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Sammanfattning 

 

I ett samhälle av platslöshet, där vi uppmanas att vara mobila och ständigt befinna oss på olika 

ställen finns en kontrast; kloster. I kloster är nunnor genom löften bundna till den specifika 

platsen. Nunnorna i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae har lovat att för resten av sin levnad 

stanna på samma plats och leva efter regler om lydnad, fattigdom och avhållsamhet. De lever 

inom klostrets murar på ett väl avgränsat område. Denna uppsats behandlar platsens 

betydelse, hur klostret som plats påverkar nunnorna och deras identitet genom muren och det 

avgränsade området men även genom inre och yttre attribut som visar på nunnornas 

tillhörighet till klostret. Muren är för systrarna en symbolisk gräns för deras klausul, det 

område de inte får gå utanför, men den fungerar även skyddande mot omvärldens impulser. 

Den mest påtagliga inverkan platsen har på nunnornas identitet är att de genom löftena uppgår 

i en gemenskap där de kallar varandra för systrar, får ett nytt namn och likadana kläder. De 

blir i första hand nunnor och kan inte plocka av sig denna identitet. Oavsett vem de möter 

eller var de befinner sig tillskrivs de rollen som nunna.  

 

 

Abstract 
 

We live in a society where we are not bound to one place. We are encouraged to be mobile 

and constantly moving between different locations. The life in a convent is a contrast to this; 

nuns live at a specific place they are bounded to by vows and can not leave. The sisters in the 

convent of St. Birgitta, Pax Mariae have promised to stay at the same place and live by the 

rules of the convent. They live within the walls of the convent, an area with clear boarders. In 

this essay I analyse the meaning of a place, how the convent affects the nuns and their 

identity. The wall and the restricted area, inner- and outer attributes show where the nuns 

belong and characterize their life in the convent. The surrounding wall is a symbolic boarder 

to the nuns, but it also protects from impulses from the society and the outer world. The most 

evident influence the place has on the identities of the nuns is that they through vows become 

members of a camaraderie where they call each other sisters, changes their names and wear 

the same clothes. They become nuns, a ubiquitous identity. Regardless of whom they meet or 

of where they go, they will be seen as nuns.  
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Förord 

 

Ett stort tack till systrarna i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena för att ni har tagit er 

tid till att med öppenhet och generositet svarat på mina frågor och gett mig en insyn i 

klosterlivet och vad det innebär.  

 

Tack även till min handledare för intressanta synpunkter och konstruktiv kritik jag har fått 

under uppsatsarbetet.  

 

 

Jenny Gleisner 

Januari 2007, Linköping 
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Inledning 

 

Var vi befinner oss, både geografiskt och i livet, är viktigt för det säger något om vem man är. 

Idag ska vi vara rörliga och kunna förflytta oss mellan många olika platser och forum under 

en kort tidsperiod. Det är inte ovanligt att arbeta, studera eller att ha relationer på distans. Vi 

förväntas vara flexibla, inte uppehålla oss för länge på samma plats och ta chanser som 

kommer till att resa och jobba utomlands. Flexibilitet känns som en del av dagens moderna 

samhälle med den utvecklade teknologin som en underlättande faktor. (Jfr Hannerz , 2003, s 

4) 

 

Platsens betydelse har minskat och dess definition har förändrats till att bli mer diffus. Platser 

är fortfarande viktiga men dess innebörd har förändrats. Philip Sheldrake menar att platser 

uppstår och existerar genom människors relationer och att de är geografiskt anknutna såväl 

som kulturellt bestämda. Men platsers betydelse har minskat i flera avseenden idag i den mån 

att vi inte längre måste befinna oss på en och samma plats som våra åtaganden eller där vårt 

kontaktnät finns. Platsers betydelse är fortfarande av stort värde idag i vissa avseenden; då det 

talas om rötter, om tillhörighet och om vad som är �hemma� (Sheldrake, 2001, s 45, 48)  

 

Som en kontrast till vår mobilitet mellan olika platser finns kloster dit kvinnor flyttar och 

väljer att leva med Gud och med varandra i ett självvalt utanförskap till det övriga samhället. 

För ett kloster är en specifik plats avgörande för existensen, samt av de individer som lever 

där. I S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena lovar nunnorna även att förbli på platsen 

och att leva innanför de murar som avskiljer dem från omgivningen. Men att avlägga 

klosterlöften innebär inte enbart att lova att för resten av sin framtid leva på en plats, det 

innebär även att tillbringa resten av sin tid med andra kvinnor i en gemenskap. Kvinnorna 

lämnar familj, vänner, arbete, semester och fritid. Nunnorna i klostret är få av dem i dagens 

samhälle som faktiskt vet var och hur de kommer att spendera resten av sina liv, de har själva 

valt sina levnadsöden. 

 

Klostret och dess murar, som symboliserar och tydligt markerar platsens avskiljande från 

samhället, blir också karaktäriserande för dem som bor där. Stets och Burke beskriver detta 

som att �We conceptualize the environment identity as an individual identity�. (Stets & 

Burke, 2006, 403) En typisk bild av en nunna är en stilla och tyst kvinna som lever efter de 
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löften hon avgett om fattigdom, lydnad och avhållsamhet. Men intervjuerna med några av 

nunnorna i Vadstena kloster och observation av platsen ger också en annan bild av systrarna.  

 

Jag är nyfiken på vad som får en kvinna att välja ett liv i ett kloster, som blir till ett slags 

självvalt utanförskap från resten av omgivningen. Det är ett val som känns främmande i 

dagens samhälle där vi ständigt ska vara redo för nya jobb, möjligheter och förändring. För 

vad är det för speciellt med kloster, vad gör att dessa kvinnor väljer ett liv på denna plats, så 

annorlunda från vad de flesta människor gör? Varför kan de inte leva som katoliker och tjäna 

Gud samtidigt som de har ett lönearbete, vänner och ett socialt liv i samhället?  

 

Uppsatsen beskriver en plats, som har förblivit tämligen oförändrad genom åren, en plats väl 

avgränsad från samhället. Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på ordenssystrar före 

1800-talet. Studier kring senare tidsperioder har dock fått ökat utrymme inom forskning på 

senare tid. (Werner, 2005, s 9) Men dessa studier har fokuserat på klosterlivet i sig och inte 

vad platsen har för betydelse för dem som lever i kloster. Uppsatsen fokuserar på klostret som 

plats och dess betydelse för de nunnor som lever där och hur platsen påverkar deras identitet.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att förklara en plats betydelse för en grupp i samhället. Uppsatsen 

fokuserar på en klosterorden, Birgittaorden, på en plats, S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i 

Vadstena, och vad det innebär för nunnorna att leva där och hur platsen påverkar deras 

identitet.  

 

Vad betyder klostret i Vadstena som plats för de nunnor som bor där? Vad innebär det för 

deras identitet, att avlägga livslånga löften, ikläda sig nunnedräkt och få ett nytt namn? Vad 

har platsen för betydelse?  
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Metod och material 

 

Uppsatsen består av beskrivning av S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena, vad det som 

plats betyder och innebär för individerna som lever där. Platsbeskrivningen bygger på 

observationer och nunnornas egna redogörelser. I uppsatsen, för att få inifrån- och 

utifrånperspektiv, behandlas även teorier kring identitet och plats för att analysera hur de 

formas, förändras och påverkas av varandra. Material som används under uppsatsen är 

insamlad information från intervjuer och observationer, litteratur och artiklar rörande 

klosterliv i Sverige idag och historiskt samt kring teorier om identitet, plats och murar. 

Information har också erhållits genom en föreläsning som hölls av abbedissan och priorinnan 

under humanistdygnet i Linköping med ämnet �Det självvalda utanförskapet�.  

 

Metoder som använts för uppsatsen är intervjuer, observationer och litteraturstudier. Dessa 

olika delar ger en bra grund för att kunna beskriva klostret som plats och dess betydelse i ett 

utifrån- och ett inifrånperspektiv. (Jfr Holme & Solvang, 1997, s 93) Intervjuer och 

observationer ger en närmare inblick i systrarnas liv och dagliga rutiner, varpå detta 

kvalitativa tillvägagångssätt lämpar sig (Jfr Holme & Solvang, 1997, s 92). Antropologiska 

studier har förändrats över tiden och det är inte längre lika vanligt att en grupp med klara 

avgränsningar studeras (Agar, 1996, s 11), men i denna uppsats är situationen så. 

Birgittasystrarna i Vadstena kloster är en tydlig grupp, som lever och verkar i klostret. Trots 

att de har kontakt med samhället genom bland annat smakprovs- och besinningshelger så är 

gränsen för gruppen tydlig. De interagerar med resten av samhället enbart när de själva väljer 

att göra det.  

 

Intervjuerna ligger till grund för uppsatsens utformning eftersom nunnornas egna 

uppfattningar är det centrala för att förstå platsens betydelse och vad som sker med identiteten 

då en kvinna inträder klosterlivet. De första två intervjuerna utfördes i S: ta Birgittas kloster 

Pax Mariae i Vadstena i en öppnare del av klostret och pågick vardera en och en halv timme. 

Den tredje intervjun gjordes på en timme under smakprovshelgen i december, då i en mer 

privat del av klostret. Kvinnor och män får under smakprovshelgen möjlighet att prova på 

klosterlivet genom att delta i vissa utvalda delar som bland annat bön, tystnad och meditation, 

för att på så sätt få en inblick i klosterlivet.  
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Intervjuerna är semistrukturerade, det vill säga frågor var förberedda men med utrymme till 

följdfrågor, vilket gav intervjuerna mer form av ett samtal (Jfr Holme & Solvang, 1997, s 

100). Intervjuerna bygger på frivilligt deltagande av informanterna. Deras identitet skyddas 

genom att deras namn har ändrats. Dessa anonymitetsåtgärder blev informanterna upplysta 

om vid intervjutillfällena, de blev även informerade om uppsatsens ämne, syfte och fick ställa 

uppsatsrelaterade och personliga frågor till mig. (Jfr Agar, 1996, s 231) Valet av S: ta 

Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena, som plats att studera, beror på dess geografiska 

närhet. Att tre av nunnorna har intervjuats beror på att det var dessa som ville delta.  

 

Anteckningar fördes under intervjuerna som metod att dokumentera informationen. 

Inspelning valdes bort då jag mötte den första informanten. Min mp3spelare låg i väskan jag 

hade med mig men av situationen bedömde jag att det inte var lämpligt, utav respekt för 

informanten. Jag fick ut väldigt mycket av intervjun och därför nyttjades detta 

tillvägagångssätt med anteckningar även under den andra och den tredje intervjun.  

