan informant sade sig bli beklämd över Kyrkpressen som hon menade att

hade värmt upp kvinnoprästdebatten. Slutligen önskade en informant att präster i

Borgå stift skulle garanteras rätten att återvända till den tjänst de hade innehaft

före de hade fått föräldraledighet. Hon menade att denna rätt var viktigt för att inte

kvinnliga präster skulle hamna i annan position än de manliga prästerna.428

Att inte alla människor godkände de kvinnliga teologernas rätt att inneha

samma position som manliga teologer innebar att sammanslagningen av de båda

grupperna inte har lyckats fullständigt. Att uppdelningen i grupperna män och

kvinnor skulle försvinna är osannolikt. Däremot är det hypotetiskt möjligt att man i

kyrka och samhälle inte ifrågasätter den sociala identiteten ”präst” på basis av kön.

Detta ifrågasättande torde öka i samband med att kvinnoprästdebatten påminner

om att det finns alternativ till den rådande kyrkoordningen. Dessutom får debatten

den effekten att könskategorin aktiveras att stå i fokus i människors medvetande då

de tänker på prästkategorin. Det i sin tur ökar stereotypshotet429 för kvinnliga

präster och den manliga prästrollens norm betonas. Människor som inte vet hur de

ska relatera till kvinnor som präster glömmer inte sin osäkerhet vilket gör att

kvinnliga präster känner av den spänningen i arbetslivet. Därför är det en fördel att

arbeta i församlingar där människor har vant sig vid kvinnor som präster.

Ett annat tecken på att gränsen mellan manliga och kvinnliga präster

fortfarande inte var utsuddad var att det fortfarande till en viss grad fanns en

bristande förståelse för de kvinnliga prästernas specialvillkor. Moderskapet var ett

sådant villkor och risken för behov av oväntade specialarrangemang var ett annat.

För att underlätta situationen skulle det behövas en förmåga att förutse problemen.

Detta kunde bäst åstadkommas genom att kvinnor själva fick positioner där de

kunde påverka policyn. I sin yrkesutövning hade de kvinnliga prästerna också en

viss nytta av könsspecifika förväntningar. De beskrev tillfällen där det hade varit

till fördel att vara kvinna eftersom kvinnlighet uppfattades som mindre auktoritärt

och lättare att öppna sig för.
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4.2.3. Övriga yrken och finlandssvenskhet

Sju informanter nämnde att de i något skede av arbetslivet hade arbetat som lärare

i grundskola och gymnasium. Största delen av dessa gjorde det i samband med att

de beskrev sin väg till något yrke inom kyrkan. Beskrivningen var för det mesta

fåordig även i de fall då informanten till och med hade arbetat några år som lärare.

Endast en av informanterna ägnade större uppmärksamhet åt sin tid som lärare. Jag

tolkar detta fenomen så att de flesta informanter inte skrev om sina erfarenheter

som lärare eftersom de uppfattade att det inte skulle ha stor relevans i en berättelse

om livet som kvinnlig teolog och för min undersökning. Det är oklart om det är ett

uttryck för att lärarna uppfattade yrket som mer pedagogiskt än teologiskt, eller om

det endast avspeglar betoningen på ämbetsfrågan i brevet med förfrågan om att

skriva en livsberättelse.430

En informant berättade att hon som kvinnlig religionslärare alltid var

accepterad även om hon hade en speciell ställning i lärarkollegiet. En annan av

dem berättade att arbetet var tungt då skolan inte hade läroböcker i ämnet. En

informant förklarade att hon hade haft glädje av att dela glädje och sorg med unga

människor som höll på att forma sin världsbild. Hon ansåg det viktigt att vara den

som undervisade och inte den som förkunnade. Att arbeta i skolvärlden tvingade

henne att hålla sig àjour med nya idéer. Hon upplevde inte att religionslärare hade

fått någon uppmuntran från Borgå stifts ledning. Det hade hon önskat sig mer av.

Stiftsrådet hade dock ordnat religionspedagogiska dagar och det var mycket

uppskattat.431

Bland de informanter som nämnde att de i något skede hade sysslat med

forskning var det några, men inte alla,432 som skrev att de inte hade haft särdeles

mycket att göra med Borgå stift. De uttalade inte häller någon önskan om mer

kontakt. Några, men inte alla, diskuterade problem med arbetsplatsens

kortsiktighet och osäkerheten i att som kvinnor få fast tjänst. De skrev om ”tufft

karriärstänkande” och ”konkurrenstänkande”. Dessutom poängterade de behovet

av en kvinnlig professor vid Åbo Akademi eftersom de ansåg att kvinnliga

studerande hade behov av stöd och förebilder. De var själva tacksamma för både

                                                                                                                                                              
429 Daviet et al 2005.
430 B1, B5, B7, B17, B19, B21, B23.
431 B5, B7, B19.
432 Av konfidentialitetsskäl har en noggrannare redogörelse undvikits.
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kvinnor och män som hade uppmuntrat dem och hjälpt dem. Enligt dessa

