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Abstract 
 
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är vad är det som gör att kvinnliga kyrkoherdar slutar innan 

de vill. Fyra övergripande frågor om det är genus eller organisation som har fått kvinnorna att sluta. Om normen 

för makt och ledarskap har synliggjorts och hur de har blivit bemötta av den förtroendeman sidan då de börjar ta 

sin rättmäktiga plats. Den metod som har använts har varit en hypotetisk-deduktiv metod, där teori, fakta och 

teori har fått mötas i en tolkningsprocess för att beskriva skeendet. Genom att läsa litteratur om genus, ledarskap, 

makt och om kyrkan har format elva stycken frågor. Dessa frågor ställs till två kyrkoherdar vars berättelser får 

komma fram. Där har de fått redo göra för sin egen historia, vad det var för typ av konflikt, hur relationer har 

varit i förhållande till personal och förtroendevalda. Ifall det har förekommit härskartekniker av olika slag. Om 

de tror att de skulle ha blivit behandlade annorlunda ifall de var män. Dessa två berättelser får möta litteraturen 

och de specifika frågeställningarna ges detta svar. Det är organisationen som sådan som får dem att sluta. En viss 

genus påverkan finns. Makt är format så att det skall passa män. De förtroendevalda gör motstånd då de tar plats 

i sitt ledarskap. Men det är inte alltid självklart varifrån motståndet kommer. Det har också framkommit drag av 

en kongregationalistiska kyrka där stift och biskop har ringa inflyttande. Där verksamheten är viktigast och inte 

det övergripande målet. Det kan vara en framkomlig väg i den nya situationen att stärka kyrkoherdarna i sina 

roller som teologer. Så att inte roller ifrån näringslivet kommer in. Samt ge dem specifik administration 

utbildning för att de skall kunna få insyn och kunskap i kansliets arbete och på så sätt kan hävda sitt chefskap. 

Sökord: genus, makt, kongregationalistisk, kyrkoherde, stift, biskop, församling. 
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1 Inledning och bakgrund 
I ett stift har under de senaste åren ett antal kyrkoherdar fått slutat i förtid av olika 

anledningar. Ofta har det varit någon form av konflikt som har legat i botten och som har lett 

fram till att kyrkoherden har fått sluta. I procent är det fler kvinnor än män som har slutat. 

Mellan åren 1997 till 2008 var det 42% av de kvinnliga kyrkoherdarna och 33% av de 

manliga kyrkoherdarna som slutade (Svenska kyrkans matrikel åren 1996-2008). Hur kommer 

det sig att kvinnor som kyrkoherdar slutar i förtid? Jag kommer genom litteratur belysa genus, 

ledarskap och organisation inom Svenska kyrkan samt utarbeta frågor utifrån denna litteratur. 

Jag kommer att intervjua två kvinnor som slutat som kyrkoherdar i förtid för att se om deras 

berättelse kan belysa de olika teorierna och tankarna. Uppsatsen skrivs inom ramen för 

Kyrkoledarutbildningen.  

 

 Min förförståelse inför valet av mitt ämne är att det finns olikheter mellan mäns och kvinnors 

ledarskap. Är detta ett uttryck för min genusblindhet? (Wahl 2001, s. 41, 131, 139). En 

förklaring kan vara att kvinnor och mäns beteenden tolkas olika. Att ledarstilen inte är så 

olika men tolkningen av beslut blir olika beroende på om det är en man eller kvinna. Kvinnor 

och män får kanske olika manöverutrymmen i sitt ledarskap, för att deras sätt att vara och 

uttrycka sig tolkas olika utav omgivningen. Prästämbetet har varit öppet för kvinnor under 

femtio år. Men rollen att vara och fungera som präst har präglats av män. Kvinnor går in i 
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rollen som präst med ett annat sätt att vara. Det är inte kanske så konstigt att deras handlanden 

möts med missförstånd och oförståelse då omgivningen väntar sig ett annat handlingsmönster.   

 

En intressant fråga är de förtroendevaldas mottagande av en kyrkoherde. Hur mottas en 

kvinnlig kyrkoherde respektive en manlig kyrkoherde? När jag nu har närmat mig ämnet 

finner jag att det är mycket skrivet om olika ledarstilar mellan kvinnor och män. Vad är 

undersökt i hur de förtroendevalda reagerar när det är en kvinna som börjar ta utrymme och 

vill fullgöra sitt uppdrag? Kan det ha funnits ett samband beträffande den negativa behandling 

som de förtroendevalda hade därför att kyrkoherdarna är kvinnor? De två huvudfrågorna är 

om det organisationsbundet eller genusbundet? 

 
1.1 Problemformulering 
Finns det olika ledarstilar hos kvinnor och män? Vad har det för konsekvenser i det vardagliga 

livet i en församling och i mötet med de förtroendevalda? Om det finns skillnader är dessa 

mer beroende av organisation eller av genus? Blir resultatet olika beroende på genus då en 

kyrkoherde interagerar mot de förtroendevalda?  Ifall det inte finns olikhet i ledarskapet – vad 

är då orsaken? Finns det något som man kan lära av detta då det gäller ledarskap och sociala 

konstruktioner och då framför allt när en kvinna är ledare i en hierarkisk uppbyggd 

organisation? Finns det förklaringar och tolkningar av vad som händer då en kyrkoherde 

agerar. Har en kvinna mindre manöverutrymme än en man? Återigen är det intressant att 

undersöka om det är en organisations- eller genusfråga. Dessa två huvudfrågor vill jag 

utveckla så att det blir lite bredare.  

 

1.2 Syfte  
Syftet är att undersöka på vilket sätt kvinnors ledarstilar krockar med den hierarkiska 

strukturen och mot de förväntningar som de möts av. Syftet är också att se ifall det är 

beroende på organisation eller genus. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Vad är det i kvinnors ledarskap som gör att de slutar?  

• Vad är det i organisationen som gör att kvinnorna slutar? 

• Upplever kvinnorna att normen har blivit synliggjord för en ledare och hur normen 

står i relation till makten?  
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• Hur beskriver kvinnorna att de förtroendevalda reagerar då de tar sin rättmätiga plats i 

organisationen? 

 

 

1.4 Metod  
Min utgångspunkt för undersökningen har jag hämtat från olika teorier om genus, ledarskap 

och organisationer. Mitt huvudintresse är framför allt utifrån ett kyrkligt perspektiv. Jag vill 

undersöka om de svar jag erhållit i intervjuer med två kvinnliga kyrkoherdar styrks av de 

teorier jag läst i litteraturen. För att pröva teoriernas slutsatser har jag genomfört en fallstudie 

med intervjuer av två kvinnliga f.d. kyrkoherdar och valde då att ha färdiga frågor som de 

intervjuade fick för att utveckla sina egna tankar omkring ledarskap i kyrkan. Särskilt intresse 

har riktats mot de kvinnliga kyrkoherdarnas syn på makt, relationerna till de förtroendevalda 

samt insikter om deras egen roll i skeendet och kunskap om genus.  

 

Jag uppfattar att jag använder hypotetisk-deduktiv metod. De frågor jag kommer att ställa har 

jag härlett fram ur litteraturen. När jag sedan går ut och ställer mina frågor till två kvinnor har 

jag några tankar (hypoteser) som jag provar (Stenmo 2002 s. 14). Dessa hypoteser är mina 

huvudfrågor. Då får jag svar som jag sedan kan stämma av med de teorier som jag har funnit i 

litteraturen. Detta att gå mellan teori och fakta och teori kallas för abduktion (Björklund, 

Paulsson 2008 s. 62-63). Det blir en hermeneutisk tolkningsprocess där inriktningen är att 

försöka beskriva vad det är för skeenden som har varit det som har lett till att kyrkoherdarna 

har fått lämna sina tjänster (Stensmo 2002 s.110). Jag har utifrån litteratur en förförståelse 

som jag låter kyrkoherdarnas berättelse möta för att se vad i den som stämmer överens med 

deras verklighet (Stensmo 2002 s. 17; Sohlberg 2007 s. 114- 115).  

 

 

1.5 Genomgång av litteratur  
I detta avsnitt presenteras olika teorier om genus, makt, organisation och kyrkan som 

organisation. 

 

1.5.1 Genusbegreppet 
Genus betraktas som sociala och kulturella konstruktioner som skapas i en ständig pågående 

social konstruktionsprocess i vilket individs-, organisations- och samhällsnivån interagerar 
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(Wahl 2003 s. 53). Kvinnor har ett mera indirekt språk än vad män har och det har uppfattats 

som ett uttryck för att de inte förväntas bestämma (s.55). Då det gäller genus i en organisation 

är det bättre att tala om och fokusera på organisationen och närma sig den ur ett 

genusperspektiv (s 58). Att vara chef kan inkludera ett stort mått av osäkerhet och detta gör att 

man reproducerar vissa beteenden och detta reducerar osäkerheten. Detta sätt att reducera 

ångesten kallas för homosocial reproduktion och leder till att föreställningen om vad som är 

manligt och hur en chef skall vara blir en sanning. Det blir en gruppidentifikation. Det blir 

helt enkelt en självuppfyllande profetia. En kvinna får en stark press på sig och då hon 

presterar bra så blir hon ett undantag – hon är en avvikare Det gör att kvinnan som person blir 

synlig och inte den kompetens hon har. Kvinnan hamnar i roller som hon inte själv får 

bestämma över. Som en avvikare utsätts hon för olika lojalitetstest och om hon klarar av det 

blir hon insläppt i gruppen vilket leder till att den befintliga kulturen förstärks. Kvinnor 

uppfattas som alltför byråkratiska och det är ett uttryck för deras låsta position och inget 

typiskt för kvinnor (s. 107-110). Kvinnors olika sätt att bemöta och hantera genussordningar i 

organisationer benämns som strategier och strategierna bestäms utifrån situation och skiftar 

över tiden. Det är kvinnors sätt att överleva i en manligt dominerad värld (s. 118, 207).  

Kvinnor i minoritet upplever större motstånd än män i samma situation (s. 71).  

 

Enligt Yvonne Hirdman är grundformen för att uppfatta en kvinna att hon inte är en man, med 

andra ord hon existerar inte som kvinna. I jämförelsens formel så är hon den lilla mannen som 

anses vara den svaga länken av mänskligheten eller den defekta konstruktionen av Gud. I den 

normativa formen är kvinnan kontrasten till vad en man är. Hennes grundtema är att föda barn 

(Hirdman 2001 s. 27- 37). Att inte bli ihopklumpad och få en etikett på sig som uttrycker ett 

stereotypiskt synsätt är något som är ett privilegium för män. Maskulinums första lag säger, 

att vara man är inte att vara kvinna. Att vara man uttrycks med positiva adjektiv. Den grövsta 

genusuppdelningen är att kvinnan är lika med kropp och mannen är lika med själ. Kroppen 

ses här som något inaktivt och själen är ett skapande fenomen. Det är dock lika svårfångat 

som Kejsarens nya kläder (s. 47-51).  

 

Hirdman definierar Maskulinums andra lag med att vara man är att vara normbärare. Detta 

fenomen uttrycks bäst med uttrycket den vita mannens börda som skapar förpliktelser, 

ansvarsområden och privilegier. Detta i sin tur leder till åtskillnad men när en kvinna bryter 

mot normen och är duktig blir hon som en man. Det finns i detta synsätt ett förakt mot det 

kvinnliga och emot svaghet (s. 62-69) .    
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Det finns en uppdelning mellan de olika roller som man och kvinna har. Det kallas för ett 

genuskontrakt. Det kan i korthet beskrivas så att mannen skall ta hand om försörjningen av 

kvinnan och kvinnan skall älska mannen. Detta är något som både finns i bibelns 

skapelseberättelse och som en grundrelation mellan manliga och kvinnliga gudar i den 

grekiska mytologin. Detta framställs som en jämlik ojämlikhet och leder till en 

dubbelbindning. Man blir låst i sina roller och är hänvisade till stereotypiska mönster ( s.84-

90).   

 

Språket bidrager till detta för det har en normerande funktion. Vad andra säger att jag är blir 

jag (Ås s. 21). Själva orden manligt och kvinnligt är ord som lätt associeras till stereotypa 

bilder av vad en man och kvinna är och bör vara. 

