
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2003:54

Att bygga broar över murar
En studie av ett kvinnligt ekumeniskt nätverk

MOA BENGTSSON

© Författaren/Författarna
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



1

Svensk titel:  ”Att bygga broar över murar” : en studie av ett kvinnligt ekumeniskt
nätverk

Engelsk titel:  ”To build bridges over walls” : a study on a women´s ecumenical
network

Författare:  Moa Bengtsson

Kollegium: Kollegium 1

Färdigställt: 2003

Handledare: Dick Kasperowski, Jan Nolin

Abstract:  The purpose of this master`s thesis is to examine how the contemporary
changes in society display itself in the network Ecumenical Forum of European
Christian Women (EFECW) and to increase the understanding of networks. My main
questions are:
What does the networks structure look like?
What does the networks relationships look like?
How is identity created in the network and what types of identities is created?
The objectives are reached by using two methods, qualitative inquiries and document
analysis. The inquiries were carried out to nine members in the network of different
countries. The theoretical framework of the thesis is Manuel Castells theories of the
network society, and the study is also placed in context by a presentation of previous
research on the field.

The survey shows that EFECWs structure is typical for networks of today, with non-
hierarchical structure and translocalism. The participants of my study are very
frequently in contact with the network at different levels. EFECW is also typical
because the relationships in the network are based on functions like inclusion, exclusion
and exchange. The identities that was created in the network was mainly based on the
objectives and the resistance of the network. Identities is created because of movements
in the society and because the network can function as a buffer and supply for
differentiation. Internet gives new opportunities and ways of communication that is
influencing the structure, relationships and the making of identities in the network.

The conclusions of the thesis are that many of the changes in society today are visible in
the EFECW. The network can be a valuable resource in the contemporary society partly
because of its work for unity.

Nyckelord:  nätverk nätverkssamhälle informationssamhälle kvinnor ekumenik
identiteter internet feminism
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Vi lever i en tid där en informationsteknologisk revolution tillsammans med en effektiv
kapitalism har skapat djupa sociala och teknologiska förändringar i vårt samhälle, så
djupa att det talas om en helt ny samhällsform. Globaliseringen har inneburit att
människor kan knyta globala kontakter på ett annat sätt än tidigare, människor tenderar
att organisera sig i globala nätverk, vilka kan sägas vara en av de grundläggande
samhälleliga processerna i vår tid.1 Förändringarna i samhället har gjort att
identitetskapandet blivit en viktig källa till mening för individer. Behovet av identitet
blir idag en sökande process som driver människors sociala och politiska handlande.
Detta kan vara problematiskt eftersom den moderna människans identitetsomvandling
inte enbart är en frigörande process utan ofta är mycket smärtsam.2 Nätverksbyggandet
kan vara en indikation på ett identitetsökande då vi formas i relation till andra. Behovet
av sammanhang där människor kan få stöd och uppleva meningsfullhet har ökat.3

Med internets uppkomst har individer och nätverk fått möjligheter till en bättre
organisering och en effektivare informationshantering. Många relationer är idag
internetbaserade, och informationsteknologin har en tendens till att både segregera och
integrera människor. Nätverk exkluderar och inkluderar människor genom att dra upp
gränser kring dess medlemmar.4 Detta är en dualism som återfinns hos den sociala
strukturen i det moderna samhället. Detta har drag av både heterogenitet och
homogenitet och av enhet och fragmatisering. 5 Det har i samhället skett en ökad
polarisering vad gäller tillgången till information och teknologi, delningen gör sig
gällande både inom och mellan länder och även mellan könen. 6 Den nya
informationsteknologin möjliggör alltså effektivt nätverksbyggande men medför en
annan problematik, den som rör människors lika rättigheter och möjligheter. På internet
finns idag ett informationsöverflöd vilket också medför problem i individers möjligheter
att tillägna sig och nå ut med information.

Med grund i ovan utstakade problem är en studie av ett samtida nätverk skulle vara
intressant att genomföra. Kvinnor har haft en tendens att hamna efter i teknologisk
utveckling men de har också varit snabba i att utnyttja internet för nätverksbyggande
och identitetskapande.7 En studie av ett samtida kvinnligt nätverk är relevant då jag inte
funnit att någon sådan forskning gjorts tidigare. Internationell forskning har främst haft
fokus på miljörörelsen. Med intresse i kvinnorörelsen och kristna rörelser har jag valt att
göra min studie på ett kvinnligt ekumeniskt8 nätverk. Ett ekumeniskt nätverk är
intressant att studera då den ekumeniska rörelsen har växt mycket kraftigt de senaste
åren. Studien kan öka förståelsen inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap för

                                                
1  Castells, Manuel  2000. Millenniets slut, s. 380.
2  Ljung, Margareta 1995, s. 121.
3  Ibid, s. 28f.
4 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 21.
5  van Dijk, Jan 1999, s. 162.
6  Herman, Clem 1999, s. 199.
7  Castells, Manuel 2000. Nätverkssamhällets framväxt, s. 408.
8  Ordet ekumenik kommer av grekiskans oikumene och betyder hela den bebodda världen. Ordet används
för att beskriva strävan efter kyrkornas och de kristnas enhet. Engdahl, S A Hans 1999, s. 7.
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nätverk och därmed underlätta för vidare forskning. Studien är även relevant för nätverk
som kan få sina förutsättningar belysta.

1.2 Problemställning, syfte och frågeställningar

Problemställningen lyder: Hur blir samhällsförändringarna tydliga i ett nätverk med
betoning på struktur, relationer och identiteter? Syftet är att undersöka ett specifikt
nätverk utifrån denna problemställning för att också få förståelse för nätverk som
företeelse. Det specifika nätverket jag har valt att undersöka är Ecumenical Forum Of
European Christian Women (EFECW).

För att kunna uppfylla detta syfte är tre frågeställningar centrala:
• hur ser nätverkets struktur ut?

• hur ser nätverkets relationer ut?

• hur skapas identiteter inom nätverket och vilka identiteter är det som skapas?

Frågeställningarna är stora och komplexa och min avsikt med dem är att öka förståelsen
för nätverket, inte att helt komma till grunden med begrepp som struktur, relationer och
identitet och relationen dem emellan.

1.3 Disposition

Uppsatsens kommer att vara disponerad enligt följande. I följande avsnitt kommer jag
att presentera tidigare litteratur på området. I kapitel Teori och metod kommer att
definiera centrala begrepp och presentera centrala teoretiska utgångspunkter för  min
uppsats. Sist argumenterar jag för urval och val av metod. I Beskrivning av nätverket
kommer jag att ge en bild av nätverkets historik samt hur nätverket ser ut och fungerar
idag. Avsnittet Resultat och analys kommer att vara disponerat enligt frågeställningarna.
Slutsatser kommer att dras i följande kapitel och uppsatsen avslutas med en
Sammanfattning.

1.4 Litteratur

I detta avsnitt har jag för avsikt att placera uppsatsen i en vetenskaplig kontext. Efter att
kort ha beskrivit min informationssökningsprocess kommer jag först att presentera
litteratur kring informations - och nätverkssamhället och sedan kring identitet och
internet. Därefter redogör jag för litteratur kring samtida nätverk, miljörörelsen,
kvinnliga nätverk samt den ekumeniska rörelsen.

De flesta som har forskat kring nätverkssamhället är sociologer, vilka jag kommer att ha
som utgångspunkt. Jag kommer att använda mig av viss feministisk teori utifrån
Castells. Något kommer jag också att använda mig av ett psykologiskt perspektiv för att
öka förståelsen för identitetskapande och behovet av kollektiv och gemenskap. I detta
kommer jag att använda mig av Margareta Ljungs avhandling9 som jag kommer att
presentera nedan.

                                                
9 Ljung, Margareta 1995.
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I informationssökningsprocessen har jag utgått ifrån centrala begrepp för uppsatsen som
nätverk, identitet , internet, information, ekumenik och kvinnor. Detta är breda begrepp
förekommande i många olika former och sammanhang, men jag har minskat
informationsöverflödet genom kombinationer av begreppen samt att söka i
ämnesdatabaser som till exempel ISA10 och KVINNSAM11. Den katalog jag använt
mest frekvent är LIBRIS12. För tidskrifter har jag sökt i högskolebiblioteket i Borås
bestånd, men jag har också sökt efter tidskrifter på internet. Jag är medveten om att jag
enbart använt mig av västerländska forskare, jag har inte hittat någon annan litteratur
när jag har sökt. Jag är också medveten om asymmetrin i könsfördelningen då de som
formulerat övergripande sociologiska teorier främst är män medan de som gjort
kvinnostudier är kvinnor.

1.4.1 Litteratur kring informations- och nätverkssamhället

En mängd forskning har bedrivits kring det framväxande informationssamhället,
naturligt nog  utifrån olika perspektiv och fokus. Under avsnittet begreppsdefinitioner
kommer jag att vidareutveckla några teoretikers ståndpunkter vidare. En teoretiker som
erhållit mycket stort inflytande är Manuel Castells. Dennes teorier kommer att användas
som teoretisk ram för denna uppsats eftersom han i dem teoretiserar nätverk och
nätverkssamhälle. Hans studier omfattar flera av de aspekter som är i fokus för min
undersökning. Jag kommer att presentera hans studier utförligare i teoriavsnittet men en
kort introduktion kan här vara på sin plats.

Castells har skrivit ett verk så centralt att gemene forskare som i sina studier berör
informations- och nätverkssamhället verkar se sig nödgad att redovisa sin hållning
gentemot det. I trilogin Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur gör Castells
en omfattande studie av det samtida samhället. Verkets första del heter
Nätverkssamhällets framväxt13 där Castells beskriver uppkomsten av ett nytt samhälle.
Identitetens makt14rör sig kring frågor om globalisering och identitet, bland annat
miljörörelsen och den feministiska rörelsen studeras närmare. I Millenniets
slut15sammanfattar Castells sin teori och analys samt gör en futurologisk analys. Sitt
syfte beskriver han utifrån att han vill tjäna ”det intellektuella projektet”. Hans analys är
bred och omfattar många kulturella uttryck och sociala områden. 16 Skall kritik framföras
så är det kanske just detta, att den breda ramen ibland gör det svårt att se de mindre
sammanhangen. Jag tillskriver dock Castells studie ett stort värde eftersom den ger en
intressant och trovärdig bild av vårt nutida samhälle.

Utöver Castells har jag även tagit intryck av sociologen Frank Webster. Webster är i
Theories of the information society17 mycket kritisk till begreppet informationssamhälle,
som han tycker används alltför lättvindigt. Han urskiljer fem olika aspekter som
                                                
10 Information Science Abstracts.
11 Katalog över de kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet.
12 Library Information System, ett biblioteksystem för universitet, högskolor och specialbibliotek i
Sverige.
13 Castells, Manuel 2000. Nätverkssamhällets framväxt.
14 Castells, Manuel 1998.
15 Castells, Manuel 2000. Millenniets slut .
16 Castells, Manuel 2000. Nätverkssamhällets framväxt, s. 49f.
17  Webster, Frank 1995.
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används för att definiera informationssamhället: den tekniska, ekonomiska,
yrkesmässiga, rumsliga och kulturella aspekten. Alla dessa aspekter har problem med
trovärdigheten menar han. Webster är även redaktör för Culture and politics in the
information age: a new politics?.18 I antologin samlas en rad artiklar kring internet och
nya sociala rörelser, främst miljörörelsen, några kommer jag att presentera nedan. I
inledningen skriver Webster att förändringar idag uppträder snabbare än förut. Webster
ser en fara för presentism, att människor vill ge sin egen tid en speciell betydelse av
fåfänga skäl. Vi drivs ofta mot att anamma stora koncept, eftersom de hjälper oss att
identifiera och förstå vissa element i världen vi lever i, menar han19. Jag tycker dock att
Webster misslyckas med att föra fram denna ståndpunkt i sin antologi. Många av
artiklarna i denna visar i själva verket i vilken hög grad politiken och sociala rörelser
håller på att förändras. Jag kommer att använda mig av Webster i definitioner av
centrala begrepp, eftersom hans teorier skiljer sig ifrån Castells. De båda skiljer sig i
huruvida de betraktar nätverkssamhället som en realitet eller inte.20

Den tredje forskaren jag ser det relevant att presentera här är sociologen Jan van Dijk.
Hans The network society 21 rör sig kring vilka förändringar som nätverkssamhället
medfört på en rad olika områden som till exempel kultur och sociala strukturer. Han
fördjupar sig även i de nya rättsliga förutsättningar nätverkssamhället skapar. Intressant
är också att han placerar samtiden i en historisk kontext som är givande att läsa. Den
växande rollen av medianätverk har gett namn till ett nytt samhälle som han kallar
nätverkssamhälle. Medianätverk skapar en splittring i samhället med ökad
individualisering och segregering, men också med ökad kommunikation mellan tidigare
åtskilda. Den centrala frågan är, menar han, om det nya mediet drar ihop människor
eller delar dem. Svaret han finner är att det gör både och. 22

1.4.2 Litteratur kring identitet och internet

Pionjären inom forskningen om identiteter på internet är sociologen Sherry Turkle som
redan 1995 gav ut Life on the screen: identity in the age of internet.23 Jag nämner henne
här eftersom hennes verk är centralt på detta område. Jag använder henne inte senare i
uppsatsen då hon främst ägnar huvudsaklig uppmärksamhet åt olika datorprogram och
hur vi knyter an till datorn som maskin. Hennes forskning bygger på ett stort antal
intervjuer och är intressant eftersom den är utförd just när internet växte fram. Jag
noterar att termen nätverk förekommer sällan och globalisering inte alls. Turkle är också
intressant eftersom hon belyser kvinnors syn på den tidiga datorterminologin. 24

Barry Wellman och Milena Gulia, båda sociologer, har skrivit Virtual communities as
social communities: net surfers don´t ride alone.25 Där undersöker de hur
internetbaserade relationer ser ut och kommer fram till att sådana relationer kan vara
både starka och svaga och att människor kan finna sociala resurser via internet där
                                                
18  Webster, Frank 2001.
19  Webster, Frank  2002, s. 10fff.
20  Läs Begreppsdefinition: Informationssamhälle och nätverkssamhälle.
21  van Dijk, Jan 1999.
22 van Dijk, Jan 1999, s. 142.
23 Turkle, Sherry 1995.
24 Turkle beskriver hur operativsystem kunde fråga om de skulle ”abortera” eller ”avrätta” en instruktion.
Detta menar Turkle är inte ett språk som går kvinnor förbi. Turkle, Sherry 1995, s. 62.
25  Wellman, Barry och Gulia, Milena 1999.
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många stödjer varandra. De menar att det är fullt möjligt att finna sociala resurser på
internet, människor kan, enligt deras studier som bygger på ett stort antal intervjuer,
finna nästan all sorts stöd på nätet. De menar att om nätet bara var ett forum där
människor bytte information så hade relationerna bestått av smala specialiserade
relationer, men information är bara en av alla sociala resurser det finns att tillgå.
Människor söker inte bara information på internet utan också följeslagare, socialt stöd
och känslor av att höra hemma. Allt sådant stöd är lätt att ge ifrån någon dator, det
behöver inte stora investeringar i tid eller pengar.26

1.4.3 Litteratur kring samtida nätverk och rörelser

Håkan Gunneriusson är redaktör för antologin Sociala nätverk och fält27 som är skriven
i syfte att skapa en referensram i både forskning och i samhället om av vad sociala
nätverk är idag. Antologin innehåller sju artiklar, fem av dem presenteras nedan.

Ylva Hasselberg, Leos Muller och Nicklas Stenlås skriver i Åter till historiens nätverk28

att anledningen till att det finns ett stort intresse för nätverksanalyser just nu är att de är
ett lämpligt sätt att beskriva vårt samtida samhälles organisationsformer. Nätverken har
fått en renässans, under de senaste decennierna har de lyfts fram som en lösning på
problem inom till exempel ekonomin och politiken. Det stora intresset för Castells
arbeten menar de tyder på att vi lever i ett nätverkssamhälle.29 De är dock kritiska till att
nätverksbegreppet tidigare använts med för stor eller för liten precision. I artikeln
beskriver de nätverkets viktigaste funktioner som de menar är utbyte, sammanhållning
och utestängning.30

Gunneriusson använder sig i Fält och sociala nätverk- så förhåller de sig till varandra
av Pierre Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus 31 för att beskriva nätverk. Socialt
kapital menar han är grunden för sociala nätverk. Habitus är också viktigt - aktörerna
bör ha samma grundläggande erfarenheter och värderingar för att ett nätverk skall
fungera väl. Det finns en rad skillnader mellan fält och sociala nätverk. Ett fält beskriver
olika positioners relativa förhållande till varandra medan nätverket beskriver kvalitativa
sociala relationer. Sociala nätverk och fält skiljer sig också i att fältets regler är formella
medan nätverkets är informella.32

Donald Broady utgår också ifrån Pierre Bourdieus teori i sin artikel Nätverk och fält.
Han definierar sociala nätverk som relationer av sammankopplade personer. I studier av
sociala nätverk är syftet att lyfta fram de personliga relationernas betydelse och
relationerna medlemmarna emellan. Det var i sina studier av kvinnors nätverk vid
sekelskiftet som han först fann begreppet fält otillräckligt då flera av aktörerna han
studerade var verksamma på många fronter samtidigt, något som inte passade in på

                                                
26 Wellman, Barry och Gulia, Milena 1999, s. 171fff.
27 Gunneriusson, Håkan red., 2002.
28 Hasselberg, Muller & Stenlås 2002.
29 Ibid., s. 16f.
30 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 18.
31 Fält är ett system av relationer mellan positioner som strider om något gemensamt. Kapital är
symboliska och materiella tillgångar sim tillmäts värde. Habitus är mer grundläggande egenskaper hos
aktören, t.ex. dennes sociala miljö. Broady, Donald 2002, s. 49-54.
32  Gunneriusson, Håkan 2002, s. 33-38.
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fältanalysen. Det finns flera skäl menar han att komplettera fältanalyser med
nätverksanalyser.33

Leos Muller skriver i Information och nätverkslogik: Tre fältexempel att förmågan att
skapa, byta och förvara information är något av nätverkets centrala funktion. Han visar
informationens funktion i ekonomiska, akademiska och diplomatiska fält. Information
är en förutsättning för att nätverket skall fungera, och är den mest värdefulla resurs som
flödar genom nätverket menar han. 34

Den sista artikeln i antologin som jag använder mig av är Ylva Hasselbergs Vem vill
leva i nätverkssamhället? Hasselberg menar att mycket av samhällsförändringen vi haft
i Sverige under 1990-talet inte är konsekvensen av informationssamhället, utan en
informationalisering av samhället som ger upphov till nätverkssamhället.
Nätverkssamhällets uppträdande är en konsekvens av 1990-talets lågkonjunktur
tillsammans med en ideologisk förändring som utgörs av användningen av neoklassisk
ekonomisk teori som redskap för beslutsfattande.35 Samhället menar hon är på väg att
informationaliseras och avinstitutionaliseras. En nedmontering sker av de formella
institutionerna. Samhällets organisationsnivå kommer att utgå ifrån individernas
benägenhet att skapa trygghet i nätverk och upprätthålla relationer. Formella rutiner
ersätts med flexibilitet. Hasselberg använder begreppet refeodalisering för att beskriva
nätverkssamhällets uppkomst. Många fenomen i det postmoderna samhället menar hon
är lika det i det förmoderna där personliga nätverk hade en viktig betydelse och där
banden var viktigast både på samhällets macro och micronivå. Framtiden samhälle
kommer att ha högre korruption, lägre rättssäkerhet, större utrymme för familjebanden
och vara ett samhälle där folkhemmets identitet delas upp i många gruppidentiteter.36

Statsvetaren Emil Uddhammar och nationalekonomen Fredrik Erixon är författare till
Kapitalism, nätverk och demokrati: förutsättningar för samarbete och myter om socialt
kapital.37 I boken beskrivs en studie av vardagliga sociala nätverk och vilka värden och
normer som präglar dessa. Författarna gör en jämförande studie mellan olika länder, de
intervjuade 143 personer i tre ekonomiska regioner i fyra länder. De undersökte hur
nätverk såg ut och vad de betydde för människor, och kommer fram till att de olika
sociala nätverken egentligen inte skiljer sig så mycket ifrån varandra i frågan om
uppskattade värden. Värden som uppskattades var sådana som till exempel tillit.
Nätverk menar de laddas med etiskt innehåll som ligger till grund för förtroendefullt
samarbete.38 Jag tycker att den är intressant för min studie eftersom den ger en bild av
relationer i nätverk.

1.4.3.1 Litteratur kring miljörörelsen

Den övervägande delen av studier kring sociala rörelser och internet har haft
miljörörelsen i fokus. Webster är som jag skrev ovan redaktör för den nyligen utkomna

                                                
33  Broady, Donald  2002, s. 55-68.
34 Muller, Leos 2002, s. 73f.
35 Hasselberg, Ylva 2002, s. 117.
36 Ibid., s. 148-153.
37 Uddhammar, Emil och Erixon, Fredrik 2002.
38 Ibid., s. 31.
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Culture and politics in the information age39 i vilken han samlar studier kring ny politik
och nya former av sociala rörelser, främst miljörörelsen. Jag finner det olyckligt att
valet av studieobjekten varit ensidiga i antologin. En presentation av de artiklar som är
relevanta för min uppsats följer nedan.

Mario Diani beskriver i Social movement networks40 vilka möjliga effekter
internetanvändningen har på sociala rörelser. Computer mediated communication
(CMC)41 är en ovanlig form av kommunikation som inte passar in på tidigare använda
distinktioner som offentlig och privat kommunikation. Diani betraktar dagens sociala
rörelser som nätverk av informella relationer mellan individer och organisationer som
delar en kollektiv identitet och mobiliserar resurser kring konfliktfyllda frågor. Han
menar att CMC förväntas förändra sociala rörelser på följande sätt:

• förändra handlandet hos specifika individer och organisationer

• förändra relationerna som länkar samman individer och organisationer

• stärka känslan av identifikation och solidaritet som binder samman rörelsen och
säkrar dess överlevnad

• skapa och stärka kollektiva identiteter och solidaritet mellan människor.

• minska kostnaderna för kommunikation. 42

Neil Washbourne har skrivit Information Technology and new forms of organising?
Translocalism and networks in Friends of the Earth43 där han studerar vilken effekt den
nya informationsteknologin har haft på denna rörelse. Han följer nätverket under tiden
internet växer fram mellan 1993 och 1996 och studerar den lokalt, regionalt och
nationellt. Hans studie är intressant eftersom han formulerar teorier kring translokalism,
det att lokala grupper har blivit stärkta genom användandet av CMC. Translokalismen
menar han bidrar till frånvaron av hierarkier och ger rörelsen en flytande karaktär.44

Jenny Pickerill har skrivit Weaving a Green Web45. Hennes undersökning bygger på tre
fallstudier utförda på tre olika miljörörelser i slutet på 90-talet och hon undersöker hur
rörelserna mobiliserade i sina protester och kampanjer. I sin studie sätter hon
identitetskapande i relation till användningen av CMC. I analysen konstaterar hon att
identitetskapande inom sociala rörelser är en viktig del i upprätthållandet av rörelsen.
Detta är mer än bara ett nytt kommunikationssätt menar hon, det ger ett enormt antal
möjligheter för  nätverk.46

                                                
39 Webster, Frank 2002.
40 Diani, Mario 2001.
41 I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet computer- mediated communication (CMC), på
svenska: datorförmedlad kommunikation. Jag väljer att använda mig av den engelska termen då denna
tycks vara väl etablerad som begrepp, både i engelsk och svensk litteratur. I fortsättningen kommer jag att
använda mig av förkortningen eftersom det underlättar.
42 Ibid., s. 120.
43 Washbourne, Neil 2001.
44 Ibid., 2001, s. 140f.
45 Pickerill, Jenny 2001.
46 Pickerill, Jenny 2001, s. 163f.
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1.4.3.2 Litteratur kring kvinnliga nätverk

En svensk studie som har gjorts kring kvinnor och nätverk är sociologen och
psykologen Margareta Ljungs avhandling Lyft jorden mot himlen: växande i
kvinnogrupper och kvinnliga nätverk47 som kom ut 1995. Hennes avsikt är att studera
processer av identitetsbildning i kvinnliga nätverk. Hon har intervjuat 25 kvinnor om
deras erfarenhet av kvinnogrupper. Intervjuerna kallar hon för skapande samtal. Den
moderna människans identitetsomvandling är inte enbart en frigörande process, menar
Ljung, utan den är ofta mycket smärtsam.48 De senaste decennierna har det skett en
stark framväxt av kvinnliga nätverk. Mångfalden menar hon är historisk unik och skall
ses utifrån vår tids samhälleliga utveckling. Kvinnornas inträde på till exempel
arbetsmarknaden och politiken har i många fall kommit med skuldbördor,
identitetsförvirring om vem man är i olika livssfärer. En ökad fragmentarisering i
tillvaron har skapat behov av sammanhang där människor kan få stöd, och känna
meningsfullhet. I mötet med patriarkala samhällsstrukturer har kvinnor börjat reflektera
över sina egna och andras situationer. Detta har också lett till ett behov av att söka andra
kvinnor.49 Ljung skriver ingenting om informationsteknologi men med hänsyn till när
boken kom ut så är det kanske inte så konstigt. Avhandlingen är mycket intressant och
jag kommer att använda en hel del av hennes resonemang i min analys.