informanter kände de kvinnliga studerande nog av kvinnoprästmotståndet även

bland lärare. Informanterna nämnde inga problem med att uppfatta sig som

teologer och de flesta av dem använde också ett språk som visade att de var

medvetna om motstånd mot kvinnor.433

Bland informanterna fanns även teologer som i något skede hade arbetat i

annan position än som lektor, lärare, forskare eller präst. Med tanke på

konfidentialiteten är det inte möjligt att gå in på vilka dessa arbeten var. Några av

informanterna hade arbetat med dessa yrken en längre tid, medan andra endast

innehaft denna position en kortare tid. De berättade om enstaka tillfällen då de

märkt av problem som kvinnliga teologer. Två informanter hade haft problem med

kvinnovetare. Den ena av dem hade blivit utskälld för att hon inte var präst och

den andra hade blivit utsatt för ryktet att vara kvinnoprästmotståndare, vilket hon

inte var. För en tredje informant hade hennes ställningstagande i kvinnoprästfrågan

orsakat problem i relation till vänner. Två informanter hade stött på negativa

attityder till kvinnopräster. I det ena fallet försökte en studiekamrat övertyga

informanten om att kvinnans plats var i hemmet och i det andra fallet blev

informanten utskälld för att hon skötte en mans uppgifter.434 Sådana enskilda

händelser av kvinnoprästmotstånd verkade inte besvära informanterna så mycket.

Två av dem nämnde rent ut att de inte upplevt problem med att vara just kvinnlig

teolog.435

Två informanter berättade att de inte hade talat så mycket om att de var

teologer eftersom det medförde problem då de inte arbetade i någon välkänd roll

för en teolog. Teologtiteln upplevdes då inverka negativt på det sätt människor

bemötte dem.436 Dels kunde det uppfattas som ett ställningstagande mot kvinnors

rättigheter att som kvinnlig teolog inte var präst. Dels kunde teologtiteln

överskugga den roll informanten hade i sitt yrke. En informant berättade att hon

valt det arbete hon hade för att hon trivdes med just de uppgifterna. Hon jämförde

sina arbetsuppgifter och sin identitet med ett teologyrke och menade att det arbete

hon gjorde passade henne bättre än teologyrket. Däremot ansåg hon att hon hade

stor nytta av sin teologutbildning. Den gav henne teorin medan hennes arbete var

                                                          
433 B2, B3, B8, B10, B16.
434 B5, B8, B18, B22.
435 B14, B18.
436 B18, B22.
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en praktisk tillämpning av teorin. En av respondenterna berättade i ett

telefonsamtal om liknande erfarenheter som informanten ovan.437

I livsberättelserna ingick tankar om de omständigheter som var typiska för

Svenskfinland. Ett sådant drag var det sociala nätverk som beskrivs i citat 53.

Svenskfinland uppfattades som smått och tryggt. Speciellt under uppväxtåren och

studietiden gav det en god grund. Eftersom finlandssvenskarna inte var så många

hade man bättre möjligheter att lära känna människor med andra värderingar och

även ha personlig kontakt med högt uppsatta personer.438 Samtidigt var den sociala

kontrollen även till nackdel då det sociala sammanhanget lätt kändes för trångt.

Det var ofta personer som i något skede hade rört sig utanför Svenskfinland som

reflekterade över detta. En informant berättade att hon hade upplevt det finska

kyrkolivet som ”dynamiskt och levande” i kontrast till det finlandssvenska. En

annan informant menade att församlingarna i Svenskfinland ganska långt lever

sina egna liv med få kontakter till andra församlingar. En tredje informant ansåg

att Svenskfinland var för trångt i fråga om hurudan en präst borde vara, eftersom

”alla vet vad alla gör”.439

53: Vi har en social kontroll på svenskt håll som för många finskspråkiga är främmande,
det är också en trygghet. Mina finskspråkiga kolleger kan t ex inte ringa sin biskop för han
svarar inte på telefonsamtal har jag hört.440

Om Svenskfinland kändes för inskränkt kunde en lösning ha varit att söka

sig utanför Svenskfinland. Denna möjlighet var inte någonting som många

informanter i mitt material reflekterade över. De flesta verkade uppfatta det som

självklart att arbeta på svenska i Finland. I själva verket var det endast de som

hade fått erfarenhet från det finska arbetslivet eller från Sverige som tog upp

frågan. Tre av dessa hade avstått från att arbeta utanför Svenskfinland på grund av

sin finlandssvenska identitet. Även i andra frågor var det inte självklart att söka sig

utåt. Det kunde märkas bland annat av följande frågeställning. Tre informanter

berättade att kvinnliga präster regelbundet samlades i ett av Borgå stifts prosterier.

Stödet kvinnor emellan hade varit givande. En av informanterna var osäker på att

ett dylikt kontaktnät skulle fungera i hennes prosteri. Att söka sig till ett liknande
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nätverk bland finskspråkiga kolleger skulle kännas mer öppet men hon menade

också att det egna sammanhanget i så fall skulle bli undanskymt. 441

Borgå stift är speciellt så tillvida att det tar intryck både från dess finska

moderkyrka och från den Svenska kyrkan. Då Svenska kyrkan gick in för

kvinnopräster trodde några informanter att det snart skulle hända i Finland också.