 

Observationer gjordes innan, under och efter alla intervjuer för att få en bild av platsen. 

Observationer gjordes även under smakprovshelgen i december för att få en inblick i hur det 

är att leva på platsen. (URL, Jfr Agar, 1996, s 163) Mitt deltagande på helgen och dess syfte 

att studera platsen som en del i min uppsats var systrarna informerade om (Jfr Agar, 1996, s 

231). Då jag var avsevärt yngre än de andra deltagarna under helgen kom det en del frågor om 

varför jag var på denna smakprovshelg. Jag var öppen med att det var för en uppsats om 

platsens betydelse. På mer ingående frågor som kom om systrarna och klosterlivet svarade jag 

som det står på systrarnas hemsida och hänvisade till denna.  

 

 

Informanter 

 

Uppsatsen bygger på intervjuer med nunnor, deras berättelser och beskrivningar av Vadstena 

kloster som plats, vad platsen betyder för dem och hur platsen har påverkat dem och deras 

identitet. Även föreläsningen som abbedissan och priorinnan höll under humanistdygnet i 

Linköping gav intressanta inblickar i klosterlivet.  
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Idag bor 12 nunnor på klostret. Dessa nunnor kommer från olika länder och alla har spenderat 

hela eller större delen av sitt systerskap i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena. Tre av 

dessa nunnor har intervjuats varav två av dem är födda utomlands och kom till Sverige i 

vuxen ålder och den tredje av dem är född och uppvuxen i Sverige. 

 

Nunnorna omnämns även som systrar i uppsatsen eftersom det är vad de kallar varandra. 

Systrarna som intervjuats för uppsatsen har av mig fått de fiktiva namnen syster Maria 

Sophia, syster Maria Cecilia och syster Maria Sara. Syster Maria Sophia är den äldsta av dem. 

Hon kom till Sverige 1952 och sökte sig senare till Birgittasystrarna i Vadstena. Med en 

katolsk uppfostran och flera nunnor i släkten var inte klosterlivet främmande för henne men 

tankarna om att själv gå i kloster växte fram hos henne då hon kommit till Sverige.  

 

Syster Maria Cecilia inträdde i klostret i sitt hemland som nittonåring. Hon kom första gången 

till Sverige 1963 och var med om klosterordens uppstartande i Vadstena. Under några år var 

hon åter i sitt hemland men förflyttades sedan till Vadstena och S: ta Birgittas kloster Pax 

Mariae, vilket enbart är möjligt då ett nytt kloster startas. Precis som syster Maria Sophia fick 

hon en katolsk uppfostran och hade redan i ung ålder ett intresse för klosterlivet.  

 

Syster Maria Sara är född i Sverige och är betydligt yngre än syster Maria Sophia och syster 

Maria Cecilia. Hon kom till Vadstena kloster för femton år sedan. Katolicismen har inte alltid 

närvarande i syster Maria Saras liv. Den blev en del i hennes liv i sju-åttaårsåldern.  

 

 

Disposition  

 

Uppsatsen är till störst del upplagd efter en tematisk disposition efter olika men inbördes 

relaterade aspekter av platsens betydelse. Uppsatsen utgår från platsens betydelse som den 

centrala frågan. 

 

Uppsatsen är indelad i två huvudkapitel; klostret som plats och identiteten i klostret. I den 

första delen ges en kort beskrivning av klosterväsendets och Birgittaordens bakgrund för att få 

en historisk anknytning till platsens betydelse. Därefter kommer en beskrivning av platsen 

utifrån egna observationer och intervjuer. Vad som skapar en plats, hur den fungerar och 
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interagerar med omgivningen är några av de ämnen som behandlas. Michael Foucaults teori 

om heterotopier används för att kategoriskt beskriva och analysera platsen. Muren som 

fenomen, dess symboliska och faktiska funktion behandlas också i denna del. Murens 

betydelse diskuteras i relation till andra murar som begränsar människors rörelsefrihet.  

 

I den andra delen av uppsatsen analyseras klostrets inverkan på nunnornas identitet. Kvinnans 

position i klostret och hur hon genom inre och yttre attribut knyts till klostret är ämnen som 

här tas upp. Systerskap är viktigt för gemenskapen i klostret, släktskapstermer används 

frekvent av systrarna. Detta och hur deras tillhörighet till klostret tydliggörs genom kläder och 

namn analyseras i denna del. Uppsatsen avslutas med en sammanfattade diskussion.  
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Klostret som plats  
 

Klosterväsendet i Sverige 

 

Kloster är ett historiskt fenomen som finns kvar och verkar än idag, tämligen oförändrat i sitt 

syfte. Klosters kärna, att vara en plats där fattigdom, lydnad och avhållsamhet råder för att 

livet ska ägnas åt religion, har funnits i nästan alla kulturer och samhällen i alla tider. 

(Mjöberg och Löfqvist, 1995, s 10) Lydnad, tystnad, ödmjukhet, Gudskärlek och 

avhållsamhet är inte bara specifikt för nunneordnar, det återfinns i flera religioner som 

religiös norm. Den frivilliga avskildheten från resten av samhället och vad det innebär är vad 

som markant skiljer nunnornas liv före och efter inträdet i klostret. Klosterlivet kan beskrivas 

som ett alternativ till ett liv i samhället och som en kontrast till hur de flesta kvinnor lever 

idag (Werner, 2005).  

 

Klosterorden i Vadstena uppkom på mitten av 1300-talet. Birgittaorden skapades för att följa 

de ramverk som den heliga Birgitta satt upp ifråga om ett kristet liv i enkelhet. Men kloster 

förbjöds under 1500-talet och Birgittasystrarna begav sig till Polen. Många kloster revs och 

materialet användes till byggande av slott och borgar. Klostret i Vadstena förblev dock orört. 

(URL, Mjöberg, Löfqvist, 1995, s 7) Idag ligger vissa delar i ruiner och andra delar har byggts 

om för andra syften.  

 

Kloster var förbjudna i Sverige till in på 1950-talet men Birgittasystrarna kom tillbaka till 

Sverige redan år 1935, då i form av en nyare gren av Birgittaorden. Dessa systrar drev ett 

vilohem, de hade ingen klosterverksamhet i egentlig mening eftersom det fortfarande inte var 

tillåtet. (URL, Mjöberg, Löfqvist, 1995, s 45) 1963 uppstartades det nuvarande klostret i 

Vadstena av klostret i Uden i Holland, som är från den gamla grenen av Birgittaorden (URL). 

Idag finns flera grenar av den birgittinska ordensfamiljen. Birgittakloster finns idag i Europa, 

Asien, Nordamerika och Mexico (Mjöberg, Löfqvist, 1995, s 44).  
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Klostret i Vadstena 

 

Vid Vätterns strand i Vadstena ligger S: ta Birgittas kloster Pax Mariae. Klostret är vad som 

för många människor kännetecknar Vadstena. S: ta Birgittas kloster Pax Mariae är ett 

kontemplativt kloster, vilket innebär att nunnorna ägnar sig åt bön som huvudsyssla. 

Alternativet är ett kloster som bedriver utåtriktad verksamhet i form av exempelvis sjukhus 

eller skola. Dagordningen i klostret följer ett schema där varje morgon börjar med bön och 

varje kväll avslutas med bön. Under dagen varvas bön med hushållsarbete, arbete med 

fastigheterna och handarbete. Större delen av dagen spenderas under tystnad. (URL) 

 

Det nuvarande klosterområdet färdigställdes under 1973 efter ombyggnad och tillbyggnad av 

klostret. Även muren uppfördes då (Intervju 3). Klostret är en stor byggnad och är målad i en 

gul färg. Dess placering precis vid Vätterns strand ger en magnifik utsikt. Utanför den vägg 

som ligger mot stranden finns en rad av buskar, som hindrar att människor kommer för nära 

klostret. En mur fortsätter från klostrets vägg och inhägnar en trädgård som inte kan skymtas 

från utsidan. En stor, imponerande svart port leder in till klosterträdgården. På utsidan av den 

svarta porten finns ett tungt handtag i form av en ring men på insidan ett handtag i dagens 

moderna form, men även det av smide. Detta är vad en utomstående betraktare ser av klostret.  

 

Innanför muren finns en trädgård där det troligtvis under vår och sommar växer mycket 

blommor. Systrarna spenderar den mesta av tiden inne på klostret där de utför sina sysslor. 

Gästhemmet finns i klosterbyggnaden. Pilgrimshärbärget Mariagården ligger dock utanför 

området. Gäster på klostret har, förutom till sitt sovrum, tillträde till salongen med flera 

sittgrupper, gästmatsalen med utsikt över Vättern, Birgittarummet som under 

smakprovshelgen fungerade som undervisningssal, och klosterkyrkan. Alla de rum, som jag 

som gäst fick beträda, ingav en varm och trevlig atmosfär. Rummen var enkla men 

trivsamma. Systrarnas religion syns tydligt överallt. Ikoner och krucifix går att finna i alla 

rum.  

 

Tim Ingold menar att plats idag inte enbart är en geografisk lokalitet utan även har betydelse i 

form av historia. Ingold menar att platser existerar genom att människor befinner sig där och 

för att en relation finns mellan dessa människor och till platsen. (Ingold, 2000, s 219) Utan 
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systrarna hade klosterverksamheten i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae inte existerat, och 

platsen skulle förlora sin betydelse.  

 

Den heliga Birgittas anknytning till Vadstena och klostret har en speciell betydelse för syster 

Maria Sophia. Att det var just i Vadstena som den heliga Birgitta ville starta sin klosterorden 

och det är där hennes helgonlämningar finns, är värdefullt för syster Maria Sophia. Den heliga 

Birgitta var den enda svenska personen syster Maria Sophia kände till då hon för första 

gången kom till Sverige.  

 

Vadstena kloster som plats, genomsyras av, och finns på grund av, en stark religiös 

övertygelse. Orden och klostret finns på grund av en svensk kvinnas resa till påven och 

hennes önskan om att få starta en klosterorden. Klostret fortsätter att existera genom dem som 

lever där, de nunnor som har vigt sitt liv till att ägna sig åt bön i stillhet och tystnad, 

avhållsamhet och fattigdom. Platsen har en dragningskraft på dessa kvinnor på det sätt att de 

känner att det är rätt för dem. (Föreläsning) Ur intervjuerna framkom att systrarna fick en 

stark känsla av att ha kommit hem då de först kom till klostret. Då en kvinna avlägger de 

livslånga löftena lovar hon också att förbli i Vadstena kloster, hon avlägger även ett så kallat 

platsbundet löfte. Platslöften är inte gemensamt för alla ordnar. Syster Maria Sara menar att 

det var levnadssättet med platsbundna löften som avläggs i klostret i Vadstena, och starka 

känslor till klostret som gjorde platsen rätt för henne. 