Valerie Sperling, Myra Marx Ferree samt Barbara Risman beskriver samtida kvinnliga
nätverk i sin artikel Constructing Global Feminism: Transnational advocacy networks
and Russian women`s activism50. De har utfört en fallstudie på hur amerikanska kvinnor
stöder kvinnors aktivism i Ryssland. De beskriver hur kvinnorörelsen har blivit alltmer
professionaliserad, lokala feminister deltar i internationella forum och konstruerar en
kvinnorörelse som i nätverk är både lokal och global. Genom globaliseringen menar de
lär lokala rörelser ifrån varandra och bygger på varandras framgång. 51 Artikeln
beskriver konkret dagens kvinnorörelses förutsättningar.

Annabelle Sreberny beskriver i artikeln Feminist internationalism - imaging and
building global civil society52 hur den nya kommunikationen kan användas för att
sammankoppla det lokala med det globala. De nya nätverken formar ett globalt
civilsamhälle i utrymmet mellan globala marknader. Det har uppstått en ny
solidaritetskultur som försöker lösa problem som måste lösas gemensamt över
nationsgränserna. I detta är kvinnorörelsen särskilt intressant att studera menar hon. 53

Clem Herman skriver i sin artikel Women and the Internet 54att en viktig utmaning i
informationssamhället är att få internet att uppfylla sin potential av en frigörande form
av kommunikation istället för att hjälpa upp de sociala orättvisorna. Han beskriver ett
projekt som startade i England där Electronic village halls (EVH) tillhandahöll internet
för människor. Det startades ett speciellt EVH för kvinnor eftersom det var tydligt att
kvinnor var i fara av att bli exkluderade från informationsteologin, kvinnor var i

                                                
47 Ljung, Margareta 1995.
48 Ibid., s. 121.
49 Ibid., s. 28f.
50 Sperling, Valerie, Marx Ferree, Myra och Risman 2001.
51 Ibid., s. 1182.
52 Sreberny, Annabelle 1998.
53 Sreberny, Annabelle 1998, s. 209.
54 Herman, Clem 1999.
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minoritet i alla jobb som involverade datorer. På EVH kunde kvinnor skaffa sig kunskap
och etablera kvinnliga nätverk. Herman menar att internet har en stor potential för
kvinnor som ett verktyg för nätverkande. Det är tydligt att kvinnor håller på att skapa ett
utrymme på internet eftersom det finns så många lokala och internationella kvinnliga
nätverk på internet, menar han. 55

Eftersom EFECW är ett kvinnligt nätverk använder jag ovan nämnd litteratur för att i
analysen försöka svara på frågeställningarna kring struktur, relationer och identitet.

1.4.3.3 Litteratur kring den ekumeniska rörelsen

De senaste åren har det skett mycket forskning kring ekumenik, både internationellt och
i Sverige. Det finns en mängd handböcker, teologiska avhandlingar och ekumeniska
ordböcker att tillgå. Dock har jag inte funnit någon djupare studie på ekumeniska
nätverk. Nedan presenterar jag utvald litteratur kring den ekumeniska rörelsen som den
ser ut idag.

1997 gav World Council of Churches (Kyrkornas världsråd) ut The Ecumenical
movement- An anthology of key texts and voices.56 Den innehåller en mängd dokument
ifrån 1900-talets ekumeniska rörelse, som texter ifrån konferenser och
generalförsamlingar. Avsikten med antologin är att lyfta fram hur den ekumeniska
rörelsen existerar på alla håll i kyrkan. I inledningen konstaterar redaktörerna Michael
Kinnamon och Brian Cope att ekumenik är ”the great new fact of our new era.”57 De
beskriver hur den moderna ekumeniska rörelsen startade1910 i Edinburg på en
världskonferens och att kyrkorna idag med sina en och en halv billion människor har
blivit alltmer engagerade med varandra i kyrkoråd och andra ekumeniska
organisationer. Den ekumeniska rörelsen är ett centralt tema i kyrkan idag. Ordet
ekumenik kommer ifrån grekiskans oikoumene som betyder hela världen. Därför är det
mycket passande menar redaktörerna, att detta ord används på den moderna rörelsen av
enhet som nu existerar.58

Gunnar Göranzon är redaktör för Omvänd till verklighet- gudstjänst för 2000-talet.59

Den är skriven utifrån Alsikeprojektet, ett projekt inom Svenska kyrkan som pågick
1991-1993 och handlade om att hitta nya former av gudstjänster inriktade på ekumenik.
I boken finns en rad artiklar av medverkande i projektet. Göranzon skriver att från att ha
varit en rörelse för vita, västerländska män har den ekumeniska rörelsen vidgas till ett
globalt forum där kvinnor spelar en mycket stor roll. Kvinnor har fått mer framträdande
roller inom kyrkorna, och feministteologer har formulerat nya teologiska insikter, man
har ifrågasatt den traditionella liturgin som varit exkluderade för kvinnor. Idag gör
också globaliseringen att olika trostraditioner möts som aldrig förr. På allt fler platser
öppnar man sig för varandras traditioner, allt fler gudstjänster får en allmänkristen
prägel. 60

                                                
55 Ibid., s. 198-202.
56 Kinnamon, Michael och Cope, Brian, red. 1997.
57 Ibid., s. 4.
58 Ibid., s. 4-8.
59 Göranzon, Gunnar red. 1994.
60 Göranzon, Gunnar 1994, 12-16.
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 I Ekumenik på 2000-talet: Rapport från tre generalförsamlingar61 beskrivs hur det på
1990-talet hölls tre stora generalförsamlingar i kyrkan inriktade på ekumenik:
Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och europeiska biskopskonferensernas
råd.  Hans S A Engdahl skriver att när årtusendet tar slut så är den ekumeniska
temperaturen på väg att höjas. Både lokalt och globalt är ekumeniken på väg tillbaka.
Ekumenikens återkomst har att göra med det ekumeniska utrymmet, en ny frihet att
presentera den egna traditionen och visa öppenhet mot andra har inträtt. Han skriver att
globaliseringen har fört mänskliga rättigheter i fokus och att det fortfarande är ett stort
obearbetat fält för kyrkor över världen att hävda de mänskliga rättigheterna och att
arbeta för dem lokalt och internationellt. Det finns uppgifter som är viktiga överallt som
hävdandet av kvinnors rätt. Globaliseringen innehåller möjligheter men är också
kränkande av mänskliga rättigheter. Genom den ekumeniska rörelsen stimuleras
kyrkorna till att bli en både lokal och världsvid inkluderande solidarisk gemenskap.

Ovan nämnda litteratur om ekumenik kommer att användas i analysen för att få större
förståelse för ekumenik och vad detta kan betyda för nätverkets struktur, relationer och
identiteter. Efter att under avsnittet 1.4 ha presenterat litteratur som är relevant för
uppsatsen och som kommer att användas i analysen, kommer jag att presentera viss teori
mer ingående i följande avsnitt, där jag också kommer att definiera begrepp samt
presentera min metod.

2. Teori och metod

2.1 Begreppsdefinition

Det låter sig svårligen göras att framställa klara definitioner av begreppen nedan, då det
rör sig om komplexa fenomen som kan uppfattas olika i olika kontexter och vars
innebörder ofta tycks omstridda. Problematiken kring innebörden av flera av begreppen
gäller huruvida de skall betraktas som processer eller tillstånd. Jag har inte för avsikt att
ge en samlad bild av vilka olika ståndpunkter det finns bland forskning idag kring varje
definition. För att vara konsekvent i min teoretiska hållning kommer jag att utgå ifrån
Castells och de teoretiker jag använder i uppsatsen i övrigt för att definiera begreppen.

2.1.1 Information och kunskap

Innebörden av information och kunskap dessa två begrepp kan underlättas om man
definierar dem i förhållande till varandra. Muller menar att begreppen ligger mycket
nära varandra. Han skiljer på dem genom att se information som något objektivt och
utanför kroppen, medan  kunskapen är kroppslig. Kunskap är förkroppsligad
information men i muntliga kulturer är informationen förkroppsligad. I och med
skrivkonsten kunde kunskaper frigöras ifrån kroppen och bli information. Informationen
i sig är värdelös, menar Muller, dess användning visar dess nytta. Han skiljer på den
information som vi bearbetar medvetet och på den vi bearbetar omedvetet. Den första
informationen vi bearbetar handlar om att veta, den senare om att kunna.62

                                                
61 Engdahl, SA Hans 1999.
62 Muller, Leos 2002, s. 77-83.
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 Webster utskiljer två olika betydelser för begreppet information. Med den semantiska
betydelsen är information är något meningsfullt. Informationssamhället tenderar dock
att se på information som något icke-meningsfullt. Detta bland annat för att information
mäts i bits och definieras utifrån förekomsten av symboler.63 Jag uppfattar att Webster
är mycket kritisk till att se på information som icke-meningsfull. I denna uppsats är jag
intresserad av att undersöka på vilket sätt information används i ett nätverk och hur den
skapar mening i ett identitetsbyggande. Min utgångspunkt kommer således att vara vad
Webster kallar den semantiska betydelsen av information. Alltså den betydelsen som
Muller menar kan förkroppsligas till kunskap. Jag är inte intresserad av att kvantitativt
kunna mäta mängden av information som passerar genom nätverket.

2.1.2 Nätverk

Antologin Sociala nätverk och fält  är som jag beskrev ovan tänkt att underlätta
definitionen av begreppet nätverk. Hasselberg, Muller och Stenlås menar att nätverk
kännetecknas av en platt struktur, relationerna är relativt jämbördiga även om aktörerna
intar olika positioner. Detta skiljer nätverken ifrån organisationer som ofta är mer
hierarkiska. Nätverksbegreppet lämpar sig bäst för att beskriva ömsesidiga och frivilliga
relationer mellan människor, menar de. De huvudsakliga funktionerna nätverket har är
utbyte, utestängning och sammanhållning. Utbyte är den viktigaste formen och grundar
sig i ömsesidig tillit. Ett sådant utbyte kan vara information. 64 Hasselberg ser
relationerna i nätverk som är varaktiga, frivilliga, icke-formaliserade och icke-
hierarkiska. De är personliga eftersom de inte har en gräns mellan privat och
offentligt.65 Det är utifrån denna karaktäristiska om nätverk som jag använder begreppet
i uppsatsen.

 2.1.3 Informationssamhälle och nätverkssamhälle

För den som försöker skapa en struktur av det pågående
offentliga samtalet förefaller förvirringen närmast total.
Nätverkssamhället/ informationssamhället verkar vara ett
samhälle baserat på informationsteknologi, men samtidigt
handlar analyserna av nätverkssamhället lika mycket om
förändring av de mentala strukturerna som om den tekniska
utvecklingen. 66

Som Hasselberg antyder ovan kan det ibland vara svårt att skilja begreppen åt, jag anser
att de har en tendens att verka utbytbara i debatt och forskning. Hasselberg menar att
nätverkssamhället och informationssamhället är två skilda fenomen.
Informationssamhället hör ihop med tekniska och ekonomiska utvecklingslinjer.
Nätverkssamhället innebär en informationalisering av samhällslivet där formella
institutioner minskar till förmån för personliga nätverk. Informationaliseringen är ett
nytt fenomen och innebär en nedbrytning av de institutioner som det moderna samhället
format.67

                                                
63 Webster, Frank 1995, s. 26f.
64 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 14-23.
65 Hasselberg, Ylva 2002, s. 18.
66 Hasselberg, Ylva 2002, s. 117.
67 Hasselberg, Ylva 2002, s. 118.
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van Dijk menar att begreppen är besläktade och att vi är på väg in i både
informationssamhälle och nätverkssamhälle. Begreppen är grova typer som inte i sig
förklarar något utan är beskrivande termer som sammanfattar en historisk utveckling.
Nätverkssamhälle är det begrepp som säger mest om vår samtid och det har ersatt
massamhället, 68 menar han. Baselementen i nätverkssamhället är inte nätverken själva
utan individer och grupper som är länkade av nätverken. De utgör en form av
organisering som finns i samhället.69

Ett nytt samhälle uppstår när en strukturell omvandling kan iakttas i
produktionsförhållandena, maktrelationerna och erfarenhetsrelationerna. Detta är enligt
Castells vad som har hänt de senaste åren. 70 En fördjupning i Castells teorier kring
nätverkssamhället kommer att göras i teoriavsnittet. Det finns dock forskare som menar
att vi inte alls lever i ett nytt samhälle. Webster är starkt kritisk till begreppet
informationssamhälle och grundar sina argument främst på mätbarhet av
informationssamhället. Det går inte på att rent kvantitativa grunder mäta huruvida vi har
trätt in i ett nytt samhälle, menar han, hur mycket information och IT skulle det isåfall
behövas i ett samhälle för att det skall kunna kallas informationssamhälle? Begreppet,
menar Webster, har ett värde om det kan underlätta för en förståelse av den samtida
världen men begreppet är inexakt för att betraktas som en definitiv term. 71 Även om
Webster har en poäng ifråga om svårigheterna i att ta mått på informationssamhället, så
tror jag att samhällsförändringarna är tillräckligt omfattande för att man skall kunna tala
om ett nytt samhälle. Informations- och nätverkssamhället är termer som ökar
förståelsen av den samtida världen och de är därför berättigade och används i denna
uppsats. Slutligen kan sägas att de flesta forskare relaterar informationssamhället till den
informationsteknologiska utvecklingen. Broady skiljer också på informationssamhälle
och kunskapssamhälle. Informationssamhället identifierar Broady med
informationsteknologin, medan kunskapssamhället lyfter fram människans förmåga att
använda den nya teknologin. 72 Nätverkssamhälle används för att beskriva samhällets
struktur och relationen mellan människor. Det är så jag kommer att använda begreppen i
fortsättningen.

2.1.4. Identitet

Castells definierar identitet enligt följande:

Med identitet (i samband med sociala aktörer) avser jag den
process där mening skapas på basis av ett kulturellt attribut, eller
besläktade uppsättningar av kulturella attribut, som får prioritet
framför andra källor till mening.73

En enskild individ kan ha många olika identiteter vilket ger upphov till att det kan bli
motsättningar i jaget. Castells är noga med att skilja dessa identiteter ifrån roller som

                                                
68 Med termen massamhället menar van Dijk det samhälle som växte fram under industriella revolutionen
med koncentrering av människor i städer. Van Dijk, Jan 1999, s.23f.
69 Ibid.
70 Castells, Manuel 2000, Millenniets slut , s. 384.
71 Webster, Frank 1995, s. 24f.
72 Broady, Donald 2002, s. 79f.
73 Castells, Manuel 1998, s. 20.
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han menar är något som definieras av samhällets institutioner och organisationer. Även
om identiteter kan härstamma ifrån institutioner så måste de sociala aktörerna
konstruera sin egen mening kring den. Castells använder sig av begreppet primär
identitet i sin teori, med detta avser han den identitet som inramar de övriga.
Konstruktionen av identitet använder byggstenar ifrån många olika saker, som historia
och minnen, institutioner, maktapparater och religiösa upplevelser. Sedan bearbetar
individer och grupper byggstenarna och arrangerar deras mening.74

Ljung ger ett perspektiv på vad identitet innebär för kvinnor. Gamla identitetsmönster
som tidigare låg fasta har förändrats bland annat på grund av kvinnornas inträde på
arbetsmarknaden. En traditionellt kvinnlig identitet fokuserad på familj och barn har
behövt utvidgas och omvandlas. Ljung betraktar identitet som ett begrepp innefattande
både autenticitet och föränderlighet. Att söka efter identitet menar hon handlar om att
upptäcka det autentiska i den egna personligheten, vilket inte står i motsats till att se
identitet som process. Det autentiska och föränderliga står i ett dialektiskt förhållande
till varandra. Identitet är ett relationellt begrepp och bör studeras i en social och
historisk kontext.75 Med identitet menar jag fortsättningsvis den process där individer
skapar mening genom att använda olika byggstenar, samt söker sin autentiska
personlighet.

 2.1.5 Struktur och relationer

Struktur och relationer är centrala begrepp i min uppsats men svåra att definiera och
skilja åt, eftersom de på ett sätt förutsätter varandra. Hasselberg, Muller och Stenlås
skiljer på strukturinriktade och aktörsinriktade analyser. En aktörsinriktad
nätverksanalys studerar aktörers tänkande och handlande och deras interna relationer,
och har alltså individen i fokus. Strukturinriktade analyser undersöker nätverket mer
ovanifrån och är intresserade av hur själva nätverket är uppbyggt.76 Uddhammar och
Erixon skiljer på strukturella mönster som finns i nätverk, och på det normativa
innehållet i länkarna mellan personerna.77

Strukturen i ett nätverk är uppbyggt av relationer. Likaså har relationerna i ett nätverk
en struktur. I min uppsats kommer jag under avsnittet Struktur i nätverket  att anlägga ett
fågelperspektiv på nätverket, medan jag under Relationer i nätverket kommer att studera
relationerna närmare och ha ett fokus på aktörernas tänkande och interna relationer, det
normativa innehållet.

2.1.6 Feminism och patriarkat

Eftersom jag kommer att använda mig av Castells teorier kring feminismen och
patriarkatet presenterar jag kort hans definitioner av begreppen här. Castells menar att
patriarkatet är en grundläggande struktur i alla samhällen och är den grundläggande
struktur som karaktäriseras av männens institutionellt genomdrivna makt över kvinnor.
För att utöva denna makt genomsyrar patriarkatets ideologi hela
samhällsorganisationen, makten upprätthålls genom patriarkala institutioner, och även
relationerna mellan människor präglas av en dominans och ett våld som uppstår ur
                                                
74 Castells, Manuel 1998, s. 20f.
75 Ljung, Margareta 1995, s. 39ff.
76 Hasselberg, Ylva, Muller Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 13-18.
77 Uddhammar, Emil och Erixon, Fredrik 2002, s. 78.
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patriakatet. Castells lägger stor vikt vid den patriarkala familjen i sin analys. Med detta
menar han den familjemodell som bygger på ett manligt överhuvuds dominans över
familjen, och som nu är i djup kris. Den patriarkala familjen är patriarkatets hörnsten
och faller den patriarkala familjen så faller det patriakala samhället och dess
institutioner.78

Den feministiska rörelsen är mycket skiftande men bakom mångfalden finns
samstämmighet i att genom individuell och kollektiv ansträngning omdefiniera
kvinnoskapet i opposition mot patriakatet. Kärnan i feminismen är en omdefiniering av
kvinnans identitet, genom att bekräfta likheten mellan män och kvinnor och avköna
skillnader eller i andra fall genom att bekräfta kvinnors väsenartade skillnad gentemot
mannen. 79 Försvar av kvinnans rättigheter utgör grunden i all feminism, menar Castells
och betraktar feminismen som en utvidgning av rörelsen för mänskliga rättigheter. Den
feministiska rörelsen håller på att splittras i en mängd feministiska identiteter vilket är
en styrka i nätverkssamhället.80

2.1.7 Kvinnorörelser och feministiska rörelser

Begreppen kvinnorörelse och feministisk rörelse är inte självklara och används många
gånger synonymt. Sperling, Marx Ferree och Risman har gjort en användbar distinktion
mellan begreppen. Kvinnorörelsen är enligt dem bred och inkluderar all mobilisation av
kvinnor, sammanhang där kvinnor kommer samman i grupper och nätverk. Den
feministiska rörelsen  fokuserar dock främst på ett motstånd mot könshierakin.81 Jag
uppfattar inte att Castells gör någon tydlig åtskillnad på de både begreppen, så jag
kommer att använda mig av begreppen som Sperling, Marx Ferree och Risman
beskriver dem ovan.

2.2  Teori

Manuel Castells teorier om nätverkssamhället kommer utgöra en teoretisk ram för
uppsatsen. Jag kommer att använda mig av hans typologi över nätverkssamhällets
identiteter och feministiska rörelser. En kortare sammanfattning av hans mycket
omfångsrika triologi är inte lätt gjord, men nedan följer ett försök utan anspråk på att
vara allomfattande. Delar relevanta för uppsatsen kommer att ges större utrymme.

2.2.1 Nätverkssamhället

En ny värld har uppstått av tre oberoende processer: den informationsteknologiska
revolutionen, den ekonomiska krisen som ledde till en omstrukturering av kapitalismen
samt framväxten av sociala rörelser som feminism, ekologism och arbete för
människans rättigheter. Dessa processer har lett till en helt ny samhällsform som
Castells kallar nätverkssamhället.82 Dagens sociala förändringar är enligt honom lika

                                                
78 Castells, Manuel 1998, s. 147-151.
79 Ibid., s.187f.
80 Ibid., s.210.
81 Sperling, Valerie, Marx Ferree, Myra och Risman, Barbara 2001, s. 1157f.
82 Castells, Manuel 2000. Millenniets slut , s. 380.
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omfattande som de tekniska. Informationsteknologin83omformar samhället, ekonomier84

blir beroende av varandra, kapitalismen blir flexiblare och nya relationer skapas mellan
stat, samhälle och ekonomi. All denna utveckling tenderar att öka ojämlikheter mellan
länder men också i dem. Människor hamnar utanför systemet i alla samhällen. 85

Nätverkssamhället har ett nytt metaspråk som sammanför skriftliga, muntliga och
audiovisuella kommunikationsformer. Detta tillskriver Castells lika stor historisk
betydelse som alfabetets uppkomst, och menar att detta nya kommunikationssystem
förändrar vår kultur för all framtid. Tillkomsten av internet under slutet på 1900-talet
har format det nya mediets struktur och kommunikationsformer.86

I sin beskrivning av nätverkssamhället fäster Castells stor uppmärksamhet vid
informationsteknologins omvandlande av tiden och rummet. I nätverkssamhället
organiserar rummet tiden. Den nya rumsliga logiken som uppstått kallar han för
flödesrum. Vår historiskt grundade rumsorganisation kallar han platsrummet. Den
globala ekonomin är organiserad kring kommunikationscentrum, så kallade noder, i ett
fåtal länder. Detta leder till en sorts megastäder. De är noder i den globala ekonomin
som knyter ihop informationsnäten och koncentrerar världens makt. Det skapas i
nätverkssamhället en ny sysselsättningsstruktur med två dominerande grupper: en högt
kvalificerad grupp som har makten och en okvalificerad massa som sysselsätts med
rutinartade arbeten. 87

Castells fäster mycket uppmärksamhet på Europas enande som han menar om det
fullbordas kommer att vara en viktig tendens som omdefinierar världen. I samband med
den process där Europeiska Unionen formas skapas det nya styrelseformer som tenderar
att bli en ny statsform som Castells kallar nätverksstaten. På grund av nationalstatens
misslyckande försöker europeiska institutioner att hantera detta genom att bygga ett nytt
institutionellt system.88 Castells menar att medborgarna håller sig mycket  kluvna till
enhetsprocessen, och nationalism går parallellt med den europeiska integrationen.
Europa kan enas bara om medlemmarna vill det. Troligast är menar han är att den
europeiska integrationen inte kommer att bestå utöver ramen för gemensam marknad.
En europeisk identitet kan inte bygga på religion menar han eftersom Europa är religiöst
ljumt, och inte heller på demokrati. Den kan uppstå som projektidentitet om samma mål
och sociala världen skulle bli gemensamma för en majoritet av Europas befolkning. 89

2. 2.2 Identiteter i nätverkssamhället

Som reaktion på förändringen grupperar sig människor kring primära identiteter och
låter sökandet efter identitet bli en källa till social mening. Identiteten har fått en
framträdande roll som organiserande princip och det sociala handlandet och politiken
byggs upp kring dessa identiteter.90 I nätverkssamhället organiseras meningen kring den
                                                
83 Till informationsteknologin räknar Castells: mikroelektronik,datorer,telekommuniktion, etermedier,
optoelektronik och genmanipulation. Castells, Manuel 1998, s. 51f.
84 Den nya ekonomin menar Castells är informationell, global och nätverkande. Den uppstod på slutet av
1900- talet och hade informationsteknologin som bas. Ibid., s. 99.
85 Ibid., s. 26.
86 Castells, Manuel 2000. Nätverkssamhällets framväxt, s. 376.
87 Ibid., s. 427-437.
88 Castells, Manuel 2000. Millenniets slut , s. 351f.
89 Ibid., s. 369-376.
90 Castells, Manuel 2000. Nätverkssamhällets framväxt, s. 27.
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primära identiteten. Castells utskiljer tre former av identitetsbyggnad. Gränsen dem
emellan är inte absolut, en form av identitet kan utvecklas till en annan.