Då det inte hände sökte sig kvinnliga teologer från Finland till Sverige för att få bli

präst. Även om informanterna i materialet inte valde den vägen hade några av dem

varit i Sverige av andra orsaker. Dessa berättade att Borgå stift och Svenska

kyrkan inte var identiska. En informant hade svårt med den höga graden av

sekularisering i Sverige. En annan informant upplevde sig skonad från

kvinnoprästmotståndets kalla vindar i Sverige, men inte i Svenskfinland. I kontakt

med de finska stiften var erfarenheterna annorlunda. Där handlade det mer om hur

den finska kyrkans organisation inverkade på Borgå stifts församlingsliv.

Samtidigt var de informanter som haft mer att göra med det finska kyrkolivet glada

över det större perspektivet på finskt håll och över sina finskspråkiga vänner.442

4.3. Livsberättelsernas perspektiv och informanternas motivation att skriva

Eftersom analysen i denna undersökning betraktade olika livsskeden som

beskrevs i berättelserna saknas ett helhetsperspektiv på livsberättelserna.

Materialet skrevs av människor som hade verkat i olika delar av Svenskfinland

under olika historiska perioder, i flera yrken och i varierande. Ett sätt att närma sig

materialets helhetsperspektiv utan att behandla enskilda berättelser skilt för sig var

att betrakta de förutsättningar under vilka berättelserna var skrivna. Därför görs

här en analys av de livsskeden som var informanternas perspektiv då de skrev sina

berättelser. Livsberättelsernas utgångsläge och perspektiv redovisas utgående från

fördelningen bland de tre generationerna. Indelningen enligt ålder presenteras i

tabell 6. Närmare hänvisningar har utelämnats med tanke på konfidentialiteten.

Den äldsta generationen kvinnliga teologer bestod av dem som föddes på

1940-talet eller tidigare. Pensionering nämndes av flera av dem eftersom många

redan hade hunnit gå i pension, medan det för andra så småningom började bli

aktuellt. Informanterna såg tillbaka på en livsepok som så småningom började

vara över. Det tillbakablickande perspektivet kom sig dels av att informanterna
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befann sig på gränsen till ett nytt livsskede och dels av att livsberättelsens rubrik

lade tyngdpunkten på det arbetsliv de hade bakom sig. Perspektivet gjorde det

också lätt att klassa de äldre teologerna som antingen religionspedagog,

akademiker, präst eller lektor, även om de flesta hade haft flera yrken och

arbetsplatser. Kombinationen lärare, lektor och präst var vanligast.

Tabell 6: Indelning i generationer.
Ålder Antal informanter
    <40 9
40-55 9
55> 9
Sammanlagt 27

I slutet av den äldre generationens berättelser förekom olika teman. Även

om perspektivet i allmänhet var tillbakablickande var det några informanter som

befann sig i arbetslivet. Dessa berättade om de uppgifter de hade. För hela

generationen gällde att informanterna antingen behandlade sin uppfattning om sin

karriär och sitt arbete, sin uppfattning om kvinnors ställning eller sin uppfattning

om båda dessa teman. Det var främst de personer som hade arbetat största delen

av sitt yrkesverksamma liv som lektorer i församling vilka tog upp frågor om

kvinnans ställning. I deras livsberättelser var sådana frågor ett genomgående tema.

54: Min identitet som kvinna har ju utvecklats under hela mitt liv[...] Min identitet som
teolog har naturligtvis präglats av den miljö där jag arbetar. [...] Mycket stöd har jag ändå
fått av andra kvinnliga teologer...443

De som var födda runt 1960 kallas mellersta generationen. Gemensamt för

alla i denna generation var att de befann sig mitt uppe i arbetslivet. Ungefär häften

av dem var präster, men typen av arbetsplats varierade så att den mellersta

generationen yrkesmässigt inte utgjorde någon enhetlig grupp. Det centrala för

denna generations perspektiv var dess betoning av identitet. I slutet av deras

berättelser behandlades frågor om identiteten ur ett kombinerat kvinno- och

arbetsperspektiv. Båda perspektiven genomsyrade berättelsernas avslutning, men

vilken aspekt som betonades varierade. De som befann sig i en tjänst som de hade

innehaft i över fem år tenderade att betona könsaspekten, medan de som relativt

nyligen hade bytt arbetsplats tenderade att betona yrkesaspekten. Båda aspekterna

är synliga i citat 54. Dessutom fanns några som snarast betonade den
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finlandssvenska aspekten av identiteten. De arbetade vid tiden för undersökningen

på arbetsplatser utanför Svenskfinland. Även om informanterna i den mellersta

generationen redan hade en längre tids erfarenhet av arbetslivet innebar det inte att

de alla hade erfarenhet av att arbeta med religion. Några av dem hade tidigare

arbetat inom andra yrkesområden. Dessa berättade om olika arbetsalternativ som

de kunde tänka sig i framtiden.