 

Abbedissan och priorinnan förklarade att kallelsen inte är generell till klosterliv utan de får 

även en kallelse till en specifik plats, ett specifikt kloster. Att systrarna befinner sig på klostret 

i Vadstena menar de är ingen tillfällighet.(Föreläsning) Att vara bunden till klostret i 

Vadstena menar syster Maria Sophia ger lugn och trygghet, där ska hon leva och där ska hon 

dö. Att avlägga löften om att alltid vara på denna plats, S: ta Birgittas kloster Pax Mariae, gör 

syster Maria Sara lycklig, det är till en stor glädje. Allt annat som kommer att ske och 

eventuellt förändra hennes liv lämnar hon åt framtiden.  

 

Bruce McCoy Owens har i en artikel lagt betoning på vad som skapar en plats. Klostret har 

skapats och formats av dem som lever och har levt där, såväl som av dess grundare den heliga 

Birgitta. McCoy Owens angriper begreppet plats på ett sätt som ger utrymme för en plats att 

förändras samtidigt som den behåller sin kärna. (Jfr McCoy Owens, 2002, s 3) Klostrets kärna 

är det som nunnorna i klostret delar. De kvinnor, som sökt sig till S: ta Birgittas kloster Pax 
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Mariae, har alla har samma längtan och delar en uppfattning om vad platsen betyder för dem, 

att det är den plats där de vill leva som nunnor tillsammans och med Gud. Klostret förändras 

genom de människor som finns där, förklarar syster Maria Cecilia, hon menar att klostret är 

som en levande kropp. Som alla platser är klostret en social konstruktion och förblir inte 

konstant utan förändras genom människors relationer (Jfr Sheldrake, 2001, s 52). 

 

Thomas Hylland Eriksen beskriver dagens moderna samhälle som att det finns en platslöshet 

där en trygghetskänsla och en hemort inte längre är något självklart. Trygghet och stabilitet 

menar Hylland Eriksen fortfarande är något som människor söker och behöver, men idag 

konstrueras platser för att fylla detta behov. (Hylland Eriksen, 1996, s 73f) Systrarna befinner 

sig på en plats, som står i kontrast till den platslöshet som Hylland Eriksen beskriver. De har 

en tydlig tillhörighet till klostret, som kommer till uttryck både genom de löften de avgett till 

klostret och genom de kläder de bär. Men klostret har, som Hylland Eriksen menar, 

konstruerats och fyller funktionen av ett hem med trygghet och stabilitet. Men det finns inte 

en tolkning eller en förståelse av en plats betydelse. En plats betraktas från åtminstone två 

synvinklar, av dem som befinner sig på platsen och av dem som befinner sig utanför platsen. 

Detta ger en förståelse för S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena som plats, i dess 

kontext och i dess betydelse för systrarnas identitet. 

 

 

Klostret som en heterotopi 
 

För att ge en kategorisk beskrivning av platsen, för att förklara platsens betydelse och vad 

som skiljer den från omgivningen ger Michael Foucaults teori om heterotopier, en intressant 

utgångspunkt för hur platsen kan betraktas. Klostret är en blandning av arbetsplats och hem 

för systrarna, de aldrig är fria från sin roll som nunna. Systrarna lever och arbetar på denna 

plats. Klostret är en heterogen plats, det har flera innebörder (Jfr Foucault, 1986, s 23). 

McCoy Owens menar att på grund av den mångfalden av betydelser och funktioner en plats 

kan ha så är Foucaults teori om heterotopier lämplig till att förklara detta. (McCoy Owens, 

2002, s 5)  

 

Klostrets funktion kan ses som tämligen motsägelsefull och svårdefinierad genom att dess 

betydelse varierar beroende på utifrån vems perspektiv platsen beskrivs. Foucault menar att 
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motsättningen ligger i att det finns privata, offentliga, religiösa, läro- och arbetsplatser. 

Klosterområdet är allt detta på samma gång och därmed blir platsen svår att definiera. (Jfr 

Foucault, 1986, s 23)  

 

Heterotopier menar Foucault finns i alla samhällen och är skapade av samhället. De finns 

geografiskt, och reflekterar samhället samtidigt som de strider mot samhällets ordning. 

(Foucault, 1986, s 24) Platsens reflektion av samhället kan ses i dess konstruktion, precis som 

samhället är klostret skapat av människor. Klostret är en självstyrande demokrati med 

regelbundna val och det finns regler, som systrarna frivilligt underordnar sig. Systrarna lever 

tillsammans i en självvald familj, precis som andra vuxna har möjlighet att göra i samhället. 

Klostret fungerar som ett litet samhälle i samhället. Motsättningarna till resten av samhället är 

i de former systrarna lever, de är till stor del självhushållande, har inga traditionella 

lönearbeten, det är enbart kvinnor som lever tillsammans i likadana kläder och i enlighet med 

löften om fattigdom, lydnad och avhållsamhet. Att de gett platsbundna löften om att alltid 

leva där står också i stor kontrast till hur andra lever i samhället och hur systrarnas situation 

var innan klosterlivet.  

 

Klostret kan även benämnas för vad Foucault kallar för �heterotopias of deviation�, eller 

�avvikelsens heterotopier�. I en avvikelses heterotopi finns individer vilkas beteende brutit 

mot vad som anses vara samhällets norm. De motsättningar till resten av samhället som 

nämnes i ovan stycke representerar detta. (Jfr Foucault, 1986, s 25) Men även ur en historisk 

synvinkel passar platsen in på definitionen av avvikelsens heterotopi. Klosterlivet och 

katolicismen ansågs under en tid inte passa in i Sverige, och vad landet skulle stå för, och bröt 

i så hög grad mot samhällets normer att det förbjöds. Samhällets syn på klosterlivet idag 

jämfört med sina tidiga år i klostret upplever syster Maria Sophia har förändrats, till det 

positiva. Det finns många verksamma kloster i Sverige idag men de bryter ändå mot normer 

som finns i samhället. Kvinnorna som lever i klostret har haft längtan till ett liv i avskildhet 

med Gud, som de finner möjligt enbart på kloster där de lever i lydnad, fattigdom och 

avhållsamhet, som bryter mot normen om familjeskapande och försörjning.  

 

En annorlunda tidsuppfattning än samhället är en annan del, enligt Foucault, som 

kännetecknar en heterotopi. Syster Mara Sophia anser att de i klostret utvecklas i takt med 

samhället. Hon minns när hon kom och de var tvungna att gå till en telefonautomat för att 

ringa och idag har de många telefoner. Syster Maria Sophia drar sig även till minnes att de 
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hyrde en tv för att kunna se Dag Hammarskölds begravning. Idag har de både tv, dvd, dator 

och Internet. Utvecklingen har enligt syster Maria Sophia varit �lavinartad�. Synen på 

utveckling är tämligen annorlunda i klostret och enligt syster Maria Sophia i jämförelse med 

samhällets syn på utveckling. Tiden står näst intill stilla på klostret, enligt samhällets 

uppfattning av vad utveckling innebär. Att det numera finns telefon och Internetuppkoppling 

på klostret är visserligen en utveckling, men att de fortfarande lever under de former som de 

alltid har gjort med samma kläder och ungefär samma dagordning och regler, visar på att 

tiden på ett sätt står stilla i klostret. Kyrkoårets alla högtider och händelser är styrande för 

nunnornas liv, vilket inte alls är lika dominerande i samhället. (Jfr Foucault, 1986, s 26) 

 

Att en mur avskiljer systrarna i klostret från samhället är typiskt enligt Foucaults teorier om 

heterotopier. Muren skyddar och isolerar platsen men vid vissa tillfällen tillåts andra inträde. 

Foucault menar att individer måste be om tillåtelse och underkasta sig vissa beteende för att få 

inträda i en heterotopi. Platsen är inte tillgänglig för alla, utan krav ställs på dem som vill 

vistas där.(Foucault, 1986, s 26) Då en kvinna avlägger klosterlöften om fattigdom, lydnad 

och avhållsamhet ger hon även platsbundna löften om att aldrig lämna S: ta Birgittas kloster 

Pax Mariae, detta är kraven som ställs. Det är dessa kvinnor som har tillträde till platsen och 

får vara där under resten av sitt liv och följa klostrets ritualer.  

 

Det finns andra som får visst tillträde till klostret om vissa krav uppfylls, kvinnor som 

funderar över om klostret är deras framtid och även gäster som kommer anmälda. Kvinnor 

som är i sökandet efter sitt kall och sin position i världen, får leva på klostret och ta reda på 

om livet passar dem. Nattgäster och gäster för smakprovs- eller besinningshelger får också 

vara på klostret. De kan hyra rum på gästhemmet, som finns i själva klosterbyggnaden. 

Besökares rörelsefrihet inom klostret är begränsad, samtidigt som de inte är begränsade av 

muren utan kan fritt röra sig utanför klosterområdet, tillskillnad från nunnorna. För gäster 

under en smakprovshelg finns ytterligare begränsningar för att inte störa platsen och dess 

atmosfär. Tystnad under nästan hela vistelsen och ett punktligt schema ska efterföljas.  

 

De som åker på en helg för att prova på klosterlivet eller för en besinningshelg känner även 

avskiljandet från resten av samhället. Systrarna marknadsför de organiserade helgerna som en 

tid för ro, ett avbrott från samhällets höga tempo. Dessa helger är inbjudningar och öppningar 

för samhället att träda in i klostret innanför platsens avgränsning. (URL) 
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Foucault tar upp brasilianska hem och deras gästrum som exempel på hur en illusion har 

skapats av att gästrummen är en del av hemmet men egentligen är de åtskiljda och gästerna 

släpps inte in i husets kärna. Detta stämmer även in på klostret i Vadstena. Det finns inget 

som utifrån visar att en besökare på gästhemmet inte kan röra sig i hela byggnaden men 

gästerna har bara tillträde till vissa delar. Foucault förklarar att tillgängligheten till en 

heterotopi kan ses som tämligen enkel men skenet bedrar. (Jfr Foucault, 1986, s 26) Reglerna 

är olika för olika personer som vistas på platsen. Platsens betydelse är därmed också olika. 