 

Detta med dubbelbindning går att se utifrån ett religionssociologiskt perspektiv där det talas 

om dubbla lås. Där är individen fångad i sin egen historia och formad av sin uppväxt. Det är 

det ena låset medan det andra låset är samhällets historia och dess utveckling under de 

formbara åren. Värdeförändringar sker genom detta synsätt när en generation ersätter en 

annan (Pettersson (2000) s. 75 –76) .    

 

1.5.2 Kvinnligt och manligt – motsägelsefullt 
I undersökningar framkommer det att som kvinna skall man inta en underordnad och tjänande 

roll och inte utmana hierarkierna, vilka leds av männen. Kvinnornas uppgift är att tjäna 

(Hansson 2001 s. 94-5). Den rollfördelning som är i kyrkan har sitt ursprung i en gången tid. 

Dessa roller är låsta i ett givet mönster och formar det arbete som bedrivs idag. Ifall detta 

bryts kan de inblandade känna sig hotade då rollerna inte blir givna (s 90 ff) .  Vidare 

framkommer det att det förekommer bättre samarbete där de traditionella genussrollerna inte 

existerar. Hanssons undersökning är för liten för att kunna säga något om detta har ett 

samband (s.126) . Däremot är kvinnorna oftare än män förändringsbenägna och har krav på 

utveckling av den egna organisationen (s.146.148) . Det är så att ledarskapet både påverkar 

och påverkas av den kultur som finns inom organisationen (s. 53, 155) . Det som är starkt 

utmärkande för kyrkoherdar är att de är relationsinriktade samt att männen har epitet som man 

tillägnar kvinnor – vilket kan upplevas som motsägelsefullt i en hierarkisk organisation som 

är präglad av män (s.156-7) . 
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Att vara chef är starkt knuten till föreställningen om manlighet vilket leder till en motsägelse 

att vara kvinna och ledare. Oftast skapas kvinnlighet som ett komplement till manlighet. Detta 

leder troligen till att ledarskap som kvinnor står för blir sedd som ett mindre viktigt ledarskap 

(Wahl 2001 s. 131). Därför har hon svårare att finna gehör för sin linje. Det finns forskare 

som anser att kvinnors sätt att organisera bygger på icke-hierarkiska former (s.75). När 

kvinnor hamnar på männens positioner blir de ingen norm. När de slutar försvinner spåren av 

dem. Att kvinnor har varit på ledande position bekräftar att män är normen. De blir till 

undantag som bekräftar regeln (s. 80). Presterar kvinnan alltför bra så anses det vara ett 

uttryck för aggressivitet (s 108) . 

 
1.5.3 Vad kvinnor är bra på 
Enligt Marshalls forskning anses kvinnliga chefer ofta vara bättre på att ge stöd än manliga 

chefer (Wahl 2001 s.114). Detta bekräftas av  Hanssons (2001) slutsats att samarbetet 

fungerar bättre när det är en kvinnlig chef. 

 

Att kyrkan skall ledas av en man har kommit ur en biblisk tradition för att Gud uppfattas som 

en man. Detta understryks av kvinnors lägre löneläge samt sämre karriärmöjligheter (Lehman 

2002 s 14,15). En av anledningarna till att kvinnor blir präster är att de då får auktoritet och 

makt att förändra kyrkan så att den överensstämmer med Guds vilja. (s 9). Detta är något som 

belyser det Hansson (2001) har kommit fram till - att kvinnor har en förändringspotential.  

 

Enligt studier av Marshall så är det ingen skillnad mellan män och kvinnor då det gäller 

ledarskap. Den påtagliga skillnaden är att kvinnor är bättre på att leda än män som är chefer. 

Kritiken riktar också in sig på att det inte finns några neutrala kriterier på vad som är en bra 

chef.  Det som är skillnaden mellan kvinnor och män i chefskapet är att kvinnor vägrar att 

göra åtskillnad mellan den privata och professionella sfären. Kvinnor tillför sådant som 

saknas i organisationen genom att de har större förmåga att lyssna samt tar ett större ansvar än 

män – detta kallas för det kvinnliga perspektivet. Det kan bli till en fälla där de förväntas att 

alltid känna omsorg om andra och att ta sig tid att lyssna samt att försöka förstå andras 

problem ( Wahl 2001 s. 114- 117; Wahl 2003  s.88-90, 336).  Ledarskap kan också ses som 

olika konstruktioner av manlighet i olika ledarstillar.  Det är också så att den patriarkala 

genussordningen präglar allt och därför kan man inte säga att det är någon skillnad mellan 

män och kvinnor (Wahl 2001 s. 120-126).  
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1.5.4 Diskriminering och fördelar 
Anna Wahl redovisar studier där män är rustade bättre för arbetslivet än kvinnor och det gör 

att kvinnor måste kompensera för att nå chefspositioner. Det leder vidare till att om kvinnor 

skulle fostras till en annan roll så skulle dörrarna öppnas. Detta synsätt visar att det är 

kvinnorna som är problemet – men det är egentligen synsättet som är felaktigt (Wahl 2001  

s. 82- 90). Det är ett sätt att uttrycka vad glasstaket är. Helt enkelt att förväntningarna är att en 

kvinna skall bli som en man. Ifall hon blir det så släpps hon in.   

 

Förväntningarna är ett hinder som möter kvinnorna som kategori. När de väl har kommit 

igenom detta hinder upptäcker de att det finns en vägg som skiljer dem ifrån den högsta nivån. 

Kvinnor når helt enkelt inte fram till de högsta tjänsterna. Enligt studier (Wahl 2003 s. 101) 

vill kvinnor helst arbeta i organisationer som inte är hierarkiska utan dynamiska. De har 

lättare att göra karriär i dynamiska organisationer.   

 

Många kvinnor på en arbetsplats gör att atmosfären blir öppnare och mjukare. Att det blir 

annorlunda när kvinnor kommer in i organisationen ges två förklaringar. Dels att det finns en 

frånvaro av färdiga mönster att gå in i, dels att kvinnor lever i en annorlunda total 

livssituation.  Kvinnor i mansdominerande organisationer använder flera strategier för att 

överbrygga gapet mellan identitet och omvärld (s. 282-286). Diskriminering mot kvinnor är 

något som anses vara normalt och ett tecken på det är att ingen bryr sig om det. Kvinnor som 

strävar uppåt möter mer motstånd än andra kvinnor (s. 325-326). 

 

1.5.5 Kvinnors strategier 
Kvinnors sätt att hantera det avstånd som finns mellan genusstrukturer och självkänsla kallas 

för strategier. Självkänslan måste hållas intakt för att hon skall kunna fungera på en 

arbetsplats. Oftast blandas olika strategiska modeller i den situation som uppstår (s.328).  

• Könsneutrala strategin – här är det inte relevant med vad det är för kön. Dess 

betydelse görs dolt och problematiseras inte.   

• Det relativa synsättets strategi – männens dominans ses som relativt och det är något 

som bryts då kvinnornas antal ökar på en arbetsplats. 
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• Omvärldsstrategin – att man förlägger olika fenomen till omvärlden och inte till den 

egna personen. Det är andra individer och strukturer som får förklara 

diskrimineringen.  

• Den positiva strategin – att se och använda de positiva sidorna av att man är kvinna.  

 

1.5.6 Kvinnors vägar framåt 
Även om hindren finns för kvinnors karriär finner de vägar framåt genom att manipulera och 

kringgå dem, framkommer i undersökningar (Lehman 2002 s.19). Detta får ses som ett utslag 

av strategitänkande. Det finns fördelar att vara kvinna – när man har fel kön så finns det ett 

utrymme. Det finns ingen norm som säger vad som är rätt eller fel i en given situation. Det 

gör att man kan handla som man vill (Wahl 2003 s. 336–337). Kanske skulle man kunna kalla 

det för ett situationsanpassat ledarskap där den ändamålseniga stilen beror på situationen 

(Svedberg 2007 s. 322). Kvinnan som chef läser av på ett lyhört sätt var organisationen 

befinner sig och rättar sedan ledarstilen efter detta. Att vara man och chef är en självklarhet 

och gör att en chef som är man styrs mer utifrån vad det är att vara man. Detta leder till att det 

blir ett mindre situationsanpassat ledarskap. Ifall en ny manlig chef börjar kan hans ledarstil 

ses som en förändring av den första ordningen, alltså av samma typ, medan kvinnors ledarstil 

är av den andra ordningen, alltså något radikalt annorlunda jämfört med mannen (s. 384–385).  

 

1.5 7 Makt: dominansprocessen 
I detta avsnitt redovisas olika maktperspektiv gällande kvinnors position i olika 

organisationer. 

 

Att flickor fostras till andra rang är något som sker hela tiden och det sker oreflekterat. Flickor 

är oftare objekt än subjekt. Det är en dubbelprocess där segregation leder till att 

flickor/kvinnor blir betraktade som den andra. Processen tar sig uttryck i att man förlöjligar, 

nedvärderar och har ringa respekt mot flickors vilja. Hela denna process är något som leder 

till ett återupprättande och bekräftande av det samhälle vi lever i (Käller 1990 s107- 108) .   

 

Kvinnor förbereds att vara maktlösa och män att utöva makt. Det uttrycker hur makt fördelas 

mellan könen (Wahl 2003 s.106). Organisationsstrukturer värnar inte kvinnors intressen utan i 

högre grad mäns intressen. Villkoren i en organisation är givna utifrån män och kvinnor måste 

anpassa sig efter dem (s.321, 324). 
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Att inte kunna nå fram till de mål som samhället sätter och att inte bli accepterad skapar en 

undermedveten ångest hos kvinnor (Ås 1982 s.35).  

 

1.5.8 De fem härskarteknikerna 
Berit Ås (1982) har beskrivit de fem vanligaste sätten som män använder för att överordna sig 

kvinnor. Genom att använda en teknik som gör kvinnorna mindervärdiga får mannen, 

egendomsägaren, mer makt över objektet, kvinnan. Då härskarteknikerna riktar in sig på 

kvinnors värdighet och självkänsla är de mycket effektiva. Att ge teknikerna namn gör att de 

blir ofarliga. 

 

Kortfattat kan de beskrivas på följande sätt. 

1. Osynliggörande – kvinnor blir bortglömda, förbigångna eller överkörda. Deras 

identitet blir fråntagna dem och de är mindre värda. De blir genomskinliga. Detta sker 

genom att de glöms och att utseende hamnar i fokus mer än vad de har sagt. I det 

senare fallet då en kvinna kommenterar ämnen inom männens sfär. Kvinnor blir ett 

bruksföremål genom att media lyfter fram hur en idealkvinna skall se ut och vara. 

Bilden av kvinnan i media blir normbildande och faller en kvinna utanför ramen så 

finns hon inte. Detta visar sig tydligt i lagtexter då det ofta är en man i texten som gör 

att kvinnor blir osynliga. (s.36-42). Osynliggörande sammanfaller med det Hirdman 

(2001) konstaterar är grundformen för att uppfatta att en kvinna inte är man enligt 

Maskulinums första lag, med andra ord hon existerar inte.  

 

2. Förlöjligande – kvinnors insatser blir förhånade, utskrattade eller liknas vid djurs 

beteenden, tex. höns. Skratt är förlösande men kan vara ett försvar för osäkerhet. Det 

kan också utlösas av obehag eller rädsla. Kvinnor är ett omtyckt objekt för vitsar. När 

förlöjligandet hänvisar till biologiska skillnader är det förknippat med fördomar. När 

en kvinna blir utsatt för detta leder det till skamkänslor. Det klär av kvinnorna och 

framställer dem i deras nakenhet. Den förlöjligande effekten är asymmetrisk på det 

sättet att om en kvinna förlöjligar en man slår det tillbaka på kvinnan och kallas för 

oanständigt (Ås 1982 s.42-46). Enligt Wahl (2003) är genus något som konstrueras, 

vilket blir uppenbart när kvinnor förlöjligas och förhånas för saker de gör. 

Förlöjligande får också ses som ett uttryck för dominansprocessen Käller (1990). 
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3. Undanhållande av information – män informerar andra män och ger inte kvinnor 

samma information. Detta är något som har varit tydlig i religiösa samanhang där 

kvinnor har varit utestängda ifrån den inre cirkeln av makt. Det har också handlat om 

insikter om den egna personen, som vilka rättigheter man har som medborgare i en 

stat. Kvinnor har fått föra en kamp för att kunna få samma skolgång som män. Något 

som inte ges information är värdet av det dubbelarbete som kvinnor utför. Att inte ha 

kunskaper skapar illusioner som inte är förankrade i verkligheten. Det leder till att 

fördomar befästs (Ås 1982 s.46-49). Det är ett faktum att organisationskulturen inte är 

skapade för kvinnor utan för män. Organisationskulturen värnar inte kvinnors 

intressen (Wahl (2003). 