Den yngsta generationen var födda runt år 1970 eller senare. De två största

yrkesgrupperna i generationen var präst i församling och forskare. Erfarenhet av

arbetslivet varierade från ett år till över tio år. Några av de äldre informanterna i

denna generation befann sig i ett ganska likadant skede som de yngsta i den

mellersta generationen. Gemensamt för den yngre generationen var dock att

informanterna hade påbörjat sitt arbetsliv och därför beskrev de hur de hade

kommit tillrätta med det nya skedet i livet och hur de funnit sin plats. I

berättelserna betonades yrkesrollen och yrkesidentiteten. Ett tredje dominerande

tema var det mottagande informanterna hade fått för att de var kvinnor. De

berättade också om de valsituationer de ställdes inför på grund av sitt kön.

55: Tack för att jag har fått skriva ner mina tankar. Genom att skriva klarnar och
organiseras tankarna även för mig.444

56: Jag vet hur viktigt det är att få berätta om sej själv, det stärker identiteten och det helar
(...) När jag blev ombedd att skriva ner min historia upplevde jag samma sak, så fint att nån
frågar, att nån är intressera [sic!]. 445

Riessman menar att människor använder berättelser för att förstå sina liv

speciellt om man har gått igenom svåra erfarenheter.446 Enligt Linde förväntas

livsberättelser vara sammanhängande och kontinuerliga. Exempelvis byten av

yrke kan utgöra en diskontinuitet som behöver åtgärdas.447 Många av berättelserna

i materialet antydde byte av livsskede eller arbete. Dessutom tyckte sju av

informanterna att det hade varit givande för dem själva att skriva sin

livsberättelse, vilket syns av citaten 55-56. Om större livsförändringar var ett

motiv för att skriva sin livsberättelse kunde det vara en förklaring till att

informanterna placerade sig i relativt tydliga generationsgrupper. Informanter i

den äldre generationen skulle i så fall ha befunnit sig i övergångsskedet mellan

arbetsliv till pensionärsliv under insamlingen av materialet, medan den yngre
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generationen skulle ha övergått från studieliv till arbetsliv. Bland personerna i

mellersta generationen skulle övergångsskedet ha gällt byte av arbetsplats eller

karriär. Även frågor om kvinnors rättigheter och arbete utanför Svenskfinland

kunde utlösa behov av att skapa en mening åt sina erfarenheter. Endast fyra

livsberättelser var sådana att det inte fanns någon klar anknytning till någon av

faktorerna som beskrivits ovan.

Informanternas fördelning över födelseår var en aning oväntad med tanke

på att generationen som var född kring 1950 i stort sett saknades i materialet. Om

definition av identiteten var ett motiv för att skriva sin livsberättelse och om byte

av arbete hade varit en orsak till att ett sådant behov uppstod kunde det kanske

finnas en förklaring till frånvaron av 1950-generationen. Byte av arbete torde vara

vanligare relativt tidigt i karriären, vilket skulle betyda att kvinnliga teologer som

var födda kring 1950 troligen hade mer stabila tjänster och därmed mindre behov

av att skriva. Å andra sidan var antalet informanter så pass litet att det är möjligt

att fördelningen på generationer bara var en slump. Personer som var födda kring

år 1980 var för unga för att ha någon längre erfarenhet av att vara utexaminerad

teolog i Svenskfinland. Det kanske avskräckte dem från att delta i

undersökningen. Dessutom var den generationens adresser svårare att få tag på

genom sökmaskinen på Internet. På samma sätt var det också svårare att få

adresser till informanter som var äldre än dem som var födda kring 1940.
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

5.1. Slutsatser

Informanterna i materialet kunde delas in i tre generationer som var föda kring år

1940, 1960 och 1970. I slutet av de olika generationernas livsberättelser

diskuterades ofta arbete och kvinnoperspektiv. Temat Svenskfinland förekom

också om än inte i lika stor utsträckning. Dessa teman hade aktualiserats genom

livsberättelsens rubrik. Skillnaden i generationernas sätt att behandla dessa teman

kan sammanfattas som att den äldre generationen utvärderade livet, den mellersta

berättade om informanternas identitet och den yngsta berättade hur de kommit

tillrätta i sitt nya livsskede. En av flera möjliga orsaker till att personer födda

kring år 1950 inte var väl representerade i materialet kunde vara att dessa

kvinnliga teologer hade en relativt stabil arbetsplats och därför inte hade behov av

att definiera sin identitet.

Valet av teologiska studier beskrevs med sex olika typer av delberättelser:

Valsituation, Fortsättning, Alternativ, Prästfrågan, Intresse och Uppgift.