Tillfälliga besökare kan inte få systrarnas inifrånperspektiv på klostret eftersom platsen inte 

ställer samma krav på dem. 

 

 

Muren som avgränsar 

 

Muren som skyddar klostrets trädgård från insyn är målad i samma gula färg som klostret och 

den smälter bra in i resten av omgivningen. Murens byggande var dock föremål för en 

kontrovers. Byggnadsnämnden ville ha ett staket, men arkitekten och systrarna stod på sig. 

Muren runt klostret är så hög att den inte går att se över och klostret är väl avgränsat från sin 

omgivning. Vad som finns och sker innanför muren är privat. Muren ämnar skydda detta 

privata, så att nunnorna kan leva som de vill efter sina regler och enligt sina löften om vad 

klosterlivet ska innebära. (Intervju 1) Vart än systrarna går väcker de uppmärksamhet 

eftersom de som grupp skiljer sig från resten av samhället. Det är många som vill tala med 

dem, i deras egenskap av nunnor, då de rör sig i staden. Muren möjliggör för systrarna att 

ostört vistas utomhus, i sin egen trädgård. De kan arbeta eller sitta ner en stund på gården utan 

att bli betraktade av förbipasserande.  

 

Muren är ett skydd men ämnar egentligen inte att stänga ute någon, åtminstone inte 

permanent, utan snarare kontrollera hur och när besök är välkommet. Muren avgränsar 

klostret från resten av samhälle och hur mycket interaktion systrarna har med andra avgör de 

själva. Då systrarna rör sig utanför muren är det inte ovanligt att människor söker kontakt med 

dem men när de går in genom porten till klosterträdgården markerar de sin gräns, till porten 

men inte längre tillåter de möten med andra. (Intervju 1) 
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Muren avgränsar systrarnas liv genom att den symboliserar att de inte får gå utanför 

klosterområdet. Detta kallas för klostrets klausul och är ett avskiljt, begränsat område. Muren 

finns inte till för att hålla systrarna instängda, förklarar syster Maria Cecilia, utan för att hjälpa 

dem att ägna sig åt bön och tystnad. Eftersom klostret i Vadstena är kontemplativt där bön och 

tystnad betyder mycket, så är muren viktig. Syster Maria Cecilia tänker inte alls på muren 

som en mur. Hon berättar att hon får en väldigt skön känsla när hon kommer hem till klostret 

och kommer in innanför muren, för där är det så lugnt och skönt. Muren är heller inget som 

någon kan gömma sig bakom. Syster Maria Cecilia betonar att klosterlivet inte är en plats att 

fly till för att undkomma problem, problemen löser sig inte i klostret utan de kommer att 

finnas kvar.  

 

En mur kan uppfattas på olika sätt. Den kan inge trygghet och skydd eller vara begränsande 

och ett hot mot tillträde eller frihet. En murs syfte kan även vara att dölja något hemligt eller 

ett förbjudet område. Klostret är för nunnorna en plats som är deras hem, där de känner 

trygghet och gemenskap och kan ägna sig åt sin tro och sina arbetssysslor. Muren skyddar 

deras intressen och deras privatliv. För utomstående ses platsen på ett annorlunda sätt. 

Klostret och klosterlivet är föremål för nyfikenhet och fascination, barn åker på studiebesök, 

helger anordnas för att prova på klosterlivet och besinningshelger där meditation under 

vägledning erbjuds. (URL) Detta gör att vi också ser på klostret som mer än systrarnas hem, 

klostret blir även ett historiskt fenomen att studera, exotiskt, främmande, lockande och en 

plats för tillfällig avkoppling.  

 

Hylland Eriksen menar att en tydlig gräns behövs för att en grupp ska kunna fungera (Hylland 

Eriksen, 2004, s 53). Muren runt klostret definierar området och visar på en klar avskiljning 

från resten av samhället. I detta fall är gruppen av systrar i Vadstena kloster mycket tydlig på 

flera sätt. Genom dräkterna, som är speciella för Birgittaorden, skiljs gruppen från andra 

nunneordnar och genom att vara nunnor skiljer de sig från resten av samhället. Detta markeras 

även tydligt genom den mur som omringar klostret och tydligt markerar gruppens åtskillnad 

från samhället och från världen utanför. Men ändå utesluter inte platsen alla andra än 

systrarna, besökare och gäster tillåts enligt vissa regler. Genom dessa relationer binds klostret 

som plats samman med andra platser. Foucault säger om detta att �� we do not live in a kind 

of void, inside of which we could place individuals and things. /---/ we live inside a set of 

relations that delineates sites which are irreducible to one another and absolutely not 

superimposable on one another.� (Foucault, 1986, s 23) De som ur ett perspektiv är de enda 
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som har tillträde till platsen är systrarna. Ändå skapas relationer som inte helt avskiljer dem 

från resten av samhället och där gränsen för vem som får vara på platsen inte är helt tydlig. 

 

Teori om murar och vad som på engelska inom antropologin oftast benämns som boundaries 

eller borders behandlar olika syner på hur människor ser på murar och hur de påverkar dem. 

Det finns olika slags murar och de sätts upp av olika anledningar, det kan vara för att skydda 

ett område eller en grupp människor eller för att utesluta andra. En mur eller en avgränsning 

kan uppfattas och beskrivas på olika sätt beroende på varför den finns och hur den kom att 

uppstå. Grunden till att en mur uppförs är central för hur den mottas av omgivningen. En 

annan viktig aspekt är från vilket perspektiv som muren beskrivs, det finns alltid minst två 

sidor från vilken den kan betraktas.  

 

Systrarna i klostret har själva valt att leva innanför muren och muren fungerar som skyddande 

mot vad som finns utanför. Men den begränsar också deras rörelsefrihet, även om situationen 

är självvald. Detta är skillnaden mellan deras självvalda liv bakom muren och exempelvis den 

mur som sattes upp på Cypern och delad landet i två delar med grekcyprioter på en sida och 

turkcyprioter på den andra. Likheten mellan dessa olika situationer är att ingen får passera 

gränsen, muren, utan tillstånd. (Dikomitis, 2005, s 7) Den gräns som delade Cypern i två delar 

och som länge var förbjuden att passera sattes upp för att åtskilja två fientliga grupper. För 

både grekcyprioterna och turkcyprioterna, som tvingats till var sin sida av gränsen, hindrade 

gränsen dem från att återvända till sina gamla hem men gränsen var samtidigt ett skydd från 

att de som under tvång tvingats fly skulle komma och kräva tillbaka sina hem. (Dikomitis, 

2005, s 7)  

 

Det är idag tillåtet att passera gränsen på Cypern, men inte okontrollerat. Detta har bidragit till 

att synen på muren har förändrats. Precis som när Berlinmuren revs var det många som efter 

år av längtan äntligen fick se vad som fanns på andra sidan av muren. Det finns en exotisk 

sida av en mur, vad den döljer och vad som finns på andra sidan. Murar som man inte kan se 

över bevarar illusionen av det hemlighetsfulla som döljer sig där bakom. Muren kan skapa 

drömbilder av vad som inte ses som inte alltid stämmer.  

 

Även att många cyprioter valde att återvända till sina gamla trakter, om så bara för ett besök 

så var det flera som valde att inte göra. Andra sidan av gränsen var inte längre intressant, de 

hade skapat ett nytt hem.(Dikomitis, 2005, s 8) Vissa av grekcyprioterna ville behålla sin bild 
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av den plats de en gång tvingades att lämna och väljer att inte passera gränsen. Andra ångrade 

att de passerade gränsen för vad de fann på andra sidan var inte vad de förväntade sig och inte 

heller fick de någon känsla av att ha kommit hem. Dikomitis förklarar att det finns ett 

romantiskt skimmer över vad som tros finnas på andra sidan en mur och det kan finnas en 

motvilja till att passera gränsen med rädsla för att denna bild inte stämmer överens med 

verkligheten. (Dikomitis, 2005, s 9) Precis som att nunnorna har en känsla av att klostret nu är 

deras hem så har cyprioterna skapat sitt hem på en ny plats och i de hem de en gång lämnade 

lever nu andra. (Jfr Dikomitis, 2005, s 8) Både systrarna och cyprioterna har valt vilken sida 

av muren de nu vill befinna sig på. 

 

Systrarnas attityd gentemot muren är annorlunda på grund av att de ser på muren på ett annat 

sätt än vad cyprioterna gör. Syster Maria Sophia, syster Maria Cecilia och syster Maria Sara 

beskriver muren i enbart goda ordalag. Att de inte får gå utanför muren utan tillstånd såg de 

inte som negativt. De menar att den finns för deras egen skull. Murens existens ses av dem 

som enbart positiv. Syster Maria Sara förklarade att hon känner sig fri, hon ser inte den 

faktiska muren som en begränsning. Däremot så finns det andra murar som hon måste hålla 

sig inom, inre murar av vad hon sagt ja till. Det handlar för henne om att inte bli alltför 

världslig. Ibland önskar hon att den fysiska muren skulle skydda mot mer, eftersom det 

kommer alltför mycket impulser utifrån.  

 

Nunnorna har själva valt att avskilja sig från samhället och går enbart ut med tillstånd från 

abbedissan och då för ett specifikt ärende. Syster Maria Sophia menar att den ger trygghet och 

möjlighet för dem att vara privata. Muren gör inte att hon känner sig instängd. Den fungerar 

snarare som en markör för deras privatliv. Den visar tydligt att fram till muren kan vem som 

helst prata med henne, kanske följa henne en bit på vägen, men sen vid muren är det stopp 

och hon menar att det ibland är väldigt skönt. De har dessutom kompletterat med buskage 

som går på utsidan runt klostret och muren för att folk inte ska komma för nära inpå. Det är 

annars ett problem som uppstår under sommaren då det är vanligt med grillfester och 

solbadare precis utanför. Buskaget har orsakat att det från första våningen inte går att se ut, 

men det är det värt, menar syster Maria Sophia.  