• Den legitimerande identiteten är införd av samhällets dominerade institutioner i syfte
att öka deras makt över sociala aktörer. Den alstrar ett civilt samhälle och
organisationer och institutioner som reproducerar en identitet skapad av dominansen.
Denna form menar Castells har hamnat i kris i och med upplösningen av det civila
samhället och nationalstatens tillbakagång. 91

• Motståndsidentiteten skapas av sociala aktörer i positioner som nedvärderas av
maktens logik. Den bygger på ett motstånd utifrån andra principer än maktens och
leder till kollektiv och gemenskaper. Castells lyfter fram den som den viktigaste
formen för identitet i dagens samhälle. Kulturella kollektiv uppstår för att bryta upp
de statliga institutioner de uppstått ur. Den här sortens identitet skapar lätt
fundamentalism om den inte utvecklas till projektidentitet.92

• Projektidentiteten byggs av sociala aktörer som omdefinierar sin samhällsposition
och eftersträvar en omvandling av samhällsstrukturen. Identitetsskapandet blir ett
projekt mot ett annat liv. Ur kollektiva gemenskaper kan det uppstå
projektidentiteter. Castells menar att projektidentiteten har potential till verklig social
förändring i nätverkssamhället.93

Jag kommer att använda dessa former i min analys av identitet i nätverket. Jag kommer
att undersöka om alla tre identitetsformerna kan skönjas i EFECW och hur de i såfall tar
sig uttryck.

2.2.3 Feministiska rörelser

De sociala rörelser som Castells ägnar större uppmärksamhet är feminismen och
miljörörelsen. De är proaktiva istället för reaktiva rörelser.94 Feminismen framkallar
fundamentalistiska motrörelser med sikte på att återställa ordningen och Castells menar
att ”det inte kommer att bli en sammetsrevolution”. Anledningen till att detta sker just
nu beror på fyra olika faktorer: ekonomins och arbetsmarknadens omvandling, den
teknologiska omvandlingen som bland annat bidragit till kontroll över reproduktionen,
framväxten av en feministisk rörelse, 60-talets sociala rörelser samt idéspridningen i en
informationell globaliserad kultur skapat en hyperväv av kvinnorörelser över större
delen av jordklotet.95 Castells menar att många tendenser leder till slutet av den familj vi
hittills har känt, vi kommer att leva i nya komplexare familjer och att tills man finner
nya former för samexistens och delat ansvar i en jämställd familj så kommer
nätverkssamhället att präglas av socialt våld och yttre oro.96 Castells beskriver att
samtidigt som kvinnornas frigörelse växer fram så är våld och psykisk misshandel

                                                
91 Castells, Manuel 1998, s. 21f.
92 Ibid., s. 22.
93 Ibid., s. 22.
94 Ibid., s.123.
95 Ibid., s.105.
96 Ibid., s. 252.
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vanligt på grund av männens vrede att förlora sin makt. Utmaningen mot patriarkatet
framkallar fundamentala rörelser.97

Castells formar en typologi över olika feministiska rörelser:

• Kvinnors rättigheter-feminism där identiteten bygger på kvinnor som människor,
motståndaren är den patriarkala staten och målet lika rättigheter.

• Kulturell feminism där identiteten bygger på kvinnokollektiv, motståndaren är
patriarkala institutioner och målet kulturell autonomi.

• Essentialistisk feminism där identiteten bygger på ett kvinnligt sätt att vara,
motståndaren är manligt sätt att vara och målet matriakal frihet.

• Lesbisk feminism där identiteten bygger på sexuellt/kulturellt systerskap,
motståndaren är patriakal heterosexualitet och målet att avskaffa kön genom
separatism.

• Specifik kvinnlig identitet där identiteten är självkonstrurerad, motståndaren kulturell
dominans och målet avkönad mångkulturalism.

• Praktisk feminism där identiteten byggs av exploaterade kränkta kvinnor,
motståndaren är patriakal kapitalism och målet överlevnad och värdighet.98

Jag kommer att undersöka de olika typernas närvaro i EFECW, hur de tar sig uttryck
samt om det finns någon ytterligare form.

2.3 Metod

2.3.1 Val av objekt

Val av problem och studieobjekt är inspirerade av Manuel Castells teorier om
nätverkssamhället, då jag fattat ett stort intresse för dem och önskade fördjupa mig
ytterligare i hans studier. Ett studie av ett samtida nätverk skulle vara ett lämpligt sätt att
göra detta. Då jag även är intresserad av nätverkande mellan kristna kvinnor valde jag
EFECW för detta ändamål. Övriga anledningar till valet av EFECW är att nätverket är
internetbaserat och internationellt. Det är ett stort och komplext nätverk med potential
för intressant analys.

2.3.2 Val av angreppsätt

Jag har för avsikt att genomföra en kvalitativ fallstudie på nätverket Ecumenical Forum
of European Christian Women (EFECW). Jag valde fallstudien som metod eftersom den
är lämplig då avsikten är att öka förståelsen för en företeelse. Den sociologiska
fallstudien är inriktad på socialisation, på människors social liv och roller samt sociala
institutioner i samhället.99 Avgörande för val av metod var även att fallstudien tillåter
mig att använda olika angreppsätt i min strävan efter information.

                                                
97 Ibid., s. 148
98 Castells, Manuel 1998, s.205-211.
99 Merriam, Sharan B 1994, s. 18.
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Vad gäller mina frågeställningar har jag valt tre aspekter där samhällsförändringarna
kan vara tydliga i nätverket. Alla dessa tre: struktur, relationer och identiteter är mycket
komplexa fenomen och jag har inte utrymme för att undersöka sambanden mellan dessa.
I analysen kommer jag att hålla dem avskilda, även om de naturligtvis påverkar
varandra. De länkar alla till en omfattande teoretisk diskussion i vilken jag inte har
möjlighet att fördjupa mig. Min avsikt är att använda mig av enkla betydelser av
begreppen.

Materialinsamlingen har sin tyngdpunkt i enkäter gjorda via e-post,100 vilka sändes till
nationella koordinatörer för olika länder inom nätverket. Adresserna fann jag på
nätverkets hemsida. I första utskicket frågade jag respondenten om jag fick återkomma
med kompletterande frågor. Då alla svarade jakande skickade jag ut kompletterade
frågor101 några veckor senare. Eftersom enkäterna skickades via e-post ville jag inte
formulera alltför många frågor då respondenterna kanske inte bemödade sig om att
svara. Frågorna blev därför ganska öppna, jag eftersträvade att respondenten skulle
associera så fritt kring frågorna som möjligt. I texten som föregick frågorna
presenterade jag mig och förklarade att jag för min magisteruppsats inom biblioteks-och
informationsvetenskap ville studera ett samtida nätverk och att jag önskade göra denna
studie på EFECW. Jag uppgav att jag kommer att använda mig av nätverkets namn i
uppsatsen men inga personnamn. Respondenternas svar varierade i omfång, på en del av
frågorna kunde respondenterna svara ja eller nej medan andra utvecklade sina svar
mycket utförligt.

Företrädesvis upplever jag mig ha fått god respons på mina frågor då svaren varit
utvecklade och engagerade. Kvinnan ifrån koordinationskommittén var mycket
hjälpsam och uppmuntrande, jag hade kontakt med henne i ett inledande skede för att
fråga om intresse fanns hos henne att besvara mina frågor, och sedan genom utskicket
av enkätfrågorna. Tyvärr uppgav hon att hon inte hade tid att svara på mina
kompletterande frågor då krigsprotester upptog hennes tid. En nationell koordinatör för
ett anglosaxiskt land svarade inte heller på de kompletterande frågorna.

Utöver enkäter har jag samlat information på nätverkets webbsida, där jag funnit
dokument jag kommer att använda i analysen. 102 I avsnittet Beskrivning av nätverket  har
jag för avsikt att göra just detta med hjälp av materialet på webbsidan. Att använda sig
av dokument kan ha som en fördel att det är stabilt, det påverkas inte av forskaren.
Dokument kan hjälpa forskaren att förstå innerbörder och utveckla förståelse som är
relevanta för forskningsproblemet.103 Jag kommer att använda mig av EFECWs
måldokument för att få fram deskriptiv information. Detta tycker jag kompletterar
enkäterna mycket bra. Jag kommer också att använda mig av ett dokument som
beskriver nätverkets historia,104 detta för att sätta in nätverket i sin kontext. I analysen
kommer jag att blanda analys av enkätsvaren med analys av dokumenten på nätverkets
webbsida. När det gäller redovisning av respondenternas svar kommer jag av
utrymmesskäl inte att kunna citera alla respondenternas svar på samtliga frågor. Jag

                                                
100 Enkäterna sändes ut 2003-02-24.
101 Kompletterande frågor sändes ut 2003-03-20.
102 http://www.efecw.org.
103 Merriam, Sharan B 1994, s. 100f.
104 Jag är medveten om att det finns ett metodologiskt problem att konstruera en historik över ett nätverk
med hjälpa av endast en källa som kommer ifrån nätverket självt. Inget annat material fanns dock att
tillgå.



22

kommer att citera de svar som kommer med ny information, som skiljer sig ifrån de
andra svaren eller är intressanta på något annat sätt. Är flera av svaren lika kommer jag
alltså inte att citera dem alla.

Slutligen något om alternativa metoder. Jag kunde ha gjort min studie komparativ. Det
naturliga hade då varit att jämföra medlemmar eller verksamheter i nätverkets olika
länder. Jag ansåg mig dock inte ha tillräckligt underlag för att göra en komparativ
studie, vilket heller inte var meningen från början. I såfall hade jag fått utöka antalet
respondenter inom varje land och kanske begränsa antalet länder i undersökningen. Jag
kunde även gjort en komparativ studie mellan olika nätverk, men hade kanske då gått
miste om ett djup i undersökningen. Alternativt  kunde jag koncentrerat mig på en
analys av webbsidor och valt bort intervjuer eller tvärtom. Jag ansåg dock att metoden
beskriven ovan var den idealiska utifrån för mitt syfte.

2.3.3 Urval

Jag begränsade mig till ett nätverk för europeiska länder eftersom en global studie
kunde blivit för stor och splittrad. Alternativt kunde jag begränsat mig till en studie av
enbart den svenska sektionen men då hade den internationella aspekten gått helt
förlorad. Nätverket är mycket stort med många förgreningar globalt, nationellt och
lokalt. Jag är medveten om att den bild av nätverket de nio respondenterna ger bara
visar en begränsad del. Med hjälp av det övriga materialet kan jag göra observationer av
en större del av nätverket. Jag utgick ifrån att få en god geografisk spridning i valet av
respondenter, även om jag inte hade för avsikt att göra en komparativ undersökning. I
den e-post jag skickade ut bad jag de nationellt ansvariga att vidarebefordra frågorna till
någon annan medlem ifrån samma land, för att öka antalet respondenter. Den största
andledningen till att jag valde att göra ett nätverksdrivet urval var att det var svårt att få
tag på adresser till annat än de nationella koordinatörerna. Urvalet blir nätverksdrivet
eftersom nätverket självt är med och gör urvalet.

I urvalet har jag inte tagit hänsyn till respondenternas kontexter annat än att de är ifrån
olika länder. Jag har inte intresserat mig för vilken social bakgrund de har, eller vilket
samfund de kommer ifrån. Detta därför att jag intresserar mig av dem bara på basis av
att de är medlemmar i nätverket, och att ett urval grundade på ovan nämnda betingelser
skulle vara svårt att utföra. Sättet jag har kommit i kontakt med dem på, via att de haft
sin e-mailadresser tillgängliga på nätverkets webbsida har naturligtvis lett till att jag
bara har hittat vissa medlemmar. Jag är medveten om att mina respondenter säkert hör
till de som är mest aktiva i nätverket. Detta tycker jag inte är något hinder då de
tendenser som finns inom nätverket kan bli tydligast hos de som är mest engagerade.
Enkäterna skickades ut till 8 nationellt ansvariga ifrån olika länder i Europa. Trots
påminnelser fick jag inte svar ifrån alla länder, och inte alla vidarebefordrade heller
mina frågor. Jag skickade även ut frågor till en kvinna i koordinationskommittén. Detta
eftersom jag tyckte att det skulle vara intressant att ha med en kvinna ifrån ledningen i
undersökningen.

För att underlätta i behandlingen av enkätsvaren samt läsningen av uppsatsen har jag
valt att sätta fingerade namn på respondenterna. Jag anonymiserar mina respondenter i
takt med gängse standard, och nämner därför inte heller deras ursprungsland. På
kvinnan i koordinationskommittén nämner jag inte heller var i Europa hon kommer



23

ifrån. Då några av respondenterna svarade på nordiska språk översätter jag deras svar
till engelska i de fall då de citeras. Nedan följer en presentation av de respondenter som
svarat på min enkät.

Helena: 55 år, nationell koordinatör för ett sydeuropeiskt land. Hon har varit medlem i
19 år.

Maria: 35 år, aktiv i lokalgrupp i ett sydeuropeiskt land. Hon har varit medlem i 7 år.

Anja:  43 år, nationell koordinatör för ett nordiskt land. Hon har varit medlem i 7 år.

Eva: 48 år, aktiv i lokalgrupp i ett nordiskt land. Hon har varit medlem i 4 år.

Anna:  44 år, anställd halvtid som generalsekreterare för ett nordiskt land. Hon har varit
i medlem i 1.5 år. Annas svar kommer att översättas till engelska i Resultat och Analys.

Ester: 51 år, aktiv inom lokalgrupp i ett nordiskt land. Esters svar kommer att översättas
till engelska i Resultat och Analys

Vera: 50 år, nationell koordinatör för ett östeuropeiskt land. Hon har varit medlem i 8,5
år.

Jane: 60 år, nationell koordinatör för ett anglosaxiskt land. Hon har varit medlem i 13
år.

Sara: 61 år, medlem i koordinationskommittén. Hon har varit medlem i 13 år.

3. Beskrivning av nätverket

3.1. Historik

Kvinnorörelsen inom kyrkan tog fart 1975. Kvinnor talade då om gemensamma
erfarenheter och nuvarande situation vid Assembly of the world council of churches i
Nairobi. Ett år senare hölls mötet Consultation of European Christian Women i Bryssel
där kvinnor från hela Europa deltog. En konstitution formades och Ecumenical Forum
of European Christian Women (EFECW) bildades officiellt 1982. Man diskuterade på
vilka sätt europeiska kvinnor begränsades i sina liv och strävade efter att synliggöra
strukturer och attityder gentemot kvinnor i kyrkor. Mål formulerades för det framtida
arbetet:

The time has come they pointed out, for the women of Western
Europe to find out for themselves who they are, what they can
do and what they want to do. Churches and societies have for
centuries prescribed structures that are an obstacle to women´s
self-expression, and which lead to continuous injusticies.105

                                                
105 Epting, Ruth (1993) A vision becomes reality.
http://www.efecw.org/nvisiontoreality/visiontoreality.html [2003-02-04]
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I slutet på 80-talet identifierade nätverket en rad nya problem för kvinnor. Den tekniska
utvecklingen och rationaliseringen som följde slog mycket hårt mot kvinnor som ofta
saknade nödvändiga kunskaper. Vid en generalförsamling i EFECW konstaterade man
att ”The image of woman as mother is always cultivated at times of economic recession
or restructuring”. Nätverket ställde sig starkt kritisk till bilden av kvinnan som enbart
moder och menade att Bibeln erbjuder många fler roller för kvinnan än bara denna.
Härmed tog man steget inom nätverket mot en mer feministisk teologi.106

De flesta av kvinnorna var involverade i att uppväcka kvinnor till större medvetenhet
och ansvar i kyrkan och staten och ville bygga broar i ett Europa med så många
”ideologiska murar”. Man hoppades att tidigare definierade roller för män och kvinnor
skulle försvinna till förmån för partnerskap och lika värde. Ruth Epting,
hederspresident 107 i början på 90-talet, beskriver svårigheterna som mötte kvinnorna i
detta arbete. Många av kvinnorna stötte på hur svårt det hela var, både i personliga
relationer och i arbetslivet. Alla på sina platser strävade efter början på en feministisk
teologi, men det fanns också motstånd mellan kvinnor som sökte makt och inflytande.
Svårigheter uppstod också i den förtvivlan som kom över medlemmar när man arbetade
med fel som gjorts mot kvinnor, som våldtäkter och ekonomisk exploation. Då fann
man det viktigt att studera de kvinnor som kämpat för rättvisa före dem. Man upptäckte
att kvinnor har burit kyrkorna genom århundradena utan att institutionerna har varit
medvetna om det. Studier av kvinnorna i Bibeln visade vägen till kvinnors egna
identiteter och frihet.108

Epting skriver att EFECW är det enda nätverket i Europa för kvinnor ifrån alla kristna
samfund i Europa. Det finns olika medvetenhet om kvinnors situation i kyrkor i Europa
och därför är utbytet viktigt. Det finns olika ståndpunkter vad gäller teologiska, sociala
och politiska frågor. För många kvinnor är det svårt att uttrycka sina behov och åsikter
eftersom de har placerats i en viss position av samhället och kyrkan som har varit fast
och inte har gett kvinnorna någon möjlighet att uttrycka dem själva. Epting pläderar för
personlig frihet och en öppen struktur i samhället.109

3.2 Nätverket idag

På nätverkets hemsida beskriver sig EFECW bland annat som ett nätverk, en plattform,
ett forum och en organisation. EFECW består av kvinnor från olika kristna traditioner
och 40 olika länder.110 I 29 av länderna finns etablerade nationella organisationer vilka i
sin tur har lokala underavdelningar. De huvudsakliga målen med nätverket är att främja
en gemensam identitet för europeiska kristna kvinnor och att arbeta för enhet inom
kyrkan och hela mänskligheten. Nätverket leds av en koordinationskommitté bestående
av en hederspresident, tre presidenter,111 fem övriga medlemmar, en kassör och en

                                                
106 Ibid.
107 min översättning från engelskans ”honorary president”.
108 Epting, Ruth 1993,  A vision becomes
reality.http://www.efecw.org/nvisiontoreality/visiontoreality.html [2003-02-04]
109 Epting, Ruth  Introduction to the Coordination team. http://www.efecw.org/ncoordination/cc.html
[2003-02-04]
110 Det har inte varit möjligt att få fram någon uppgift om hur många medlemmar nätverket har. Eftersom
många är medlemmar genom organisationer och kyrkor på olika nivåer antar jag att det svårligen låter sig
göras att uppskatta medlemsantalet.
111 min översättning från engelskans ”co-presidents”.
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projektansvarig.112 Man skriver på webbsidan att även beslutsfattandet och ledarskapet i
nätverket bygger på ett lärande.113 Kommittén väljs på generalförsamlingens möten som
hålls vart fjärde år. Kommitténs  medlemmar representerar olika delar av kyrkan och
bor utspridda över Europa. Dess möten äger rum två gånger per år. Varje land har
nationella koordinatörer som träffas årligen. Nätverket har också en finanskommitté
som träffas årligen och ser över finanserna och söker efter donatorer. EFECW ger ut
Forum-news som utkommer tre till fyra gånger årligen samt en bulletin som utkommer
en gång per år. Nätverket har en årlig budget på 150,000. euro vilket nätverket självt
påpekar är litet för en organisation av dess storlek.114 Det mesta arbetet inom nätverket
görs på ideell basis. Kontoret ligger i Bryssel där sekreteraren är stationerad.115 Medlem
i nätverket blir man genom att ringa, faxa eller skicka e-post eller vanligt brev till
nätverkets kontor. Ofta är individer medlemmar genom sina nationella organisationer.116

I skrivandets stund är en funktion under uppbyggnad på EFECWs webbsida, där man
skall kunna bli medlem genom att fylla i ett formulär på webbsidan. 117

På nätverkets webbsida beskrivs de övergripande målen enligt följande:

To strenghten the ecumenical women`s movement.
To support women in their search for common identity.
To link women together in the liberating message of the bible.
To develop and strenghten resources for women`s ministries.
To call for action in the fields of gender issues and women`s
concerns.
To further iniatives for the development of justice and peace.118

EFECW har en rad partnerorganisationer över hela världen, bland annat:
• All african council of churches - womens programme

• Caribbean conference of churches - women´s desk

• Christian conference in Asia - women´s concerns programme

• European church women network for overcoming violence against women

• Latin american council of churches

• Middle east council of churches- womens desk

• National council of churches in USA

• Women´s inter-church council of Canada119

                                                
112 EFECW 2003, About the EFECW.  http://www.efecw.org/naboutefecw/aboutefecw.html
[2003-02-04]
113 EFECW 2003 The Ruth Epting Fund . http://www.efecw.org/nrutheptingfund/fundintro.html
 [2003-02-04]
114 Nätverket verkar huvudsakligen stödja sig på donationer.
115 EFECW 2003, About the EFECW.  http://www.efecw.org/naboutefecw/aboutefecw.html
[2003-02-04]
116 I Sverige blir man medlem i Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) genom att betala en
medlemsavgift på 70 kronor om året. SEK är medlem i EFECW. SEK 2003, Bli medlem.
117 EFECW 2003, Weaving the tapestry.
118 EFECW 2003, About the EFECW .. http://www.efecw.org/naboutefecw/aboutefecw.html
119 EFECW 2003, Links and resources.
http://www.efecw.org/nlinksresources/linksresourcesindex.html [2003-02-04]
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3.2.1 Program

EFECW är inte bara ett forum för utbyte av information utan det bedrivs en hel del
praktiskt arbete i nätverkets regi. Alla program utgår ifrån att stärka kvinnor och deras
situationer på olika sätt. Syftet är att hjälpa kvinnor att ta kontrollen över sina egna liv.
Nedan följer några exempel på program EFECW driver eller är involverade i.