Studievalet kunde beskrivas som en fortsättning på en redan inledd

yrkesinlärningsprocess. Den kunde också beskrivas som en situation där olika

valmöjligheter tävlade med varandra eller som en situation där en tidigare

yrkesinriktning inte längre kunde tillämpas och därför blev teologi ett andra

alternativ. Ibland var det arbetsuppgifter och ibland intresset för ämnet som gjorde

att informanten valde teologi. Diskussioner om kvinnors andliga ledarskap kunde

göra att informanten märkte att hon ville inrikta sig på teologi. Undersökning

visade på liknande faktorer för studievalet som Pirkko Lehtiö och Kati Niemelä

hade hittat.448 Släkt, vänner och förebilder inverkade på val av studier. I denna

undersökning betonades dessa gruppers roll som förebilder och stöd. Materialet

bekräftade Lehtiös upptäkt av att praktisk erfarenhet av andligt ledarskap hade en

positiv inverkan på valet av teologi som studieämne.

Niemeläs undersökning hade en annan utgångspunkt i frågeställning,

metod och målgrupp än denna undersökning. De kategorier hon fann går inte att

direkt jämföra med resultaten av denna narrativa forskning. Samtidigt återfanns

liknande drag i båda undersökningarna. I det narrativa materialet fanns berättelser
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som kunde placeras in under fyra av de fem grupper som Niemelä hittade.449 I

detta material var det dock ovanligt att informanterna som sin inriktning eller som

sitt motiv för studierna uttryckte en önskan att hjälpa människor. Istället betonade

undersökningen uppmärksammandet av teologi som studiealternativ samt

socialisationsprocessen. Det kunde dock vara intressant att undersöka om en

önskan att hjälpa människor är en diskurs som hör ihop med den frågeställning

som fanns i Niemeläs forskning eller om den till exempel hör ihop med

språkgruppskultur och det livsskede informanterna befann sig i då materialet

samlades in.

I några berättelser beskrevs hur arbete, studiemotivation och familj

inverkade fördröjande på studierna. Man kunde möjligen tolka situationen så att

andra identiteter konkurrerade om uppmärksamhet med den blivande

yrkesidentiteten under dessa perioder i de fall då fördröjningen inte uttryckligen

orsakades av praktiska svårigheter. Denna tolkning är dock väldigt spekulativ.

Under studietiden hade informanterna möjlighet att utveckla färdigheter och pröva

på yrkesroller för att förbereda sig på ett kommande yrke. Ibland resulterade detta

i att informanterna hittade en yrkesinriktning och ibland hjälpte det informanterna

att utveckla den inriktning de redan hade. Några valde yrke först efter att studierna

var avklarade.

Osäkerhet ifråga om arbetsmöjligheter och effekter av

kvinnoprästmotstånd hade i vissa situationer inverkat på yrkesinriktningen så att

informanterna kunde tänka sig även andra yrkesalternativ än det ursprungliga.

Detta kunde vara en av flera förklaringar till att Kati Niemelä och Barbara Finley

fann att flera kvinnliga studerande angav ett större spektrum av yrkesalternativ än

manliga.450 I andra situationer verkade de nämnda faktorerna inte ha någon större

effekt. De enskilda informanterna hade olika utgångspunkt för påverkan av dessa

faktorer beroende av vilka yrken de hade inriktat sig på, vad de hade haft för

erfarenheter under studietiden och tidigare, samt de egna attityderna som gjorde

att erfarenheterna uppfattades på olika sätt. Några informanters berättelser visade

att tidigare erfarenheter hade gjort att de kopplade ihop kyrkan eller kyrkliga

yrkesroller för kvinnor med negativa affekter451, vilket gjorde dem mindre

                                                                                                                                                              
448 Lehtiö 2004, 48-70, Niemelä 1999, 135-142.
449 Niemelä 1999, 137.
450 Finlay 1996, Niemelä 1999, 172,181-185, 233-234.
451 Cameron 2004, 253.
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intresserade av kyrkliga yrken. Negativa affekter kunde även tolkas som

stereotypshot.

Rollmodeller och stödpersoner gjorde det lättare för informanterna att hitta

en passlig yrkesinriktning. Rollmodellerna kunde visa på själva arbetsbilden eller

vara en modell för den egna yrkesutövningen som kvinna. Stödpersonerna kunde

fungera som buffertar mot stereotypshot452 som kvinna eller kunde hjälpa

informanterna med en extern utvärdering av provisoriska själv453. I framtida

forskning vore det intressant att granska hur uppväxt- och studieort inverkar på

kvinnliga teologers önskan att bli präster. Materialet antydde att de teologiska

fakulteterna hade utvecklats på olika sätt i fråga om kvinnoprästmotståndet så att

det hade ökat i Åbo och minskat i Helsingfors. I materialet var det vanligare att

informanter från södra Finland och Helsingfors universitet blev präster än de från

Åbo Akademi och Österbotten. Detta kunde ha kopplingar till de av Sundback och

Holm beskrivna skillnader i andlighet som fanns mellan olika regioner i

Svenskfinland.454

Det fanns olika orsaker till att informanterna trivdes på en arbetsplats. Av

delberättelsetyperna om karriären framgick att arbetsuppgifterna, självutveckling,

kreativitet samt goda relationer till kolleger och andra människor kunde utgöra

subjektiva belöningar för informanterna.455 Av delberättelsetyperna Strävan och

Byte framkom att trivsel på arbetsplatsen kunde kopplas ihop med att arbetet

motsvarade den yrkesidentitet informanterna hade börjat utveckla. Även i olika

varianter av delberättelsetypen Arbetsplatsen fanns det indikatorer till detta.