 

Relationen mellan klostret och dem som befinner sig på klostret bestämmer reglerna, vad som 

sker på klostret och hur det sker. Reglerna bestäms av sociala och kulturella regler och har 

omvandlats till klosterregler, tydligt formulerade eller som kulturella förståelse. Dessa regler 
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finns i form av klosterregler som tystnad, avhållsamhet, fattigdom, lydnad och genom 

murarnas ändamål. Murarna visar tydligt att det är en avskild plats vilket gör det tydligt för 

besökare att innanför muren finns en speciell plats, som troligtvis har andra regler än vad 

resten av samhället har. (Jfr McCoy Owens, 2002, s 4)  

 

Systrarna i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae lever i samhället men ändå i avskildhet. Vad de 

inte längre har tillträde till och har givit löften om är att avstå ifrån frihet att agera som de vill 

och befinna sig var de vill, personliga tillgångar, anställning, inkomst, semester och möjlighet 

till att skapa en egen familj. Syster Maria Cecilia förklarar att leva i kloster innebär att säga 

nej till en del. Men att bo i kloster innebär inte att man är utanför samhället. Systrarnas 

kontakt med samhället sker till viss del genom böner. Många kommer för att få förbön och 

systrarna känner ett ansvar för samhället och bidrar genom bön. Syster Maria Cecilia talar om 

systrarna som en del av samhället. Människor behöver ofta någon som kan lyssna och 

systrarna finns där för detta. Syster Maria Sophia menar att klostret och nunnornas närvaro är 

av betydelse för människor i Vadstena, men också för andra utifrån, oavsett deras tro.  

 

Kloster är en plats som i mångt och mycket står utanför samhället med tanke på de löften som 

avgivits av dem som lever där. De lever ett liv i avskildhet från mycket av samhällets 

impulser. Klostret är en slags oas där samhällets stress och krav inte når in så lätt och det finns 

även en skyddande mur. Men ändå känner systrarna i klostret att de lever i samhället och har 

ett ansvar (Intervju 2). Klostret är inte en tillflyktsort från samhället utan en plats dit de flyttar 

för att leva i avskildhet med Gud. Syster Maria Cecilia betonar att man inte går i kloster för att 

bli helgon utan för sina medmänniskors skull. De finns där för dem som inte kan be eller har 

kraft att be och för dem som vill tro men inte kan. Det är viktigt att be, säger syster Maria 

Cecilia, det ger en viss värme och glädje till människor, även om det bara är �en droppe i 

eländet�. Syster Maria Cecilia betonar att klostret inte ska ses som en plats att fly till från sina 

problem. Priorinnan och abbedissan tog även upp detta under föreläsningen, att världens 

problem inte kan undvikas genom att gå i kloster. 

 

Syster Maria Sara säger att hon fortfarande känner sig som en del av samhället. Hon arbetar 

som andra, fast hon får ingen lön men det behöver hon heller inte. Detta beskriver hon som en 

�skön insikt�. Klosterlivet innebär dock en begränsning av samhällets impulser, hon skyddas 

från påverkan utifrån. Men hon känner sig ändå som en svensk på 2000-talet, som dock lever 

annorlunda jämfört med andra.  
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Murar runt kloster är historiskt sett inget ovanligt, men syftet med dem har förändrats genom 

åren. Syster Maria Sophia förklarar att förr fanns murar runt kloster för att män inte skulle 

komma och röva bort unga flickor, det vill säga flickor som under en tid placerats i kloster av 

sina föräldrar. Syster Maria Sophia lägger till att för den sakens skull behövs ingen mur idag.  

 

 

Identiteten i klostret 
 

Relationen mellan plats och identitet 

 

För den personliga trons utveckling finns inom kristendomen ett behov av platser där 

människor kan träffas. Denna plats kan vara en kyrka eller ett kloster, en plats som är 

förbunden med religionen där människor kan samlas för att i gemenskap utveckla sin tro. 

Systrarna i Vadstena kloster har valt att följa den heliga Birgittas direktiv i hennes orden och 

på den plats hon avsåg för denna. De har valt detta liv för att utveckla sin tro genom den 

identitet som krävs för platsen. (Jfr Sheldrake, 2001, s 62f) Catharina Broomé uttrycker detta 

på följande sätt: �Att leva i kloster är ett sätt bland andra att försöka leva ett kristet liv helt och 

fullt, att leva det i en gemenskap, där man stöder varandra i denna strävan, och där man 

genom löfte förbinder sig till det.� (Mjöberg & Löfqvist, 1995, s 9) 

 

Valet att bli nunna är ett livslångt löfte. Syster Maria Sophia förklarar att det innebär inte bara 

att man ska ge upp mycket i sitt liv och sina ägodelar, utan även identiteten offras på vissa 

sätt, i och med att det är en stor förändring som sker. Syster Maria Sophia växte upp i en 

katolsk familj och flera av hennes fastrar var nunnor, så klosterlivet har alltid funnits i hennes 

närhet. Hennes kallelse till att bli nunna kom då hon reste runt, fick jobb och kom till Sverige. 

Hon blev intresserad av klosterlivet men uppfattade Birgittasystrarna som annorlunda både till 

dräkterna och till deras kultur, i jämförelse med vad hon var van vid i sitt hemland. Syster 

Maria Sophia tog god tid på sig innan hon fattade beslut om att inträda i klostret. Det var 

viktigt för henne att först söka kunskap om klosterlivet, Sveriges historia och kultur. Tiden 

från sökandet till klostret, till det att löftena avläggs jämför syster Maria Sophia med kärlek 

och förlovning. Samma frågor cirkulerar, förklarar hon, om det är rätt och vad det kommer att 

innebära för hennes liv och för henne som person.  
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Systrarna lever tillsammans och fungerar som en grupp och får också en gruppidentitet 

tillskriven, som är knuten till platsen. Hylland Eriksen menar att ofta sammankopplas en 

individs identitet med vad denne har för sysselsättning eller yrke, både av en utomstående och 

av personen själv om den ska förklara vem den är. (Hylland Eriksen, 2004, s 10, 15) 

Identiteten hos kvinnan, som sökt sig till klosterlivet, förändras till postulant, novis och 

slutligen nunna, men personen, individen, finns ändå kvar. Postulant är det första stadiet då en 

kvinna kommit till klostret och hon bär då sina egna kläder. Det är först efter en tid mellan 

åtta månader och två år som postulanten själv ber om att få börja sitt noviat. Hon kallar 

därefter de andra nunnorna för sina systrar, och ikläder sig den dräkt som visar tydligt att hon 

är en Birgittasyster, men med en vit slöja. Hon får även sitt klosternamn i det här skeendet. 

(URL) Detta sker enligt ritualer och procedurer som symboliserar det nya livet och 

klosterlivet i egenskap av nunna (Mjöberg, Löwqvist, 1995, s 41).  

 

Systrarna i klostret har en internationellt gångbar identitet. Vart de än åker i världen så 

kommer de att ses som nunnor och av de, som har kännedom om olika klosterordnar och vad 

som särskiljer dem, kommer att kunna se att de är Birgittasystrar. De är en tydlig grupp som 

klassificeras som nunnor och tillskrivs egenskaper som många människor associerar med 

nunnor och klosterliv. Identiteten som nunna är det dominerande för vad en utomstående 

uppfattar. Att vara nunna är inget individuellt, det är en kollektiv identitet. Vid samtalen med 

systrarna framträder deras individualitet med olika bakgrund och förutsättningar, och deras 

väg till klostret skiljer sig mycket åt. Men ändå är de samlade i den gemensamt valda 

identiteten som nunna och Birgittassyster i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena.  

 

�Du är själv ansvarig för dina val och för vem du har blivit.� (Hylland Eriksen, 2004, s 23) 

Men valen är alltid begränsade. Vid ett val väljs samtidigt något annat bort (Hylland Eriksen, 

2004, s 26). Syster Maria Cecilia förklarar också valet att bli nunna på detta sätt. Att leva i 

kloster och som nunna innebär att säga nej till en del av det som finns i världen. �Men vi har 

inte vårt liv, det kan tas ifrån oss�, förklarar hon och säger att livet handlar om mer än att bara 

�jaga chanser�. Det är ett medvetet val att besegla sitt öde och gå i kloster. Det är ett val som 

görs efter långt och moget övervägande från kallelsen och under postulant- och novistiden. 

(Intervju 2) Att novistiden nu är ungefär åtta år lång och är den tid innan de livslånga löftena 

avges, visar den på anpassning som ändå skett till dagens samhälle där vi har svårt att tänka 

oss att spendera en längre tid, eller all vår resterande tid på en plats (Jfr Hannerz, 2003, s 
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102ff) Att viga sitt liv åt klostret och stanna resten av sitt liv på en plats anses, både av 

systrarna själva och av samhället i stort, vara ett svårt beslut.  

 

Syster Maria Cecilia fick en katolsk uppfostran och gick i katolsk skola. Hennes far ville att 

hon skulle fortsätta med studierna men själv hade hon andra planer. Som ung besökte syster 

Maria Cecilia nunnor i sitt hemland och fann deras livsval intressant. Dessa tankar försvann 

ett tag men återkom och växte fram och blev starkare. Då syster Maria Cecilia var nitton år 

blev hon nunna, i sitt hemland. På frågan om någon identitetsmässig förändring skedde med 

syster Maria Cecilia då hon inträdde klostret skrattade hon och förklarade att hon var så ung 

då att sådant funderade hon inte över. Hon känner att hon först och främst är Cecilia men även 

Birgittasyster. Då hon besökte ett kloster och talade med abbedissan fick hon en stark känsla 

av att ha kommit hem, hon kände att det var rätt plats och rätt identitet för henne. Hennes 

präst frågade om hon ville till sin skolas systrar, men det kunde hon definitiv inte tänka sig. 

Även platsen måste kännas rätt, förklarar hon, så hon sökte sig till ett annat kloster, 

tillhörande Birgittinska orden. Detta kloster fick senare förfrågan att starta klostret i Vadstena. 

Syster Maria Cecilia trodde aldrig att hon skulle lämna klostret i sitt hemland, men kom till 

Sverige för att hjälpa till med uppstartandet av S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena. 

Hon fick även då hon kom till klostret i Vadstena en stark känsla av att det var rätt plats för 

henne.  

 

Syster Maria Sara är född och uppvuxen i Sverige. Att vara katolik i Sverige är inte särkskilt 

vanligt och som ung inte alltid så lätt. Under de första 7-8 åren av sitt liv visste inte syster 

Maria Sara något om religion, hennes föräldrar var inte aktiva i kyrkan. Syster Maria Saras far 

är från Tyskland och har alltid varit katolik, men hennes mor var baptist då de träffades. Ett 

äktenskap dem emellan var enbart möjligt om de lovade att uppfostra barnen katolskt. Den 

katolska fostran började efter syster Maria Saras första möte med en nunna, vilket hon med 

förundran berättade för sina föräldrar om, och de blev då påminda om sitt löfte.  

