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SAMMANFATTNING	  

På	  uppdrag	  av	  Pingst	  ung	  har	  en	  undersökning	  genomförts	  av	  jämställdheten	  i	  

pingströrelsen	  för	  att	  identifiera	  eventuella	  informella	  och	  formella	  hinder	  för	  

kvinnor.	  Det	  har	  även	  undersökts	  om	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  

jämställdhet	  och	  församlingstillväxt.	  Innehållet	  i	  rapporten	  presenterar	  dels	  

genusvetenskap	  och	  dels	  resultatet	  av	  kartläggningen	  samt	  förslag	  till	  åtgärder	  

och	  framtida	  forskning.	  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  beskrivning	  och	  bakgrund	  

Under	  en	  relativt	  lång	  tid	  har	  reflektioner	  gjorts	  i	  Pingst	  Ungs	  nätverk	  och	  styrelse	  angående	  

jämställdhet.	  Styrelse	  och	  ledning	  har	  konstaterat	  att	  det	  finns	  gott	  om	  aktiva	  unga	  kvinnor	  i	  

Pingströrelsen,	  samtidigt	  som	  antalet	  kvinnor	  högre	  upp	  i	  hierarkin	  är	  mycket	  lågt.	  Det	  har	  uttryckts	  

frågor	  över	  tid	  om	  olika	  tendenser	  vad	  det	  gäller	  jämställdhetsfrågor	  och	  kulturella	  normer	  i	  

Pingströrelsen	  som	  helhet.	  Utifrån	  detta	  väcktes	  en	  önskan	  i	  Pingst	  Ungs	  styrelse	  om	  att	  ta	  reda	  på	  

hur	  det	  egentligen	  ligger	  till.	  Resultatet	  blev	  en	  ansökan	  hos	  ungdomsstyrelsen	  om	  projektbidrag.	  	  

Ansökan	  blev	  positivt	  bemött	  och	  resulterade	  i	  att	  undertecknad	  tillsammans	  med	  Anethe	  Carlson	  

anlitades	  till	  att	  arbeta	  aktivt	  med	  dessa	  frågor	  under	  2013.	  

Vi	  valde	  efter	  en	  kort	  tid	  i	  projektet	  att	  ta	  ett	  så	  stort	  och	  brett	  grepp	  om	  frågan	  som	  möjligt	  och	  

beröra	  lokala	  perspektiv	  på	  församlingsnivå	  såväl	  som	  nationella.	  Vår	  ambition	  har	  i	  samråd	  med	  

Pingst	  Ungs	  styrelse	  varit	  att	  arbetet	  ska	  leda	  till	  en	  objektiv	  och	  god	  verklighetsbeskrivning.	  

Förhoppningen	  är	  att	  det	  ska	  leda	  till	  ökad	  kunskap	  och	  konkreta	  förslag	  och	  arbetssätt	  för	  ett	  mer	  

jämställt	  sammanhang	  –	  om	  det	  behövs.	  

1.2	  Problemställning	  

Uppdraget	  från	  Pingst	  Ungs	  styrelse	  är	  att	  svara	  på	  frågorna	  	  

• Finns	  det	  formella	  eller/och	  informella	  hinder	  för	  ett	  mer	  jämställt	  ledarskap	  inom	  

Pingströrelsen?	  

• 	  Finns	  det	  samband	  mellan	  jämställdhet	  och	  tillväxt	  i	  pingströrelsen?	  

Den	  första	  frågan	  om	  att	  identifiera	  eventuella	  informella	  och	  formella	  hinder	  har	  prioriterats	  i	  

arbetet.	  

1.3	  Litteraturgenomgång	  

Ingen	  av	  oss	  hade	  vid	  projektets	  start	  reell	  kunskap	  i	  ämnet.	  De	  första	  månaderna	  i	  projektet	  ägnades	  

därför	  mestadels	  åt	  kunskapsinhämtning	  genom	  litteraturstudier	  och	  besök	  vid	  forskarföreläsningar	  

och	  konferenser	  i	  ämnet	  genusvetenskap.	  	  
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1.3.1	  Om	  jämställdhet,	  tillväxt,	  makt	  och	  norm	  	  

Boken	  Genusmedvetet	  ledarskap	  –resan	  från	  ickefråga	  till	  tillväxtfråga	  (Andersson , 

Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012) har	  varit	  en	  viktig	  inspiration	  och	  bidragit	  till	  god	  

faktakunskap.	  Den	  är	  författad	  av	  några	  av	  de	  mer	  namnkunniga	  forskarna	  i	  Sverige	  inom	  området	  

genus.	  Flera	  av	  dessa	  har	  vi	  också	  lyssnat	  till	  och	  mött.	  Boken	  är	  skriven	  utifrån	  åtta	  års	  erfarenhet	  av	  

ett	  genusprojekt	  på	  Fibre	  Optic	  Valley	  i	  Hudiksvall	  där	  man	  sett	  10	  %	  vinstökning	  som	  ett	  resultat	  av	  

arbetet.	  	  