 

4. Dubbelbestraffning – om en kvinna gör en sak blir det fel men gör hon det inte blir det 

också fel. Det är något som används då vi har fördomar mot någon annan grupp. Det 

är två olika kulturer som står mot varandra där de har olika former. Ifall en kvinna 

lyssnar på så många röster som möjligt för att kunna fatta ett demokratiskt beslut anses 

hon vara svag. Skulle hon inte göra detta anses hon vara för snabb. Då det gäller 

fördomar finns det tre olika delar. Det är känslor, kunskaper och handlingsimpulser. 

Känslan är svårast att komma tillrätta med och gör det svårt att veta vad som gäller. I 

och med att dubbelbestraffning har sin förankring i känslan har den ingen inre logik 

utan ger sig uttryck på många olika sätt och är svåravslöjad. Kvinnor identifierar sig 

med andra förtryckta och verkar tro att andras förtryck är som deras eget. (Ås 1982 

s.49-51,54). 

 

5. Påförande av skuld och skam – genom förlöjliganden och dubbelbestraffning påförs 

kvinnor skuld och skam. Kvinnorna får veta att de inte är tillräckligt bra. Anledningen 

kan vara att kvinnor tänker annorlunda än vad män gör samt att de inte har tillgång till 

samma information som män har. Förlöjligandet och undanhållandet av information 

hänger nära samman med påförande av skuld och skam. Skulden fås genom att 

kvinnor beskylls för att som individer eller grupp ha skapat olyckliga 

samhällsfenomen. När unga människor inte mår bra får ofta mödrarna klä skott för 

detta. Länge talade man om alkoholhustrun som gjorde att mannen hade ett asocialt 

beteende. Tekniken att påstå att kvinnor har skuld leder till att den förstärker den 
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upplevda skuldkänslan som den enskilde individen kan bära på, som inte alls behöver 

ha någon förankring i verkligheten. Det skapar en falsk skuld (s. 54-55).   

 

De tre första härskarteknikerna hänger ihop genom att de verkar inom en likartad kultur. De 

två sista är beroende av att olika kulturer konfronteras mot varandra. Forskare har observerat 

att där män står mot män finns inte de två sistnämnda teknikerna. Det handlar då om att likar 

möter likar. Ås kallar de tre första för en brödraring för att de hör ihop på samma nivå. Runt 

nivån ligger den dubbla strafframen. Det finns alltså två olika nivåer. Detta gör att kvinnor 

frågar sig om hon nonchaleras för att hon gör sig till man eller uppfattas hon som löjlig då hon 

är den kvinna hon är. Detta leder till ett förvirrat tillstånd. Härskartekniker blir uppenbart då 

man ser att det beteende som män använder leder till status men om en kvinna skulle använda 

samma typ av beteende leder det till avsky (s.55-58). 

 
1.5.9 Kyrkan som organisation 
I detta avsnitt redogörs för kyrkan som organisation och vilken roll kyrkoherden har. 
 

Då det gäller kyrkan kan den sägas vara en normativ organisation som bygger på en bas av att 

förmågan att övertala, övertyga och motivera människor. Kyrkan kan t.o.m. manipulera de 

personer som redan är verksamma i den (Stålhammar 2002 s. 45-46). Det finns tre olika sfärer 

i kyrkan. Den första är den professionella sfären och här finns de som är utförare av kyrkans 

kärnverksamhet. Här är man utbildad, invigd och mottagen. Den har en otydlig och 

motsägelsefull struktur och det som håller sfären samman är den kultur som utvecklats. Här 

handlar ledarskapet för kyrkoherden om att motivera. Ledarskapet bygger ytterst på 

personliga egenskaper hos ledaren och inte på en officiell position. Kyrkoherden måste alltså 

ha en trovärdighet i sitt sätt att vara och uppträda. Den andra sfären är den byråkratiska. Här 

finns stödfunktionerna. Medlemmar i denna motiveras av att de får lön. I vissa församlingar 

kan kyrkoherden ha liten eller ringa inflytande i denna sfär och kyrkorådet kan till och med 

betrakta kanslichefen mer än kyrkoherden som sin förtrogne. Den tredje sfären är den ideella 

och här återfinns de som jobbar i kyrkan utan ekonomisk ersättning. De behöver känna att 

kyrkoherden stöder och uppmuntrar dem för att de skall fortsätta med sitt arbete. Ovanpå detta 

kan man lägga fem olika perspektiv för att förklara kyrkan som organisation. 
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1. Det strukturella perspektivet – här ingår de klassiska teorierna som den rationalistiska 

teorin, systemteorin, beroendeteorin och socio-tekniska teorin. De har använts som 

förklaringsmodell i olika sammanhang.  

2. Det humanistiska perspektivet – perspektivet fokuserar de enskilda individernas 

behov och förväntningar. 

3. Det politiska perspektivet – perspektivet fokuserar de mönster som finns av kamp 

och konflikt i en organisation. 

4. Det symboliska perspektivet – perspektivet fokuserar främst kulturen, myterna, 

ritualerna och symbolerna i organisationen. 

5. Det integrerade perspektivet – perspektivet försöker göra en syntes av de ovan 

nämnda teorierna (Stålhammar 2002 s. 49-55).  

 

De olika nämnda sfärerna kan vara i konflikt med varandra och endast kyrkoherdens förmåga 

att förmedla den gemensamma värdegrunden till de verksamma i olika sammanhang kan 

överbrygga detta (Stålhammar 1996 s. 97-98, 181). 

 

1.5.10 Att vara kyrkoherde och/eller präst 
Det är svårt att få uppgifterna som kyrkoherde och präst att gå ihop. Det finns så otroligt 

många förväntningar på den som innehar kyrkoherderollen att uppgifterna lätt flyter ihop. Det 

som kan förklara denna spänning är oklarheter i kyrkoordningen om kyrkoherden är chef över 

all verksamhet, och även då av stödfunktionerna ( KO 2 kap § 5-6). Den tidsbrist som finns 

eftersom det inte finns tid avsatt för ledaruppgifterna. En ytterligare faktor till spänningen är 

en avsaknad av en gemensam värdegrund i de olika subgrupperna som finns i en församling. 

Det har visat sig att där värdegrunden är gemensam är det lättare för kyrkoherden att fungera i 

sin roll som chef.  Kyrkans organisation uppfattas som otidsenlig i det avseendet att 

kyrkoherden förväntas göra samma uppgifter var än församlingen är belägen i Sverige. Detta 

tar inte vara på den enskilde individens personliga egenskaper (Stålhammar 2002 s. 140–146).  

 

Kyrkoherdens relation till kyrkorådet kan uttryckas på en skala från att han/hon har ett gott 

förhållande till kyrkorådet till att det är en öppen konflikt mellan kyrkoherden och kyrkorådet 

eller att en annan kollega till kyrkoherden är representant i samfälligheten. Det kan uppstå 

spänningar mellan den byråkratiska och den professionella sfären och även till den ideella 

sfären. Det liknas bäst vid att två batterier som kortsluts med varandra; de sprängs i värsta 
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fall. När det är konflikt har uppstått kan kyrkoherden abdikera och ägna sig åt den 

professionella rollen som präst (Stålhammar 1996 s. 146 –147, 180) och kyrkoherden kan då 

bedriva mer själavård istället för att fungera som chef. 

 

1.5.11 Ledarskap i kyrkan 
I tidigare samhällen har makt handlat om att en individ har den i förhållande till var den 

befinner sig i den hierarkiska organisationen. I och med det postmoderna samhället är makt 

något som utgår mer ifrån de personliga egenskaperna som en individ besitter (Stålhammar 

1996 s. 33). De personliga egenskaperna kan beskrivas på följande vis:  

 

• Att vara visionär är att kunna kommunicera visionen till den övriga organisationen så 

att det ger en färdriktning och samhörighet. 

• Att vara värderingsförankrad är att bära på en övertygelse om hur saker och ting borde 

eller skulle kunna vara. 

• Att vara vägvisare innebär att ha en klar uppfattning om vad som är rätt och fel. 

• Att vara modig är helt enkelt att ha civilkurage. 

• Att vara en god pedagog innebär att kunna förmedla information och att kommunicera 

och reflektera verksamheten. Dessutom ska de som ledaren ansvarar för känna att de 

växer som människor. 

• Att vara en mogen människa innebär att ha stor självkännedom. 

• Att vara inspirerande är att kunna tillföra energi till organisationen. ( s. 48) 

 

Ledarskap är något som skall hämta både kraft och förebilder utifrån Jesus liv och lära och det 

kan bäst sammanfattas i orden tjäna. Det är ledarens huvudsakliga uppgift (s.52-53). 

Ledarskapets önskade egenskaper kan sammanfattas i orden vision (att ha en bild som går att 

omsätta i praktiskt handlande), mission (att fokusera uppgiften som skall göras) samt passion 

(att man har en lidelse för det som skall göras). (s.72) 

 

Skillnaden mellan ledarskap i ett vanligt företag och i kyrkan är det i företag handlar om att 

hantera en organisation i ett sammanhang där det är givna ramar. I företag är det processen 

mot målet som är den viktigaste uppgiften, och verksamheten som sådan är viktig. Kyrkan är 

inte verksam i en stabil kontext utan det handlar mer om en vägledning i en kaotisk kontext 

mot ett mål (s. 186-187). 
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1.5.12 Kyrkan efter år 2000 
Inför de ändrade relationerna mellan kyrkan och staten år 2000 föreslog en utredning att 

införandet av församlingsinstruktioner skulle reglera relationen mellan stiften och 

församlingarna. Den är till för att fastställa mål och regler för arbetet i den enskilda 

församlingen samt för stiftet vara en ram för deras tillsynsverksamhet och 

främjandeverksamhet. Det är också en del av domkapitlets tillsynsuppdrag att utfärda dem 

(Hansson 2004 s. 9-10). Det faller på biskopen att ha det yttersta ansvaret att denna tillsyn blir 

gjord (s. 18-19). I den utredning som gjordes innan relationsförändringen skedde 

poängterades att den dubbla ansvarslinjen skulle gälla: präst och förtroendevalda. Då 

kyrkoherden är anställd av församlingen och inte av stiftet förslog utredningen att det skulle 

finnas bestämmelser att denne har det lokala övergripande ansvaret och att det skall regleras i 

församlingsinstruktionen. Med införandet av den bevaras den episkopala struktur och 

biskopen får ett redskap för sin tillsyn av församlingen (s. 24-24). När sedan riktlinjerna på 

stiftsnivå utarbetades fanns detta inte med. Den teologiska motiveringen föll bort och endast 

de organisatoriska och praktiska tankarna fanns kvar (s. 65). Hur de olika stiften arbetar är 

olika men inom stiften är man medveten om att det måste råda goda relationer mellan stift och 

församling. Det har gått allt mer mot att stift och församling har blivit jämbördiga parter. Det 

kan leda till att kongregationalistiska tankar ges auktoritet. Det förstärks av att stiftet arbetar 

på en marknad vad avser fortbildning och konsultinsatser då det inte finns en tvingande 

struktur för församlingen att använda stiftets tjänster (s. 71-72). Kongregationalistisk kan 

förklaras med att församlingen är självständig i förhållande till de överordnade 

organisationerna inom trossamfundet. Undersökningar har visat att det sällan diskuteras 

teologiska frågor i kyrkoråden. Om man inte lyfter fram dessa frågor mer kontinuerligt så 

kommer institutionen kyrkan att blekna bort och övergå till vad man kallar för en organisation 

som definierar utifrån verksamhet. De teologiska motiveringarna för 

församlingsinstruktionerna införande har inte lyfts fram då de utarbetades. Risken är stor att 

stiftets inflytande på församlingarna minskar och de blir bara en i mängden av möjliga 

samarbetsparter då uppgifter har överförts ifrån stiften till församlingarna. Det gör att de 

kongregationalistiska dragen är tydliga i kyrkoordningen (s.74-75). Det bekräftas med att 

biskop och domkapitel gentemot församlingarna bara har svaga sanktionsmöjligheter men 

emot präster både svaga och starka sanktionsmedel (s.32). Församlingen har blivit starkare 

gentemot domkapitlet eftersom församlingen har blivit arbetsgivare för alla, inklusive 
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prästerna. Domkapitlet har bara möjlighet att göra påpekanden. Tidigare fanns det en lag som 

skyddades av domstolsväsendet men nu finns det bara en ordning som är privaträttslig i sin 

funktion. 