 

Syster Maria Sara berättar att hon alltid har beundrat nunnor. Hon kände tidigt en fascination 

inför det liv nunnor lever, ett liv i fattigdom, lydnad och kyskhet. Men samtidigt som syster 

Maria Sara kände denna beundran och fascination så skämdes hon för sin längtan, då det inte 

är något som tonåringar i Sverige brukar funder över. Kallelsen till klosterlivet var en kamp 

för henne. Tankarna om ett liv som nunna började växa fram hos henne i tonåren men det tog 
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henne tio år att bearbeta dem och inse att det var hennes innersta önskan om vad hon skulle 

göra med sitt liv.  

 

Hylland Eriksen menar att det hos varje människa finns en önskan om att känna tillhörighet 

till andra. (Hylland Eriksen, 1996, s 9) Priorinnan syster Maria förklarade att det måste finnas 

en relation till de andra systrarna i klostret. Det kan vara jobbigt ibland men ändå är det så 

fint. De lär sig att älska sina medsystrar. Priorinnan syster Maria betonar att det handlar om att 

älska, det kan de styra och även att vilja varandra gott, men att tycka om är något annat. 

(Föreläsning)  

 

Klostret är en kollektiv gemenskap där nunnorna delar vissa gemensamma preferenser, vilket 

Hylland Eriksen menar krävs för att gemenskapen ska existera (Jfr Hylland Eriksen, 1996, s 

58). �Identity is about belonging, about what you have in common with some people and what 

differentiates you from others.� (Weedon, 2004, s 1) Att tala om identitet och tillhörighet är 

något typiskt för dagens moderna samhälle, menar Weedon (Weedon, 2004, s 2). Identitet 

skapas genom en persons historia och kontext. Vilken situation och plats en individ befinner 

sig på och dennes bakgrund och erfarenhet inverkar på identiteten, både för hur personen själv 

identifierar sig och för hur andra gör det (Hylland Eriksen, 1996, s 115). Systrarna i Vadstena 

kloster baserar identiteten som Birgittasystrar på flera olika grunder. Hylland Eriksen betonar 

historia och bakgrund som viktigt för en persons identitet. Identiteten som nunna är ett 

medvetet val som en kvinna tar, det är en väl förankrad identitet. Kloster och nunnor har länge 

funnits som historiskt fenomen och det är med vetskap om detta som kvinnor inträder och 

beseglar sitt öde till klostret som plats och väljer nunna som sin identitet.  

 

I klostret råder en gemenskap som liknar en familj till strukturen. Modern är abbedissan men 

också Jesu moder Maria ses som allas moder (Intervju 1). Fadern, prästen, finns också i 

gemenskapen. Nunnorna i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae kallar varandra för systrar och de 

fungerar också så. De har även bröder, Birgittabröder finns i USA, men inte längre i Sverige. 

Familjestrukturen sträcker sig utanför klostrets murar. Syster Maria Sara berättar att bli kallad 

för syster kändes bra redan från början men samtidigt svårt. Det innebär ett nytt ansvar 

gentemot de andra i klostret. Men den speciella atmosfär som finns på grund av att hon kallar 

och ser sina medsystrar som just systrar är så mycket större än vad hon kunde tänka sig. Hon 

beskriver systraskapet som en enorm familj, hon fick så många bröder och systrar i och med 

sin nya position i livet. Användandet att släktskapstermer är enligt Hylland Eriksen vanligt för 
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att skapa en stark sammanhållning, för lojalitet och stabilitet i en konstruerad gemenskap 

(Hylland Eriksen, 1996, s 56).  

 

Tillhörigheten till andra, till klostret och till systrarna är vad som känns rätt och det som syster 

Maria Cecilia uttryckligen kände som att komma hem. Sheldrake menar att det är viktigt för 

människor att veta var de kommer ifrån men också var de hör hemma, en plats där de kan 

känna tillhörighet. (Sheldrake, 2001, s 48) Att gå i kloster innebär att den egna identiteten 

bestäms efter andra och nya preferenser. Sheldrake menar att människors generella brist på 

fast anknytning till platser har bidragit till ett sökande efter ursprung. Ursprung anses vara en 

viktig del av vem man är. (Sheldrake, 2001, s 55) I klostret och i gemenskapen har systrarna 

funnit sin plats och vilka de är.  

 

Gruppen är viktig för Birgittasystrarna i klostret. Det finns flera komponenter som krävs för 

en stark gemenskap. Gruppen baseras på deras livsval och gemensamma tro. Liknande 

bakgrund, språk eller annat menar Hylland Eriksen inte är tillräckligt. Ett djupare mål krävs 

att gruppmedlemmarna delar. (Hylland Eriksen, 2004, s 51)  

 

Men det finns krav för att en person ska passa in i gemenskapen och den kollektiva 

identiteten. Krav ställs på en individs uppfattning, tro och inställning till livet, på identiteten 

och att den kan formas till att stämma in på platsen och därmed också med de andra som lever 

där. Som Birgittasystrar i Vadstena kloster har de valt att leva tillsammans i kollektivet och i 

förbund med Gud. Men för att de ska kunna bli en del av systerskapet finns vissa krav. Att 

vara kvinna, katolik och avlägga klosterlöften är tydliga krav för att kunna bli nunna. Både 

under föreläsningen och under intervjuerna betonades sunt förnuft, humor och ödmjukhet som 

viktiga personliga egenskaper för att kunna leva ett liv i kloster och i den gemenskap som de 

har. Sunt förnuft behövs för att kunna se på sig själv och andra och humorn för att inte ta allt 

på för stort allvar. Vidare behövs att den sökande bejakar livet och även kan underordna sig 

de regler som finns i klostret, för detta krävs en ödmjuk attityd.  

 

Hylland Eriksen menar att kriterier för gruppmedlemmarna måste finnas, en grupp utan några 

krav kan inte existera. Men en grupp definieras också i förhållande till andra. (Hylland 

Eriksen, 2004, s 10) Klosterlivet är markant annorlunda från livet utanför och detta förstärker 

därmed gruppens avgränsning (Jfr Hylland Eriksen, 2004, s 55). Vad som inte krävs för att bli 

Birgittasyster är en specifik nationell och etnisk tillhörighet, språk eller intressen. Flera av 
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nunnorna i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae kommer från andra länder än Sverige och har 

olika bakgrund. Tron och kallelsen är det fundamentala som skapar gemenskap och 

tillhörighet i klostret. Det är oviktigt var de kommer ifrån och vad de tidigare har gjort, det 

viktiga är att de alla är bundna till samma plats, till klostret. Det som skiljer systrarna i 

klostret från andra grupper är sättet de lever på. De är en grupp kvinnor som gett löften om att 

spendera sina liv på ett avgränsat område, i likadana kläder och där de kallar varandra för 

systrar. De har vigt sitt liv åt Gud och ägnar dagarna åt bön och arbete utan traditionell 

inkomst och i lydnad, fattigdom och avhållsamhet.  

 

Syster Maria Cecilia berättar att det finns ett ganska stort intresse för klosterlivet, det är 

många som söker sig till klostret. Men systrarna tar det lugnt, ett steg i taget och en sökande i 

taget, det är stora val som ska genomföras och de ska inte skyndas på. Att vara nunna är en 

roll och en identitet de aldrig kan gå ur. Alla som möter dem vet vad och vilka de är och 

tillskriver dem en viss identitet som nunna, som Birgittasyster, och även med en stark 

anknytning till klostret i Vadstena.  

 

 

Kvinnans position som nunna 

 

Det finns en komplexitet och svårighet med att så uttryckligen välja att leva med Gud som 

nunnorna gör i ett kloster. Att lämna arbete, fritid och vänner för ett klosterliv, är varken lätt, 

självklart eller ett allmänt accepterat val. Mycket av det som skrivits kring klosterliv har en 

kritisk inställning och beskriver kloster som platser där kvinnor förtrycks av män och religion 

genom att det historiskt sett varit en skarp avgränsning mellan mäns och kvinnors sfärer. 

Klostret har målats upp som en plats där sträng lydnad och tuktelse är ständigt närvarande. 

Katolicismen var länge starkt kritiserad i Sverige och var förbjuden under en period, och 

därmed även klosterlivet. (Mjöberg och Löfqvist, 1995, s 9)  

 

Katolicismen och kloster sågs som ett hot mot vad Sverige skulle stå för, och var förbjudna in 

på 1950-talet. Den kvinnosyn som katolicismen ansågs förmedla, om en återhållsamhet av 

kvinnans roll i samhället, var starkt kritiserad. Yvonne Werner jämför debatten då med den 

debatt som idag finns kring kvinnosynen inom islam. (Werner, 2005, s 7-8) Början av 1900-

talet var en tid i Sverige då landet skulle reformeras, det skulle bli ett bättre Sverige. Kloster 
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och en konservativ religion, som katolicismen ansågs vara, passade inte in. Kvinnofrågor hade 

stort engagemang under den här tiden, och kvinnlig rösträtt som infördes 1921 var ett stort 

steg mot jämställdheten. Men �� religionen [sågs] i första hand som en hämmande faktor för 

kvinnornas jämlikhetssträvanden�� (Werner, 2005, s 7) 

 

Det är inte bara i Sverige som katolicismen och kloster mött motstånd i form av kritik. 

DelRosso skriver om hur katoliker internationellt, även idag, får utstå mycket kritik. Kritiken 

handlar bland annat om att det i katolicismen anses som att kvinnan har en underlägsen 

position och diskrimineras genom den patriarkala ordningen. (DelRosso, 2001, s 183, 186) 

 

I ett tidigare skede av Sveriges historia hände det att unga kvinnor förpassades till klostret för 

att föräldrarna valt detta (Intervju 1). Det finns sociala hinder även i modern tid, det är få som 

öppenhjärtat med glädje mottar besked om att en familjemedlem eller vän beslutat sig för att 

gå i kloster (URL). Kloster är idag en plats där kvinnor självständigt valt att leva sitt liv. Hur 

kloster som plats upplevs har därmed förändrats från en plats dit en ung flicka ofrivilligt 

kunde tvingas, till en plats där kvinnor väljer att leva för att de själva känner att det är rätt för 

dem. 

 

Den allmänna inställningen till klosterlivet i Sverige är idag mer positiv och det finns en 

nyfikenhet snarare än ett kritiskt förhållningssätt (Intervju 1). Men frågan kvarstår; hur kan 

någon välja detta liv som är så främmande och annorlunda från dagens samhälle? 