Ruth Epting-fonden
För att säkra framtiden för nätverket behöver man vara säker på att alla länder har lika
stora möjligheter att kunna vara aktiva medlemmar, och man har startat en fond och för
att öka möjligheten för alla länder att kunna närvara vid beslutsfattande och dela
upplevelser med andra. Många hindras på grund av ekonomi och har svårt att samla in
pengar eftersom det ekonomiska klimatet i landet är dåligt. Målet för fonden är att åren
2003-2007 samla in 240.000 euro. Man strävar också att använda en del pengar som
investering för att stärka nätverket på längre sikt. Som individ eller organisation kan
man bli medlem i fonden och betala en årlig avgift på minst 20 euro.120

Lydiaprogrammet vill knyta samman människor ifrån ekonomiskt svaga samhällen.
Kvinnor tränas i att kunna skapa egna samhällsprojekt för att kunna möta sociala behov.
Man vill träna kvinnor till att bli katalysatorer i sina omgivningar. Nätverkandet är
viktigt, liksom utbytet av information. Programmet är tänkt att öka förståelsen mellan
kvinnor i väst och öst och att arbeta mot kulturella och historiska hinder. Programmet
genomfördes med kvinnor på Balkan i slutet på 90-talet, och med baltiska kvinnor
2001.121

Through Ecumenical Action- More Sharing (TEAMS) är ett program startade av 5 olika
ekumeniska nätverk i Europa bland dem EFECW och kristna studentorganisationer.
TEAMS startade 2001 som en ny form av samarbete i ett Europa som förändras och har
en ny global kontext, man vill analysera utmaningarna i Europa och handla genom
gemensamma program. Målen med TEAMS är att skapa en samverkan mellan nätverk
som är aktiva inom solidaritetsarbete och ekumenik. Man vill skapa en plats för utbyte
av information, kunskap och resurser mellan nätverken och utanför dem och
tillsammans organisera och planera program och aktioner. En av de viktigaste
funktioner sådana här nätverk kan ha är att erbjuda utbildningsmöjligheter för
marginaliserade grupper, menar man. Det är viktigt att erbjuda dem utbildning som
kanske inte annars finns tillgängligt lokalt. Nätverk kan också bidraga med att utbilda
lärare som i sin tur kan utbilda andra. Nätverken vill finna sätt att arbeta mot delningen
och fragmentationen i samhällen i Europa.122

Adelheidprogrammet består av kurser för kvinnor i Öst - och Centraleuropa som vill
utveckla och öka sina kunskaper i engelska, ledarskap, projektutveckling, ekonomi,
teologi, datorer, internet och e-post. Utbildningen i internet vill stödja kvinnors
kommunikation inom Europa, de lär sig också att använda databaser, skapa webbsidor
och att använda internet för forskning. Meningen är att kunskaperna sedan skall

                                                
120 EFECW 2003, The Ruth Epting Fund. http://www.efecw.org/nrutheptingfund/fundintro.html
[2003-02-04]
121 EFECW 2003, Links and resources. http://www.efecw.org/nlinksresources/linksresourcesindex.html
[2003-02-04]

122 Ibid.
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vidareutvecklas genom kvinnornas arbete i sina lokala och nationella kontexter. Kursen
är också avsedd att stärka självförtroendet hos deltagarna. Programmet pågår under två
år och deltagarna träffas två gånger på olika ställen i Europa. En del av deltagarna kan
få ekonomisk hjälp via stipendier för att täcka kostnaderna för kurserna.123

3.2.2 Webbsida och elektroniska listor

EFECW har en webbsida som tillhandahåller information om nätverket. Sidan har
uppgifter om aktuella program och möten på europeisk nivå, samt andra nyheter. Några
av medlemsländerna presenteras närmare.124

EFECW tillhandahåller en rad elektroniska listor som beskrivs nedan.

Adelheild and Anke women´s transformation training electronic list är ett forum för
kvinnor som har deltagit i några av de programmen och som vill fortsätta utvecklas.

Combat trafficing list är för kvinnor och organisationer om arbetar för en värld fri ifrån
handel med kvinnor. Man fokuserar på ett nätverksbyggande mellan organisationer,
tränar i diakonalt arbete och arbetar för att göra människor över hela världen medvetna
om problemet.

Fundraising forum and Resources centre är för kyrkor, icke-statliga organisationer,
ungdomar och barn som kämpar för att finna donatorer till sina projekt. EFECW har
kontakter med donatorer och partnerorganisationer som stödjer socialt arbete och bidrar
också med kunskap i hur man kan använda sig av Europeiska Unionen.

Wiss-net är för individer och organisationer som arbetar inom den ekonomiska sektorn,
eller arbetar för att stödja kvinnor inom detta område.

Women Ecumenical Bridge är öppen för kvinnor som vill upptäcka kvinnors frågor
utifrån ett trosperspektiv. 125

De elektroniska listorna är öppna för alla kvinnor, intresserade i diakonalt arbete och
systerskap. De innehåller uppdateringar på nyheter och projekt, utveckling på
ekumeniska kvinnointressen och evenemang hos partnerorganisationer. De har också
kommentarer på aktuella och brinnande frågor.126

3.2.3 EFECWs generalförsamling 2002

25 augusti - 1 september 2002 höll EFECW sin sjätte generalförsamling i Celakovice,
Tjeckien. Samtidigt firade nätverket sin 20:e födelsedag. Samtidigt som konferensen
hölls en träningskurs i ledarskap för unga kvinnor på samma plats. Huvudmålen för
kursen var att föra samman unga kvinnor och bygga en ekumenisk medvetenhet kring

                                                
123 Ibid.
124 I februari-mars 2003 gick det exempelvis att läsa ett uttalande av EFECW rörande kriget i Irak.
125  Ibid.
126  EFECW 2003, Electronic lists. Electronic lists.
http://www.efecw.org/nelectroniclist/eleclists.html [2003-02-04]
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kvinnofrågor mellan generationerna.160 kvinnor ifrån 30 länder deltog i
generalförsamlingens möte vars tema var Called to compasion and freedom- women
shaping the future of Europe. I sambandet med firandet av födelsedagen såg man
tillbaka och fann att organisationen har blivit ett kompetent nätverk för kristna kvinnor i
Europa, samt uppmärksammade vilka förändringar som finns i Europa idag. 127 I
uttalandet ifrån generalförsamlingen skrev man bland annat följande:

Together with our sisters from the Czech Republic we
acknowledge that Europe is going through great economic,
social and spiritual changes, to wich the Forum [EFECW; min
anm.] ought to pay appropriate attention. 128

Medlemmarna vid mötet menade också att det fortfarande fanns en stark känsla hos
kvinnor att få bestämma sina egna roller inom kyrkan och samhället och ha friheten att
få leva ut dem. Aktuella ämnen diskuterades, bland annat uttalade nätverket sitt stöd åt
FNs miljökonferens i Johannesburg. I det slutgiltiga uttalandet ifrån
generalförsamlingen drogs det upp riktlinjer inför kommande år:

• Nätverket uppmuntrar kvinnor att både som individer och i grupper stödja och gå
med i kampanjer som arbetar för global ekonomisk rättvisa, och att försöka delta i
beslutfattning rörande sådana frågor.

• Nätverket skall representera så många minoriteter som möjligt och stödja kvinnor
med olika etnisk bakgrund i Europa. Romernas utsatta situation i Europa tas upp som
ett exempel. Nätverket skall också motarbeta rasism, både inom kyrkan och inom
samhället i stort.

• I konflikter och i situationer som uppstår efter konflikter är bön och handling lika
viktiga och skall komplettera varandra.

• Arbetet inom nätverket och kontakten med andra organisationer har visat hur viktigt
det är att visa respekt för människor med annan trosuppfattning och motverka
fundamentalism.

• Delegationen ifrån Nederländerna varnade för en populistpolitik som lovar
människor snabb tillfredsställelse och som arbetar mot marginaliserade människor.

• Våld mot och handel med kvinnor är ett stort problem i alla medlemsländerna.
Nätverket åtar sig att arbeta mot detta, att höja medvetandet om frågorna och utbilda,
speciellt kyrkliga ledare.

• I det sociala och politiska är det viktigt att inspireras av kvinnliga profeter i Bibeln. I
feministteologin kan vi återupptäcka rikedomen i olika traditioner i öst och väst.

                                                
127 EFECW 2003, 6th Assembly final message. http://www.efecw.org/n6thassembly/assembly.html
[2003-03-15]
128 Ibid.
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• EFECW är ett nätverk och inkluderar kvinnor som har relationer till andra liknande
nätverk. EFECW skulle dra fördel av att mer samarbeta med sina kontakter och dela
resurser och idéer.129

Riktlinjerna ovan är tänkta att forma EFECWs framtida arbete och prioriteringar de
kommande åren.

Generalförsamlingen formulerade också riktlinjer för nätverkets program 2002-2006:

• Utbildning och ledarskapsträning där unga kvinnor stärks och uppmuntras att ta
ansvar inom EFECW, också i ledarpositioner.

• Program för ekumeniskt lärande och program för att se på bibeln genom kvinnors
ögon.

• Arbete för att höja medvetandet om kvinnors situation i kyrkorna.
Solidaritetsaktioner på olika nivåer mot handel med kvinnor och barn. Arbete mot
rasism och främlingsfientlighet.

• Nätverkande med andra organisationer som de i Syd, kring ämnen som alternativa
ekonomiska system och genetiskt framtagna grödor.

• Motstånd mot användandet av religion för politiska syften speciellt av extremhögern.

• Upprätthålla en dialog om ekologiska frågor som gen- och bioteknik,
klimatförändring och förnybara resurser.

• Sträva efter att utveckla nätverkandet via e-post och förbättra webbsidan. 130

Med ovan nämnda program fastslår EFECW sina prioriteringar inför de närmaste åren.

4. Resultat och analys

Syftet med uppsatsen var att utifrån problemställningen om samhällsförändringar
undersöka ett specifikt nätverk. Mina frågeställningar gällde strukturen, relationerna och
identiteterna i nätverket, något jag nedan kommer att behandla i tre olika avsnitt. Sist
följer ett avsnitt med slutsatser.

4.1 Struktur i nätverket

I avsnittet som följer skall jag diskutera uppbyggnaden i nätverket och hur kontakterna i
nätverket ser ut.

4.1.1 En platt form

                                                
129 EFECW 2003, 6th Assembly final message. http://www.efecw.org/n6thassembly/assembly.html
[2003-03-15]
130 EFECW 2003, Guidelines 2003-06. http://www.efecw.org/n6thassembly/guidelines2003-06.html
[2003-03-15]
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EFECW beskriver sig självt på webbsidan både som ett nätverk, en plattform och en
organisation. I de övergripande målen återkommer ord som sammanlänka, stärka och
stödja. Ordet plattform antyder att EFECW vill vara en bas för möten, ett forum för
kontaktskapande människor emellan. Nätverk är till sin uppbyggnad ofta platta med
relativt jämbördiga relationer.131Även i ett icke-hierarktiskt nätverk intar aktörer olika
positioner.132 Ett nätverk och en plattform måste hållas ihop av något för att fungera, de
kräver någon form av samordning. Ledningen inom EFECW utgörs på den europeiska
nivån av en koordinationskommitté som även ibland omnämns som koordinationsteam.
Namnen som nätverket gagnar sig av antyder att det är koordination som är dess uppgift
och inte någon auktoritativ ledning. För ett komplext internationellt nätverk torde
samordning vara mycket viktigt. Genom att inte ha någon auktoritativ ledning har inte
EFECW strukturen av en traditionell organisation.

Att sitta i EFECWs kommitté är att ha en position i sig, men även inom kommittén så
finns det olika positioner. Titeln hederspresident uttrycker att denne har fått det genom
sitt arbete i nätverket, att positionen är något hon blivit tilldelad och inte eftersträvat
själv. Om hon är ordförande borde hon åtnjuta större makt inom nätverket än andra
medlemmar, hennes åsikter hörsammas antagligen mer än andras. Eftersom det finns
koordination och titlar inom nätverket, så finns det också en viss hieraki även om den
kanske inte är dominerande. Hieraki innebär varierande maktresurser. Ju högre position
desto större makt.133  Positionen där man bestämmer över strukturen och användningen
av nätverket är en viktig maktfaktor i nätverkssamhället, menar van Dijk.134 Alltså torde
det också finnas varierande maktresurser i EFECW. Epting skriver i den historiska
tillbakablicken att: ”we had not expected that even among us women there could be
such a harsh struggle for influence and power.”135 Samma maktsträvan som finns i
övriga samhället kan också naturligtvis ge sig uttryck i ett nätverk. Nätverket verkar
mån om att relationerna i nätverket skall uppfattas som jämbördiga. Ytterligare ett sätt
att påvisa den icke-hierarkiska strukturen är att nätverket beskriver ledarskapet och
beslutsfattandet i nätverket som ett lärande. De verkar vilja markera att ingen av dem
besitter all kunskap och att beslutsfattande är något gemensamt.

Användandet av flertalet presidenter kvoterade ifrån olika kyrkliga sammanhang och
geografiska platser bidrar till att den platta formen förstärks. Det är naturligtvis viktigt
för sammanhållningen att medlemmarna känner sig representerade i nätverkets ledning.
Att vara ung kan betyda mindre erfarenhet och därmed inte lika stor chans att deltaga i
ledningen. I målen för programverksamheten för kommande år skriver nätverket att
unga kvinnor mer skall uppmuntras att ta ansvar inom EFECW och att de skall ges plats
inom ledningen. Även detta tyder på att jämbördiga relationer eftersträvas i nätverket.
Nätverkets medlemmar överlämnar samordningen och ur en aspekt kontrollen på den
europeiska nivån till kommittén. Fördelen med sociala nätverk är att de fungerar väl i
situationer där aktören har liten kontroll, eftersom tillit ersätter individens kontroll.136

Koordinationskommittén väljs vid generalförsamlingarna av medlemmar i nätverket,

                                                
131 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 14-23.
132 Ibid.
133 Ibid.
134 van Dijk, Jan 1999, s. 3.
135 Epting, Ruth (1993) A vision becomes reality.
http://www.efecw.org/nvisiontoreality/visiontoreality.html [2003-02-04]
136 Gunneriusson, Hans 2002, s. 33-38.
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antagligen på premisser att de är förtroendeingivande och kapabla för sin uppgift. Då de
är valda finns det också en tillit till dem.

Som engagerad i nätverket finnas det många möjligheter till att vara ansvarig för ett
område, att det är decentraliserat gör det möjligt för medlemmar att ha kontroll över
vissa delar av nätverket. Sådana delar kan vara finanskommittén, nationella
koordinatörer, program och listor på internet att engagera sig i både på europeiskt,
nationellt och lokalt. De nationella medlemsländernas avdelningar benämns som
nationella organisationer. Det är kanske detta nätverket syftar på när de på webbsidan
skriver att de också är en organisation. En av respondenterna är generalsekreterare och
anställd inom sin nationella organisation. Denna har säkert större kontroll än andra inom
det landet. Detta tyder på ett mer traditionellt ledarskap inom de mindre delarna i
nätverket. Inom organisationer är hierakin ofta den dominerande styrelseformen.137

Informationsteknologin har bidragit till uppkomst av platta nätverk. CMC gör så att
människor kan koordinera sina kampanjer utan hjälp ifrån huvudkontoret, nätverken blir
mindre byråkratiska. 138 I EFECW underlättas decentraliseringen genom att nätverkets
olika delar har möjligheter att kommunicera med andra grupper, kanske inom samma
intresseområde utan att behöva gå via någon speciell nod för att få ut sin information.
Hur kontakterna sker i nätverket skall diskuteras nedan.

4.1.2 Kontakter och nya kommunikationssätt

Respondenternas kontakt med olika delar inom nätverket är frekventa. I hänsyn till
urvalet av respondenter är inte detta förvånande. Fem respondenter uppger att de är i
kontakt med nätverket åtminstone en gång i veckan. Tre uppger att de har kontakt
dagligen. Sara svarar inte på hur ofta hon är i kontakt med nätverket, men eftersom hon
är medlem i koordinationskommittén torde hennes kontakt med nätverket ske mycket
ofta. Anna är anställd halvtid inom en nationell organisation så hennes kontakt med
nätverket är naturligtvis också tät. Respondenternas svar ger en bild av strukturen i
nätverket som präglas av täta kontakter åtminstone i de delar där respondenterna är
verksamma. Några beskriver mer utförligare sina kontakter med nätverket:

Helena: ”Once in some months I open the European website to be informed about
events on the European level. We do not have yet [sic!] a … website139. We have
meetings twice a year which I attend. Of course by e-mail and tel. calls we organize
local events. We put our news in the European website from time to time”.

Jane:  ”Nationally we have a 'Forum Day' once a year when the organisations[approx
14] and Friends[there are around 100 who are our main source of finance] are invited
and we invite women from another country. I'm an NC [nationell koordinatör; min
anm.] and we meet once a year in a different country. I probably meet the national NCs
on 4-6 occassions in the year. However last two years we have been very active with
emails. approx 50 a month”.

Vera: ”1: at least once a month [lokal nivå; min anm.] 2: twice a year [nationell nivå;
min anm.] 3: almost every day [global nivå; min anm.].”
                                                
137 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 14-23.
138 Diani, Mario 2001, s. 120f.
139 Det nationella namnet utelämnades på grund av anonymiseringen.
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Tre av respondenterna skriver inte hur de håller kontakt inom nätverket. De sex övriga
nämner e-post som ett kommunikationsätt med vilket de kommer i kontakt med
nätverket. Fyra av dem nämner möten. Tre kvinnor nämner telefonsamtal i
organiseringen av lokala händelser. Ester beskriver att man tidigare använt
kommunikationsmedel som telefon och brev via brevbärare i det lokala arbetet, men att
den kontakten nu huvudsakligen sker via e-post. Två av respondenterna nämner
hemsidor och en respondent nyhetsbrevet.

Maria: ” We communicate (at local level often) and usually we by phone calls and e-
mails.”

Sara: ”Local and national- meetings and newsletter european - meetings newsflash and
email.”

Kontakten med nätverket kan ju naturligtvis variera för medlemmen vid olika
tidpunkter. Ester skriver att vid ett tillfälle var en del av en arbetsgrupp inom den
nationella organisationen något som resulterade i mer e-post och fler möten. En av
respondenterna skriver att hon är arbetslös och därför har mycket tid att lägga på ideellt
arbete inom föreningsliv och kyrka. Att kunna delta olika mycket vid olika perioder
tyder på en kontakt som är spontan och varaktig. Varaktiga kontakter är också typiska
för samtida nätverk.140 Antagligen är det lättare för en medlem att vara med en längre
tid i nätverket om det inte ställs krav på kontinuerligt högt deltagande, utan att man kan
deltaga efter förmåga och behov. Att EFECW åtminstone delvis präglas av varaktiga
kontakter visas också i det faktum att respondenterna har varit med länge i nätverket, då
sex av dem varit medlem i sju år eller mer. Helena har varit med längst med sina 19 år.
Flera av respondenterna är nationellt ansvariga och detta borde vara en position man får
i nätverket efter att ha varit medlem i ett längre tag. Så är dock inte fallet med Anna,
hon är anställd men har varit aktiv kortast tid av respondenterna. Antagligen blev hon
medlem när hon blev anställd. Diani menar att en fördel med CMC är att tröskeln för att
en människa skall gå med i ett nätverk är inte särskilt hög. 141 Detta kan antagligen bero
på att det är lättare att upprätthålla kontakter för medlemmarna via CMC, det kräver
mindre ansträngning. Det borde ju också kunna vara svårare för ett nätverk att få
medlemmar om man bara koncentrerar sina kontakter till CMC. För de människor som
inte har tillgång till detta kommunikationsätt blir tröskeln till nätverket hög. Människors
olika förutsättningar till att delta i EFECW skall diskuteras längre fram i uppsatsen.

Om kontakter på global nivå beskriver Jane att hon deltar i möten för nationella
koordinatörer varje år i olika länder. Detta torde ju vara något som flertalet av de
nationella koordinatörerna åker på. Anna svarar att hon har kontakter globalt varje dag.
Helena att hon går ut på den europeiska hemsidan en gång i månaden. Sara håller
kontakt globalt via nyhetsbrev och möten, hon skriver inte hur ofta. Nationellt verkar
kontakten huvudsakligen bestå av möten som hålls ett par gånger per år, samt årsmöten.
Jane beskriver en nationell ”forum-dag” som hålls en gång om året i hennes land. 29 av
medlemsländerna i EFECW har nationella organisationer med lokala underavdelningar.
Man kan tänka sig länder där en etablerad nationell organisation saknas men där lokal
aktivitet ändå råder. Eftersom det finns medlemmar i 40 länder borde det också finnas
lokalt arbete, eller åtminstone engagemang i dessa.
                                                
140 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 14-23.
141 Diani, Mario 2001, s. 121.
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Engagemanget inom EFECW verkar främst ligga på det lokala och globala planet.
Arbetet där beskrivs överlag mer ingående och engagerande av respondenterna.
Sreberny menar att finns en ökad solidaritetskultur i dagens samhälle som vill lösa
problem som inte kan lösas på nationell nivå.142 De frågor EFECW arbetar med är av
den karaktären, fenomen som handel med kvinnor och rasism är något som inte går att
lösa med enbart nationellt arbete. Castells beskriver hur nationalstaten alltmer håller på
att förlora sin betydelse i det samtida samhället. Den konstruerade nationella identiteten
håller på att utmanas av andra.143 Att fokus läggs på det lokala och globala är som skall
diskuteras nedan, typiskt för dagens nätverk.

Lokalt verkar kontakten ske ofta och vara mer vardaglig. Att mycket kontakt sker via
telefonsamtal tyder på en mer informell och förtrolig kontakt. Nationell och globalt
nämns mest årliga möten vilka torde vara mer formella. På lokal nivå verkar det mycket
handla om att organisera evenemang, även om möten hålls på den nivån också. Således
kan ju den lokala kontakten variera beroende på om den lokala gruppen har något att
organisera. Ester beskriver att det är mycket kontakt lokalt just på världsböndagen, som
firas varje år.144

Att mycket arbete i EFECW sker på lokal basis kan stärka den icke-hierarkiska
strukturen. Washbourne menar att translokalismens 145 viktigaste egenskap är att den är
decentraliserad. När handlandet byggs på länkar kommer begränsningar som uppstår
från själva individen och inte ifrån någon auktoritet.146 EFECW har många möjligheter
till engagemang och själva det praktiska arbetet utförs på lokal nivå. Ett av nätverkets
mål var också att länka samman kvinnor och grupper. Genom att lokala grupper har
kontakt med varandra krävs mindre samordning ifrån koordinationskommittén och ger
dem också mindre kontroll. Dagens nätverk skapar på ett nytt sätt kontakt mellan olika
sorters grupper som inte kunde fått kontakt tidigare i de gamla auktoritära
strukturerna.147Samtidigt behövs ett forum där lokala grupper kan skapa kontakt med
varandra. Det är säkert också svårt att som lokalgrupp hålla kontakt med många lokala
grupper och deras verksamheter. Då kan EFECWs webbsida eller nyhetstidning vara ett
bra forum för att utbyta erfarenheter och resurser och kanske inspireras av andra. Även
om det finns många kontaktvägar och möjligheter i ett nätverk kan det vara svårt för
enskilda medlemmar att få överblick.

EFECW bygger på en translocalism som blir global, dels genom att lokala och
nationella delar länkar samman i EFECW, dels genom att nätverket i sig länkar vidare
globalt via resurser som internet. Wellman och Gulia menar att på internet blir grupper
glokala. Det är både mer lokala och globala. Global koppling gör det att man kan bli

                                                
142 Sreberny, Annabelle 1998, s. 209.
143 Castells, Manuel 1998, s. 253.
144 På världsböndagen hålls det likadana ekumeniska gudstjänster över hela världen, ofta på ett speciellt
tema. Traditionellt har organiseringen kring dagen gjorts av kristna kvinnor som till exempel förbereder
böner på över 1000 språk. Dagen börjar med gudtjänstfirande i Tonga och slutar 40 timmar senare i
Alaska. I Sverige hålls till exempel gudstjänsten på över 500 platser. SEK 2003 Världsböndagen.
http://www.skr.org/sek/ [2003-05-01]
145 Med translokalism menar han det nya fenomen där gruppers handlande bygger på länkar till andra
translokala grupper via resurser. Genom att länka så blir translokalismen ofta global. Washbourne, Neil
2002, s.132f.
146 Ibid.
147 Uddhammar, Emil och Erixon, Fredrik 2002, s. 29.
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mindre beroende av lokala relationer men människor är fortfarande situerade i sina
hem.148 För medlemmar som inte har människor med samma intressegemenskap i sin
närhet kan det underlätta att hitta kontakter utomstående av de lokala kontakterna.
Medlemmen blir inte lika beroende av att det skall finnas andra EFECW medlemmar i
den absoluta närheten. Dock kan det vara svårt att få kontakter i ett så stort nätverk som
EFECW om man inte först kan bygga på lokala och nationella kontakter. EFECW kan
sägas vara uppbyggt på sitt lokala arbete. Utan de lokala grupperna skulle det var svårt
att få nya medlemmar, då flera av respondenterna uppger att de blivit värvade lokalt.