Men	  här	  är	  värt	  att	  namnge	  även	  andra	  källor	  såsom	  Banks	  och	  Ledbetters	  bok	  Reviewing	  

leadership	  (2004)	  och	  Ageraguiden (Förbundet Vi unga, 2010) som båda	  har	  varit	  till	  stor	  hjälp	  

för	  att	  förstå	  hur	  normer	  och	  makt	  fungerar.	  Den	  senare	  är	  dessutom	  skriven	  för	  ideella	  

sammanhang	  vilket	  hjälpt	  oss	  att	  få	  beskrivningar	  som	  i	  större	  grad	  är	  jämförbara	  och	  

tillämpbara	  i	  vår	  kontext.	  Här	  har	  också	  Lantbrukarnas	  Riksförbund	  bidragit	  till	  att	  ge	  ökad	  

kunskap,	  liksom	  Tillväxtverkets	  olika	  seminariedagar	  i	  ämnet	  genus	  och	  tillväxt.	  	  

1.3.2	  För	  en	  orientering	  i	  Pingströrelsen	  

Det	  har	  varit	  av	  stor	  vikt	  att	  också	  få	  en	  orientering	  i	  hur	  jämställdheten	  sett	  ut	  över	  tid	  i	  

Pingströrelsen	  i	  Sverige.	  För	  den	  historiska	  tillbakablicken	  har	  Pingströrelsen	  Händelser	  och	  

utveckling	  under	  1900-‐talet	  del1	  (Alvarsson, 2007)och	  Pingströrelsen	  Verksamheter	  och	  särdrag	  

under	  1900-‐talet	  del	  2	  (Nyberg Oskarsson, 2007)	  tjänat	  som	  informationskällor	  tillsammans	  med	  

Bertil	  Carlssons	  uppsats	  Organisationer	  och	  beslutsprocesser	  inom	  Pingströrelsen	  (Carlsson, 

2008).	  Dessa	  studier	  har	  även	  berikats	  av	  värdefulla	  samtal	  med	  personer	  som	  Per-‐Axel	  Sverker,	  

Kjell-‐Åke	  Alvarsson	  och	  Magnus	  Wahlström	  med	  flera.	  

För	  en	  teologisk	  orientering	  har	  vi	  vänt	  oss	  till	  litteratur	  såsom	  The	  Blue	  Parakeet	  av	  Scot	  Mc	  

Knight	  (2008),	  Jesus	  och	  De	  första	  Kristna,	  inledning	  till	  nya	  testamentet	  (Stenström & 

Runesson, 2006)	  Genusperspektiv	  på	  teologi	  av	  Anne-‐Louise	  Eriksson	  (2004).	  Vi	  har	  också	  tagit	  

del	  av	  Per	  Axel	  Sverkers	  samlade	  artiklar	  och	  predikningar	  på	  hemsidan	  sverkersteologi.se	  i	  

ämnet	  kvinnans	  tjänst	  och	  allt	  detta	  har	  summerats	  och	  analyserats	  under	  året.	  Dock	  har	  vi	  valt	  

att	  i	  rapporten	  begränsa	  utrymmet	  för	  det	  teologiska	  perspektivet	  eftersom	  enkäten	  till	  Pingst	  

Pastors	  medlemmar	  antyder	  att	  teologin	  inte	  är	  ett	  stort	  hinder	  för	  kvinnors	  tjänst	  inom	  

rörelsen.	  

Av	  tidsskäl	  begränsas	  redovisningen	  av	  litteraturstudierna	  till	  några	  enkla	  nedslag	  för	  att	  ge	  läsaren	  

en	  förståelse	  inför	  diskussionen.	  För	  en	  fullständig	  redogörelse	  av	  källor,	  referenser	  och	  litteratur	  

hänvisas	  läsaren	  källförteckningen	  i	  avslutningen	  av	  rapporten.	  Möjligtvis	  finns	  anledning	  att	  
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återkomma	  till	  en	  redovisning	  och	  grundligare	  rapportering	  av	  dessa	  studier	  i	  en	  eventuell	  

förlängning	  av	  projektet.	  	  