Föreläsningen som abbedissan och priorinnan av Vadstena kloster höll under humanistdygnet 

i Linköping i oktober på temat �Det självvalda utanförskapet� inleddes med frågor om vad 

som får en kvinna, vid sina sinnens fulla bruk, att idag välja att leva i ett kloster med andra 

kvinnor och offra sin frihet, ekonomiska oberoende, betald semester och närhet till familj och 

vänner, för att leva och tjäna Gud. De förklarade att kvinnorna som söker sig till kloster 

genomgår ett långt och noggrant övervägande innan de bestämmer sig för att på just denna 

plats är där de ska spendera resten av sina liv. Frågorna som abbedissan och priorinnan tog 

upp på föreläsningen handlade om sådant som både utomstående och nunnorna själva har 

ställt sig. Systrarna har känt en så stark kallelse till detta liv att det andra är värt att offras. 

(Föreläsning)  
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Syster Maria Sophia tycker att det idag är tämligen accepterat att leva som nunna. Det finns 

en nyfikenhet och en förundran hos människor inför klosterlivet. Angående livet i klostret 

säger syster Maria Sophia att hon har allting hon behöver, men inget därutöver.  

 

Klostret i Vadstena är självständigt och styrs inte från annat håll. Abbedissan är klostrets 

överhuvud och dess demokratiskt valda ledare. Abbedissan utmärker sig från de andra 

systrarna genom att hon bär ett träkors runt halsen. Det är ett attribut som visar hennes 

ställning. Vem som ska fylla denna roll väljs av systrarna i klostret vart sjätte år, genom sluten 

omröstning. Den syster som valts till abbedissa kan väljas för den positionen maximalt tre 

perioder, en nunna som valts till abbedissa kan alltså väljas om två gånger. Abbedissans 

befogenheter och hennes rang, är samma som biskopens. Syster Maria Sophia betonar detta 

och säger det med stolthet. Att systrarna i S: t Birgittas kloster Pax Mariae inte underordnar 

sig någon annan än den de själva har valt är viktigt för dem. Att abbedissan är vald till 

klostrets ledare innebär att de har valt att lyda henne. Syster Maria Sophia förklarar att de 

mycket väl kan uttrycka sin åsikt i en fråga men de kommer sen fram till att abbedissan har 

rätt. Denna inställning kan tolkas som ett uttryck för den ödmjukhet de känner inför lydnad 

och att de faktiskt själva har valt abbedissan och därmed litar på henne i den rollen. Priorinnan 

väljs vart tredje år, enligt samma valprocedur. Hon fungerar som abbedissans högra hand och 

sköter mycket av det praktiska som ekonomin. (Intervju 1) 

 

 

Identitetens förändring och symbolik 

 

Det blir en tydlig förändring för de kvinnor som inträder klosterlivet både genom inre och 

yttre attribut där kläderna visar på den kallelse och den tillhörighet de känner. Identiteten som 

nunna påverkas av omgivningen, både av platsen och av dem som lever där. Då en kvinna 

träder in i klostret och avlägger klosterlöften sker förändringar med henne i de olika stadierna 

till att bli nunna. Kvinnan som får en kallelse till att bli nunna och har upptagits av klostret 

blir först postulant och sedan novis. Detta blir också en del av hennes identitet och hon 

kommer att ha en tillhörighet till klostret i Vadstena. Klosternamn och kläder betonar de olika 

skeendena i kvinnans identitet på väg mot det slutliga, att efter avläggandet av klosterlöftena 

få den vita slöjan hon bär som novis utbytt mot en svart och därmed bli en Birgittasyster.  
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Även då syster Maria Sara kommit till klostret brottades hon med den delen av sin kallelse 

som handlar om frågan om vem hon var och hur andra såg på henne. I början var syster Maria 

Sara rädd för att ta på sig dräkten och hon beskriver det som att gå runt med en tröja där det 

med stora bokstäver stod �Jag älskar Jesus�. Rädslan inför att bära dräkten låg i vad den 

uttrycker; tron på Gud, en tro som är så viktig för denna person att hon gett sitt liv. Att så 

tydligt visa detta för alla var otäckt, menar syster Maria Sara. Hon förklarar att hon står för sin 

religion och sitt val men hon kände ändå att det inte var fullt ut accepterat av omgivningen.  

 

 

Kläder, ringar och identitet 
 

Kläderna är viktiga i möten med andra människor. Både syster Maria Sophia och syster Maria 

Cecilia menar att det nästan alltid finns någon som behöver prata. Den enda gång syster Maria 

Sophia inte vill bära denna klädnad är på sjukhus, för då vill hon vara anonym. Hon menar att 

det inte är lätt att ligga i en sal med flera andra, för precis som ute i samhället vill människor 

de möter ofta prata, vilket syster Maria Sophia menar är svårt då hon samtidigt själv försöker 

att bli frisk. Syster Maria Sophia menar att hennes identitet är Birgittasyster. Det behövs inga 

kläder för att hon ska känna sig så. I Vadstena känner exempelvis sjukhuspersonal igen henne 

även då hon inte har ordenskläderna på sig. Detta tycker hon ibland är jobbigt eftersom 

hennes anonymitet ligger utanför hennes kontroll, och hon vill alltid ha kontroll. Men, så 

tillägger hon, på sjukhuset känner hon sig ändå väldigt trygg. I en sådan liten stad som 

Vadstena är systrarna väl kända och de kan alltså inte plocka av vad som till det yttre visar 

deras identitet. Det privata och anonyma blir svårt att skydda, en mur hjälper inte då, för deras 

anknytning till klostret som plats är ändå tydlig.  

 

Systrarnas kläder visar på deras identitet som Birgittasystrar och deras klostertillhörighet som 

nunnor. Syster Maria Cecilia förklarar att hon genom kläderna visar vem hon är, det vill säga 

en Birgittasyster, och att det är skönt att se ut som sina systrar. Syster Maria Sophia beskriver 

känslan att med kläderna se ut som sina systrar som underbart. På det praktiska planet så 

verkar kläderna inte vara så bekväma och inte tillräckligt varma för syster Maria Sophia. Men 

det är visserligen inte särskilt varmt på klostret. Syster Maria Sophia har en grå kofta som 

smälter in i resten av hennes kläder. Hon drar den ofta tätare om sig och stoppar in händerna 
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under armarna. Doket drar hon ofta i. Men det är väl inte huvudsyftet med kläderna, att de ska 

vara bekväma. 

 

Syster Maria Sophia förklarar symboliken i deras dräkter, att varje plagg betyder någonting. 

Slöjan som är svart syftar på Guds skugga. Skorna ska leda dem på den väg de går och 

klänningen och dess grå färg är en symbol för fattigdom. Över slöjan bär de en krona med 

fem röda markeringar som symboliserar Jesu korsfästelse. Den heliga Birgitta ville att 

ordensdräkterna skulle se ut så här. Då den heliga Birgitta levde bar gifta kvinnor dok och 

visade sitt hår enbart för sina makar, och därför bär orden slöja även idag (Intervju 1, URL).  

 

Syster Maria Sara förklarar att hon blir anonym i dräkten inför andra som inte är systrar. För 

andra är hon �en nunna� och blir även behandlad så. Att bli betraktad på detta sätt innebär att 

människor ger henne ett enormt förtroende. Men hon saknar att hennes individualitet och 

hennes personlighet inte får utrymme, att hon bara är en nunna för andra.  

 

Ringen som systrarna bär är i guld och ser på håll ut som en vanlig klackring. Syster Maria 

Sara visar mig sin ring och berättar att på den är den korsfäste Jesus, Maria och Johannes 

avbildade. Det är på sätt och vis en vigselring. Både ringen och den svarta slöjan visar att de 

inte längre är fria utan bundna kvinnor, precis som en gift kvinna. Syster Maria Sara vill 

ogärna använda uttrycket Kristi brud med tanke på vilka associationer det idag ger. Men då 

löftena ges har Birgittasystrarna en brudmässa som påminner om en vigsel. Syster Maria Sara 

berättar om en annan orden i Sverige, där ceremonin då de livslånga löftena avläggs snarare 

påminner om en begravningsmässa. De blivande nunnorna symboliskt �dör� från det 

världsliga livet och uppstår in i klosterlivet.  

 

 

Namn och identitet 
 

Det är mer än bara kläderna som visar på nunnornas tillhörighet och starka platsanknytning 

till Vadstena kloster, även namnet ändras då en kvinna inträder i klosterlivet. Hon får Maria 

tillagt till sitt förnamn, efter Jesu moder, som också är vår moder, berättar syster Maria 

Sophia. Redan som liten ville syster Maria Sophia ha Maria som namn, det blev speciell 

upplevelse för henne att få namnet efter Jesu moder, det visar på en samhörighet menar hon. 
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Syster Maria Sophia förklarar att en identitetsmässig förändring skedde då Maria blev en del 

av hennes namn. Syster Maria Cecilia beskriver det som mycket roligt att få Maria tillagt till 

sitt namn. 

 

Det egna förnamnet kan behållas tillsammans med Maria eller bytas mot ett nytt förnamn, 

detta är upp till varje enskild kvinna att själv avgöra då hon påbörjar sitt noviat. Syster Maria 

Cecilia ändrade sitt förnamn i och med att hon inträdde i klostret. Senare fick hon veta att just 

det namnet hon valde är namnet på ett helgon som hennes mor särskilt bad till för att vaka 

över dottern. Modern dog då syster Maria Cecilia var bara några år gammal. Syster Maria 

Cecilia berättade att namnvalet betydde mycket för henne för hon fick kännedom om moderns 

böner först efter att hon tagit sig namnet. Att även ändra förnamnet blir en tydlig markering 

till att en förändring skett av identiteten. Ett starkt katolskt sammankopplat förnamn 

förtydligar deras tillhörighet till klostret.  

 

Utöver tilltalsnamnet tillkommer även ett slags löftesnamn, som är personligt och knutet till 

den egna personliga kallelsen och ens egna gåvor. Löftesnamnet väljs av individen, det är 

personligt och har anknytning till bön och Jesu liv. Syster Maria Cecilia beskriver detta namn 

som något vackert, ett ärofullt namn.   

 

Namnen klassificerar nunnorna och tydliggör deras platstillhörighet och identitet. Charlotte 

Hagström har i Man är vad man heter� Namn och identitet fokuserat på kulturell identitet 

och hur det hänger samman med namn, namngivning och byte av namn. Hon har även 

analyserat vad namnet säger om en person och hur namnet påverkar andras syn på denne. 