Maria: ”It was through some friends, who gave me all the necessary information about
the network.”

Ester: ”I was informed at a meeting on the 8th of March with coffee and lectures.”

Även ett helt och hållet internetbaserat nätverk är lokalt eftersom medlemmarna sitter i
sina lokala miljöer och deltar. Utan lokala grupper skulle EFECW begränsas till detta
och inte ha möjlighet till att genomföra sina program. Möten skulle vara svåra att hålla
då detta skulle kräva lokalt arbete och organisering. De lokala kvinnorna inom EFECW
deltar i internationella forum. Fem av respondenterna har i sina svar på frågorna nämnt
ett deltagande i ett internationellt möte, men eftersom flera av respondenterna är
nationella koordinatörer så har säkert fler deltagit i sådana. Det lokala arbetet blir
således globalt.

4.1.2.1 Nätverk av nätverk

Ny teknik har gjort det möjligt att koppla samman globalt och lokalt och rörelser formas
till transnationella nätverk utan central organisation med nationella förgreningar. Den
byggs upp av lokala rörelser som kommer samman i nätverk, bygger nätverk av nätverk
och använder informationsteknologin till att utbyta information snabbt och billigt.149

Även om EFECW har nationella förgreningar och en viss central organisation så är det
också ett nätverk som samarbetar med andra nätverk. EFECW har en rad
partnerorganisationer globalt som intresserar sig för ekumenik och kvinnor. EFECW är
även en del av TEAMS som knyter samman liknande nätverk där bland annat
kvinnofrågor är centrala och skapar en plats för utbyte av information och kunskaper.
Syftet är att samordna program och aktioner. Nätverket uppmuntrar i sitt uttalande ifrån
generalförsamlingen individer att gå med i och stödja andra organisationer som arbetar
för global ekonomisk rättvisa. Ett av programmålen för kommande år var just också att
utöka samarbetet med organisationer i syd. Man ser också att EFECW skulle i större
utsträckning kunna dra nytta ifrån medlemmarnas medlemskap i andra nätverk  och
organisationer och dela deras resurser och idéer. Trots att jag inte ställt frågan om
respondenternas medlemskap i andra nätverk nämner flera stycken sådana i sina svar.

Jane: ”The organisation is Mother´s Union (Anglican Church) and I joined 31 years ago.
There are a million members world wide.”

                                                
148 Wellman, Barry och Gulia, Milena 1999, s. 187.
149 Sreberny, Annabelle 1998, s. 209-219.



35

Anja: ”I´ve been observer member of the (…) Ecumenical Council´s womens desk150

since 1996. My original organisation is the Christian Peace Movement in wich I´m a CC
and through this I´m involved in the Womens Desk (where by te way; I am acting as
secretary since 2001).”

EFECW ingår i en mängd olika sammanhang och strävar efter en samordning av
resurser och aktioner. Medlemmarnas medlemskap i andra organisationer kan vara till
hjälp i detta.

4.1.3 Förändrad kommunikation

Ester menar att man tidigare lokalt hållit kontakt via telefon, möten och brevbärare. På
senare tid har e-post blivit en möjlighet, vilket hon menar underlättar som komplement.
När folk inte är möjliga att nå via telefon kan det vara bra att sända skriftliga
meddelanden, menar hon.
För att nätverk som EFECW skall kunna fungera och effektivt kunna arbeta mot sina
mål är en fungerande kommunikation av högsta vikt. Det är inte bara inom nätverket
som kommunikationen bör vara effektiv, utan också i nätverkets kontakter med andra
rörelser, media, politiker och allmänheten. CMC är inte bara ytterligare ett
kommunikationsverktyg för nätverk, det skiljer sig eftersom det förändrar själva
processerna hos dem. 151 På frågan hur länge respondenterna använt internet i kontakten
med nätverket svarade några enligt följande.

Anja: ”My first contact with the EFECW was to participate it's General Assemly in
Madrid 1998. My first Internet contact with EFECW started in the summer 2002.”

Maria: ”EFECW 's main contacts are the churches. I was invited by my church to
represent it in EFECW-1984. I was working for many years through other women-
friends, my volunteer secretaries because I did not know even typewriting. I learned
computer and I use [sic!] Internet 2 years ago. Since then my correspondance is quick,
direct, misunderstandings and lack of information have been redused.”

Eva: ”When I wanted to be a member of this network I started immediately to use
internet.”

Medlemskapet i nätverket verkar ha haft inverkan på att flera av respondenterna började
använda internet och flera av dem verkar ha startat med detta ganska nyligen. Nätverket
skapar alltså inte bara kunskap om internet genom sina program, utan bara det faktum
att det finns på internet kan göra att människor blir intresserade och vill delta.

Respondenterna såg många fördelar med internet för nätverket och dem personligen.

Jane: ”Internet and use of email has wonderfully enabled everyday exchange of
information and concerns.”

                                                
150 Det nationella namnet utelämnas på grund av anonymiseringen.
151 Pickerill, Jenny 2001, s. 145.
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Ester: ”It is easier to get in contact with people you wouldn’t get in contact with
otherwise. It can also be more difficult because there are so much on the net. It can be
difficult to sift. But otherwise it is great.”

Maria: ”Only positive effects, I could say because it gives the opportunity for a quick
written communication. The only negative is the lack of personal contact.”

Anna.”+ lots of information - too much of information and bla-bla-bla.”

Helena: ”I learned computer 2 years ago to improve my comminication [sec!]. The
effects were positive for sure, for I communicate with Forum women and other
organizations in which I am involved very quickly, easily and with less money.
Practically I communicate with many more people and I easily find information in
websites and I also enter special libraries for my researches.”

Sara: ”We could not move forward the way we do if it were not for email - snail mail
takes so long and often letters are not delivered. Email for me has opened a new world -
we can communicate quickly and easily to anyone anywhere who has access - it is a
wonderful tool to help, encourage, and stop anyone feeling they are alone in their
struggle or life situation.”

Anja: ”Positive is the ease and fastness of the communication
Negative is that you are in a way expected to stay clued to your machine
every day. I worry about summer time when I'll be a lot at my summer cottage.”

Respondenterna kan i det stora hela sägas vara mycket entusiastiska i sina svar.
Effekterna var ”mest positiva, ”bara positiva” och internet var ”i det stora hela
suveränt”. Den vanligaste beskrivningen av internet var lätt, snabbt och billigt.
Beskrivningarna stämmer väl överens med den forskning som har gjorts kring hur CMC
påverkar människors kommunikation i nätverk. CMC är ett snabbare, billigare och mer
globalt sätt att arbeta i nätverk, menar Pickerill.152 Billig kommunikation måste ju
naturligtvis betyda mycket för ett nätverk som EFECW där de ekonomiska
marginalerna är små.

Ester beskriver hur hennes lokalgrupp sparar pengar på att skicka e-post istället för
vanlig post. I hennes lokala grupp har alltså internet medfört ett förbilligande. Jane
skriver att hon skickar ungefär 50 e-postmeddelanden varje månad. Detta är något som
skulle ha blivit mycket dyrt om hon använt vanlig post. Att respondenterna upplever
snabbheten som internet erbjuder som något positivt är typiskt för vår samtid. Snabbhet
har blivit ett nyckelord i nätverkssamhället där tid får en allt större betydelse.153

Snabbheten verkar på Saras svar ovan vara mycket bra när det gäller att ge människor
stöd i en svår situation. När respondenterna skriver att internet är lätt menar de
antagligen att kommunikation och informationssökning underlättas med CMC. För den
som inte har kunskaper om datorer och internet är det antagligen inte lätt att använda
innan personen ifråga vant sig. Att internet upplevs som lätt leder antagligen till mindre
ansträngning ifrån deltagarna och därmed kanske också mer engagemang.

                                                
152  Pickerill, Jenny 2001, s. 164.
153 van Dijk, Jan 1999, s.176.
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EFECW verkar medvetet om potentialen med CMC-baserad kommunikation, ett av
målen för programverksamheten för kommande år var just att vidare utveckla e-post och
webbsida. När det gäller teknologiska skillnader och olika förutsättningar arbetar
EFECW som diskuterades ovan för att ge alla människor samma förutsättningar, även
om de säkert inte har det nu i EFECWs medlemsländer.

Som framgick tidigare använder medlemmarna i EFECW sig mycket av e-post. Diani
menar att uppkomsten av e-post bidrar till att stärka kommunikationen i nätverk mellan
olika koalitioner. CMC kan stärka identiteter mellan medlemmar som befinner sig långt
borta. 154

E-mail has been an absolute revolution in terms of
communication. It is the method of comunicating among
environmentalists and it has made an awful lot of difference to
who can be an activist, how well connected you are, how
quickly you can react to events. You could be an activist and
live on your own in the middle of a desert if you are connected
to the internet.155

EFECWs medlemmar befinner sig utspridda över Europa. Många upplever sig kanske
ensamma i sina länder där nätverket inte har så många medlemmar. Att då få en
underlättad kommunikation kan säkert betyda väldigt mycket. Av respondenternas svar
går det att utläsa att deras användning av CMC både fungerar som ett komplement till
annan kommunikation i vardagen, och förändrar själva kommunikationsprocessen. Sara
skriver ovan att de inte kunde röra sig framåt på det sättet de gör om det inte vore för e-
posten. Eftersom hon sitter i koordinationskommittén antar jag att hon menar nätverket
när hon skriver vi. E-post verkar alltså ha förändrat själva arbetet i nätverket. Helena
beskriver hur nya situationer uppstår via internet, hon kommunicerar med EFECW och
mycket fler människor och kan hitta information och specialbibliotek. Jane skriver att
internet har gjort det möjligt att utbyta information varje dag, Ester att hon får kontakt
med sådana hon inte fått annars. Respondenterna handlar annorlunda än vad de hade
gjort utan internet. Detta är också en av de förändringar som Diani menar att internet
fört med sig. 156 Naturligtvis hade respondenterna kommunicerat med människor och
skaffat sig information även utan användning av CMC, men kanske inte just med
samma människor eller samma information.

CMC har också inneburit för EFECW att man lättare kan gruppera sig efter intresse,
som med nätverkets elektroniska listor. Tidigare var sådana utskick säkert en ekonomisk
omöjlighet. Nu kan människor som är intresserade av samma sak, till exempel
människor som är verksamma inom den ekonomiska sektorn, komma samman och dela
erfarenheter och samordna arbetet. Diani menar att CMC kan leda till skapandet av nya
taktiker för sociala rörelser, och därmed förändra själva aktionsättet.157 Elektroniska
listor kan sägas vara ett nytt aktionssätt som dagens nätverk kan använda sig av.

De negativa betraktelser som respondenterna hade över internet handlade om
informationsöverflöd och relationer som inte var ansikte mot ansikte, något som skall

                                                
154 Ibid., s. 120.
155 Ibid., 163f.
156 Diani, Mario 2001, s. 120.
157 Pickerill, Jenny 2001, s. 143.
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diskuteras nedan. Ingen av respondenterna reflekterar över sårbarheten på internet. Sara
skriver tvärtom: ”We could not move forward the way we do if it were not for email -
snail mail takes so long and often letters are not delivered.” Det blir säkrare med e-post,
tycker hon eftersom vanliga brev inte alltid kommit fram och att de tar för lång tid. van
Dijk menar att CMC är betydligt mer sårbart än brev och telefon, chansen för tekniska
fel är mycket stort.158 Ingen av mina respondenter nämner heller något om
datorsystemens sårbarhet med till exempel virus, eller frågor kring anonymitet. Ett virus
skulle antagligen kunna ha förödande konsekvenser för nätverk som EFECW.

4.1.4 Informationsöverflöd

Tillgången till information på Internet gav upphov till både positiva och negativa
reflexioner hos respondenterna. De upplevde att det svårt att sålla ”eftersom det finns så
mycket på nätet”. Positivt var ”mycket information” men negativt var allt ”bla-bla-bla ”.
van Dijk använder begreppet overinformation för att beskriva hur förrådet av
information hela tiden ökar runt omkring oss. Den information vi tillägnar oss som
kunskap ökar inte på samma sätt, följaktligen produceras det mer information än det
används. Overinformation leder då till ökad stress.159 Detta är något respondenternas
svar visar på. Svaret ”det finns så mycket” tyder på att respondenten upplever stress,
denne definierar inte ens vad ”det” är, hon bara upplever att det finns överflöd.
Informationstillgången på internet är positiv så länge människor finner vad de söker.
Vad en människa upplever som ”bla-bla-bla” kan troligen en annan uppleva som
värdefull information. I sökandet efter information underlättar kunskap om hur
databaser och sökmotorer fungerar. Helena skriver att hon lätt hittar information på
webbsidor och ”special libraries”. EFECWs datorutbildning kan kanske vara en väg för
medlemmarna att lära sig sålla bland informationsöverflödet. Vad overinformation
betyder för nätverk kan ju vara att det blir svårare att synas och skapa opinion för deras
frågor. Det kan också göra att potentiella medlemmar får svårt att hitta nätverket. Det
kan antagligen också finnas för mycket information inne i nätverket. Med många olika
lokala och nationella medlemsgrupper och organisationer som vill föra fram sina
nyheter och sammanlänka med andra kan det bli rörigt.

Något negativt med snabbheten och förbilligandet är kanske att det helt enkelt skickas
fler mer e-post, vilket kan vara tröttsamt och leda till att det blir svårt att gallra.

Vera: ”sometimes is very tiresome to be in this list, to read all the mails, I have deleted
quite many.”

Även e-postmeddelanden kan alltså leda till overinformation. Detta kan, som i Veras
fall, leda till att mottagarna väljer att inte läsa dem och kan på så sätt gå miste om viktig
information. Diani menar att kontakten blir lättare med e-post eftersom informationen
inte behöver redigeras av någon speciell, i ett CMC-baserat nätverk lämnas kontrollen
över redigeringen ut till alla användarna.160 Veras svar visar att detta inte alltid är att
föredra. Då information går via någon samordning som redigerar information kan denne
också gallra och kanske sortera informationen. Då de nationella koordinatörernas e-
postadresser finns tillgängliga på hemsidan kan de bli kontaktade i många liknande
ärenden, eller i ärenden som inte intresserar dem.
                                                
158 van Dijk, Jan 1999, s. 178.
159 Ibid., 183f.
160 Pickerill, Jenny 2001, s. 142.
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EFECWs webbida är ett forum för medlemmarna där de kan skaffa sig uppdaterad
information. EFECW kan använda den till att snabbt ta ställning i nya frågor och föra ut
sitt ställningstagande. Det är också ett sätt att presentera sig för potentiella medlemmar,
potentiella donatorer och andra intresserade. Webbsidan fungerar också som en nod där
medlemmar kan gå vidare via länkar till olika projekt och elektroniska listor. Den
största uppgiften för EFECWs webbsida torde vara att den samordnar och informerar
och kanske också redigerar. Respondenterna beskriver att de använder webbsidan för att
informera sig om vad som är på gång på europeisk nivå.

Helena: ”Once in some months I open the European website to be informed about
events on the European level. We do not have yet [sic!] a … website161. We have
meetings twice a year which I attend. Of course by e-mail and tel. calls we organize
local events. We put our news in the European website from time to time”.

För medlemsländer som inte har en egen webbsida kan alltså den europeiska vara ett
sätt att dela med sig av sina nationella nyheter. För de länder som har egna webbsidor
kan EFECWs webbsida vara en länk till dessa. Webbsidan är förbilligande eftersom
mycket information som står att finna där kanske hade behövts sändas ut annorlunda.
EFECWs nyhetstidning är säkert fortfarande viktig som komplement till webbsidan då
många av medlemmarna inte ännu har tillgång till internet. En webbsida kan också
spara tid genom att medlemmarna lätt kan gå ut och informera sig om de undrar något,
och behöver inte ringa eller skriva och fråga. Detta medför dock att kontakten med en
annan människa uteblir.

4.2 Relationer i nätverket

Min avsikt med detta avsnitt är att visa och diskutera hur relationerna ser ut inom
nätverket och uppfattas emellan deltagarna, samt hur relationerna påverkas av CMC.
Längre fram i uppsatsen kommer jag också att diskutera relationer men då med fokus på
identitetskapande.

4.2.1 Speciella relationer

På frågan om respondentens relationer med medlemmar i nätverket skilde sig ifrån
respondentens andra relationer blev svaren mycket olika. Två respondenter svarade rakt
nej på den frågan och utvecklade inte sitt svar. En respondent skrev ett frågetecken. Sex
respondenter svarade att de fann relationerna annorlunda. Två respondenter menade att
det var det faktum att medlemmarna befinner sig i olika kontexter som gjorde
relationerna speciella och fyra att det är det gemensamma intresset.

Helena: ”Yes, because the members of the Forum come from different churches,
denominations, cultures, countries. We are trying to share our problems and difficulties,
as well as our experiences as women and to work together, but this is not always easy
because we come from different contexts.”

Jane: ”We pray for one another knowing our mutual concerns.”

                                                
161 Det nationella namnet utelämnades på grund av anonymiseringen.
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Maria: ”Yes, because we share a common global vision!”

Sara: ”Yes, because of the different cultures- it is a learning experience as well as
giving.”

Det är inte bara tätheten i relationerna som är viktig utan det normativa innehåll som
fyller kontakterna avgör vad som händer med nätverket.162 Respondenterna upplevde att
relationerna var speciella därför att de byggde på en samhörighet men också på
differens.Båda dessa aspekter har att göra med nätverkets normativa innehåll.
Naturligtvis ser relationerna olika ut beroende på om medlemmarna i fråga umgås i den
lokala gruppen eller om de aldrig har kontakt med varandra. Castells skiljer på svaga
och starka gemenskapsband. På internet är de flesta relationer svaga vilket för med sig
att en mer jämlik relation är möjlig, sådana band ger till ett lågt pris utbyte av
information. 163 EFECW kan sägas ha både svaga och starka band mellan medlemmarna,
eftersom arbetet sker både på lokalt, nationellt och globalt.

Anna kan sägas ha en annan relation till nätverket eftersom hon är anställd. I ett svar
skriver hon: ”I am employed but even if I wasn’t I would be a member. Questions
concerning women´s rights has always been a concern of mine.” Jag tycker ändå att hon
skiljer sig väldigt ifrån de andra respondenternas svar när hon beskriver relationerna i
nätverket: ”Yes, they are more formal. No spontaneous contacts, they are depending on
the common interests.” Trots att det finns en intressegemenskap finner hon kontakterna
formella. För henne är nätverket arbete och till nätverket har hon antagligen starkare
mer formella band.

4.2.2 Inkludering och intressegemenskap

Kvinnorna i EFECW kommer samman kring delade frågor och intressen, som gör deras
relationer speciella. På webbsidan går det också att läsa att EFECW är det enda
ekumeniska nätverket för europeiska kvinnor. Detta gör nätverket exklusivt. Nätverk
exkluderar och inkluderar människor genom att dra upp gränser kring dess
medlemmar.164 Premisserna för varför man går med i ett nätverk kan naturligtvis
variera. På frågan varför respondenten är medlem svarade några såhär:

Jane: I have a 'heart for Europe' i.e. I want to focus my Christian service on working
with people in other parts of Europe. This sounds a bit pious [sic!] but its through
knowing christians in Eastern part of Germany for 40 years that I have grown in my
own faith and wanted to encourage others to get to know christians in other parts of
Europe.

Maria: ”Because I am intersted in ecumenical movement”

Helena: ”I am dedicated to Forum's goal, which is to make bridges where there are
walls.”165

                                                
162 Uddhammar, Emil och Erixon, Fredrik 2002 s. 31ff
163 Castells, Manuel 2000. Nätverkssamhället, s. 408
164 Hasselberg, Ylva, Muller, Leos och Stenlås, Niklas 2002, s. 21.
165 Detta citat har inspirerat till uppsatsens titel.
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Sara : ”Because it is the one organisation I know that is for women, it is ecumenical,
therefore it beings to gether women of different faith backgrounds. It is European -
bringing together women from different countries, backgrounds, and by meeting
together and visiting each other - we can help each other and I have gained a lot more
than I have given”

Sammanhållningen beskrivs som en intressegemenskap och en delad gemensam vision,
fast medlemmarna är sprungna ur olika kontexter.  Nästan alla svaren handlade om
ekumenik och kvinnor. Hasselberg, Muller och Stenlås menar att det är lättare att
engagera sig i ett nätverk med någon inom samma socialgrupp med samma kulturella
kod som till exempel gemensam hobby. Människor dras till individer som liknar de
själva och om man kan hysa tillit till. Män har en tendens att skapa manliga nätverk och
kvinnor kvinnliga. 166 EFECWs kvinnor delar antagligen inte samma sociala bakgrund,
respondenternas svar tyder ibland på olika utbildningsnivå. Svaren på om relationerna
var annorlunda visar också att de kommer ifrån många olika kontexter och kulturella
traditioner. Det är alltså inte på grund av liknande kulturell bakgrund EFECW bildar sin
samhörighet, och inte heller på liknade social bakgrund. Vissa kulturella koder kan ändå
vara gemensamma.

Mina respondenter var alla över trettio, men nätverket skriver att man har som mål för
kommande år att öka utbildningen i ledarskap för unga kvinnor och uppmuntra dem till
att ta ansvar inom nätverket. Vad gäller ålder på nätverkets medlemmar så verkar
nätverket således önska inkludera alla åldrar. Uddhammar och Erixon menar att nätverk
kan skapa ett visst idellt varumärke som är det väsentliga för medlemmen. Genom
medlemskapet förstärks identifikationen och organisationen stärks opinionsmässigt av
medlemskapet.167 Gemensamt för EFECWs medlemmar är att de är kristna, europeiska,
ekumeniska kvinnor. Detta ger dem en bas av gemensamma intressen. Vad detta betyder
för identiteten kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen. Detta borde vara
tillräckligt för att skapa en bas av tillit och förståelse för nätverkets medlemmar.

Sammanhållning kan troligen också skapas om man kommer samman för ett gemensamt
mål och arbetar för samma sak.

Helena: ”We believe that main issues of our everyday lives will be better faced if all
Christian women unite our efforts.”

Eva: ”To encourage women in their countries, churches, questions to find solutions
together. Network is very good way to recognice that you are not alone with your
issues.”

Nätverkets mål att länka samman och stärka kvinnor handlar också om att skapa en plats
för sammanhållning och intressegemskap. EFECW arbetar ju också för en ökad
förståelse och mellan öst och väst.

4.2.3 Exkludering och olika förutsättningar
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Ingen av respondenterna nämner något om exkludering i svaren på frågan om nätverkets
relationer är speciella, men alla handlar om någon form av samhörighet, antingen på
basis av att man är lika eller olika. Man visar på olikheter men inte gentemot dem som
exkluderas. Antagligen är det viktigare att ha vad nätverket är och gör i fokus snarare än
vad det inte är eller inte gör. De egenskaper som inkluderar kvinnorna i nätverket
exkluderar ändå också dem som inte delar dem. Någon som inte är ekumenisk eller
troende blir antagligen inte medlem i nätverket. En utomeurope går antagligen med i
någon av EFECWs partnerorganisationer. En man torde inte heller vilja gå med i ett
kvinnligt nätverk, och antagligen är det heller inte möjligt så länge han inte förställer sitt
namn. Utestängningen sker antagligen först och främst genom att nätverket via sitt
namn ger vissa signaler. Det är naturligtvis svårt för nätverket att veta om dess
medlemmar verkligen delar dess ideal. Frågor kring att vara troende och ekumenisk kan
ofta vara svåra och komplicerade frågor för individen själv. Troligen eftersträvar inte
EFECW att deras medlemmar skall ha tagit ställning i alla frågor. Det eftersträvar ju
ekumenik och öppenhet mot andra. En medlem får antagligen inte ha alltför avvikande
åsikter som till exempel högerextrema åsikter. I en lokalgrupp blir relationerna
antagligen intimare och det skulle kanske lättare upptäckas om någon avvek ifrån
nätverkets normer. På frågan vem som kan vara medlem i nätverket ville jag undersöka
hur respondenterna reflekterade över exkludering och inkludering. Respondenternas
svar varierade i graden av hur många aspekter en medlem bör uppfylla. En respondent
svarar inte på frågan.

