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Säkert finns det lika många svar på den frågan som det finns religionsvetare i Lund - och det 

är många! Men skulle man fråga runt bland institutionens studenter kommer nog en hel del 

svar att likna varandra. Många skulle nog säga "Jag tror att jag vill bli präst", andra kanske 

säger "Religion passar bra med historia och samhällsvetenskap när jag söker jobb som lärare". 

En stor grupp skulle nog svara att religionsvetenskap är bra att ha oavsett vad man tänker bli; 

journalist, statsvetare, socionom, bibliotekarie,… Listan med möjligheter kan göras lång 

eftersom religion är ett ämne som egentligen kan studeras inom alla områden som berör 

människors sätt att leva och tänka. Det handlar om livsåskådning - vad människor tror och 

hoppas på, hur de tolkar sina liv och hur de agerar utifrån sin tro eller övertygelse. Oftast 

handlar det om tron på en gud eller kanske flera gudar. Ibland är det andra övertygelser som 

hamnar i fokus. Det kan lika gärna vara en etisk, ateistisk, filosofisk eller en feministisk 

livshållning som studeras eller formuleras.  

 

Men även om många svar liknar varandra anar jag att det ofta 

är högst personligt varför man en gång börjat läsa på 

Teologiska institutionen. Religion är ju numera ett ämne som 

det är upp till en själv att tänka kring. Men så har det inte alltid 

varit, och det är bland annat detta som intresserar mig. Jag är doktorand i kyrkohistoria. Min 

forskning handlar om hur det var för människor i Malmö på 1500-talet, när reformationen 

genomfördes och människor med eller mot sin vilja blev protestanter istället för katoliker. På 

den tiden kunde religionen förändra en hel samhällsordning. När religion var en kultur som 

alla omfattade och denna religion förändrades fick detta konsekvenser inom såväl politik, 

lagstiftning och ekonomi som privatliv. Så är det förresten fortfarande på många håll i 

världen. Mest arbetar jag med arkivmaterial som visar hur en rad 1500-talskvinnor lyckades ta 

ut skilsmässa från sina män tack vare den nya protestantiska lärans inflytande över 

rättsväsendet. Att få forska och skriva om människor som inte annars kommer till tals så ofta 

är otroligt spännande. 

 

Jag känner ofta att forskningen ställer frågor till mig själv, om min tid och vårt samhälle. Som 

student och forskare blir man ständigt utmanad i sina egna uppfattningar, genom det man läser 

och studerar och genom andra människors tankar. Den som gör religionsvetenskap till sitt 

"Som student och forskare 

blir man ständigt utmanad 

i sina egna uppfattningar" 



ämne tränas i att se på tillvaron utifrån många olika perspektiv och får oftast en god 

allmänbildning inom flera olika ämnesområden. På Teologiska institutionen undervisas det 

bland annat i religionssociologi och religionspsykologi, bibelvetenskap, religionsfilosofi, 

systematisk teologi, etik, religionshistoria och kristendomens historia där kyrkohistoria ingår 

som en del. 

 

Det som fått mig att bli teolog är nog mest en obotlig nyfikenhet kring hur människor utifrån 

sin tro har levt sina liv, i olika tider och i olika kulturer. Det började redan när jag gick i 

grundskolan. Jag hade duktiga lärare i religion och historia som lyckades väcka min lust att få 

veta mer. Nu vill jag själv bli gymnasielärare i samma ämnen. Men min väg mot läraryrket 

har blivit lång. Redan tidigt började jag dansa modern balett. Istället för vanligt gymnasium 

gick jag på Balettakademin i Stockholm och blev så småningom yrkesdansare. Allt rullade på 

och jag fick göra det jag drömt om och som förväntats av mig. Jag arbetade något år i ett 

franskt danskompani men så småningom hann en annan slags nyfikenhet på livet ifatt mig. 

Tiden utomlands väckte på nytt mitt slumrande intresse för religion och historia. Därför blev 

det istället tillbaka hem till Sverige och universitetsstudier. Jag har också börjat på 

lärarhögskolan en gång men kunde inte motstå frestelsen att forska när chansen gavs mig. Jag 

vill fortfarande bli lärare men tänker samtidigt låta nyfikenheten ta sin egen väg med mig. 

 