1.4	  Metodbeskrivning	  

Med	  studierna	  som	  underlag	  beslutade	  vi	  oss	  i	  samråd	  med	  Pingst	  Ungs	  ledning	  för	  att	  använda	  både	  

kvalitativ	  och	  kvantitativ	  metod	  i	  arbetet	  med	  projektet.	  Bakom	  det	  beslutet	  låg	  önskan	  att	  få	  en	  god	  

beskrivning	  av	  hur	  verkligheten	  ser	  ut	  i	  Pingst	  idag	  och	  en	  jämförelse	  över	  tid	  samt	  att	  se	  hur	  

verkligheten	  ser	  ut	  om	  kvinnor	  och	  män	  i	  Pingst	  Pastor	  själva	  får	  en	  möjlighet	  beskriva	  det	  de	  ser	  och	  

upplever.	  	  

1.4.1	  Kvantitativ	  undersökning	  

Det	  kvantitativa	  arbetet	  bestod	  av	  tre	  delar.	  Den	  ena	  var	  en	  analys	  av	  svenska	  Pingstförsamlingars	  

svar	  i	  Naturlig	  församlingsutvecklings	  (NFU)	  församlingsprofil (Tholvssen, 2013) i	  80	  

pingstförsamlingar.	  Svaren	  från	  män	  och	  kvinnor	  har	  separerats	  och	  därefter	  analyserats.	  Materialet	  

består	  av	  2279	  aktiva	  pingstvänners	  individuella	  svar	  under	  åren	  2007-‐2012.	  Avsikten	  är	  att	  få	  en	  bild	  

av	  hur	  kvinnor	  respektive	  män	  upplever	  sina	  församlingar	  och	  undersöka	  om	  det	  finns	  skillnader	  i	  

deras	  svar,	  med	  förhoppning	  att	  hitta	  möjliga	  formella	  eller	  informella	  hinder.	  En	  anledning	  att	  

använda	  just	  NFU-‐materialet	  var	  att	  den	  inte	  har	  på	  sin	  agenda	  av	  att	  undersöka	  genus,	  men	  

innehåller	  frågor	  som	  är	  relaterade	  till	  norm	  och	  inflytande	  och	  därmed	  kan	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  genus	  

fungerar	  lokalt	  på	  församlingsnivå.	  

Den	  andra	  delen	  av	  det	  kvantitativa	  arbetet	  bestod	  i	  att	  utforma	  en	  pastors-‐	  och	  medarbetarenkät,	  

där	  558	  medlemmar	  i	  Pingst	  Pastor	  via	  mailutskick	  gavs	  möjligheten	  att	  svara	  på	  en	  anonym	  online-‐

enkät	  om	  jämställdhet	  och	  tillväxt	  i	  Pingströrelsen.	  Enkäten	  utformades	  utifrån	  de	  kunskaper	  om	  

genus,	  normer,	  makt	  och	  inflytande	  som	  förvärvats	  i	  litteraturgenomgången.	  Vi	  valde	  dessutom	  att	  

anlita	  en	  extern	  utvärderare,	  Språngutveckling	  AB,	  med	  lång	  erfarenhet	  av	  föreningslivet	  och	  av	  

utvärderingar.	  Två	  anledningar	  fanns	  till	  valet	  av	  extern	  utvärderare.	  Dels	  ville	  vi	  skapa	  en	  enkät	  utan	  

påverkan	  av	  våra	  egna	  eventuellt	  subjektiva	  uppfattningar	  och	  dels	  ville	  vi	  ge	  god	  anonymitet	  för	  

respondenterna.	  Verktyget	  som	  användes	  var	  surveymonkey.se	  och	  det	  första	  utskicket	  gick	  ut	  15	  

maj	  2013.	  Den	  första	  påminnelsen	  den	  23	  maj	  och	  den	  andra	  påminnelsen	  den	  29	  maj.	  

Enkätresultatet	  laddades	  ned	  den	  6	  juni.	  