Vera: ”Anyone.”

Sara: ”Anyone who accept the ideals.”

Maria: ”Christian women praying and working for unity.”

Helena: ”Women and women's groups from Christian churches, traditions, confessions
and organizations all over Europe.”

Veras svar är det som är mest öppet och Helenas mest specifikt. Kanske tar Vera för
givet att det är inom ramarna för Europa och att det är en ekumeniskt sinnad kvinna.
Sara menar att man måste dela idealen, men hon skriver inte vilka ideal. För Maria
måste man vara en kristen kvinna som ber och arbetar för enhet. Antagligen är det svårt
för respondenterna att påvisa specifika krav, men de flesta av dem verkar påpeka att
intressegemenskapen är viktig. Bara Helena nämner Europa i sitt svar. Kanske för att
nätverket som europeiskt inte upplevs som viktigt för respondenterna, förutom att det är
en del av världen.

Exkludering i ett nätverk kan också handla om olika förutsättningar att delta. Ingen av
respondenterna reflekterar över detta. Motstånd i landet, ekonomiska svårigheter som
gör att man inte har råd med resor eller teknik, språkliga hinder, samt brist på kunskaper
kan alla exkludera människor ifrån ett nätverk som EFECW. Säkert är det möjligt att
delta på lokal nivå även utan internetkunskaper, men att döma av svaren ovan så verkar
e-post åtminstone för de mer engagerade vara ett kommunikationsmedel som används
flitigt.

Nätverkets mål och program visar dock tydligt att man är medveten om olika
förutsättningar och svårigheter människor kan ha i Europa. Alla programmen nätverket
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står bakom handlar om att utbilda och stärka kvinnor till att förbättra sina situationer
och skaffa sig kunskap så att de kan delta i EFECWs arbete. Med Lydiaprogrammet
inriktar sig EFECW på samhällen som kan betecknas som mindre ekonomiskt starka. I
och med detta inkluderas människor i nätverket som inte har samma ekonomiska
förutsättningar som medlemmar ifrån rikare delar av Europa. För de som önskar delta i
kurserna men inte själva har ekonomisk möjlighet finns det stipendium att söka och den
nyligen upprättade Ruth Epting-fonden blev bland annat till för att kunna hjälpa
medlemmar med litet pengar att delta i kurser.

Adelheidprogrammets kurser syftar till att öka kvinnors kunskap på en rad områden.
Kvinnor har haft en tendens att hamna efter när det gäller informationsteknologi. 168

Trots att en medlem får kunskap om internet så är det inte säkert att
informationsteknologi finns att tillgå i hennes absoluta närmiljö. Detta kan verka
exkluderande. Med hjälp av kunskaper som engelskakunskaper och hantering av
internet och e-post kan kvinnorna lättare delta i EFECW. Språket kan nog många gånger
vara ett hinder då till exempel webbsidan är skriven på engelska. Där finns också vissa
texter på tyska och franska. Är man aktiv i sitt eget lands lokala eller nationella grupp
borde det däremot inte vara ett problem. Den språkliga exkludering som då kan
förekomma är den om man kommer ifrån olika samhällsklasser och har svårt att förstå
varandra. Då är det säkert viktigt att betona gemenskap och inkludering och inte fästa
sig vid olikheter. I riktlinjerna skriver EFECW att nätverket skall representera så många
minoriteter som möjligt och stödja kvinnor med olika etniska bakgrund. EFECW kan
inte sägas vara utestängande mot de mindre privilegierade i samhället, tvärtom vill de
vara öppna mot grupper som utestängs i det övriga samhället som till exempel romerna.
Man vill säkert inte heller vara utestängande mot de som är mycket privilegade då dessa
behövs som donatorer, och kanske också har mer tid att lägga. Epting skriver ju också
att utmaningarna är att inte fortsätta leva bara som privilegierade  i Europa utan att
solidarisera sig med människor ifrån andra kulturer. Den sociala bakgrunden en
människa har skall alltså inte verka utestängande på henne i EFECW, även om
ekonomiska resurser säkert fortfarande är ett problem.

4.2.4 Utbyte och tillit

Utbyte är alltså den viktigaste funktionen i ett nätverk. Inom EFECW finner jag flera
exempel på detta. En del kommer jag att diskutera nedan, men en del kommer jag även
att diskutera under avsnittet identitetskapande i nätverket. För att utbytet skall kunna
fungera behövs tillit, som bygger på kontakter och samstämmighet på ett djupare plan
utövad i exkluderade sociala miljöer. 169 Helena skriver i ett svar: ”what we share, the
understanding of the Trinitarian God and the Person of Jesus as human and divine are
already enough to give hands.” På grund av sammanhållningen skapas tillit så att
medlemmarna kan räcka varandra handen och hjälpa varandra. Sammanhållningen och
exkluderingen torde skapa tillit i EFECW. Som nämndes ovan ersätts kontroll med tillit
i nätverk, nätverkets medlemmar känner tillit till de personer som får uppdraget att
koordinera nätverket. De personer som sitter i finanskommittén borde ju vara
medlemmar för vilka många har en tillit. På den lokala nivån är det kanske enklare att
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skapa tillit eftersom man ofta träffas ansikte mot ansikte, utbytet av telefonnummer och
kanske också där tyder på att medlemmarna litar på varandra.

Utbytet inom nätverket blir gestaltat genom flera av respondenternas svar, nedan följer
några exempel.

Sara: ”we can help each other and I have gained a lot more than I have given.”

Anna: ”it has given me much to belong to the organisation.”

Sara: ”But the bonuses far outway any difficulties that arise and there is always a
solution.”

Jane: ”it is a learning experience as well as giving.”

Svaren ovan handlar om ett givande och ett tagande, ett utbyte. Vad som byts inom ett
nätverk är ofta världen som är omöjliga att prissätta. Information är det vanligaste varan
i ett nätverk, och naturligtvis avgörande för EFECW.170 För de flesta av nätverkets mål
är informationsutbyte centralt, att skapa förståelse för kvinnors situation inom kyrkor
och i världen i övrigt kräver spridning av information. När det gäller arbetet mot handel
av kvinnor anser man själva att en viktigt del är att informera och utbilda ledare inom
kyrkan och inom samhället i övrigt. I Lydiaprogrammet är utbytet av information en
viktig del och TEAMS är ett forum för utbyte av information mellan nätverk. Också
respondenterna skildrar i flera svar ett informationsutbyte. I frågan hur internet har
påverkat henne skriver Jane att internet har ”enabled everyday exchange of information
and concerns.”

En sorts information som utbyts i ett nätverk kan vara den på det mer personliga planet,
det som handlar om livshistorier och drömmar.

Sara: ”It is enriching- and women share their stories with greater openess than men do.”

Maria: ”My dream and vision for unity among different christian denomination
becomes true through our meetings, dialogue and our mutual understanding.”

Det är information som leder både till vetande och kunnande som utbyts i nätverket, det
finns ett kunskapsutbyte. Programmen väntas leda till att kvinnor som deltar i kurserna
skall föra kunskapen vidare i sina nationella och lokala kontexter. Nätverket svarar för
utbildning och uppbackning och medlemmen förväntas ge tillbaka genom att hjälpa till
att arbeta för nätverkets mål. Utbytet måste vara fördelaktigt hos båda parter i ett
nätverk.171 Genom kurserna får personerna också de nödvändiga kunskaperna för att gå
med i EFECW och kanske börja engagera sig mer internationellt. Nätverket får på detta
sätt nya medlemmar. I utbildningen för unga kvinnor får de träna sig i till exempel
ledarskap medan nätverket förbereder för generationsbyte och nätverkets fortgående.

Ett slags utbyte som sker i nätverket är att medlemmen får som diskuterades ovan en
identifikation med organisationen eller nätverket som denne går med i, medan nätverket
stärks opinionsmässigt. Ju fler medlemmar nätverket har desto större makt och
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möjligheter till inflytande får det. Fler medlemmar betyder också att nätverket utbreder
sig då nya medlemmar kanske börjar verka i nya kontexter och i sin tur för med sig nya
medlemmar.

Att mycket arbete sker lokalt i EFECW kan underlätta utbyte eftersom där finns mer
tillit. Småskalighet, närhet mellan aktörerna bestämmer kvaliteten på nätverkets
funktion. Det sociala kapital som skapas är huvudsakligen lokalt i ett nätverk och det
kollektiva handlandet underlättas.172 EFECWs verksamhet grundar sig som diskuterades
innan mycket på lokal verksamhet, således torde mycket av utbytet också ske där.

Utbyte inom nätverk kan också handla om ekonomiska gåvor.173Även om inte nätverket
på europeisk nivå har medlemsavgift så finns det en fond dit medlemmar kan donera
pengar. Nätverket kan bidraga med pengar till de som inte har, mot att de deltar i kurser
och i sin tur ger vidare. Det utbyte som handlar om stöd och gemenskap skall analyseras
mer under avsnittet om identiter.

Ett annat utbyte inom EFECW är det som handlar om tid. Medlemmarna investerar sin
tid i nätverkets arbete och får i gengäld tillbaka värden som stöd och gemenskap. Anja
beskriver vad hon får ut av sitt engagemang i nätverket så här:

”My membership brings me valuable knowledge, connections and challenges. I get to
travel, make international publications etc.”

Eftersom nätverket ger henne detta måste hon också ha lagt ner tid i kontakterna med
det. Också resor och publikationer som hon beskriver tar tid.

 4.2.5 CMC-baserade relationer

Anja: ”Positive is the ease and fastness of the communication
Negative is that you are in a way expected to stay clued to your machine
every day. I worry about summer time when I'll be a lot at my summer cottage.”

Eva: ”Positive is that it is so easy to use it but it makes me sometimes very tired because
it is always there.”

Maria: ”Only positive effects, I could say because it gives the opportunity for a quick
written communication. The only negative is the lack of personal contact.”

Svaren ovan kan sägas utrycka en saknad av personlig kontakt. Diani menar att
huruvida ”the warmth and intensity of direct, face to face communikation” kan
återfinnas i CMC baserade relationer handlar om tillit.174 Tidigare i uppsatsen
konstaterades att tillit fanns inom EFECW. Medlemmar i transnationella organisationer
är ofta inte bara hänvisade till en CMC baserad kommunikation utan har möjligheter till
att träffas ansikte mot ansikte på internationella konferenser och möten. 175 Sådana
möjligheter existerar ju även för medlemmen inom EFECW, som framgick tidigare
verkar lokala, nationella och internationella möten hållas på regelbunden basis. För de
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flesta medlemmar i EFECW verkar medlemskapet innebära både CMC-baserade
kontakter, kontakter via medium som telefon och fysiska möten. Möjligheter verkar
finnas för olika sorters kontakter.

Wellman och Gulia menar att värme och intimitet i relationer också kan förekomma i
CMC-baserade relationer. De menar att människor inte delar in sina världar i människor
sedda i verkligheten och människor kontaktade på nätet, det är relationen som är
viktigast och inte mediet. E-mail är en del av hur man upprätthåller vänskapen. 176 Vera
beskriver att hon kan vara i nära kontakt med sina själsfränder över internet: ”On the
other hand I have found many soul-mates and can be in a quite close contact with
them.” Således upplever inte hon kontakten på internet som opersonlig. Wellman och
Gulia menar att relationer som människor utvecklar på internet är mycket lika de
utanför internet. Det skiljer sig dock i att människor på internet har en tendens att basera
sina känslor av samhörighet på delade intressen än på basis av delade sociala
egenskaper som kön och ekonomiskt status.177 Detta stämmer in på EFECW vars
kontakter baseras på gemensamma intressen. Ordet själsfrände som Anna använder
verkar också antyda detta.

Flera av respondenternas svar visar på att sociala resurser kan upprätthållas över internet
i EFECW.

Jane: ”Internet and the use of email has wonderfully enabled everyday exchange of
information and concerns.”

Sara: ”We could not move forward the way we do if it were not for email - snail mail
takes so long and often letters are not delivered. Email for me has opened a new world -
we can communicate quickly and easily to anyone anywhere who has access - it is a
wonderful tool to help, encourage, and stop anyone feeling they are alone in their
struggle or life situation.”

Wellman och Gulia menar att det är möjligt att finna sociala resurser på internet,
människor kan enligt deras studier finna nästan all sorts stöd på nätet. De beskriver att
även när grupper på internet inte är tänkta att vara stödjande så tenderar de ändå att bli
det. Människor söker inte bara information utan också följeslagare, socialt stöd och
känslor av att höra hemma. Allt sådant stöd är lätt att ge ifrån någon dator, det behöver
inte stora investeringar i tid eller pengar.178 EFECW kan antagligen ge medlemmar en
känsla av att höra hemma, eftersom deras relationer bygger mycket på sammanhållning.
Följeslagare kan medlemmarna få i varandra eftersom relationer i nätverk ofta är
varaktiga. Respondenterna har varit medlemmar i många år och har kanske följt
medlemmar i nätverket varandra genom åren och utvecklats tillsammans med dem, både
på internet och utanför. Både på nätet och utanför är svaga band mer lämpade att länka
människor med olika sociala bakgrund och sociala grupper. Studier visar att människor
online kan få lättare stöd just genom att de har kontakt med människor ifrån andra
sociala karaktäristisk och med andra erfarenheter.179 Detta skulle i såfall även gälla
nätverkets medlemmar och möjligheten till att få stöd via EFECW skulle vara mycket

                                                
176 Wellman, Barry och Gulia, Milena 1999, s. 182.
177 van Dijk, Jan 1999 s. 186.
178 Wellman, Barry och Gulia, Milena 1999, s. 171-174
179 Ibid., s. 176.



47

stort. EFECW erbjuder antagligen många möjligheter att få stöd utifrån olika
erfarenheter, eller baserade på gemensamma.

4.3 Identiteter i nätverket

Först i detta avsnitt avser jag att studera närmare vilka roller och identiteter som kan
finnas och utvecklas i EFECW, för att få svar på vilka identiteter det är som skapas. Sist
i stycket kommer jag att undersöka djupare hur nätverket kan vara identitetskapande för
medlemmarna.

4.3.1 Att vara en ekumenisk, europeisk och kvinna

Det är utifrån flera gemensamma grunder respondenterna kommer samman i nätverket
och skapar inkludering, exkludering och utbyte. Medlemmarna är kvinnor, kristna,
ekumeniska och europeiska. Respondenterna hade flera olika perspektiv på frågan vad
det betyder att vara ekumenisk och kvinna. En respondent svarar inte på frågan.

Jane: ”It means as a woman to grow in faith through experience of other people's
christian doctrine/culture.”

Maria: ”It means to be open to new and different ideas, ways of living and beleiving.”

Helena: ”Ecumenical does not mean to leave your church or confession. It rather means
to work together with Christian women on the common basis of our theologies and
dogmas. What we share, the undertanding of the Trinitarian God and the Person of Jesus
as human and divine are already enough to give hands. We believe that main issues of
our everyday lives will be better faced if all Christian women unite our efforts.To be a
woman today means to have a voice concerning the problems of our times: peace and
justice, theology and spirituality, ecology bioethics, leadership training.”

Anja: ”I have never believed in inequality anywhere. Anyone who believes in Christas
her/his personal Savior is equal, man or woman. Nobody in this world knows the whole
truth and dogma about Christianity or anything else. Therefore we are all in a similar
small place at the feet of God, no matter how big one's church is.”

Eva: ”Very interesting combination, the questions are same all over the Europe, only the
focus
might be different in different countries.”

Vad det var att vara ekumenisk definierades mycket utifrån att vara kristen. Många kan
säkert vara för ett enande av kyrkorna även som icke-kristen, men innebörden i att vara
ekumenisk kan sägas vila på kristen grund. Att vara kristen inkluderas i att vara
ekumenisk, även om inte alla kristna är ekumeniska. Anja skriver att utifrån tron på
Kristus är alla lika. Ekumenik handlade om gemenskap, att intressera sig för andra och
att vara öppen mot nya och annorlunda sätt att leva och tro. Det var också att ha en
grund tillsammans av gemensamma teologi och dogmer, att dela förståelsen av Gud och
att växa i sin tro med andra. Epting beskriver att vara ekumenisk på webbsidan:
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The challenges of our time, wich no longer allow us to attend to
our own lives as priviliged men an women living in Europe, but
call upon us to live in solidarity with women and men of other
cultures, races and continents, are forcing us to question the
essentials of our inherited faith. In this we find ecumenism,
coexistence before God and with our fellow human beings, and
receive healing powers in our broken world.180

EFECW verkar se ekumenik som ett förhållningssätt till omvärlden, att vara ekumenisk
är något man gör, ett handlande. Det är således ingen roll utan en process att vara
ekumenisk, en process som kan vara identitetskapande.

Helena beskrev att vara kvinna innebar att ha en röst rörande problemen i vår tid. När
EFECW bildades kom man samman för att diskutera hur man som kvinna begränsades i
sitt liv. I nätverkets historik står det att kvinnor hade blivit hindrade i sin utveckling av
sitt jag. Att vara en kvinna har alltså betytt för nätverkets medlemmar att de inte haft
möjlighet att starta en process, ett identitetskapande, eftersom det fanns hinder av fasta
strukturer för dem. De har alltså varit fast i roller, som de kanske inte har definierat
själva. I uttalandet ifrån den senaste generalförsamlingen gav man uttryck för kvinnors
önskan att få bestämma sina egna roller. Utifrån Castells teorier om roller och identitet
kan man säga att de uttrycker en längtan efter att skapa sin egen identitet då roller är
något som läggs på av andra.181 Man kan således inte skapa sig en egen roll, kanske bara
acceptera eller göra motstånd mot roller som läggs på av andra. Den bild av nätverket
som framkommer på webbsidan förmedlar en syn på identitet som något föränderligt
och autentiskt. Identitet framställs som en process eftersom de upplever sig ha blivit
hindrade i sin utveckling. Samtidigt vill de söka efter sitt eget jag, det autentiska i
personligheten. Således verkar nätverket som det framgår på webbsidan ha ett
identitetsbegrepp som påminner om Ljungs.182 Att nätverket är medvetet om sin
identitetskapande potential då en gemensam identitet nämns flera gånger bland målen
tyder också på att de har reflekterat över begreppet identitet.

Nätverkets kvinnor kommer också samman på en grund att de är europeiska. På
webbsidan verkar att vara Europeisk mest handla om den geografiska aspekten. För
nätverkets kvinnor verkar att vara europeisk inte handla om vare sig roll eller identitet.
Ordet europeisk eller Europa finns inte alls med i nätverkets övergripande mål. I andra
mål och i uttalandet ifrån generalförsamlingen talas det om Europa som något som man
vill omforma och ena. Man vill verka i Europa, inte definieras som europeisk. Att vara
europeisk verkar inte vara en process där ett kulturellt attribut får prioritet framför andra
källor till mening. Castells beskriver också att identiteter är tveksamma till en europeisk
identitet.

4.3.2. Olika identitetsformer

Nedan skall jag diskutera Castells olika typer och former av identiteter samt sociala
rörelser som kan påverka identiteter i nätverket.

                                                
180 Ibid.
181 Castells, Manuel 1998, s. 20.
182 Se avsnittet Begreppsdefinitioner
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4.3.2.1 Den legitimerande identiteten

Identiteter är en källa till mening för aktörerna själva, hävdar Castells. Identiteter
organiserar meningen, medan roller vi har definierar enligt normer och institutioner i
samhället. Om identiteter kan härstamma ifrån institutioner blir de identiteter när sociala
aktörer internaliserar dem. 183 Castells blir litet oklar när han sedan presenterar den
legitimerande identiteten som införd av dominerande institutioner. Bättre hade då varit
att kalla det legitimerande roller.

Nätverkets medlemmar kan sägas ha en legitimerad identitet (läs roll) ifrån flera olika
håll. Den legitimerade identitet som hänger ihop med patriarkatet skall jag diskutera
mer ingående nedan. Kyrkan bygger på traditioner där människor förväntas vara på ett
speciellt sätt. Olika kyrkor kan ha infört legitimerade identiteter där medlemmarna
förväntas att leva och tro på ett bestämt sätt och där olika samfund förväntas leva
åtskilda. En katolik väntas delta i andra ritualer och ha vissa trosuppfattningar som
skiljer denne ifrån exempelvis en protestant. Personens upplevelser av sig själv som
katolik grundar sig i roller och normer i den katolska kyrkan. Helena skriver att
ekumenik inte behöver betyda att man tar bort det säregna i den egna traditionen.
Samtidigt handlar också ekumenik om ett nedbrytande av de institutioner och strukturer
av olikheter som präglar de olika kyrkorna. Detta kan leda till att det säregna bryts ner
eller beblandas med andra traditioner, vilket kan vara motsägelsefullt. Att vara
ekumenisk handlar om att inte låta det säregna i den egna traditionen vara överordnat i
mötet med andra. Som ekumenisk låter man inte den legitimerande identiteten införd av
något samfund vara överordnad, och heller inte rädslan över att förlora de egna
traditionerna. Göranzon skriver att på allt fler platser öppnar man sig för varandras
traditioner och många gudstjänster får vad han kallar en allkristen prägel.184 Hasselberg
skriver att uppkomsten av nätverkssamhället inneburit en nedmontering av
institutioner.185 Den ekumeniska rörelsen kan sägas bidraga till en nedmontering av
vissa av kyrkans institutioner.

En ny institution som uppstått i Europa är den Europeiska Unionen, Castells kallar den
ett nytt institutionellt system.186  Denna nya institution kan också sträva efter att införa
en legitimerad identitet på medborgarna, en europeisk identitet. Castells menar att
Europas människor är kluvna förhållandet till EU. Detta menar Castells kan leda till
främlingsfientlighet.187 Således verkar det inte finnas något intresse av Europas invånare
att anamma den europeiska identiteten. Nätverket säger sig sträva efter att skapa en
gemensam identitet för ekumeniska kvinnor i Europa. Detta grundar sig antagligen inte i
en längtan efter en europeisk identitet utan efter en identitet främst som kvinna och
ekumenisk, men på basis av att medlemmarna bor i samma världsdel och upplever att de
har ett ansvar för denna. Den europeiska identiteten skulle i så fall kunna byggas på ett
gemensamt motstånd och arbetet mot ett gemensamt mål för att förändra Europa. Detta
skall diskuteras vidare nedan. Någon uttalad strävan efter att motarbeta EU finner jag
inte inom EFECW.

                                                
183 Castells, Manuel 1998, s. 22.
184 Göranzon, Gunnar 1994, s. 16.
185 Hasselberg, Ylva 2002, s. 117.
186 Castells 2000, Millenniets slut, s. 351f.
187 Ibid., s. 370.
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4.3.2.2 Motståndsidentiteten

Eftersom EFECW består av kvinnor som kommer samman kollektivt och bygger ett
motstånd skapar de en motståndsidentitet. I enkäterna ställdes frågor till respondenterna
om vilket motstånd de rekogniserade för nätverkets arbete.

Anna: ”It isn’t any resistance really. It can be lack of interest or that they think it is a
little amusing with an womens organisation. Overlooking.”

Maria. ”For some women is difficult to understand the neccesity of such fora and they
are not open to collaborate.”