 

2 Analys av litteraturen och intervjustudien 
I de följande avsnitten analyseras litteraturen som ingår i uppsatsen och de för uppsatsens 

syfte viktigaste hypoteserna lyfts fram. Därefter redovisas och analyseras intervjustudien av 

de två f.d. kyrkoherdarna.  

 
2.1 Utgångspunkter från litteraturen 
Tillvaron växlar mellan kaos och ordning. Blir det för mycket av det ena eller det andra 

stagnerar utvecklingen. Kyrkan är en hierarkisk arbetsplats som kan vara alltför ordnad och 

strukturerad att det lätt blir stagnation. Om kyrkoherden lyckas ha ett öppet klimat där 

dialogen är levande om den gemensamma värdegrunden kan det bli en miljö som är skapande 

och utvecklande. Kaos och ordning balanseras då på ett kreativt sätt. 

 

Den hierarkiska strukturen i kyrkan är både en börda och en tillgång. En börda om man enbart 

faller tillbaka på den. Är kyrkoherden en auktoritär person som inte vill ta in nya synsätt då 

det är nödvändigt leder detta inte till någon förnyelse. Tillgång på så sätt att om kyrkoherden 

är förändringsbenägen kan hon/han utnyttja den hierarkiska strukturen för att leda ett 

utvecklingsarbete. Det kan tolkas i enlighet med Svedberg (2007) som menar att det finns En 

andra ordning som kan leda till något radikalt annorlunda.  

 

Kyrkoherden äger agendan och kan bestämma vad som är det viktigaste i det dagliga arbetet. 

Det är i kyrkans organisation en inbyggd konflikt genom att makten delas av tre stycken olika 

individer. Det är kyrkoherden, kanslichefen och kyrkorådets ordförande. Om två av dessa går 

i allians mot den tredje kommer organisationen att gå i stå. 

 

När en kvinna lyckas som ledare blir det ett undantag. Detta bekräftas av att det skall vara en 

man när hon slutar. Det var bara en slump att det gick bra med en kvinnlig ledare (Wahl 

2001). 
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En kvinnlig kyrkoherde är inte inlärd på samma sätt i det hierarkiska tänkandet som en man 

utan står utanför detta tänkande. Det gör att hon har lättare att skapa en kreativ miljö. Kyrkan 

kan trots det hierarkiska tänkandet ses som en dynamisk organisation (Lehman 2002). Det är 

lättare för kvinnor att göra karriär i en sådan organisation. Det är en konsekvens av kvinnors 

strategiska tänkande, att använda det kvinnor är bra på (Wahl 2003). Kvinnor kan skapa 

organisationer i icke-hierarkiska former. Det kan vara svårare för en kvinna att genomföra 

förändringar då hennes ledarskap inte tas på stort allvar, troligen på grund av 

dominanseffekten enligt Käller (1990). 

 

Det finns inget klart uttalat ledarskap av kvinnor som är annorlunda. Däremot finns det 

antydningar till ett möjligt annat ledarskap som både kan utnyttja och gå emot den auktoritära 

miljö som finns i kyrkan. Detta bekräftas av den förändringspotential som Hansson (2001) har 

redovisat. Enligt Lehman (2002) blir kvinnor präster för att få auktoritet och makt för att 

förändra. Även Wahl (2001) påtalar att kvinnor tillför ett annat perspektiv, det så kallade 

kvinnliga perspektivet. Kanske är det för en kvinna lättare att komma till insikt om vad som 

behöver förändras för att hon står utanför den auktoritära strukturen. Det är kanske det som är 

det radikalt annorlunda, som Svedberg (2007) benämner Den andra ordningen. Här anser jag 

att det kan finnas en orsak till att kvinnors ledarskap bli utmanade och provocerande för det 

stämmer inte med normen. Detta motsägs av andra forskare som Wahl (2001) som menar att 

det inte är skillnad mellan män och kvinnor. Det är svårt att vara neutral och bestämma vad 

som är ett gott ledarskap. Den patriarkala genussordningen genomströmmar allt och därför är 

det ingen skillnad på mäns och kvinnors ledarskap. I en organisation där vinsten inte går att 

visa i pengar är det svårt att bestämma vad som är ett gott ledarskap (Stålhammar 1996). 

 

Stålhammar (1996) redovisar att det i kyrkans värld handlar om att leda människor i en 

kaotisk omvärld medan så inte är fallet då det gäller näringslivet. Där är ramarna mera givna. 

Min tolkning är att i företagsvärlden handlar det om att tjäna pengar på en verksamhet och 

därför blir det till viss del stabil kontext. I kyrkans värld gäller det att tjäna människor och de 

är inte alltid förutsägbara och därför kan det bli i en kaotisk kontext. Därför är det viktigt att 

kyrkan reflekterar över sin teologiska grund för att veta vad som är hållbart och gångbart i den 

tid som är och inte bara bedriver en verksamhet oreflekterat.  

 

Gott ledarskap måste vara möjligt även för en man om medvetenhet och vilja finns. För en 

man är det lättare att ur en maktposition bryta mot det auktoritära systemet – när han väl har 
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kommit till insikt om det- än för en kvinna. Mannen erhåller större acceptans för sitt ledarskap 

bara genom att vara en man. En man fostras till att utöva makt har Wahl (2003) påpekat. 

Organisationsstrukturer värnar inte kvinnors intressen utan i högre grad mäns. Villkoren i en 

organisation är givna utifrån ett manligt perspektiv. Kvinnor måste anpassa sig till detta. Det 

som sker är att de fem härskarteknikerna används (Ås 1982).   

 
2.2 Intervjuer med två kvinnliga f.d. kyrkoherdar 
Jag har gjort en fallstudie med intervjuer och valde att ha färdiga frågor som de intervjuade 

fick för att utveckla sina egna tankar kring. Det är en blandning mellan strukturerad och 

ostrukturerad intervju, mer mot det strukturerade (Denscombe 2006 s. 135). När jag 

utformade frågorna utgick jag från studierna av litteraturen. Jag var intresserad av 

kyrkoherdarnas syn på makt, deras relationer till de förtroendevalda samt deras insikter om 

den egna rollen i skeendet och kunskap om genus. Vissa frågor innebar att de kvinnliga 

kyrkoherdarna fick reflektera över hur de antog att bemötandet från omgivningen sett ut om 

de varit män. Det är exempel på kontrafaktisk historieskrivning. Att historien hade varit 

annorlunda ifall om… Detta perspektiv tar också fram den konflikt som varit och belyser den 

från ett maktperspektiv men även ifrån genusperspektiv. Jag har gjort en pilotstudie på två 

kvinnor som varit kyrkoherdar och som har fått sluta. De intervjuades kritik mot mina frågor 

var att jag var tvungen att i större utsträckning sätta deras perspektiv i centrum mer än vad jag 

hade gjort. Efter min pilotstudie och kritiken mot den gav jag mig i kast med att intervjua två 

andra kvinnor som ofrivilligt fått sluta sina kyrkoherdetjänster i förtid. Den första 

kyrkoherden är Rut som har varit präst i snart 25 år. Hon var i sju års tid kyrkoherde i en 

församling nära staden. Jag kallar församlingen för B-församling. Från den ena till den andra 

dagen blev hon av med arbetet, och fick varken tömma skrivbordet eller avskedspredika. Efter 

att ha slutat tjänstgör hon nu i en annan församling och har funnit glädjen tillbaka att vara 

präst och framför allt då i att predika. Den andra kyrkoherden är Sara som har varit präst i 

drygt 20 år. Hon blev kyrkoherde i en församling i ytterkanten av staden, som jag kallar C-

församling. Där var hon två år innan en stark subgrupp lyckades spela ut henne mot 

stiftsledningen. Hon ställde ett ultimatum som gjorde att hon avgick då församlingen gick på 

stiftets åsikt. Hon sa upp sig och jobbar inte kvar i kyrkan värld, men har en längtan tillbaka. 

Rut och Saras efterträdare var män. Både då det gäller Rut och Sara var det stora rubriker i 

lokal press då de avgick och konflikterna redovisades öppet. Det har därför varit möjligt för 

mig att kontakta dem.  
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A är jag själv i intervjuerna. De frågor jag ställde vid intervjuerna var följande: 

 

1. Vilka var dina svagheter och styrkor som kyrkoherde? 

2. Har du upplevt någon speciell svårighet som kyrkoherde? 

3. Hur var samarbetet med kyrkorådets ordförande? 

4. Skulle det ha blivit annorlunda om du var en man? 

5. Kunde de förtroendevalda ha agerat på ett annat sätt? 

6. Hur var ditt manöverutrymme/handlingsutrymme? 

7. Var du chef över stödfunktionerna också? 

8. Fanns det förståelse från de förtroendevalda att du behövde tid för 

kyrkoherdeuppgifterna? 

9. Vilken av de fem härskarteknikerna har du stött på? 

10. Tror du att det ligger något i detta med att det finns ett glastak för kvinnor? 

11. Är det någon fråga du tycker att jag borde ställa? 

 

2.2.1 Vilka var dina svagheter och styrkor som kyrkoherde? 
Rut säger följande:  

 

Styrkan är teologiskt genomtänkt, jag tog på mig ett andligt ledarskap som en kyrkoherde skall 
ha.  Och jag försökte organisera församlingen enligt de nya församlingsinstruktionernas 
intentioner. Jag tolkade det som om att kyrkoherden skulle vara chef … Svagheterna vet man 
inte riktigt för man får bara höra dem på ryggen. Och det sades så många förfärliga saker så att 
jag kan inte tycka att jag har del i allt helt och hållet. Jag skulle ha behövt ha en ledningsgrupp 
som fungerade och som inte saboterade mitt ledarskap. En annan styrka var - det stack jag inte 
under stol med – att jag hade en mentor och hade handledning och tog hjälp av dem. Om de 
ville så ställde jag upp med samtal både enskilt och i grupp vi hade ett kollektivt ledarskap 
bland prästerna och det är inte många kyrkoherdar som ställer upp på det. … Jag ville satsa på 
kärnverksamhet och det tyckte inte de var riktigt.  Vi hade totalt olika perspektiv och då kände 
jag att det var på väg mot kollision, men då var jag kanske mer envis än vad mina 8 till 10 
andra kvinnliga kollegor så jag drog det till sin bitter end. 

 

 

Utifrån Ruts svar kan jag inget säga om hennes svaghet i kyrkoherdearbetet. Men det hon 

omedvetet ansåg var att en styrka blev något i den rådande kulturen som blev betraktad som 

en svaghet. Hennes vidare svar på samma fråga är ett bevis för detta. 

 

Jag upplever att jag provocerade folk utan att göra så mycket men med min blotta närvaro och i 
mitt ledarskap så blev jag en provokation för kyrkorådet som bestod av många män särkilt 
ordföranden som var man. Alla i Kyrkorådet var äldre än jag – att det kom en kvinna som kan 
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argumentera på ett område som de inte behärskar och som deras kvinnor inte heller behärskar 
blev provocerande. Deras hustrur hade lägre utbildning än de själva. Jag var den mest 
välutbildade och det upplevdes provocerande.  Jag var mer verbal och visste vad jag ville. Det 
tyckte jag var väldigt jobbigt. 

 

Saras svar ger vid handen en stor självinsikt som får tala för sig själv: 

 

De hör ihop, det som är ena sidan av myntet är den andra sidan också, så till mina svagheter hör 
ju då att jag lätt för överblick och helheter och jag har styrka i… att extrovert, utåtriktad och 
söka kontakter , nätverk och samverkan. Till mina styrkor hör också att …öööööö…när man är 
extrovert så är man också att man är ganska modig också – aha – aha och vänder man på det så 
kan modet bli dumdristighet, att man inte gör noga överväganden när man går in i något. Till 
helheten som är så bra då måste man ha goda medarbetare eller tid för sig själv att tvinga sig 
tänka på detaljerna och reflektionen, sitta ner och tänka.  

 

Det kan tyckas att Sara har betalat ett högt pris för sitt sätt att vara som person.   