Delberättelser av typen Förändring och teman från arbetslivet visade på att det var

tungt att anpassa sig till nya roller och rättigheter för kvinnor. I teman från

arbetslivet nämndes också flera gånger mikroberättelser där informanternas

yrkesinriktning inte stämde överens med de uppgifter och roller som erbjöds.

Sådana mikroberättelser utgjorde komplicerande händelser i livsberättelserna.

Några informanter hade lämnat sådana arbetsplatser där de hade känt att de

uppfattades som ett hot och inte fick uppskattning för sitt arbete trots en enorm

arbetsinsats.

                                                          
452 Davies et al 2005.
453 Ibarra 1999.
454 Sundback 1994, 36, 38, Holm 2000, 331-332, 357-359.
455 Arbetsuppgifter och självutveckling nämndes i Ömsesidighet och Strävan, medan goda
relationer till kolleger och andra människor nämndes i Strävan, Moderskap och Konstaterande.
Kreativitet nämdes i Konstaterande.
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De faktorer som påverkade trivseln på arbetsplatsen i denna undersökning

har en del gemensamt med de faktorer Kati Korhonen och Elaine McDuff hittade

för kvinnliga präster och pastorer. En trivselfaktor i Korhonens undersökning var

att prästen upplevde sig vara på rätt plats.456 Möjlighet till självutveckling och en

upplevelse av givande arbetsuppgifter i kombination med att arbetet motsvarar

yrkesinriktningen tyder på att en person har hittat sin plats. De trivselhämmande

faktorer Korhonen hittade var stor arbetsmängd och problem i

arbetsgemenskapen.457 Sådana faktorer framgick i denna forsknings

mikroberättelser om att lämna en arbetsplats. I dessa mikroberättelser ingick även

upplevelser av orättvisor. McDuff hade funnit att subjektiva belöningar och

orättvisor kunde påverka både manliga och kvinnliga pastorers arbetstrivsel.458

Denna forsknings resultat pekar i samma riktning.

Liksom i Marita Toivanens och Satu Saarinens undersökningar fanns det

även i denna forskning hänvisningar till kallelseupplevelser som en kraftkälla i

arbetet.459 Ett intressant fenomen var att kallelsebegreppet användes på olika sätt

då kvinnopräster nyligen hade införts jämfört med tiden för insamlingen av

materialet. I början gav kallet rätt att bli och vara präst, medan avsaknad av ett kall

senare gav en motivering till att inte vara präst. Det indikerar att prästyrket hade

börjat uppfattas som en sorts norm även för kvinnliga teologer. Också det faktum

att lektorer kände av en press att bli präst pekar i den riktningen. Samtidigt visade

materialet att även de som följde normen och hade blivit präster fortfarande

upplevde ett motstånd.

I Joy Charltons undersökning framkom att själva förekomsten av kvinnor

som pastorer hade en symbolisk laddning.460 En sådan laddning märktes även i

detta material. Den specifika kombinationen av identiteterna kvinna och teolog

hade olika symbolisk laddning för representanter av olika ideologier om

kvinnopräster. Eftersom de kvinnliga teologerna förkroppsligade kvinnopräst-

frågan kom de att befinna sig på skottlinjen mellan ideologierna. Deras yrkesval

kunde ses som ett ställningstagande. I ett sådant läge kunde kallelsen ge en

förtröstan om att informanten hade gjort rätt yrkesval. Genom att tona ner

teologidentiteten eller välja en något mer neutral lärar- eller forskarbana minskade

reaktionerna en aning. Här bör dock betonas att flera berättelser om val av yrke

                                                          
456 Korhonen 2000, McDuff 2001.
457 Korhonen 2000.
458 McDuff 2001.
459 Toivanen 2001, Saarinen 2005.
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som lärare och forskare helt saknade motiveringar som hörde ihop med

kvinnoprästdiskussioner. Inte häller en nedtonad teologidentitet behövde motiveras

med problem orsakade av kön.