Vera: ”secular world”

Helena: ”In ... the Orthodox church, a State Church belong 97% of the population.
There are 2% catholics and O,2% Protestants. The Orthodox and Evangelical churches
are founder members of the World Council of Churches. They sit on the same table
outside …but not IN THE COUNTRY. Lack of communication of the leaderships in the
country makes the communication of women also very difficult.”188

Sara: ”We are all at different levels in our awareness - some are more involved in the
feminist movement than others - therefore we have to listen to each other to ensure hurts
are not caused by misunderstandings or where we are in our life's and faith journey.
Also the different languages and interpretation can cause misunderstanding - But the
bonuses far outway any difficulties that arise and there is always a solution”

Anja: ”All kinds of underestimation, even hating women, battle to keep women out”

Motståndet mot det patriarkala samhället kommer att analyseras längre ner under
Castells typologi över feministiska rörelser.

Missförstånd var ett av de hinder som flera av respondenterna nämnde. Brist på enhet
står likaså i vägen för arbetet mot enhet. Helena beskriver motsättningarna som finns
inom olika kyrkor i landet och i dess ledarskap vilket leder till att kommunikationen
mellan kvinnorna blir svårare. Vera beskriver att den sekulariserade världen är
motståndare. På samma sätt som patriakatet står i opposition till kvinnorörelsen så kan
den sekulariserade världen vara motståndare till den kristna.

Nätverket hade kunnat samla sina resurser bara på att försöka förändra den exkludering
som kvinnor möter inom kyrkan men man försöker även förändra världen runt omkring.
Genom sin existens påverkar EFECW kanske ändå strukturerna inom kyrkan. Ljung
menar att kvinnliga nätverk har en politisk betydelse bara i det faktum att de existerar i
det antal de gör, att kvinnor samlas kan verka stötande på maktens män. De kan verka
på ett underminerande sätt, men det behövs flera olika metoder för att förändra
samhället.189

                                                
188 Jag utelämnar namnet på landet på grund av anonymiseringen.
189 Ljung, Margareta 1995, s. 385
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EFECW skapar sitt motverkande ställningstagande också på tendenser de uppfattar i
Europa. På generalförsamlingen noterar man att Europa genomgår stora ekonomiska,
sociala och andliga förändringar och att forumet bör vara uppmärksamt på detta. En
tendens nätverket är uppmärksam på är den högerextrema rörelsen i Europa. Castells
menar att i en tid med försvagning av demokratin hävdar medborgarna sin nation. 190 Ett
av huvudmålen vid starten var att bryta ner ideologiska murar nätverket såg i Europa,
man ville i sina program motarbeta kulturella och historiska hinder mellan Öst - och
Västeuropa, bland annat genom TEAMS. Motståndsidentiteten bygger på en kollektiv
opposition mot ett annars outhärdligt förtryck på basis av identiteter som är klart
definierade av till exempel historia. Detta gör det lättare att fästa motståndet på något.191

Skillnader mellan öst och Västeuropa är definierade på grund av historia och bygger på
förtryck och ekonomiska orättvisor.

Castells menar att motståndsidentiteten behöver utvecklas till en projektidentitet för att
undvika en utveckling mot fundamentalism. 192 Religiös fundamentalism är en stark
identitetskälla idag. Med fundamentalism menar han en ”konstruktion av en kollektiv
identitet genom att det individuella beteendet och samhällets institutioner identifieras
med normer som härletts från Guds lag, tolkad av en otvetydig auktoritet som förmedlar
mellan Gud och människorna.”193 EFECW som nätverk bygger på kristna värderingar.
Någon auktoritet i hur tron skall tolkas skulle antagligen inte kunna existera i ett
ekumeniskt nätverk. I historiken skriver Epting att det finns olika ståndpunkter vad
gäller teologiska, sociala och politiska frågor och därför är utbytet viktigt. I riktlinjerna
ifrån generalförsamlingen uppmärksammar nätverket fenomenet fundamentalism: ”This
experience enables us to become agents of positive religious education in transmitting
love, peace and reconciliation in the face of fundamentalists”.194 Mycket i
respondenternas svar tyder också på en öppenhet vad gäller trosfrågor:

Jane: ”It means [att vara ekumenisk; min anm.] to grow in faith through experience of
other people´s christian doctrine/culture.”

Maria: ”It means to be open to new and different ideas, ways of living and beleiving.”

Sara: ”it means that I respect women of other faith denominations, I accept their
background,and life.”

Anja: ”I have never believed in inequality anywhere. Anyone who believes in Christ as
her/his personal Savior is equal, man or woman. Nobody in this world knows the whole
truth and dogma about Christianity or anything else. Therefore we are all in a similar
small place at the feet of God, no matter how big one's church is.”

Respondenternas svar handlar inte bara om att behålla sin egen uppfattning och vara
öppen för andras, utan också att låta sig påverkas till att växa i sin egen tro. Nätverkets
öppenhet gäller inte bara andra kristna utan också andra religioner som framgår i
riktlinjerna från generalförsamlingen. S A Engdahl skriver: ”Ekumenikens återkomst

                                                
190 Castells, Manuel 2000. Millenniets slut , s. 371.
191 Castells, Manuel 1998, s. 23.
192 Ibid., s. 21ff.
193 Ibid., s. 26f.
194 EFECW 2003, 6th Assembly final message.
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har att göra med det ekumeniska utrymmet. En ny frihet att presentera den egna
traditionen och visa stor öppenhet mot de andra har inträtt.”195

4.3.2.3 Projektidentiteten

Medan projektidentiteten under moderniteten konstituerades utifrån det civila samhället
så växer den i nätverkssamhället ur ett kollektivt motstånd.196 Jag finner att kvinnorna
inom EFECW skapar projektidentiteter i gemenskap med varandra, och i gemensamt
arbete mot sina mål. De omdefenierar tillsammans sina positioner i samhället och i
kyrkan och eftersträvar en omvandling av själva samhällsstrukturen som de tycker är fel
som diskuterades i avsnittet ovan. Här ligger vad Castells menar potentialen till verklig
förändring. EFECW har en rad projekt som syftar till att omvandla samhällsstrukturen,
som ledarskapsutveckling för kvinnor och arbete mot handel med kvinnor. Utifrån vilka
mål som finns i nätverket kan projektidentiteten studeras.

På frågan vad respondenterna ansåg vara nätverkets mål svarade de enligt följande:

Jane:  ”Our aim is to create a Forum enabling European Christian women:to find a
common identity, to deepen their Christian understanding to work for the unity of the
church and of humankind, and to further initiatives for the development of justice and
peace.”

Maria:  ”To bring together women from different christian traditions in order to
overcome misunderstandings and live peacefully at local level.”

Vera: ”Unity, help, understanding.”

Helena: ”Forum's aims are to make European Christian women able to create a common
identity, to improve their understanding of one another, to work for the unity of the
church and humanity and take initiatives for 'justice, peace and the integrity of
creation.”

Sara: ”To create a Forum enabling Christian women to find a common identity, to
deepen our Christian understanding. To work for the unity of the church and of
humankind. To further initiatives for the developmen of women and justice and peace.”

Anja: ”To strengthen bond between women as believers in Jesus and to help out of
oppression. My dream is that men would see women as allies instead of
enemies.”

Eva: ”To encourage women in their countries, churches, questions, to find out solutions
together. Network is very good way to recognice that you are not alone with your
issues.”

De mål som rör arbetet mot patriarkatet kommer att analyseras längre ner. Två typer av
mål gick att utskilja i respondenternas svar på vad de ansåg vara nätverkets mål. Dels

                                                
195 Engdahl, Hans S A 1999, s. 13.
196 Ibid., s. 25.
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mer allmängiltiga mål som delas av de flesta människor, och dels mål som är mer
typiska för EFECW. De stora mer utopiska målen handlar om fred och enhet, fyra av
respondenterna nämner detta som några av nätverkets mål. Tre nämner rättvisa. Att leva
fredligt, enhet av mänskligheten, rättvisa, okränkbarhet av skapelsen, är förmodligen
något som de flesta sociala rörelser och kanske även den största delen av världens
befolkning vill ha som målsättning. Kanske behövs det en utgångspunkt i dessa större
mer utopiska mål för att formulera de mindre konkreta. Tre respondenter nämner att
skapa en gemensam identitet som mål. Åtta nämner kvinnor, sammanförandet av
kvinnor. Fyra respondenter skriver om att överkomma missförstånd eller skapa
förståelse. Också på de mål som beskrivs på webbsidan finns mer teoretiska mål och
mer praktiska. Fem av de sex övergripande målen på webbsidan har med ordet kvinnor.
Ett av dem har med ordet ekumenisk, vilket kanske säger något om nätverkets
prioriteringar.

De ekumeniska målen som beskrivs på webbsidan och av respondenterna handlar om
stora begrepp som enhet och förståelse. Enheten gäller både kyrkan och världen.
Ekumenik är ju just att verka för kyrkornas synliga enhet. S A Engdahl skriver att
ekumenik också kan vara omtanken om Guds hela skapelse:

Kort sagt har utvecklingen gått från att betona samhällsfrågor till
att också ta in skapelsen i dess helhet. Skapelsens integritet
måste hävdas av kyrkan. Miljön och ansvaret för den är ett
exempel. 197

Sådana mål finns också inom EFECW, man vill värna om skapelsen och upprätthålla en
dialog om aktuella ekologiska frågor som klimatförändringar och genteknik. Vid
generalförsamlingen uttalade man sitt stöd för FNs miljökonferens.

Om det skulle kunna skapas en europeisk identitet skulle denna vara en projektidentitet,
menar Castells. Detta kan ske om samma sociala världen och mål delas av många
människor i Europa. Sådana mål kan till exempel vara engagemang för mänskliga
rättigheter, ekologiska frågor, försvar av världsfärdsstaten och den sociala
solidariteten. 198

Jane: ”I have a 'heart for Europe' i.e. I want to focus my Christian service on working
with people in other parts of Europe. This sounds a bit pious [sic!] but its through
knowing christians in Eastern part of Germany for 40 years that I have grown in my
own faith and wanted to encourage others to get to know christians in other parts of
Europe.”

Som framkom ovan är många av målen hos EFECW sådana som man kan anta finns hos
en majoritet av Europas befolkning. EFECWs mål gällande Europa handlar mycket av
förståelse mellan öst och väst samt att stödja minoriteterna i Europa. Jane beskriver ett
sådant  engagemang i sitt svar ovan. Castells menar att dessa gemensamma värden och
mål som många redan nu delar skulle kräva stora förändringar: ”Det finns embryon till
en europeisk identitet. Det är nog först om dessa embryon finner politiskt uttryck som
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198 Castells 2000, Millenniets slut, s. 377.
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den europeiska enhetsprocessen slutligen kan fullbordas.”199 I EFECW arbetar man
aktivt för sådana mål och värderingar och kan därmed sägas ge dem ett politiskt uttryck.

4.3.3 Identitetsskapande processer

Ljung menar att identitet inte är något statiskt utan relationellt och bör studeras i en
social och historisk kontext. Identitesbildning sker i ett ständigt samspel med närstående
personer, människor vi möter och processer i kulturen och samhällsstrukturen. 200

Castells menar att individer och grupper bearbetar byggstenar som till exempel historia
och kollektiva minnen och arrangerar dess mening i enlighet med de kulturella projekt
som kommer ifrån deras sociala struktur.201 Medlemmarna i EFECW påverkas alltså i
sitt identitetsbyggande av samspelet med varandra, men också av de processer de möter
inom kyrka och samhälle. Sådana processer i samhället kan vara kvinnorörelsen, den
feministiska rörelsen och den ekumeniska rörelsen. EFECWs relation till dem skall
diskuterats mer ingående nedan.

4.3.3.1 Kvinnorörelsen

Castells menar att kvinnorörelsen och feminismen trots allt är gamla, men det är först
under de senaste 25 åren som det har skett ett kvinnligt massuppror mot männens
förtryck. Effekterna av kvinnorörelsen når samhällets rötter, menar han. 202

Mångfaldigheten i kvinnliga nätverk är historisk unik och den måste betraktas utifrån
den samhälleliga utvecklingen i vår tid, menar Ljung. Mötet med patriarkala strukturer i
samhället har fått kvinnor att reflektera över kvinnors situation, och ett ökat behov har
uppstått i att söka andra kvinnor.203 Det var också en reflektion över kvinnors
gemensamma situation som var central när kvinnofrågorna i mitten på sjuttiotalet fördes
upp inom kyrkan. Vid denna tid började kvinnorörelsen i stort fokusera på det kulturella
arv som tryckts ner och osynliggjorts av patriakatet till förmån för mannens värderingar
och språk.204 En längtan efter att synliggöra kvinnors kultur och språk finns i de mål
som formulerades vid EFECWs start. Epting skriver att kyrkor och samhällen länge
hade upprätthållit strukturer som hade varit ett hinder för kvinnor uttryck, och att
EFECW ansåg att det var dags att ändra på detta.

Sreberny menar att kännetecknade för dagens kvinnorörelse är att det finns en lätthet i
kommunikationen men det finns också ökade kontroverser kring dess prioriteringar och
tävling om resurser.205 Dagens kvinnorörelse byggs kring principer om att förbättra
konditionen för kvinnors liv. Samtida nätverk har mobiliserat effektivt kring till
exempel att arbeta mot kvinnovåld.206 Ett nätverk som EFECW arbetar på väldigt
många områden och på olika nivåer. Naturligtvis måste det i nätverket finnas olika
åsikter om vad som borde ha överordnad prioritet. Fördelen med att arbeta på många
fält samtidigt är att nätverkets medlemmar kan engagera sig i vad som intresserar dem
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201 Castells, Manuel 1998, s. 21.
202 Castells, Manuel 1998, s. 148.
203 Ljung, Margareta 1995 s. 21-27.
204 Ibid., s. 30.
205 Sperling, Valerie Marx Ferree, Myra och Risman, Barbara 2001, s.1179.
206 Ibid., s. 1155ff
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mest och därför borde kontroverser om prioriteringar inom EFECW vara begränsade.
Vilka program och enskilda medlemmar som skall få ekonomiskt bidrag kan dock vara
komplicerade frågor. Uppkomsten och utvecklingen inom EFECW kan alltså sägas följa
den inom kvinnorörelsen i stort.

4.3.3.2 Den feministiska rörelsen

Kärnan i feminismen menar Castells är en omvandling av kvinnans identitet och försvar
av hennes rättigheter. EFECW verkar ha samma värderingar fast de inte kallar sig öppet
feministiska. Nätverket kallar sig inte öppet feministiskt på hemsidan även om man
säger sig arbeta för en feministisk teologi. En respondent antyder att det finns olika
grader av feministisk medvetenhet i nätverket, något som kan vara ett faktum för många
kvinnorörelser. Sperling, Marx Ferree och Risman menar att feminism är en mycket
omstridd term i dagens transnationella kvinnliga nätverk. De definierar feminism som
en delad förbindelse att utmana könshierakin och som finns i nätverk som mobiliserar
kring speciella frågor. De menar att vare sig nätverken anammar ”the feminism label”
eller inte, så är det feministisk handling när nätverket utmanar könshierakin och
kvinnors sociala status.207 EFECW kan sägas vara en del i den feministiska rörelsen
eftersom de ägnar sig åt ifrågasättande av kön och kvinnors situation i samhället.

I sin typologi över feministiska rörelser väljer Castells att skilja rörelserna åt genom att
definiera vilka mål de har och vad som är dess huvudsakliga motståndare. Målen i
EFECW visar både på praktiskt arbete som att stödja kvinnor i deras arbete och att
arbeta opinionsbildande för att försöka föra könsfrågor på dagordningen.

EFECW kan sägas passa in på flera av de feministiska rörelser Castells tar upp i sin
typologi. I grunden kan man hävda att de utgår ifrån samma sak : kvinnors lika
rättigheter. Detta är något Castells menar är utgångspunkt för all feminism. Castells
menar att kvinnor ofta blandar de feministiska typerna och att de skall ses som en
introduktion till de feministiska rörelsernas mångfald. Kvinnor blandar teorier,
motståndare och mål i sin egen kamp.208

I den feministiska rörelsen som stödjer sig på kvinnors rättigheter så är målet lika
rättigheter och motståndaren den patriarkala staten. Epting skriver att man arbetade för
kvinnors lika värde. Flera av kvinnorna påverkar att alla är lika, och lika inför Gud. Jag
tycker att det är tydligt att EFECW kämpar för människors lika rättigheter. Anna
upplever att motståndet för EFECW är detsamma som möter kvinnor överallt i
samhället, vilket jag tolkar som att det är det patriarkala samhället hon syftar på. Ester
skriver att hon inte upplever något motstånd men beskriver i följande mening reaktioner
som likgiltighet och överseende. Alla dessa yttringar kan tolkas som sådana som
patriarkatet använder sig av för att isolera och nedvärdera kvinnor, man vill inte ta dem
på allvar. Det borde ju vara ett motstånd att bli bemött med likgiltighet i sitt arbete, och
att människor tycker att det är roande när man arbetar mot förtryck och enande av
mänskligheten. Anja beskriver både nedvärdering av kvinnor, kvinnohat och kamp för
att hålla kvinnor ute som motstånd i nätverkets arbete. Också det motståndet hör hemma
i patriarkatet.
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Hos den kulturella feminismen är motståndaren de patriarkala institutionerna och
värderingarna. Respondenterna upplever sig inte har fått sina röster hörda inom kyrkan.
Epting skriver att kyrkor och samhällen har upprätthållit hinder för kvinnors
självuttryck i århundraden. Det patriarkala samhället inför roller för kvinnor för att öka
makten över dem. Institutioner som kyrkan reproducerar föreställningar om kvinnans
identitet och för dem vidare med hjälp av institutionen. Kvinnor har sedan skapat sin
mening och därmed sin legitimerande identitet om de har godtagit rollen och försökt
leva efter den. Idag vågar antagligen kvinnor ifrågasätta sina tilldelade roller alltmer.
Inom kyrkan kan detta skönjas bland annat i debatten om kvinnliga präster och kring
homosexuella. Som svar på frågan om nätverket har påverkat hur hon hanterar
situationer i sitt liv skriver Helena:

”Here are impacts in our lives when we try to find a place in social life, church life etc,
different from the traditional one formulated by men. For me, we have to make others
understand us and not struggle against them.”

Den patriarkala familjen är en institution som också kan vara en motståndare för
nätverkets kvinnor. Epting beskriver hur kvinnorna inom nätverket opponerade sig mot
att bara bli bekräftade som mödrar. Hon menar att bilden av kvinnan som enbart moder
var tacksam vid vissa tider vid ekonomisk tillbakagång. Även Ljung menar att när det
blir konkurrens om arbetstillfällen så ges det legitimitet åt sådana riktningar som vill att
kvinnan skall tillbaka till hemmen. 209 I förlängningen utgör kvinnors revolt mot sina
villkor och utträde på arbetsmarknaden ett ifrågasättande av den patriarkala
kärnfamiljen. Castells beskriver att en faktor som satt den patriarkala familjen i kris är
just att kvinnor har fått större självständighet när det gäller modersrollen. 210

Hos den kulturella feminismen är målet att bygga alternativa kvinnliga institutioner i
samhället eller kvinnogemenskaper. Man vill återuppbygga sin identitet bland annat
med att skapa egna grupper och ibland att helt skilja sig ifrån mansdominerade
institutioner. Det tycks inte finnas någon vilja att skapa en kvinnlig institution bland
respondenterna, i det här fallet hade kanske en sådan utgjorts av en kvinnlig kyrka.
Däremot finns viljan att skapa en kvinnogemenskap, nätverket existerar på basis av att
det finns ett behov för ett eget rum för kvinnor inom kyrkan. Kvinnorna i nätverket
väljer att inte överge kyrkan utan istället konstruera sina egna identiteter och sin egen
mening inom den. De tar gamla roller och omvandlar dem till något nytt och skakar
därmed den manliga dominansen. Inom ramen för kyrkan så knyter kvinnor band och
börjar leta i sin egen historia, göra kvinnor i historien tydliga, som till exempel ett
synliggörande av Jesus kvinnliga lärjungar och i att skapa ”kvinnliga” bilder och
metaforer kring Gud. Feministteologin strävar efter att omforma språket eftersom det
traditionellt har varit exkluderande.211 Istället för att skilja sig ifrån den
mansdominerade kyrkan har medlemmarna valt att stanna och försöka förändra
kvinnosynen inom institutionen. Epting beskriver ju att nätverkets kvinnor upptäckte att
kvinnor inom kyrkan hade burit kyrkorna historiskt utan att det egentligen märktes. Den
kulturella autonomin vill man bygga genom värderingar som till exempel icke-våld.
EFECW bygger på ickevåld, enhet och förståelse. Sådana värderingar kan leda fram till
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en ny kvinnoidentitet menar Castells som kan framkalla en kulturell omvandling i hela
samhället.212

Även om EFECW kanske inte till stor del består av exploaterade och extremt utsatta
kvinnor som utgör praktisk feminism, så arbetar man för dem genom olika projekt mot
till exempel handel med kvinnor. Genom att utbilda gör man kvinnorna mindre utsatta
och förhoppningsvis också ekonomiskt starkare. Därför delar EFECW det som är
typiskt för praktisk feminism, motståndaren blir patriarkal kapitalism och målet
överlevnad och värdighet för kvinnorna.

Några inslag av den lesbiska feminismen går inte att skönja i EFECW, även om dess
medlemmar kanske på andra håll är medlemmar i sådana rörelser. Medlemmars
sexualitet är inte tänkt att vara i fokus.

Hos den essentialistiska feminismen vill man hävda kvinnors särart ifrån mannen och
hennes överlägsenhet som livsform. Detta är inte något som är tydligt i EFECW. Säkert
finns det medlemmar som tycker att kvinnor har en specifik karaktär till skillnad ifrån
mannen. Epting skriver dock att nätverket arbetar för att tidigare definierade roller för
män och kvinnor skulle försvinna och att det istället skulle uppstå ett partnerskap. Ingen
av respondenterna ger utslag för att vilja hävda att kvinnor är bättre än mannen.

I den specifika kvinnliga identiteten är identiteten självdefinierad. Ofta använder man
sig av etnicitet i denna typ som till exempel att kalla sig mexikansk-amerikansk
feminist. Man skulle kanske kunna tänka sig att EFECWs medlemmar definierar sig en
specifik identitet som europeisk -ekumenisk- kvinna, eller kristen feminist. Det är ju
dock svårt att veta vilka kulturella attribut som har överordnad betydelse i
medlemmarnas liv, vilket som är den primära identiteten.

Castells förbiser vad man skulle kunna kalla den religiösa feminismen i sin typologi. I
en sådan är målen kanske kvinnors delaktighet inom kyrkans alla områden, en
bekräftelse av kvinnan som Guds avbild och ett språk om Gud som inte bara bygger på
manliga beskrivningar. Om man utgår ifrån mina respondenters svar så verkar det
grundläggande målet för nätverket vara enhet. Motståndare i den religiösa feminismen
är de krafter som motarbetar kvinnors inträde och delaktighet i kyrkan och de religiösa
grupper som på grund av sin övertygelse motsätter sig hela den kvinnliga frigörelsen i
samhället.

Castells förbiser även motstånd ifrån andra kvinnor i sin teori över feminismen. Detta
torde vara något de flesta feministiska rörelser stöter på. Maria skriver att en del kvinnor
inte förstår nödvändigheten av nätverket och att de är ovilliga att samarbeta, och Sara
menar att en svårighet är att alla är på olika nivåer i sitt feministiska medvetande och på
sin trosresa vilket kan orsaka missförstånd och skada. Epting beskriver att ett tidigt mål
i rörelsen var att uppväcka kvinnor till större medvetenhet och ansvar inom kyrkan.
Nätverket stötte på motstånd både i relationer och i arbetslivet, samt hos kvinnor som
var ute efter makt.