(Hagström, 2006, s 22, 24) Hagström förklarar intresset och vikten av detta genom �Att 

undersöka vad människor heter och varför, hur de ser på sitt namn och vad det betyder för 

dem, handlar därför om att problematisera och förtydliga begreppet identitet�. (Hagström, 

2006, s 16) Hagström drar paralleller till Claude Lévi-Strauss och hur människor har ett behov 

av att klassificera för att kunna behandla intryck. Namn är ett användbart hjälpmedel till att 

sortera och dra slutsatser av de intryck en person får. (Hagström, 2006, s 23) Om någon 

omtalas som syster Maria ger det direkta associationer till nunnor, kloster och vad det 

innebär.  

 

Namn och kulturell identitet är starkt sammankopplat, enligt Hagström, och den kulturella 

identiteten kan skapas, förändras eller upprätthållas genom namnval. Att kvinnor, då de 



 34

inträder i klostret, får ny namnsammansättning blir en ny definition av dem själva som också 

betonar deras nya kulturella identitet och samhörighet med platsen. Att byta namn ger en 

tydlig indikation på förändring, personen betonar att en förändring skett och att denne person 

nu ser sig själv att tillhöra en annan kontext, en ny familj. I klosterlivet sker detta. (Jfr 

Hagström, 2006, s 84)  

 

I klostret delar alla systrarna samma namnsammansättning men har individuella förnamn och 

kallelsenamn, precis som många familjer. Det fullständiga namnet för en Birgittasyster är 

Syster Maria XX O.Ss.S. O.Ss.S är klosterordens beteckning och förkortning för Ordo 

Sanctissimi Salvatoris, vår allra heligaste frälsares orden. (URL) Genom vad nunnorna kallar 

varandra och genom de namn de får, tydliggörs att de är en del av ett kollektiv, ett systraskap. 

Detta är det överordnade i deras identitet.  

 

Systrarnas namn ändras dock inte formellt utan bara i klostret. På röstkort och liknande står 

det namn de hade innan klosterlivet. Efternamnen används enbart vid sådana tillfällen. 

(Intervju 3) Systrarna har alltså flera olika parallella identiteter. Deras identiteter ligger på 

flera plan, som systrar i ett kloster, som tillhörande den birgittinska orden, som individuella 

nunnor och även identiteten genom sina gamla, världsliga namn.  
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Slutdiskussion 

 

Att fatta ett sådant stort beslut som klosterlöftena känns svårt i vår tid där rörlighet och 

flexibilitet förutsätts och möjligheter ska tas så fort de erbjuds, eller i alla fall övervägas. Men 

ändå söker vi på olika sätt avskildhet och ro genom meditation i vardagen eller semester långt 

bort från vardagens slit och stress. Men detta är pauser och inte livslånga beslut, även om de i 

samhället förekommer. Så kallade livslånga löften tas i samband med att vi lovar evig trohet 

till varandra, här syftande på äktenskapet. Fast ändå ses det inte som ovanligt eller särskilt 

oroväckande då gifta skiljer sig och kanske gifter om sig och ännu en gång lovar evig trohet. 

Klosterlöftena, livet, relationen och identiteten till klostret är livslånga och som en nunna inte 

skiljer sig ifrån. Det är ett äktenskap till tron med en lång förlovning innan, som systrarna ofta 

jämförde med postulant och novistiden. Nunnorna i klostret kan fatta dessa beslut eftersom de 

känner att platsen är deras hem och en plats där de känner tillhörighet.  

 

Det finns något speciellt med S: t Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena som gör att 

systrarna, mot samhällsnormen, väljer detta liv. Platsen och dess lockelse, klosterlivet, 

gemenskapen och kärleken till Gud är så stark att de inte kan tänka sig någonting annat. 

Platsen innebär mycket för systrarnas identitet. De är omringade både av en mur, reglementen 

och av förväntningar från andra om hur en nunna ska vara, vilket gör att identiteten och 

gruppen blir tydlig.  

 

Platsen skapar trygghet för systrarna. Löften om att för evigt befinna sig på denna plats inger 

trygghet. Ovissheten om vad framtiden bär med sig beror inte på vilken plats de kommer att 

befinna sig. Personligen skulle jag tycka att det vore väldigt skönt att slippa oroa mig för var 

jag i framtiden kommer att befinna mig. Men samtidigt är det spännande att inte veta. Jag vill 

överraskas, kunna resa eller göra vad som än faller mig in. Systrarna har funnit sin trygghet i 

klostret och detta visar på två olika sätt att se på platser, antingen som tillfälliga eller 

livslånga. 

 

Platsens betydelse är inte densamma för mig som besökare och för systrarna som lever sitt liv 

på klostret. Jag ser inte heller på muren på det sätt som nunnorna gör. Jag fick gå innanför 

murarna och vistas i klostret genom att jag deltog i en smakprovshelg men min rörelsefrihet 

var begränsad inom klostret. Det fanns andra gränser som hindrade mig än den faktiska 
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muren. Dessa gränser demonstrerades genom att vi besökare visades vart vi fick vara snarare 

än vart vi inte fick vara.  

 

Muren hindrar utomstående att träda in och den skyddar systrarna från intrång. Om systrarna 

fritt kunnat röra sig i samhället hade muren mist sin funktion eftersom den då inte skulle 

kunna skydda från samhällets impulser och bidra till att systrarna skulle kunna utföra sina 

dagliga uppgifter. Denna mur är inte politiskt konstruerad som den på Cypern men den 

fungerar ändå på ett liknande sätt genom att den både skyddar dem som finns på ena sidan av 

muren och hindrar andra att inkräkta. Klostermurens innebörd är som sagt inte samma för 

alla. Den hindrar inte människor utanför om dessa har någon slags giltig anledning att träda 

in. Att hyra ett rum på gästhemmet eller att prova på klosterlivet en helg ger tillträde till 

platsen. Klostret fungerar till viss del som en tillflyktsort för gäster, tillfällen till stillhet och 

meditation och ger en paus från det världsliga. Systrarna betonar att de inte kan gömma sig 

eller fly in till klostret men tillfällig tillflyktsort från problem är vad de erbjuder andra.  

 

Vår identitet omvandlas ständigt beroende på vad vi gör, var vi befinner oss och av vem vi 

tillskrivs en identitet. Identiteten hänger samman med tillhörighet, var man kommer ifrån, var 

man är och vad man gör. Förutom att vara Sophia, Cecilia och Sara så är nunnorna i uppsatsen 

Birgittasystrar i S: ta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena. Denna gruppidentitet, som de 

tillskrivs och själva har valt, är avhängig av den plats de befinner sig på och är knuten till 

löften och regler. Deras kläder och namn är symboler för denna identitet som de själva valt 

och även tillskrivs av andra. Platsens betydelse är högst avgörande och den påverkar deras 

identitet. Platser har en stor inverkan på hur andra ser på oss.  

 

I en vidare forskning vore det intressant att studera ritualerna, både vid initieringen och vid de 

dagliga ceremonierna, vad dessa har för betydelse och hur de kan tolkas utifrån exempelvis 

Victor Turners teorier. Särskilt intressant vore att studera de initieringsriter som sker vid en 

kvinnas väg till att bli nunna, först som postulant, sedan novis och slutligen brudmässan då 

hon avlägger de livslånga klosterlöftena.  



 37

Referenser 

 

Agar Michael H., (1996), the Professional Stranger, Academic Press; USA, andra upplagan 
 

Dikomitis Lisa, (2005), �Three readings of a border, Greek Cypriots crossing the Green Line 

in Cyprus�, Anthropology Today, Vol. 21, No. 5, October 

 

DelRosso Jeana, (2001), �The Convent as Colonist: Catholicism in the Works of 

Contemporary Women Writers of the Americas�, i Melus, Vol. 26, No. 3, Confronting Exiles  

 

Foucault Michel, (1986), �Of Other Spaces�, Diacritics, Vol. 16, No 1, spring 1986 

 

Hagström Charlotte, (2006), Man är vad man heter� Namn och identitet, Carlssons 

Bokförlag; Stockholm 

 

Hannerz Ulf, (2003), Transnational Connections, Routledge; London 

 

Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, (1997), Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, Studentlitteratur; Lund, andra upplagan 

 

Hylland Eriksen Thomas, (1996), Historia, myt och identitet, Bonnier; Värnamo 

 

Hylland Eriksen Thomas, (2004), Rötter och fötter, identitet i en föränderlig tid, Nya Doxa; 

Nora 

 

Ingold Tim, (2000), The Perceptions of the Environment, Routledge; London and New York 

 

McCoy Owens Bruce, (2002), �Monumentality, Identity, and the State: Local Practice, World 

Heritage, and Heterotopia at Swayambhu, Nepal�, i Anthropological Quarterly, Vol. 75, No 2 

 

Mjöberg Lotte, Löfqvist Karl-Einar, (1995), Klosterliv i 1990-talets Sverige, Ekerlids Förlag; 

Kristianstad 

 



 38

Sheldrake Philip, (2001), �Human Identity and the Particularity of Place�, i Spiritus 1, The 

Johns Hopkins University Press 

 

Stets Jan E., Burke Peter J., (2006), �Identity Theory and Social Identity Theory�, i Social 

Psychology Quarterly, Vol. 63, No 3, September 

 

Weedon Chris, (2004), Identity and Culture, Open University Press; Berkshire England 

 

Werner Yvonne Maria (red.), (2005), Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden. En motkultur 

i det moderna samhället, Katolskhistoriskförening: Polen 

 

 

URL: Birgittasystrarna i Vadstena (�1001 frågor�, �klostret�) 

 http://www.birgittaskloster.se/, 2006-10-20, kl. 10.45 

 

Intervjuer: 1. Syster Maria Sophia O.Ss.S., S: ta Birgittas kloster Pax Mariae, 2006-10-19, 

kl. 13.30-15.00 

2. Syster Maria Cecilia O.Ss.S., S: ta Birgittas kloster Pax Mariae, 2006-10-24, 

kl. 13.30-15.00 

3. Syster Maria Sara O.Ss.S., S: ta Birgittas kloster Pax Mariae, 2006-12-09, kl. 

14.00-15.00 

 

Föreläsning: Moder Maria Karin O.Ss.S., abbedissa och syster Maria O.Ss.S., priorinna av S: 

ta Birgittas kloster Pax Mariae, Vadstena, Det självvalda utanförskapet, 

Föreläsning under Humanistdygnet i Linköping, tema: �Makt och Vanmakt�, 

fredag 2006-10-06, Länsmuseet  
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