 

2.2.2 Har du upplevt någon speciell svårighet som kyrkoherde? 
Här säger Rut följande 

 

Det svåra är alltså att det kommer ibland till att man måste säga upp någon på grund av olika skäl 
det är aldrig roligt men det måste man ta. …..De som dricker eller gör något annat oegentligt, 
olagligt eller de som har konstiga åsikt och då måste man ta det här så kallade svåra samtalet. 
Men det är svårt. ……det var alltså inte församlingsarbetet som var det tunga, utan det var 
personalen, kyrkorådet och facket. Som fullständigt malde ner mig.  

 

Här handlar det om att vara chef och se till att organisationen fungerar smidigt. Sara svarar 

helt annorlunda: 

 

Nej faktiskt inte, jag upplevde att min ledarstil passade församlingen just då väldigt bra. Jag tror 
att en församling behöver olika ledarstilar olika tider. I det läget som C-församling befann sig då 
så behövdes min ledarstil och innan jag blev rekryterad så hade jag blivit ganska väl 
genomskådad så att säga.  

 

Till att börja med hade de kvinnliga kyrkoherdarna inga svårigheter i sitt ledarskap och det 

verkar som att de blev väl mottagna som kyrkoherdar. Men snart skulle det visa sig att det 

fanns en annan verklighet.  

 

2.2.3 Hur var samarbetet med kyrkorådets ordförande? 
Här säger Rut följande:  
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Det trodde jag var gott – men så en dag så frågade jag vad är det här, vad står det här för.  Så 
vänder det och han säger att det finns starka antipatier mot dig i kyrkorådet fastän han har varit 
ledare i flera år – han har lyssnat på personalen. De skyllde på varandra, egentligen vet jag 
aldrig vad som var vad. De kunde aldrig säga rakt i ögonen utan det går liksom man skyller på 
varandra. Personalen skyller på kyrkorådet och kyrkorådet skyller på personalen.  

 

Det Rut hade uppfattat som ett gott samarbete var inte det, under ytan fanns det en helt annan 

bild av verkligheten.  

 

Sara har helt andra erfarenheter:  

 

Ja, det var faktiskt respektfullt –äääää- och vi behövde varandra, jag hade förmånen får jag säga 
att jag hade en väldigt bra kyrkorådsordförande och ett väldigt bra au – arbetsutskott – öö- vi 
jobbade tätt i samförstånd om våra olika roller och ansvar och det tillhör ju respekten och vi 
hade helt olika, alltså min kyrkorådsordförande var relativt ung, välutbildad, yrkesarbetande 
kvinna och hon hade en väldigt tydlig och självständig självbild …. Och det har jag med mig 
som ett gott minne ifrån min kyrkoherde tid, att jag hade ett mycket bra kyrkoråd, mycket bra 
tycker jag, arbetande kyrkorådsmedlemmar.  

 

Återigen har de olika erfarenheter. Sara hade ett gott samarbete och det verkar inte har funnits 

någon dold uppfattning om henne från kyrkorådets ordförandes sida. Som ordförande i Saras 

församling verkade en yngre kvinna och i Ruts församling var det en äldre man. Trots denna 

skillnad blev resultatet ändå att både Sara och Rut slutade.  

 

2.2.4 Skulle det ha blivit annorlunda ifall du var en man? 
Rut ger skildrar att det fanns ett uppenbart motstånd mot kvinnor som präster i delar av 

kyrkorådet.  

 

Ja det är jag helt hundra på – det skulle gå lätt som en plätt. I B-församling fanns det en av 
Sveriges mest rabiata synodanhängare… Och jag tog inte det som en stor angelägenhet men jag 
har förstått senare att det har sipprat ända in i kyrkorådet. Det fanns alltså ett öppet och klart 
motståndare mot mig i kyrkorådet som aldrig kunde gå på mina gudstjänster…Som bad mig 
avgå vid varenda kyrkoråd – men de sa ta inte så hårt på det. Det är inget konstigt – och så sa 
de också att hela personalen är inte med dig men de sa ta inte det så hårt. Man strök medhårs 
sådana här konstiga figurer som till slut liksom vinner kan man säga. 

 

Från kyrkorådets sida tog man tydligen inte tag i den konflikt som fanns inom kyrkorådet. 

Man sopade helt enkelt spänningen under mattan och lät den bero. Men till sist urholkade 

droppen stenen. Det är intressant att notera hur Rut avslutar sitt svar på frågan: 
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Är man inte medveten om det här genusperspektiv vilket jag tyckte att de absolut inte var, det 
var en äldre generation, då kan man inte hantera kvinnligt och manligt i det man gör i 
arbetsuppgifter eller i styrelser. Man ser inte sin egen skuggbild. Och det här med starkt och 
svagt – man är rädd och man gömmer sig bakom varandra. Man kan inte tala i klartext – då blir 
det väldigt konstigt. I konflikter får man inte klara besked om rädslan får styra.   

 

Hon anlägger ett genusperspektiv och belyser vad rädsla kan göra. 

 

På samma fråga ger Sara ett fördjupat svar som visar att det i hennes fall inte handlade om 

genus utan om att organisationen inte följde de uppgivna spelreglerna: 

 

…det tror jag, det är jag alldeles övertygad om, dels så var det väldigt bra att kyrkorådets 
ordförande själv också var kvinna och hon var genusmedveten. Och med det menar jag att man 
förstår att kön har betydelse och det tror jag att många tycker idag. Men att  sen inte bra har 
betydelse utan påverkar i stor omfattning har vi olika uppfattningar om. Men hon och jag kunde 
se det – det var ett stöd. Och sedan för egen del så tror jag att hade jag hetat …äää …Kristian 
eller Pelle så hade mina styrkor, snabba beslut, alltså tydligheten i mitt ledarskap, inte väjer för 
beslut att också vara väldigt noga med att ta upp andra medarbetares profession det hade varit 
mycket, det hade fått en positiv kvalitet, istället blev det att det gick för fort, jag gjorde inte alla 
delaktiga och andra epitet, det som var slagfärdigt och dugligt hos en man är för en kvinna 
mycket svårare att få credit för – erkännande för – jag var orolig för det var en mångkulturell 
församling och jag tänkte att det här med mitt kön skulle ha en betydelse för församlingsborna 
men de farhågorna kom helt på skam – det var inte svårt. Det mångkulturella samhället erkände 
mig som pastor och det fanns inga sådana problem där. Lustigt nog för det var där jag hade trott 
att det var där det skulle finnas. 
A: Vad blev problemen? 
Sara: Problemen blev i en grupp i församlingen …de menade att så att säga skulle äga 
verksamheten i en av församlingskyrkorna och med så små resurser som vi hade, personellt och 
ekonomiskt så kunde vi inte  skapa två arbetslag… och det accepterade de inte. Des utom så 
fanns det ett demokratiskt problem och det var att man hade sin egen förening man tog beslut 
om verksamheten och som jag menar är det ytterst kyrkorådet och jag som kyrkoherde som har 
ansvar för  - men de tog beslut om verksamheten i den här öööö…den här distrikts kyrkan och 
det är ett demokratiskt problem för en kyrka. Och så fanns det också ett ledningsproblem och 
det bestod ju då i som jag uppfattade det de ville ha en kyrkoherde som så att säga 
värdegrundsmässigt och lojalt stod på deras sida…och där passade jag inte in och ville inte 
passa in. 

 

Det fanns alltså en inbyggd problematik i organisationen men en stark subgrupp, en så kallad 

ideell grupp, som gjorde svårt för Sara att hävda sin auktoritet som kyrkoherde.  

 

2.2.5 Kunde de förtroendevalda ha agerat på ett annat sätt? 
 Här säger Rut följande på ett efterklokt sätt: 

 

De skulle ha talat i klartext – här i den här församlingen kommer vi att aldrig ge dig mandatet 
att bli chef, men de sa hela tiden vi väntar lite till och du ska få det men vi skall bara se och 
vänta, vi tar lite i taget. Det blev aldrig så. Jag var alldeles för godtrogen. Och nu vet jag att när 
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man tillträder jobbet som chef så skall det vara klart, det skall inte ordnas i efterhand. 
Delegationsordningar och vem som är chef över vem, ansvar och arbetsordningar allt sådant 
skall vara klart och riggat.   
 

Hon litade på deras ord och väntade att det skulle ske en förändring.  

 

Sara säger att det blev en upptrappad konflikt där det stod mellan olika lojaliteter som till sist 

kyrkorådet fick välja mellan. Den konflikt som blev var att kyrkorådet ville anställa en 

ungdomspräst medan subgruppen ville ha en egen präst.  

 

Det kom till en skarp punkt till slutet av min tid som kyrkoherde där jag ställde kyrkorådet inför 
ett ultimatum som var helt omöjligt. Anser jag därför vi var öppna mot varandra – endera 
behåller ni mig som kyrkoherde och går därmed emot er biskop eller så följer ni er biskop och 
låter mig sluta. Och min uppsägning får träda i kraft och jag sa att jag tycker att ni skall följa er 
biskop. 
A: Och du slutade … 
Sara: Ja – som svensk kyrkan skall man inte gå emot sin biskop. Även om det är fel. 
A: Vad hade hänt? 
Sara: Vi hade profilerna på oss själva och vi visste vad vi hade för sökprofil på den här prästen och 
det var en ungdomspräst. Med en särskild profil då förstås och då kom stiftet in och tyckte att vi 
skulle anställa en präst med annan profil och jag – ööö-då tror jag att jag blev djupt sårad anser jag.  
A: Så stiftet …. ?! 
Sara: Ja – att gå förbi hela kyrkorådet, hela min medarbetar grupp och mitt ledarskap och hela 
det arbete vi hade lagt ner så lång tid – öö – och sedan gå ner och rota i verksamhets nivå det 
har de inte med att göra och då vid det samtalet som skedde bara mellan mig och stiftet. Så sa 
jag det att jag funderade över vems man han var och att jag var ganska bestört över att stiftet 
kunde göra något sådant. Och jag frågade rakt ut om de inte ansåg att den springande punkten 
det stora problemet var jag som kyrkoherde och att vi kunde lösa detta med att jag klev åt sidan. 
Och det bejakades. 
A: Vad var grunden till antagande att du var problemet.. 
Sara: Jo – om man försöker tänka på ett annat sätt så tror jag att eftersom församlingen var i 
ekonomiskt trångmål så behövdes de frivilliga, man trodde att det fanns en massa frivilliga 
resurser i den här föreningen och jag försökte säga att de finns inte de är bara kravställare, ni 
tror att de är frivilliga men de är mera kravställare än frivilliga men det trodde man inte på utan 
man såg det som en möjlighet för svenska kyrkan på den här platsen att låta verksamheten 
blomstra tänker jag …. 

 

Det var ett mycket rakt och konsekvent handlande av Sara och helt i linje med hennes 

uppfattning och utifrån den person hon är, men det tog ett år att komma fram till avgörandet. 

Det var ett ganska kaotiskt år enligt hennes egen uppfattning.  

 

2.2.6 Hur var ditt manöverutrymme/handlingsutrymme? 
Rut hade stora svårigheter med sitt handlingsutrymme: 
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Det var ju noll – de hade så himla många sammanträden så att de fyllde hela veckans alla 
dagar. De bildade små utskott hit och dit som ägnade sig åt verksamhet. De sade att det var 
bra att kyrkoherden satt med i allting men så sa de samtidigt: ”Du behöver inte komma varje 
gång för det gjorde inte din företrädare”. Det var dubbla budskap och jag tänkte att jag måste 
sätta mig i in allt så jag gick på allt. Och jag blev ganska uttröttad på det och det var ganska 
lite som sades ... Frågan är om jag inte skulle ha kämpat så hårt. Jag trodde ju hela tiden att 
detta kommer att gå. Jag trodde alla andra kyrkoherdar hade som jag. Men sedan fick jag höra 
ifrån de andra i kontraktet att de inte hade så mycket sammanträden, de hade inte så många 
utskott. Männen fick hela handen, hela ledarskapet, några kvinnor hade det inte, de hade det 
jobbigare. 

 
I sitt försök att fullfölja alla de olika budskap som Rut mötte kom hon att tröttas ut. Gällande 

handlingsutrymmet kommenterar Rut också biskopen och stiftets roll. 

 

Officiellt så stödde biskopen oss men inofficiellt så visste vi att vi hade noll stöd därifrån, noll. 
Det har jag också fått höra av andra så det är jag inte ensam om utan andra har det likadant…. 
 …biskopen är medveten om att biskopen har ingen maktposition biskopen kan inte tala för 
andra i ledarskapet. 