                                                
212 Castells, Manuel  1998, s. 207.
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 4.3.3.3 Den ekumeniska rörelsen

Den moderna ekumeniska rörelsen startade 1910 i Edinburg och har sedan ökat stort
under 1900-talet.213 Ifrån att i början har varit för manliga vita har den i takt med resten
av samhällsutvecklingen vidgas globalt och innefattar båda könen. Globaliseringen gör
att olika trostraditioner möts och man är öppen för andra synsätt.214 EFECW kan sägas
vara en kristen rörelse som är ett uttryck för sin tid. En utveckling har på senare år skett
inom de kyrkliga organisationerna att inte bara betona samhällsfrågor utan att engagera
sig i hela skapelsen. Kyrkorna idag arbetar mer för en försoningsteologi som hjälper
kyrkorna att bearbeta våldsfrågor, både strukturella och personliga. S A Engdahl menar
att ett stort fält för kyrkorna idag är att hävda de mänskliga rättigheterna då ett nytt
utanförskap börjat växa fram. 215

Alla dessa kännetecken på den samtida ekumeniska rörelsen kan sägas passa in på
EFECW. Båda rörelserna beskrivna ovan kan påverka EFECWs medlemmar i sitt
identitetskapande.

4.3.4. Nätverket som källa till mening

Det kan vara svårt att veta i vilken grad nätverket är identitetskapande, vad som är den
primära identiteten varierar säkert i hög grad från medlem till medlem och många
faktorer spelar naturligtvis in som till exempel etnicitet eller kulturell och social
bakgrund. En vink om nätverkets betydelse i respondentens liv kan vara hur mycket
denne är aktiv. Respondenterna, varav en deltidsanställd och en deltagare i
koordinationskommittén, hade frekvent kontakt med nätverket som diskuterades
tidigare. Eftersom de väljer att lägga sin tid på nätverket borde det ju vara relevant del
av deras liv. På frågan hur viktigt nätverket var och hur det skapade mening i deras liv
svarade respondenterna enligt följande:

Maria: ”My participation is very important to me. My dream and vision for unity among
different christian denomination becomes true through our meetings, dialogue and our
mutual understanding.”

Vera: ”Sometimes it is very tiresome to be in this list, to read all the mails, I have
deleted quite a many. On the other hand I have found many soul-mates, and can be in a
quite close contact with them.”

Eva: ”It is important to know to belong to a larger women's ecumenical group.”

Helena:  ”I found out that questions I had about myself as a woman were crucial in
different perhaps way [sic!] to women all over Europe. To find our place in our world is
not to become men but to bring forward our own feminine way of knowing, as a new
perspective to speak of God, human beings, other beings, earth and cosmos. Solidarity
among christian women, communication and diskussion on these issues can help us
move on.”

                                                
213 Kinnamon, Michael och Cope, Brian 1997, s. 3-8.
214 Göranzon, Gunnar 1994, s. 12-16.
215 Engdahl, Håkan SA 1999, s. 14.
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Ester: ”It gives me self-esteem, a feeling of importance. It shows that we are strong
together and it is easier to stand up for your opinion. It is important to feel and
experience belonging.”

Kontentan av svaren ovan är att nätverket verkar betyda mycket för medlemmarna.
Mina respondenter är kanske också mer involverade än andra medlemmar och därför är
kanske nätverket ännu mer betydelsebärande i deras liv. Yttranden som att få en känsla
av att betyda något, att kunna förverkliga sin dröm och att ha träffat själsfränder är
mycket starka ord kring vilken mening nätverket fyller. Nätverket har således stor
potential att vara identitetskapande i respondenternas liv.

När kvinnors deltagande i samhället kräver en identifikation med värden grundade i
manligas erfarenheter kan de i kvinnliga nätverken skapa vad Ljung kallar en
motidentifikation, ett förstärkande av sin egen könsidentiteten. 216 EFECWs medlemmar
möter sådana värden både i kyrkan och i samhället i stort. De skapar en gemenskap som
kvinnor eftersom de har märkt att de har blivit nedvärderade och inte har fått samma
förutsättningar. Helena beskriver att hon i och med sitt medlemskap i nätverket har
upptäckt att frågor som hon hade kring sig själv som kvinna var centrala också för andra
kvinnor över hela Europa. Hon talar om att finna sin plats i världen och att ta fram ett
feminint språk och sätt att tänka, snarare än att ”bli män”. Hon har alltså upplevt
behovet av ett annat språk både när det gäller att tala om Gud och hela kosmos. Detta
språk verkar hon uppleva som viktigt för att hon skall hitta sin plats i världen.

Det finns överlag en oerhörd glädje att med sitt gryende, nya
eller redan klart utvecklade medvetande möta likasinnade. Inte
sällan uttrycks att man har haft en otålighet att få träffa andra
kvinnor att dela ”det nya” med. I många fall har insikt väckts
vad gäller den egna identiteten. 217

Vad Ljung skriver ovan blir tydligt inom nätverket, respondenterna uttrycker att
nätverket betyder mycket och att det är ett forum där de kan diskutera frågor viktiga för
hennes identiteten.

4.3.4.1 Nätverket som buffert

Ett nätverk kan betraktas som ett socialt rum som förenar det personliga med det
samhälleliga livet. Detta rum kan vara en buffert mellan det privata och offentliga livet
och kan skapa trygghet och handlingsberedskap och ger förutsättning för att kunna
bearbeta inre processer som identitet.218 Mycket av respondenternas svar tyder på att
EFECW fungerar på detta sätt. Kanske kan samhörighet och identifikation med
människor som levt tidigare också fungera som buffert inom EFECW. Epting beskriver
att när nätverkets kvinnor mötte motgångar och hade svårt att orka studerade de kvinnor
som hade kämpat före dem. Hon beskriver också hur studier av Bibeln visade vägen till
kvinnornas egna identiteter och till en frihet. Gemenskapen med de kvinnorna kan också
bli en buffert ur vilken medlemmarna hämtar styrka till att utvecklas i sina inre
processer. Fem av respondenters svar kan sägas vara direkt jakande på frågan om
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medlemskapet i nätverket påverkade i hur hon hanterade olika situationer i livet. Två
respondenter var litet mer fundersamma men utvecklade ändå svaren till att beskriva hur
de påverkats.

Maria: ”Yes, a great one! I see things in a more open-minded way and I always take into
consideration the other persons and their opinion.”

Vera: ”It has only encuoraged me, it has given me confidents [sic!] and courage to have
an opinion and say it out!”

Anja: ” It has given me more confidence. It also does good for my language skills.”

Eva: ”It has helped me to work with ecumenical questions in different women's groups
in my country.”

Helena: ”Here are impacts [sic!] in our lives when we try to find a place in social life,
church life etc, different from the traditional one formulated by men. For me, we have to
make others understand us and not struggle against them.”

Alla respondenterna som svarade kunde alltså sägas instämma i att medlemskapet hade
påverkat deras handlande. Respondenterna har blivit uppmuntrade,  fått mod att utrycka
sin åsikt och fått ökat självförtroende. Att EFECW kan fungera som en buffert
tydliggörs mycket tydligt i Esters långa berättelse om att starta eget. Hon har varit
arbetslös länge och sedan fått mod att starta eget företag. Medlemskapet i EFECW har
hjälpt henne i detta, menar hon. EFECW kan alltså vara en resurs i medlemmarnas
självförverkligande. Helena menar att grundläggande frågor i det vardagliga livet bättre
kan mötas om alla kristna kvinnor enar sina krafter.

Sara beskriver i ett av sina svar CMC som ett underbart verktyg i att hjälpa och stödja
människor. Således verkar CMC ha inneburit ett underlättande i buffertskapandet och
därmed också identitetsskapandet inom EFECW.

4.3.4.2 Nätverkets potential till differentiering

Både individualitet och kollektivitet utgör den grundval på vilket en människa skapar
sin identitet. Lerner beskriver enligt Ljung differentiering som en process där man
definierar sig själv vad gäller likhet och olikhet i relationer. Samhörighetskänslan i
relationerna försvinner inte genom individens självdefiniering utan denna börjar bejaka
både relationen till andra och till sig själv.  219 Ester skriver att hon vågar lita mer till sin
egen förmåga att tolka omvärlden. Kanske är det så att hon med nätverket i ryggen
vågar kliva ut i omvärlden på ett nytt sätt. Anna beskriver att det har blivit lättare att stå
för sin egen åsikt. På grund av det kollektiva nätverket har stärkts i att göra sin egen
tolkning av omvärlden, och kanske också på grund av själva kvinnorörelsens och den
ekumeniska rörelsens existens i samhället. Maria har påverkats av sitt medlemskap i
nätverket på det sättet att hon blivit mer öppen och kan lättare sätta sig in i andras
situation. Kvinnliga sammanhang, grupper och nätverk fungerar som stödpunkter för att
kunna göra sin egen rörelse till främmande strukturer. 220 Därför är det kanske lätt för ett
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kvinnligt nätverk att hålla sig ekumeniskt, tillsammans kan man undersöka varandras
olika traditioner och bakgrund.

Att EFECW är ekumeniskt handlar just om att komma samman som olika. Olikheterna
kan ju gälla att man kommer ifrån olika länder, olika kyrkor och samfund, olika ålder
och givetvis olika erfarenheter. Flera av respondenterna beskriver ju utmaningen och
berikandet som detta ger. Kanske kan EFECW vara ett forum där erfarenheter kan bytas
mellan olika samfundsliga minoriteter i olika länder. De transnationella nätverken en
potential att utbyta idéer och låta dem integreras med sin egen kontext.221 En
differentiering för medlemmarna är alltså fullt möjlig i EFECW eftersom nätverket
rymmer så många möjligheter att känna samhörighet och trygghet och att spegla sig och
jämföra sig i varandra.

5. Slutsatser

I uppsatsens inledning refererade jag de nuvarande samhällsförändringarna.
Problemställningen för uppsatsen gällde hur samhällsförändringarna blir tydliga i ett
nätverk med betoning på struktur, relationer och identiteter. Syftet var att undersöka ett
specifikt nätverk, EFECW, för att också få förståelse för nätverk som företeelse. Genom
att följa frågeställningarna fann jag hur många av samtidens förändringar manifesterade
sig i EFECW. Utifrån att ha studerat EFECW fick jag också allmän kunskap om
nätverk, även om sakfrågorna som de kombineras i nätverket är typiska för EFECW.
Det är (påstår EFECW) det enda ekumeniska europeiska nätverket för kvinnor.

Hur ser nätverkets struktur ut?

Nätverket är i sig självt ett barn av sin tid då nätverk är en organisationsform som
präglar det nutida samhället. Det faktum att EFECW är kvinnligt och ekumeniskt kan
också härledas till samhällsförändringar, kvinnor har på senare tid alltmer börjat komma
samman i internationella nätverk med hjälp av informationsteknologin. EFECW ingår
också i den växande feministiska rörelsen då många av nätverkets mål och mycket av
dess motstånd sammanfaller med denna. Den snabbt växande ekumeniska rörelsen är
också resultatet av samhällsförändringar. Globaliseringen och institutionernas minskade
betydelse i samhället har bland annat bidragit till detta.

EFECW i sin start på 80-talet och i sin tillväxt sedan dess har formats enligt vad som
betraktas som karakteristiskt för strukturen i dagens nätverk, där ledorden är
internationalism, translokalism och en icke-hierarkisk struktur. Ledningen inom
nätverket baseras på koordinering och även om jag menar att det ändå finns olika
maktresurser inom nätverket så har det en platt struktur. Jag kom till insikt om att
EFECW var ett ytterst komplext nätverk med förgreningar nationellt, lokalt och globalt.
Nätverket drar nytta av globaliseringen och ingår i en hyperväv av nätverk,
partnerorganisationer och enskilda medlemmar där resurser och aktioner samordnas.
Arbetet i EFECW har sin tyngdpunkt på det lokala och globala planet vilket är typiskt
för dagens nätverk. Nätverk verkar ha ambitioner att samordna resurser, men jag ställer
mig tveksam till hur långt detta är möjligt. Att hela tiden dra nytta av andras idéer tror
jag kan urholka den egna verksamheten. Jag har också svårt att förstå hur en överblick
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kan vara möjligt om nätverken växer sig alltför stora. Kanske ligger det då en lösning att
medlemmarna delar sig efter intresse.

De teknologiska förändringarna har naturligtvis satt sitt avtryck inom EFECW och
andra nätverk på olika sätt. De använder sig av internet i hög grad och respondenterna i
EFECW var mycket entusiastiska över CMC. Det får dock inte förglömmas att
respondenterna i min undersökning utgör en ytterst liten del av nätverket och att de
antagligen är mer aktiva än genomsnittet. Jag fick också kontakt med respondenterna
genom internet och kom därför i kontakt med medlemmar som använde internet till
vardags. Men även på nätverkets webbsida verkar inställningen till webbsida och e-post
positiv, och det finns en vilja i att utveckla användningen av dem inom nätverket. Ett
problem med internet är informationsöverflödet, något som flera av respondenterna
upplevde som frustrerande. Jag anser därför att den platta strukturen som präglar
nätverk av idag där informationen inte redigeras också kan vara till nackdel för nätverk.

Hur ser nätverkets relationer ut?

Som framgick i inledningen präglas det moderna samhället av en dualism vilket blir
tydligt inom EFECW när det gäller strukturen, relationerna och identitetsskapandet. I
inledningen pekade jag på det faktum att internet tenderar att både segregera och
integrera människor. Inom EFECW kan medlemmarna använda sig av CMC för att
underlätta kontakten med människor de kanske inte kommit i kontakt med annars, och
grupper kan lättare kontakta varandra. Jag fann att kvinnorna inom nätverket var
medvetet om att deras medlemmar hade olika förutsättningar i att kunna använda
informationsteknologi och jag anser att nätverket tar ett beundransvärt ansvar när det
gällde detta. Problemet med olika förutsättningar finns antagligen för alla nätverk. Om
många tillsätter resurser för att själva ta ansvar för att människor inte skall exkluderas
har jag naturligtvis svårt att uttala mig om.

EFECW följer det som anses vara typiskt för relationer i ett nätverk då viktiga
funktioner är utbyte, utestängning och sammanhållning. Relationerna hade drag av både
distansering och igenkännande då olikheter och likheter präglade relationerna i hög
grad. Inkluderingen och exkluderingen byggde på sådant som var gemensamt för
nätverkets medlemmar som att de var kvinnor, kristna, ekumeniska och européer. På
grund av intressegemenskapen fanns en tillit som gjorde utbyte möjligt inom nätverket.
Resurserna som byts är antagligen detsamma inom de flesta nätverk. Att EFECW har
både starka och svaga relationer anser jag är en tillgång för nätverket då detta blir mer
stabilt och erbjuda olika sociala resurser för medlemmarna.

Hur skapas identiteter inom nätverket och vilka identiteter är det som skapas?

Nätverk är ett forum för identitetskapande i dagens samhälle eftersom de kan fungera
som buffertar och ge utrymme för differentiering. EFECW har kanske extra stor
potential till just detta eftersom medlemmarna kommer ifrån så många olika kontexter.
Jag fann att nätverket hade väldigt stor betydelse för respondenterna i min
undersökning. Som det framgick på webbsidan var man medveten om nätverkets
identitetsskapande potential och verkade ha ett identitetsbegrepp som handlade både om
att utvecklas och att söka det autentiska hos sig själv.
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Dualismen i samhället ligger bland annat i det faktum att det präglas av både enhet och
fragmentation. EFECW eftersträvar ett enande av kyrkan och mänskligheten. Samtidigt
som de verkar för denna enhet genom sitt arbete på många sätt så bidrar nätverket självt
till fragmentarisering i samhället genom ifrågasättandet och uppbrytandet av gamla
strukturer och legitimerade identiteter. Det patriarkala samhället inklusive den
patriakala familjen och kyrkornas samfund kan vara sådana strukturer. En möjlig aspekt
av EFECWs arbete är också att klyftan ökar mellan förespråkare för ekumenik och
kvinnors mänskliga rättigheter och motståndare till dessa. Det verkar således att vara en
svår uppgift att verka för enhet i det samtida samhället.

Att vara europeisk verkade inte vara betydelsebärande för EFECW mer än som
geografisk plats att verka på. Genom att skapa en projektidentitet grundat på
engagemang i Europa så kan man tänka sig att EFECW ändå främjar utvecklingen av en
europeisk identitet. Castells menar att denna är möjlig om invånare i Europa kommer
samman kring gemensamma värderingar och projekt, och EFECW kan omvandlar
sådana till handling. Min studie pekar mot att nätverket självt är uppmärksamt på
tendenser i omvärlden och vill rikta sina krafter mot sådant som oroar. Nätverkets
inställning till fundamentalism och högerextrema grupper i Europa är exempel på detta.
EFECW kan möjligtvis motarbeta sådana tendenser genom sin öppenhet gentemot
oliktänkande. Nätverket självt verkar tro på sina möjligheter till att verkligen förändra
Europa. Temat på den senaste generalförsamlingen var Called to compassion and
freedom - women shaping the future of Europe.

Jag anser att nätverket har potential att påverka samhället i den riktning de vill.
Kinnamon och Cope menar att den ekumeniska rörelsen kan skapa en ny enhet i
delningen och fragmenteringen som finns idag. 222 S A Engdahl menar att kyrkorna i och
med globaliseringen kallas till att bli en både lokal och global gemenskap som inte
diskriminerar utan inkluderar. Kanske ser vi slutet på de olika samfunden längre fram i
tiden. I framtiden kommer det kanske inte heller att finnas behov för kvinnor att mötas i
egna sammanhang, om det patriarkala samhället faller som Castells förutspår. Likväl
kan dualismen mellan enhet och fragmentation samt integrering och segregering att
fortsätta prägla samhället. Ljung skriver:

Eftersom kvinnogrupper och kvinnliga nätverk existerar i stor
omfattning och fortsätter att växa fram i olika sammanhang har
de uppenbarligen en stor betydelse. (…) Om de även i framtiden
kommer att ha funktionen att bekräfta och stärka de kvinnliga
erfarenheterna vet man inte. När det gäller den västerländska
människans - kvinnans såväl som mannens - individualisering
och utveckling blir den avgörande frågan i den yttersta ändan
vart kärleken tar vägen. Kommer den att inskränkas och stympas
eller kommer den att ges möjlighet att frigöras och få växa?223

Det kommer säkert mycket forskning kring nätverk framöver. Eftersom området är så
komplext finns det mycket att utforska både vad gällande struktur, relationer och
identiteter i nätverk. För en större undersökning hade det varit intressant med
djupintervjuer på medlemmar vars deltagande skiljer sig åt i hur mycket och på vilka
sätt de har kontakt med nätverket. Mycket intressanta aspekter på nätverket som
                                                
222 Kinnamon, Michael och Cope, Brian 1997, s. 3-8.
223 Ljung, Margareta 1995 s. 392f.
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identitetskapande tror jag skulle komma fram då. En komparativ undersökning mellan
medlemmar i olika länder hade varit synnerligen intressant. Studien kunde ske både
inom ett nätverk eller i jämförelse mellan flera olika nätverk. Här kunde man undersökt
tätheten och innehållet i relationerna. En fördjupning i nätverks struktur är också
intressant, att studera olika positioner och deras inbördes relationer och maktresurser.
Framförallt hoppas jag på fler svenska studier.

6. Sammanfattning

I uppsatsens bakgrund presenterades en bild av de förändringar som är tydliga i dagens
samhälle. Problemställningen löd: Hur blir samhällsförändringarna tydliga i ett nätverk
med betoning på struktur, relationer och identiteter? Syftet med uppsatsen vara att
undersöka ett specifikt nätverk för att också öka förståelsen för nätverk som företeelse.
Nätverket som har undersökts är Ecumenical Forum of European Christian Women
(EFECW).
Frågeställningarna löd: Hur ser nätverkets struktur ut? Hur ser nätverkets relationer ut?
Hur skapas identiteter inom nätverket och vilka identiteter är det som skapas?

En teoretisk ram skapades för undersökningen genom att placera in den i en kontext av
litteratur på området, varefter centrala begrepp definierades. Teorin utgick ifrån Manuel
Castells teorier om nätverkssamhället som presenterades närmre i ett avsnitt. Metoden
som använts i uppsatsen är kvalitativ fallstudie baserad på enkäter och information ifrån
nätverkets webbsida och måldokument. Nätverkets historik och nuvarande verksamhet
beskrevs i ett inledande kapitel. Resultat och analys sammanfattas nedan.

Hur ser nätverkets struktur ut?

EFECWs struktur var platt och byggde huvudsakligen på lokalt och globalt arbete. Det
förekom varierande maktresurser i nätverket men det fanns en strävan efter jämlika
relationer. Strukturen präglades av decentralisering vilket gav många medlemmar
chanser till ansvar och kontroll. Nätverket ingick i många olika internationella
sammanhang och bildade nätverk tillsammans med andra nätverk. Respondenterna i
undersökningen hade tät kontakt med nätverket och mycket av kontakten var
internetbaserad. Internet var både ett komplement till tidigare använda
kommunikationsverktyg samt förändrade handlandet hos nätverket medlemmar.
Informationsöverflödet skapade problem i nätverket bland annat på grund av frånvaron
av redigering.

Hur ser nätverkets relationer ut?

EFECWs relationer hade de huvudsakliga funktionerna utbyte, utestängning och
sammanhållning. Relationerna i nätverket skilde sig ifrån andra relationer genom sin
samhörighet och differens. Inkluderingen och exkluderingen byggde på aspekter
gemensamma för nätverkets medlemmar som att de var kvinnor, kristna, ekumeniska
och européer. På grund av intressegemenskapen fanns en tillit som gjorde utbyte möjligt
inom nätverket. Det som byttes var till exempel information, kunskap, berättelser, stöd
och solidaritet. Internet underlättade i relationerna genom att det var möjligt att
förmedla sociala resurser snabbt via e-post. Det gjorde också relationer möjliga som
annars inte hade kommit till stånd. En viss saknad av den personliga kontakten fanns
hos respondenterna.
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Hur skapas identiteter inom nätverket och vilka identiteter är det som skapas?

Att vara ekumenisk var för nätverket mer av ett handlande, en process. Att vara kvinna
handlade om erfarenheter av att tidigare ha fått sina roller definierade och att nu vilja
söka sin egen identitet. Att vara europeisk verkade för nätverket inte betyda annat än att
ta ansvar för den geografiska plats där man befann sig. Nätverkets medlemmar kom i
kontakt med legitimerade identiteter ifrån institutioner. De skapade motståndsidentiteter
eftersom de kom samman i kollektivt motstånd mot institutionernas roller. Ur
motståndsidentiteten utvecklade de en projektidentitet i vilken de försökte omvandla
samhällsstrukturen.

Identiteter skapades inom EFECW eftersom medlemmarna kunde identifiera sig med de
rörelser i samhället i vilka de ingick, som kvinnorörelsen, den feministiska och den
ekumeniska rörelsen. EFECW var identitetskapande eftersom nätverket fungerade som
en buffert och gav tillfälle till differentiering för medlemmarna.

Till sist drog jag slutsatser kring resultatet där det konstaterades att
samhällsförändringarna var tydliga i EFECW på många sätt samt att studien av
strukturen, relationerna och identiteterna i EFECW också gav en förståelse för andra
nätverk. Slutligen konstaterades det att EFECW hade potential till att omforma
samhället. Sist diskuterades det något om fortsatt forskning.

7. Källförteckning

7.1 Otryckta källor

Nio enkäter utskickade via e-post 2003-02-24.
Sju enkäter med kompletterande frågor 2003-03-20.
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http://www.efecw.org/nlinksresources/linksresourcesindex.html [2003-02-04]
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Bilaga 1

Enkäter

Your nationality?

Your age?

How long have you been a member in the network ( your national organisation or the
EFECW)?

Why are you a member?

How often and in what ways ( webbpage, e-mail, personal contact etc.) are you in
contact with the network at a local, national and global level?

Does your relationship with members in the network differ from your other
relationships?

Who can be a member in the network?

What does it mean to be an ecumenical and a woman?

What do you recognise as the networks aims?

What difficulties and resistance do you recognise in working for these aims?

What positive and negative effects has the use of internet had on the network and for
you personally?
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Bilaga 2

Kompletterande frågor

How did you first get in contact with the network, and when was it first possible for you
to use internet in this contact?

In what ways does your membership bring meaning in your life, how important is it to
you?

Has your membership had any impact in the way you deal with different situations in
your life?