De kvinnliga teologerna använde olika strategier för att deras sociala

identitet som kvinnlig teolog skulle accepteras. Både under den tid som kvinnliga

teologer officiellt utgjorde en annan grupp än de manliga och efter att kvinnor

gavs rätt att fungera i samma roller som männen, förde informanter samtal med

olika människor om sin position som kvinnlig teolog. De hämtade även stöd hos

varandra och hos sådana manliga teologer som stödde dem personligen eller

ideologiskt. Stödet var speciellt viktigt under sådana tider då ämbetsstrukturen

förändrades eftersom det innebar en anpassning till roller som var nya för dem

personligen, men också för kvinnor över lag. Detta liknar resultaten i Joy

Charltons undersökning där det framkom att de första kvinnliga pastorerna på en

arbetsplats saknade kvinnliga rollmodeller och därför var osäkra på hur de skulle

bete sig och tolka de reaktioner de fick av omgivningen.461

Bland berättelserna i denna forskning fanns både beskrivningar av en aktiv

strävan att ändra på kvinnliga teologers rättigheter och beskrivningar av att

anpassa sig till de roller som redan tilläts dem. Delberättelserna om karriären

handlade antingen om de kvinnliga teologernas förändrade position och sociala

identitet, eller om att hitta och arbeta på en tjänst som informanterna trivdes med.

Liksom i Charltons undersökning var det snarast arbetets innehåll som

berättelserna handlade om. Berättelser om det framgångsrika karriärsbygget var

inte ett starkt element i delberättelsetyperna. Till skillnad från Charltons material

framkom det i detta material ytterst sällan iögonfallande berättelser om att lämna

församlingsarbetet.462

Mikroberättelser om att tvingas lämna en arbetsplats visade på

förekomsten av ett glastaksfenomen som både McDuff och Charlton hänvisade

till.463 I materialet fanns även mikroberättelser som behandlade en del av

bakgrunden till detta. Informanter nämnde till exempel en bristande förståelse för

kvinnliga teologers specialbehov inom de organisatoriska strukturer som utgjorde

informanternas arbetsplatser. Det tog sig uttryck i problem att förena moderskap

med yrkesutövning, men också i att informanterna hade upplevt bristande stöd

                                                                                                                                                              
460 Charlton 1997.
461 Charlton 1997.
462 Charlton 2000.
463 McDuff 2001, Charlton 1997.
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från kyrkans ledning. Bristen på stöd gällde dels strukturell organisation kring

lektors- och prästtjänster under vissa perioder, dels enskilda kyrkliga förmäns och

stiftarbetares oförmåga att försvara kvinnliga teologer då deras rättigheter hade

ifrågasatts. Några informanter efterlyste kvinnliga rollmodeller vid Åbo Akademis

teologiska fakultet. Dessutom ökade kvinnoprästdiskussioner i allmänhet

informanternas utsatthet för det stereotypshot som nämndes av Davies et al.464

För lektorer, präster och forskare verkade identiteten som teolog vara

ganska oproblematisk. Gymnasie- och högstadielärarnas andel av informanterna

var liten och få av dem som haft läraruppgifter beskrev arbetet. Det tyder på att de

inte uppfattade läraruppgifterna som intressanta för forskningen. Arto

Kallioniemis undersökning om religionslärares yrkesuppfattning visade att de

ganska tydligt uppfattade religionslärarrollen som rollen av en teologisk

sakkännare.465 Det i sin tur pekar på att det var formuleringen av forskningens

intresseområden som påverkade innehållet i lärarnas berättelser och inte lärarnas

arbetsroll. Bland företrädare för de övriga yrkesgrupperna förekom att några

uttryckte en osäkerhet över om de hörde till forskningens målgrupp, medan andra

i sina arbetsliv hade tonat ner teologidentiteten för att inte ge fel bild av sin

arbetsroll. Med ordet teolog verkade många informanter i sammanhanget av

denna forskning avse en person som uttryckligen arbetade med teologiska frågor

och andligt ledarskap eller en person som arbetade med teologi på akademisk

nivå.

6.2. Forskningens utvärdering

I fråga om denna forsknings tillförlitlighet är det viktigt att minnas att det som

presenterats är forskarens tolkning av informanternas berättelser. Det som

undersöktes var den mening informanterna hade gett händelser i sina liv.

Materialet var kvalitativt och därför inte statistiskt tillförlitligt. Undersökningen

strävade till att bygga möjliga tolkningsmallar men inte till att ge en heltäckande

beskrivning av till exempel kvinnoprästmotståndets förekomst och

påverkningsgrad i Svenskfinland. Fördelen med att undersöka människors

                                                          
464 Davies et al 2005.
465 Kallioniemi 1997, 165-166.
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subjektiva upplevelser av en situation är att det är den subjektiva upplevelsen som

påverkar hur personen agerar och känner sig.

Det fanns både för och nackdelar med den metod som användes för att

samla in materialet. Att urvalet skedde på informanternas initiativ och krävde eget

engagemang medförde att de som skrev var motiverade att delta i undersökningen.

Informanternas motivation att delta är en förutsättning för god forskningsetik. Å

andra sidan innebar det antagligen också att de som bidrog med sin berättelse hade

ett starkare patos än de som inte deltog i undersökningen. Detta har en inverkan på

materialet. Vilken inverkan var är oklart eftersom det inte är klart vad som

motiverade informanterna mest. Många informanter tyckte att ämnet var viktigt

eller intressant. Av berättelserna framgick att några tog fasta på frågan om

finlandssvenskhet som betonades i notisen i Kyrkpressen, medan andra

poängterade den kvinnliga teologens situation utgående ifrån betoningen i brevet

med förfrågan. Ett tredje motiv kunde ha utgjorts av ett behov att omdefiniera sin

identitet genom att berätta sin livsberättelse.