 

Biskopen har ingen makt i församlingarna att kunna påverka utvecklingen till att bli något 

positivt för den tjänstgörande kyrkoherden.  

 

Sara hade däremot inga problem avseende sitt handlingsutrymme.  

 

Jag hade väldig tydlig delegationsordning - öö – och jag hade mycket på delegation och en 
enorm trygghet där – det fanns ett stort handlingsutrymme för min tjänst och det gjorde också 
att jag tyckte att det var roligt att bjuda in till rejäla diskussioner lednings mässigt och för det 
blev mitt val och det är ett väldigt ansvar på en sådan tur av delegation och det är mitt val att 
dryfta detta. Det var väldigt roligt.  

 

För Sara var det klart och tydligt vad som gällde. Återigen har Rut och Sara helt olika 

erfarenheter. Rut hade som vi sett tidigare stora problem med delegationen, vilket inte Sara 

hade.  

 

2.2.7 Var du chef över stödfunktionerna också? 
Rut avger ett svar som antyder att det fanns djupa strukturella problem i organisationen.  

 

 Nej det var kamrern och hennes man…Många kom inflyttade från landet och den enda sociala 
kontakt de har är församlingsgemenskapen. Jag är från en större stad – och född i den och har 
ett liv utanför kyrkan också. Och nu förstår jag att många är liksom isolerade de har sina vänner 
och bekanta och sitt umgänge i församlingen, dricker kaffe på kvällarna med kyrkorådet och i 
utskotten och sjunger i kören på söndagarna. De lever sitt liv där och kommer det in någon som 
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ändrar på det så är man ett kraftigt hot. Jag har verkligen känt igen mig i filmen ”Änglagård” 
och ”Så som i himlen” och till och med i filmen ”Jägarna”. 

 

 

Kamrer och chef över kyrkogårdsförvaltningen var ett gift par. Rut mötte ett motstånd i denna 

fråga som hon inte insåg på en gång. Rut förklarar vidare: 

 

När jag kom till det här jobbet så hade de olika efternamn – jag visste inte ens att de var gifta. 
De hade ju gjort upp budget innan jag liksom fick se den. Och så här hade det fått fortgå tiden 
förre mig. Och den kyrkoherden före mig sa att allt är klart - det är lätt du behöver inte röra ett 
finger där. … Kamrern styrde av kyrkorådet och jag skulle bara styra över gudstjänsten i 
princip. Så var det tänkt förut och de ville de behålla in i det nya tvåtusentalet. Och vilket jag sa 
att det här är fel – det går inte, det är jag som är chef. Och jag kan inte acceptera detta. Men så 
blev det inte.  

 

Här mötte Rut ett kraftigt motstånd som hon inte förstod från början. Saras berättelse visar en 

helt annan erfarenhet:  

 

Ja det var ju överallt – det gick att hålla ihop allt vilket medförde mycket arbete men jag såg det 
som den enda möjligheten i den situation som församlingen var,  för att under en tid tills det 
skulle lugna ner sig få sammanföra allting. Och sedan jobba utåt med en allmän konsensus om 
hur vi skulle arbeta. Det kändes bra. 

 

Sara tog på sig allt för att kunna skapa en struktur som kunde bära i framtiden. 

 

2.2.8 Fanns det förståelse från de förtroendevalda att du behövde tid för 

kyrkoherdeuppgifterna? 
Ruts svar talar för sig själv hur hon långsamt bröts ner.  

 

Nej det fanns det inte. De lade mycket tid på sammanträden och jag tänkte att detta gör de för 
att se mig stupa… Jag höll igång och det tyckte jag var det enda som gav mig liv. Det andra var 
ju fullständigt supertråkigt att sitta i sammanträden och jag tror nog inte att alla sammanträden 
behöver vara så tråkiga och långa som de var. Man kan faktiskt göra dem kortare och mer 
sällan och mer effektiva.  Jag tror inte de fattade sig på kyrkoherdens roll. De gick inte i på 
gudstjänsterna heller. Den ende som gick var motståndaren som ville se om jag gjorde något 
fel, men han tog aldrig nattvarden.  Jag har sett andra församlingar där kyrkorådets ordförande 
är intresserad av kyrkans verksamhet, men här var det kommunalpolitiker många av dem ifrån 
gatukontoret och den stilen och de sa ju öppet till mig lite raljerande: ”Jag är ju inte här för att 
jag tror på Gud. Jag tror ju inte på dig heller din svartrock”  
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Ruts uttalande tyder på att det inte fanns en respekt för hennes roll som präst och troligen inte 

då heller som chef. Också i denna fråga skiljer sig Ruts och Saras erfarenheter. Det verkar ha 

funnits omtanke om och respekt för Sara: 

 

Ja det tycker jag – jag fick mycket  - ö – jag fick mycket respons och omsorg – var rädd om dig. 
Slit inte ut dig – de såg att jag jobbade väldigt mycket. Så de var noga med att jag skulle ha 
omsorg om mig själv. 

 

2.2.9 Vilken av de fem härskarteknikerna har du stött på? 
Ruts svarar rakt på sak:  

 

Rut: Alla praktiserades.  
A: Alla praktiserades !  
Rut: ”Ja, det kan man säga – ja kraftigt osynliggörande, ofta förlöjligande, kraftigt underhåll av 
information, dubbelbestraffning det är ju alltså ifall du gör eller inte gör – ja det var sura miner 
vad jag än gjorde. Jag fick aldrig cred från dem, aldrig som kyrkoherde men där emot ifrån 
prästerna och personalen. De jag hade ansvar tyckte att det var en toppenkul församling alltså. 
Det var som natt och dag, ibland fick man nypa sig i skinnet och fråga sig vilken värld lever jag 
i nu. Då det gäller på förandet av skuld så skämdes jag för att jag inte dög ibland när jag mådde 
riktigt dåligt. Jag kände mig som att jag inte gjorde tillräckligt men nu så här i efterhand så 
förstår jag att jag gjorde så fruktansvärt mycket och var så stark. Men själv trodde jag att jag 
var ingenting värd.  

 

Rut har varit i en organisation där man inte vet vad som gäller från den ena stunden till den 

andra. Det är ett sofistikerat sätt att bryta ner en persons självkänsla. Saras upplevelser är inte 

lika positiva som i tidigare frågor:  

 

… i C-församling var det nog tydligast – dam if you do and dam if you don’t och det var 
faktiskt miss i kommunikationen … Och sedan undanhållande av information hela tiden det var 
ju så att den här subgruppen hade egna slutna möten där de kom fram till hur de skulle hantera 
mig så att säga. 
 

Hur Sara än gjorde blev det fel. Dessutom organiserades det möten utan hennes vetskap då 

Saras handlanden diskuterades.  

 

 

2.2.10 Tror du att det ligger något i detta med att det finns ett glastak för 

kvinnor? 
Rut svar på denna fråga är flertydigt.  
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Jo men det är det här jag säger att det är kul med rebeller så länge de är ”underdogs” : ”Här i 
församlingen har vi så roliga präster och de kan så mycket och de gör nya saker”. Men sen när 
man är chef är det fult och opassande! Det finns faktiskt något lite motsvarande hos sådana 
manliga präster som inte är som vanliga hi men eller macho-killar. Mjuka som är duktiga – jag 
tänker på sådan som NN, som faktiskt har gått hem hos folk, nej han fick svårt att bli 
kyrkoherde av sin personal! Det är avundsjuka, mycket svenskt. Kvinnor som är starka blir 
avundsjuka, män som är annorlunda ledare som ställer upp på det här med att inte vara 
auktoritär utan inbjuder till dialog de blir inte heller poppis i kyrkoråden. Då hänvisar man till 
att organisationsförmågan är dåliga hos dem. Det är inte så svårt att organisera en församling! 
Att få en ledare som kan entusiasmera och vågar göra nya saker är svårt att få i en organisation 
och det kommer enda uppifrån och ner. Så mycket motarbete vi kvinnliga kyrkoherdar har fått 
uppifrån, oss har man aldrig blivit klappat i händerna till. …men nu befarar jag att 
organisationen har kommit till vägs ände. 

 

Den ledarstil som inte uppfattas som manlig möter motstånd i kyrkans värld. En ledarstil som 

bjuder in till dialog krockar med den gängse uppfattningen hur en (manlig) ledarstil skall vara.  

 

Sara ger här ett liknande svar och det tyder på att hon har reflekterat över frågan.  

 

… jag är övertygad om det.  Ö – ä – det blir ju vad det heter på fint språk evidens baserat – det 
är min egen erfarenhet. Min egen erfarenhet att det var jättekäckt att vara en ung prästflicka, 
oerhört käckt men sedan prästflickan blev lite större och har mera erfarenheter och vill dess 
utom pröva ledarskap då blir det oerhört tufft…  till glastaket hör de osynliga spelet som 
fungerar väldigt duktigt – avsaknaden av tydlighet och rakhet, ibland har jag funderat ifall det 
är kulturbetingat för kyrkan eller ifall det förekommer över allt… Jag har kommit fram till att 
kyrkan är en risk zon. Mer än andra organisationer jag kan bara jämföra med det här jag har nu. 
… Därför att den tvekar på sitt uppdrag – den har inte sin mening och syfte tydliggjord för sig 
och eftersom den grunden inte finns så är inte vägen dit heller så tydlig och så vägen till ett mål 
eller till en vision eller något att uträtta inte är tydlig och då börjar man hacka på varandra. Och 
när man börjar hacka på varandra så börjar man utesluta Och så hamnar man som herde själv i 
marginalen för man har fullt upp med sina egna interna problem  - det är bara internprocesser 
man får ägna sig åt det är den stora faran.  

 

Rut och Sara har samma uppfattning i frågan glastak för kvinnor. Det var när de började ta 

plats som de blev obekväma. När de var nya i rollen som präster och förde fram idéer 

accepterades de. Men när de ville utöva sin makt som kyrkoherdar mötte de motstånd.  

 

2.2.11 Är det någon fråga du tycker att jag borde ställa? 
Ruts svar antyder att det finns ett området till att utforska: 

 

Jag tycker att det skulle vara mer roligt att forska på den här skuggbilden – brandkåren har sin 
skuggbild, polisen har sin. De som verkligen är paragrafryttare de …vad gör kyrkans sådana 
här poliser. Vad är det som de har svårt för att klara av…är de övertygade, vill de ha oss vid 
spisen. Hur skulle de behandla sin egen dotter ifall hon skaffade en utbildning skulle de betro 
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henne. De måste se sig själv och det är inte lätt. Ledarskap handlar mer om psykologi än vad 
man tror – vi var ljusår ifrån varandra. 

 

Det finns ett djup i en organisation som det är svårt att fånga. 

Saras svar manar till djup eftertanke. Det är inte första gången jag har hört denna berättelse:  

 

Ja – en fråga jag har funderat över – jag fick aldrig frågan eller den nya ledningen i 
församlingen eller det gamla kyrkorådet hur mår jag idag? Vad har det här gjort med dig och 
ditt liv? Det kändes faktiskt märkligt att inte ens biskop frågade vad skall du göra nu när du 
slutar. Jag har ett tungt försörjnings ansvar och jag stod utan försörjning och får inte den lilla 
omsorgen har du fått ett nytt jobb kommer du att klara dig det har jag funderat mycket över inte 
ens – ä – mänsklig omsorg eller ännu hellre kristen omsorg alls det har jag frågat mig och 
skrämt mig ….. 

  

Sara sista ord i intervjun visar vad en konflikt av det här slaget leder till och de känslor och 

tankar som finns i åratal efter.  

 

… jag känner inte att jag är bränd förstår du vad jag menar man kan bli utfrusen ur Svenska 
Kyrkan det känner jag inte direkt att jag är men jag känner att jag inte hör till längre om du 
förstår vad jag menar. Jag får klara mig på egen hand så att säga och Svenska Kyrkan är ändå 
som mitt hem men, så det är dubbelt. Jag skulle gärna vilja jobba i Svenska Kyrkan i framtiden 
men det vet jag inte ifall det blir så … 
 
 

2.3 Sammanfattning av litteraturanalysen och intervjustudien 
I kvinnornas berättelser finns det rika belägg för hur de fem olika härskarteknikerna används 

(Ås 1982). Svaren på den raka frågan vilken av de fem härskarteknikerna som kyrkoherdarna 

hade du stött på vittnar om detta. Då det gäller Sara var det alltså inte de förtroendevalda som 

använde tekniken av dubbelbestraffning utan av organisationen på ett högre plan. Där gav 

man sig på en av sina egna i allians med en subgrupp utifrån de olika sfärerna som 

Stålhammar (1996) har visat. Subgruppen kan hänföras till den tredje sfären som är den 

ideella. Den fick mycket mera makt än vad som är vanligt. Då det gäller Ruts svar på frågan 

om härskartekniker var påförande av skam och skuld det hon upplevde starkast. Den 

förvirring hon ger uttryck för kan tolkas som ett uttryck för den dubbla strafframen. Den 

konflikt som fanns i B-församlingen som sopades under mattan. Frågan var om det skulle ha 

blivit annorlunda om Rut varit en man? Att Rut blev osynliggjord kan tolkas som en strategi - 

– kvinnor blir bortglömda, förbigångna eller överkörda. Deras identitet blir fråntagna dem och 

de är mindre värda. Frågan om hur stort manöverutrymme/ handlingsutrymme kvinnorna hade 

kan också tolkas som att Rut blev utsatt för dubbelbestraffning. Vad hon än gjorde så blev det 

fel. Detta gjorde att hennes handlingsutrymme blev beskuret. På den frågan hade Sara inga 
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problem. På frågan om det fanns förståelse från de förtroendevalda att kyrkoherdarna behövde 

tid för sina uppgifter går Ruts svar att tolkas som att hon osynliggjordes och förlöjligades 

genom att hon kallades för svartrock.  

 

Det Ås (1982) säger om att inte kunna nå fram till mål och bli accepterad skapar en 

undermedveten ångest. Det kan finnas i Saras tankar om att stå utanför kyrkans gemenskap 

och den känsla av vilsenhet som hon ger uttryck för på frågan om det var fler frågor jag borde 

ha ställt. Även i Ruts svar på frågan om vilken av de fem härskarteknikerna hon hade stött på 

uttryckte att hon inte dög och att detta gjorde att hon mådde riktigt dåligt. 

 
Rut visar i svaret på frågan om hon även chef över stödfunktionerna att den otydlighet som 

finns i Kyrkoordningen är en realitet ute i församlingarna. Kyrkoherden är chef över all 

verksamhet – även då stödfunktionerna (KO 2 kap § 5-6). Hon utmanade den byråkratiska 

sfären som hade de förtroendevaldas stöd då hon ville ha hela ledarskapet. Alla sammanträden 

skapade en tidsbrist hos Rut, som hon själv uttrycker det malde ner henne. Det går att utläsa 

av hennes svar på frågan om hon upplevt någon speciell svårighet som kyrkoherde. Det finns 

klart och tydligt ett genusperspektiv i Ruts berättelse, där både genuskontraktet som Hirdman 

(2001) har beskrivit utmanas samt dominansprocessen som Käller (1990) har redogjort för. 

Enligt den skall en kvinna fostras till en underordnad plats i hierarkin. Men som kyrkoherde 

och kvinna var Rut den kanske bäst utbildade samt den som ville något nytt. Det framkommer 

i svaret på frågan om vilka svagheter och styrkor hon upplevde sig ha som kyrkoherde. Det 

som ansågs vara hennes styrka blev en svaghet. Villkoren i en organisation är givna utifrån 

män och kvinnor måste anpassa sig efter detta som Wahl (2003) påpekat. Det gjorde inte Rut. 

Dominansprocessen tydlig i svaret på frågan om jag borde fråga något ytterligare. Rut säger 

att hon upplevde det att kyrkorådet talade till hennes som om det skulle fostra sin egen dotter. 

I detta är det påtagligt att flickor fostras till andra rang. 

 

I Ruts svar på frågan om hon trodde att det låg något i detta med att det finns ett glastak för 

kvinnor framkommer det som Hansson (2001) har konstaterat. Nämligen att det som är starkt 

utmärkande för kyrkoherdar är att de är relationsinriktade samt att män har epitet som man 

tillägnar kvinnor – vilket kan upplevas som motsägelsefullt i en hierarkisk organisation som 

är präglad av män.  
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I de idésamtal som Rut bedrev för att utveckla en gemensam värdegrund i den ledningsgrupp 

som hon skapade hade hon ingen framgång. Det var för stora krafter och hade pågått så länge, 

vilket framgår i svaret på frågan vilka som var hennes svagheter och styrkor som kyrkoherde. 

Både enligt Stålhammar (1996) och Hansson (2004) är det en föresättning att dessa samtal 

bedrivs för att dels de olika grupperna skall hålla ihop, dels att kyrkan skall förbli kyrka. Sara 

påtalar den stora risken ifall detta inte lyckas i svaret på frågan om hon trodde att det att finns 

ett glastak för kvinnor. Om samtalen misslyckas blir det internprocesser då man hackar på 

varandra. Det var ju också i hennes fall en subgrupp som inte ville inordna sig som ledde till 

hennes avgång. Genom detta trodde subgruppen att de skulle få en egen präst.  

 

Det var en livsstil hos de förtroendevalda som Rut utmanade. Det är tydligt i svaret på frågan 

om hon även var chef över stödfunktionerna. Ruts företrädare som kyrkoherde ägnade sig åt 

den professionella delen av kyrkoherderollen då han accepterade den rådande inställningen – 

att kyrkoherden styrde över gudstjänsten. Det verkade inte bero på konflikt utan på 

bekvämlighet att han inte behövde röra ett finger. Eller så är det uttryck för en dold rädsla för 

konflikter.  

 

När det gäller strukturen i organisationen skall den redan vara uppgjord och klar innan en 

kyrkoherde tillträder tjänsten. Mycket arbete sparas då samt att det inte behöver leda till 

konflikter ifall man vet vad som gäller. Det framkommer i svaret på frågan om de 

förtroendevalda kunde ha agerat på ett annat sätt. Detta var något som inte var fallet för Rut i 

hennes församling, utan det var något man skulle lösa framöver i tiden. Det går att säga att 

Rut utmanade den rådande kulturen som fanns i organisationen. Det kan också tolkas som att 

Ruts ledarstil är något annorlunda. Som en förändring av andra ordningen, som Svedberg 

(2007) talar om, och därför blev den utmanade och provocerande. Det att hon presterar allt för 

bra blir ett uttryck för aggressivitet (Wahl 2001) och omdömet om Rut påverkades av detta. 

Det kan utläsas i svaret på frågan vilka hennes svagheter och styrkor var som kyrkoherde. 

 

Då det gäller Sara verkade allt vara i bästa ordning men det fanns en konflikt med subgruppen 

som ville ha mer av tillgängliga ekonomiska resurser, vilket framkommer i svaret på frågan 

om det skulle ha blivit annorlunda om Sara hade varit en man. Från stiftets sida trodde man att 

det fanns många frivilliga resurser som kunde bära verksamheten. Det var inte fallet och det 

visste Sara och påtalade det. Stiftet höll fast vid sin hållning. Anledningen till att Sara slutade 

var alltså inte på grund av genus utan på att organisationen, församlingen med påtryckning av 
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stiftet, gjorde ett val. Det visade sig senare vara ett felval, vilket svaret på frågan om de 

förtroendevalda kunde ha agerat på ett annat sätt. Ifall stiftet hade valt att i ett tidigare skede 

kommunicera sin hållning kanske utgången för Sara hade blivit annorlunda. Nu fanns det en 

dold agenda.  

 

När det gäller stiftets delaktighet i konflikterna har de olika upplevelser. Det framkommer i 

svaren på frågorna hur kyrkoherdarnas manöverutrymme/handlingsutrymme gestaltade sig. I 

Ruts historia var stiftet passivt medan det i Saras fall var mycket aktivt. Här la sig stiftet i en 

intern uppgörelse och stödde inte kyrkorådets uppfattning. Saras erfarenhet motsäger det 

Hansson (2004) har visat att det råder en kongregationalistisk kyrkosyn med den nya 

kyrkoordningen. Men detta är nog bar ett undantag som bekräftar regeln då Rut vittnar om att 

det finns fler kvinnliga kollegor som har upplevt stiftets passivitet. Det framkommer också 

kritik mot biskop och stiftet i svaren. Det visar på drag av kongregationalistiska strukturer 

som gör att stiftet och biskopen har ringa makt. 

 

Både Rut och Sara lyfter fram egenskaper hos sig själva i sin gärning som kyrkoherde som 

brukar få epitetet manligt. Sara framhåller att det var dessa egenskaper hos henne som vändes 

mot henne. Det framgår i svaret på frågan om det skulle ha blivit annorlunda om Sara varit en 

man. Att Sara var handlingskraftig tolkades som att hon var för snabb i sina slutsatser. Detta 

får ses som att mannen är norm och kvinnan är avvikare (Wahl 2003). Det som är manligt 

beskrivs i positiva adjektiv. Mannen är normbärare som Maskulinums andra lag uttrycker det 

enligt Hirdman (2001). Ifall de som kvinnliga kyrkoherdar använder kvinnliga epitet och 

bjuder in till dialog blir de också klandrade för det. Som jag har nämnt ovan tar Rut upp 

problemet hur män med kvinnliga epitet har svårt att få erkännande för sitt ledarskap i svaret 

på frågan om hon trodde att det låg något i detta med att det finns ett glastak för kvinnor. Att 

det finns män som har sådana egenskaper är något som Hansson (2001) påvisar och som 

upplevs som mycket motsägelsefullt i en hierarkisk organisation. Män är fostrade att utöva 

makt (Wahl 2003), och även om organisationsstrukturer i högre grad värnar om män än om 

kvinnor har män med kvinnliga epitet svårt att få gehör för sin linje. Troligen för att männen 

uppfattas som avvikare ifrån sin egen norm. 

 

Detta att mannen är norm är något som Rut lyfter fram i svaret på frågan hur stort hennes 

manöverutrymme/handlingsutrymme var. Hon påtalar att männen fick hela handen då det 

gällde chefskapet och att kvinnorna inte hade det.  
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Den strategi som Rut och Sara använder kallar Wahl (2003) för omvärldsstrategin. Det 

innebär att man förlägger olika fenomen till omvärlden och inte till den egna personen. Det är 

andra individer och strukturer som får förklara diskrimineringen. Det blir synligt i svaren på 

frågorna om de svagheter och styrkor Rut och Sara ansåg sig ha som kyrkoherdar, om det 

blivit annorlunda om de hade varit män samt om de förtroendevalda kunde ha agerat på ett 

annat sätt. 

 

I både B- och C-församlingarna är det möjligt att förklara skeendet enligt ”Det politiska 

perspektivet” (Stålhammar 2002). Det politiska perspektivet innebär att se på de mönster som 

finns av kamp och konflikt i en organisation. I B-församlingen var det den rådande kulturen 

som utmanades och som ledde till en kamp mellan kyrkoherden och den byråkratiska sfären 

understödd av de förtroendevalda. Det framgår av svaren på frågorna om den kvinnliga 

kyrkoherden var chef över stödfunktionerna också och om det fanns förståelse från de 

förtroendevalda att kyrkoherden behövde tid för kyrkoherdeuppgifterna. I C-församlingen 

fördes kampen mellan tre parter: stiftet, den ideella subgruppen och kyrkoherden, vilket 

framgår i svaren om det kulle det ha blivit annorlunda om kyrkoherden varit en man och om 

de förtroendevalda kunde ha agerat på ett annat sätt. 

 

Wahl (2003) har påpekat att kvinnor som strävar uppåt möter mera motstånd än andra 

kvinnor. Detta kan belysa Ruts och Saras svar på frågan om de trodde att det finns ett glastak 

för kvinnor. Rut ansåg att hon inte mötte något motstånd som ung då hon var en ”underdog” 

och Sara upplevde inte heller något motstånd i unga år som ”prästflicka”. När de blev 

kyrkoherdar blev det annorlunda. 