Som finlandssvensk kvinnlig teologiestuderande hade jag ett ganska nära

förhållande till målgruppen. Jag var en eventuell framtida kollega. Intimiteten

ökade i och med att mina föräldrar arbetade i Borgå stift och även hade varit

missionärer för några av stiftets församlingar. Ungefär hälften av de informanter

som deltog kände i varierande grad mig personligen eller mina släktingar.

Närheten till målgruppen kunde ses både som en fördel och en nackdel. Dels

kunde det inge förtroende att jag var bekant och i någon mån kände till det

sammanhang informanterna kom från. Dels kunde närheten avskräcka

informanterna från att berätta för mycket eftersom de med stor sannolikhet skulle

stöta på mig i något tillfälle. Det kunde på så vis ses som en fördel att jag skrev

min pro gradu vid Helsingfors universitet eftersom mina handledare där inte var

lika involverade i Svenskfinland som dem jag skulle ha haft om jag hade studerat

vid Åbo Akademi.

Eftersom jag själv är en blivande kvinnlig teolog i Svenskfinland är det

viktigt att redogöra för hur mina egna utgångspunkter kunde ha påverkat mina

tolkningar. Jag är själv för kvinnliga präster, även om jag inte alltid har varit det.

Detta ger mig förståelse för olika uppfattningar i frågan, men också en önskan att

främja de kvinnliga teologernas position. I början av undersökningen var denna

strävan ganska framträdande och därför var det bra att materialinsamlingen skedde

med skrivna livsberättelser och inte genom intervjuer. På så sätt minimerades min
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egen inverkan på materialets utformning. Under arbetets gång kom betoningen i

arbetet allt mer att ligga på metodologiska aspekter. Att hitta en narrativ metod

som passade materialet krävde en hel del arbete och detta gjorde att den

ideologiska laddningen i min tolkning av texterna avtog. Det narrativa perspektivet

ökade mångfalden av synvinklar och de teoretiska perspektiven gav ramar för

tolkningen.

Valet av metod i undersökningen begränsades av behovet att bibehålla

konfidentialiteten i förhållande till informanterna. En uppdelning av livs-

berättelserna i olika faser hade fördelen att minska möjligheten att enskilda

informanters liv kunde igenkännas och samtidigt gav det rättvisa åt variationen av

händelser i de olika livsskedena. Å andra sidan kom de enskilda livsberättelsernas

egen meningsstruktur i skymundan. Presentationen av delberättelserna visade inte

hur senare erfarenheter påverkade de enskilda informanternas tolkning av

händelserna i ett visst livsskede. Presentationen av livsberättelsernas perspektiv i

kapitel 4.3 var ämnad att till en del råda bot på detta, men eftersom det var

generationsgrupper som presenterades saknas ändå det individuella perspektivet.

I brevet med förfrågan att delta i undersökningen lovades att informationen

skulle maskeras så att deltagande i undersökningen skulle vara konfidentiellt.

Förutom att delberättelsetyperna beskrev flera informanters erfarenheter

censurerades erfarenheterna både i citat och genom att öka abstraktionsnivån i

berättelsen. Detta gör det svårare att avgöra i vilken grad forskningsresultaten var

min tolkning och i vilken mån informanternas egen synvinkel blev synlig. För att

förbättra transparensen i undersökningen angavs ofta hur många av

livsberättelserna som innehöll inslag av en delberättelsetyps kärnberättelse. Innan

den slutgiltiga formuleringen av texten fastslogs granskades att de kombinationer

av bakgrundsfakta som framkom delades av flera kvinnliga teologer i

Svenskfinland.

De teorier som användes för att förklara undersökningens resultat tillförde

nya synvinklar på studiet av kvinnliga teologer. Detta gällde speciellt teorin om

social identitet och Ibarras socialisationsteori466. Tillämpningen av teorierna blev i

någon mån ytlig eftersom materialet inte gav lika ingående information om

händelser, samt om psykologiska och sociala processer som teorierna. Detta

innebar i vissa fall att tolkningen enligt teorierna innehöll spekulativa drag.

Dessutom tillämpades teorierna ibland på processer som de egentligen inte var
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tänkta att förklara. Ett exempel på detta är att självkategoriseringsteorins begrepp

om fokusering på en identitet användes för att förklara fokusering på en möjlig

blivande identitet och inte enbart på en identitet som informanterna redan hade.

Ibarras socialisationsteori kompletterade perspektivet, men även denna teori var

från början avsedd att föklara socialisationsprocesser på en arbetsplats och inte till

ett kommande yrke. Därför kunde det vara av intresse att i framtida forskning

ytterligare undersöka dessa teoriers lämplighet att förklara de händelser som

informanterna beskrev.

                                                                                                                                                              
466 Ibarra 1999.
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