 

I svaren på frågorna hur samarbetet med kyrkorådets ordförande var och om de 

förtroendevalda kunde ha agerat på ett annat sätt går det att se hur stark en hierarkisk 

organisation kan vara. Kyrkorådets ordförande som var kvinna i C-församlingen gick inte 

emot de principer som kyrkan bygger på, dvs. att man som kyrkorådets ordförande inte går 

emot stiftets biskop trots att rådet inte hade biskopen som chef. I B-församlingen använde 

kyrkorådets ordförande, som var man, hierarkin till att gömma sig bakom och kunde skylla 

ifrån sig då det hettade till. Kyrkorådets ordförande skulle kunna säga ”Det var kvinnan” och 

det bibliska mönstret går igen enligt Hansson (2001), Lehman (2002) och Hirdman (2001). 
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De män som fanns i kyrkorådet runt Rut var präglade av genuskontraktet och 

dubbelbindningen i stereotypiska roller (Hirdman 2001). Det syns tydligt i svaret till frågan 

om det var någon ytterligare fråga jag borde ha ställt. Ruts svar handlade om de 

förtroendevalda skulle släppa fram sina egna döttrar. Den dubbelbindning som Pettersson 

(2000) beskriver synes vara giltig i den mångkulturella församling som Sara beskriver i svaret 

på frågan om det hade blivit annorlunda om hon varit en man. Sara blir accepterad som pastor 

i den mångkulturella gruppen i C-församlingen till hennes förvåning.  

 

Varken Rut eller Sara valde att abdikera som kyrkoherden och ägna sig åt den professionella 

rollen som präst när det blev konflikt. Man skulle kunna förklara det med att i det 

postmoderna samhället är makt något som utgår ifrån de personliga egenskaperna som en 

individ besitter (Stålhammar 1996). I detta fall tycker jag mod och värderingsförankring att 

bära på en övertygelse skall lyftas fram. Modet kommer till uttryck att Rut stannade kvar i det 

längsta i en kaotisk situation, vilket framkommer i hennes svar frågan vilka som var hennes 

svagheter och styrkor som kyrkoherde. och i Saras fall då hon sa upp sig eftersom stiftet drev 

en annan linje. Det syns i Sara svar på frågan om de förtroendevalda kunde ha agerat på ett 

annat sätt. Både Rut och Sara var värderingsförankrade om hur saker och ting borde eller 

skulle kunna vara. Rut menade att det var en felaktig struktur i församlingen och Sara 

framhöll att den linje som kyrkorådet och hon hade arbetat fram att det skulle anställa en 

ungdomspräst var den rätta. Som kvinnor tillförde de något som saknades i organisationen. 

Det Wahl (2001) kallar för det kvinnliga perspektivet genom att de tar ett stort ansvar, som 

deras mod får ge uttryck för.  

 

Att vara präst har män haft monopol på ända fram till för femtio år sedan. Enligt Wahl (2001) 

är ledarskap en konstruktion av manlighet. Utifrån det perspektivet är det kanske inte så 

konstigt att när kvinnor kommer in och har ett annat handlingsmönster än män skapar det 

konflikter. För det finns osynliga förväntningar och antaganden hur en kyrkoherde skall agera. 

Det syns i Ruts svar på frågan om vilka svagheter och styrkor hon hade som kyrkoherde. 

Hennes ledarskap blev en provokation för alla män i kyrkorådet. Även Saras svar på frågan 

om det skulle ha blivit annorlunda om hon varit en man visar på samma sak. Ifall Sara hade 

hetat Kristian eller Pelle hade hennes handlande blivit accepterat. Wahls (2001) påpekande att 

kvinnorna är ett undantag och när de slutar skall det vara en man som ersätter dem inträffade i 

båda församlingarna som Rut och Sara arbetat i. Deras efterträdare var män.  
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2.4 Ett försök till svar på huvudfrågorna 

• Vad är det i kvinnors ledarskap som gör att de slutar?  

Det är inget i kvinnornas ledarskap som gör att de får sluta. Kvinnorna är ingen norm för hur 

ett ledarskap skall vara. Ledarskap bygger på mönster och rolltagande som har sin grund i 

männens verklighet samt i hierarkier där mannen står högst. Det gäller både i en profan och 

kyrklig kontext. 

 

• Vad är det i organisationen som gör att kvinnorna slutar? 

Organisationer är skapade för män och av män. Det gör att det inte finns något utrymme för 

kvinnors erfarenhet av annorlunda tänkande och handlande. Det finns en förväntan hos 

organisationen att kvinnorna skall agera på ett speciellt sätt och när de inte gör det så blir de 

motarbetade. Detta leder till att de slutar  

 

• Upplever kvinnorna att normen har blivit synliggjord för en ledare och hur 

normen står i relation till makten? 

Kvinnorna har påtalat att deras sätt att vara ledare på tolkas som ett manligt handlingssätt och 

möter motstånd. När de bjuder in till dialog fungerar inte det och när de har ett snabbare sätt 

att agera möter det också motstånd. Att vara man öppnar för tillgång till makt. Män som har 

ett icke maskulint utlevande av sitt handlande möts till viss del av samma motstånd som 

kvinnor. Om män har svårt när de har feminina drag i sitt ledarskap vad skall då inte kvinnor 

få? Med andra ord ju mer man kan producera en manlig ledarstil desto större chans att man 

skall få acceptans för sitt ledarskap. Kanske en anledning är att kyrkan sneglar på det privata 

näringslivet för där finns det enkla schabloner att falla tillbaka på.  

 

• Hur beskriver kvinnorna att de förtroendevalda reagerar då de tar sin 

rättmätiga plats i organisationen? 

Det beror på om de förtroendevalda är medvetna om genusaspekten eller ej. Hög 

medvetenhet leder till ringa friktion och kvinnorna får ta plats. Med låg medvetenhet blir 

det konflikt och kvinnorna får inget utrymme. 

 

2.5 Diskussion  
Trots att jag bara har frågat två kyrkoherdar är det uppenbart att det finns mycket att göra då 

det gäller genusfrågor i kyrkan som organisation. Båda de intervjuade kvinnliga 
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kyrkoherdarna har upplevt att det finns en diskriminering av dem utifrån att de är kvinnor. 

Deras handlanden har tolkats på ett icke konstruktivt sätt för dem. Det är inte för att de är 

kvinnor som de har fått sluta utan för att deras handlingar har tolkats på ett sådant sätt att det 

har stört organisationen. En fråga som resultatet reser är ifall man skulle kunna utbilda 

kyrkoråden i genusfrågor och försöka få de som sitter i kyrkoråden att bära genusglasögon. 

Det handlar helt enkelt att höja deras medvetenhet i genusfrågor. 

 

Frågan är om den nya Kyrkoordningen bidragit till en ny kyrka? Det är inte längre en 

episkopal kyrka utan en kongregationalistisk kyrka. Det har lett till att den dubbla 

ansvarslinjen tenderar till att blivit en sak för förtroendemannasidan. Det bidrar till synsättet 

att kyrkoherden är som en VD. En sådana går att avsätta ifall hon/han inte följer kyrkorådets 

linje och tillsätta en ny som är mer samarbetsvillig. Det är helt enkelt ett lån av ett tänkande 

från det privata näringslivet som inte har haft plats i kyrkan tidigare. VD-aspekten finns hos 

vissa kyrkoherdar. De ger uttryck för att ha den funktionen. Ifall den övergripande 

måldiskussionen har fallit bort och ersatts med en diskussion om verksamhet är det nära 

tillhand att man använder modeller ifrån näringslivet. Här finns det en fara som jag ser det och 

det kommer troligtvis att leda till flera utköp av kyrkoherdar. Övertagandet av en ny 

begreppsvärd leder till ett antal företeelser som är nya i kyrkan och som vi står främmande 

inför. För att motverka detta måste den gemensamma värdegrunden lyftas fram.  

 

Med den nya Kyrkoordningen ville man komma bort från att prästerna tycktes vara anställda 

både av stiftet och den lokala församlingen. Men istället har det uppstått ett läge då stiftet inte 

har några möjligheter till sanktioner mot församlingen. Den enda pusselbit som är lätt att byta 

är kyrkoherden ifall det skulle uppstå problem. En konsekvens av detta är, hur stiftet kan 

stärka sin makt i detta avseende, så att de utsatta kan få mera stöd än bara symboliskt, vilket 

innebär att biskopen lyssnar på dem.  

 

Skulle stiftet kunna ge sina kyrkoherdar möjlighet till mer teologisk fördjupning? Vad skulle 

hända om kyrkoherdarna själva fördjupade sina teologiska kunskaper? För det är den 

teologiska plattformen som de måste stå på när de tänker församling. Uppdraget att vara 

församlingens ledare har sin grund i bibelns texter. Att man har studier av hur olika bibliska 

ledare agerar. Som det är nu i ledarutbildning finns det mycket lite teologiskt tänkande i 

ledarskapstermer. Det vore bra ifall kyrkoherdarna var trygga i att de är teologer. Så att de 

inte behöver snegla åt näringslivet och definiera sina roller som VD. Risken är stor att när 
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verksamheten blir det som är viktigast är det lätt att överföra tänkandet från näringslivet. 

Parallellt med fördjupad teologisk utbildning borde kyrkoherdarna få en bred utbildning i 

arbetsrätt och ekonomi. De skulle då kunna möta de förtroendevalda på ett mer jämställt plan. 

De skulle också kunna få en starkare insyn i och påverkan på den byråkratiska sfären. 

 

En annan viktig fråga är, vad gör stiftet för de kvinnor och män som slutar. Det gäller inte 

bara kyrkoherdar. Finns det någon form av mänsklig omsorg om dem? För det finns en stor 

sorg att behöva ge upp sitt kall. Det vore bra om stiften fångade upp dessa personer så att de 

fick ge uttryck för känslan att ge upp sitt kall och att någon då lyssnade på dem. Det skulle 

behöva finnas någon form av program att erbjuda när någon lämnar sin tjänst i förtid. Vid 

antagningen till präst genomgår man åtskilliga samtal. Tvingas man lämna sin prästtjänst sker 

ingenting och man riskerar att försvinna ut i kylan. 

 

3 Sammanfattning 
Denna undersökning gav inget entydigt svar till varför kvinnor som kyrkoherdar får sluta i 

förtid. Det som går att se är att kyrkan som organisation är skapad för män och har formats av 

män under så många år. Det är svårt för en kvinna att inte uppfattas som annorlunda i 

organisationen och på så sätt stötas ut ur den. 

 

De fem härskarteknikerna är något som det finns belägg för i kvinnornas berättelse. Det finns 

en låg grad av medvetenhet i kyrkan om dessa härskartekniker, både inom personalgruppen 

samt hos kyrkans förtroendevalda på såväl församlingsnivå som stiftsnivå. Därför är det inte 

alltid som det övergripande planet, dvs. stiftet, kan stödja kvinnorna i deras agerande. Den 

nya Kyrkoordningen har lett till att det går att tolka Svenska kyrkan som ett 

kongregationalistiskt samfund, där stift och biskop endast har ett tillsynsansvar och 

läroansvar. Den dubbla ansvarslinjen har blivit en politisk linje. Det leder lätt till att 

förtroendevalda ser församlingen som ett företag och där kyrkoherden fungerar som en VD 

som då är lätt att byta ut då verksamheten inte når sina mål.  

 

Organisationen har en sådan struktur att den skapar problem för kvinnorna att driva sin linje 

avseende ledarskap. De kvinnliga kyrkoherdarna visar mod och uthållighet då de möter 

motstånd för sina åsikter. De två intervjuade kvinnorna vittnar om att det är lätt som ung 
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kvinna och präst att få gehör för sina tankar. Men att det blir betydligt svårare då de blir 

kyrkoherdar.  

 

Det finns antydningar om att den ledarstil som bjuder in till dialog verkar vara svårt att vinna 

gehör för även om den skulle komma ifrån en man. Ifall kvinnorna handlade som om att de 

vore män så uppfattades det som negativt av omgivningen. Ifall det finns en medvetenhet om 

genusfrågor underlättar det för kvinnorna att fungera i sin roll som kyrkoherdar. De män som 

fanns i ledande positioner på förtroendemannasidan var präglade av genuskontraktet. 

 

3.1 Framtida forskning 
 

• Utifrån de resultat jag har kommit fram till skulle det vara intressant att belysa 

följande frågor i forskning: Hur fungerar en organisation som inte sätter likhetstecken 

mellan män och makt? Finns en sådan och vad är då kännetecknet för den? Vad är det 

för normer som råder i den?   

• Det har blivit tydligt för mig att när banden mellan staten och Svenska kyrkan 

förändrades 2000 blev det en övergång från en episkopal kyrka till en 

kongregationalistisk kyrka. Det anser jag inte har blivit tillräckligt uppmärksammat. 

Vad har denna övergång fått för följder för kyrkan? Frågan kan belysas dels ur 

arbetsrättsligt perspektiv och dels ur ett teologiskt perspektiv.  
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