Det	  tredje	  kvantitativa	  arbetet	  som	  genomförts	  bestod	  i	  att	  göra	  en	  kartläggning	  av	  de	  forum	  som	  

har	  makt	  och	  inflytande	  över	  rörelsen.	  För	  att	  avgöra	  vilka	  dessa	  är	  utgick	  vi	  från	  Organisationer	  och	  

beslutsprocesser	  inom	  Pingströrelsen	  (Carlsson, 2008).	  
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De	  sammanhang	  som	  Bertil	  Carlsson	  (2008)	  identifierar	  som	  Pingströrelsens	  forum	  för	  makt	  och	  

inflytande	  är	  bland	  annat	  de	  två	  sommarkonferenserna	  Nyhemsveckan	  och	  Lapplandsveckan	  samt	  

Predikantveckan	  i	  Stockholm,	  som	  numera	  (2013),	  ersatts	  av	  Pingst	  Pastors	  årliga	  konferens.	  Här	  har	  

många	  informella	  såväl	  som	  formella	  viktiga	  inriktningsbeslut	  tagits	  menar	  Carlsson.	  Veckorna,	  som	  

de	  tidigare	  kallades,	  har	  helt	  enkelt	  varit	  betydelsefulla	  mötesplatser	  för	  rörelsen.	  Detta	  är	  

anledningen	  till	  att	  vi	  i	  denna	  studie	  kartlagt	  fördelningen	  mellan	  könen	  i	  talarstolen	  under	  dessa	  

veckor.	  Fokus	  har	  satts	  på	  huvudtalarna,	  dels	  för	  att	  i	  större	  utsträckning	  göra	  statistiken	  jämförbar	  

mellan	  veckorna,	  men	  också	  för	  att	  det	  är	  huvudtalarna	  som	  kan	  sägas	  ges	  stort	  inflytande	  och	  hög	  

status.	  	  

Under	  perioden	  2010-‐2012	  ersattes	  Predikantveckan	  i	  Stockholm,	  liksom	  flera	  andra	  återkommande	  

konferenser	  och	  seminariedagar	  de	  åren,	  med	  Pingst	  Pastorsakademi.	  Därav	  redogör	  vi	  för	  statistik	  

över	  talarmedverkan	  i	  Pastorsakademien	  som	  en	  särskild	  post.	  	  

Ytterligare	  sammanhang	  som	  Carlsson	  pekar	  ut	  som	  forum	  för	  makt	  och	  inflytande	  är	  de	  olika	  

styrelserna	  i	  Pingströrelsen.	  I	  och	  med	  att	  den	  helt	  nya	  riksföreningen	  Pingst	  –	  Fria	  Församlingar	  i	  

samverkan	  startade	  2002,	  åstadkoms	  en	  genomgripande	  samordning	  av	  Pingströrelsens	  tidigare	  

fristående	  organisationer	  och	  grunden	  lades	  för	  den	  befintliga	  organisationen	  som	  finns	  idag	  2013.	  

Kartläggningen	  av	  kvinnors	  delaktighet	  i	  ovan	  nämnda	  sammanhang	  inbegriper	  statistik	  från	  1972	  till	  

2013,	  med	  1972,	  1982,	  1992,	  2002,	  2012	  som	  huvudsakliga	  mätpunkter.	  Årtalen	  kan	  variera	  något	  

inom	  den	  ramen	  beroende	  på	  vilket	  material	  som	  varit	  tillgängligt.	  	  

	  

1.4.2	  Kvalitativ	  undersökning	  

Den	  kvalitativa	  metoden	  bestod	  främst	  i	  djupintervjuer	  av	  åtta	  kvinnor	  som	  verkat	  eller	  verkar	  i	  

Pingströrelsen.	  Urvalet	  av	  kvinnor	  gjordes	  med	  stöd	  av	  Jim	  Collins	  bok	  Good	  to	  great	  (2006)	  som	  

ägnar	  ett	  avsnitt	  åt	  att	  tala	  om	  vikten	  av	  att	  våga	  se	  sanningen.	  I	  samråd	  med	  Pingst	  Ungs	  

ordförande,	  Edward	  Sköllerfalk,	  togs	  beslut	  om	  vald	  avgränsning	  när	  det	  gällde	  djupintervjuerna.	  

Avgränsningen	  var	  att	  identifiera	  kvinnor	  som	  upplevt	  motstånd	  eller	  upplevt	  sig	  utsatta	  i	  sin	  tjänst	  

just	  för	  att	  de	  är	  kvinnor,	  en	  av	  de	  intervjuade	  ställer	  sig	  tveksam	  till	  att	  hon	  tillhör	  den	  kategorin	  

men	  finns	  ändå	  kvar	  i	  det	  redovisade	  materialet.	  De	  intervjuade	  skulle	  ha	  geografisk	  spridning	  såväl	  

som	  en	  åldersspridning.	  Vårt	  mål	  var	  att	  hinna	  intervjua	  minst	  fem	  till	  tio	  kvinnor	  på	  den	  tid	  vi	  hade	  

till	  förfogande.	  Frågorna	  i	  djupintervjun	  var	  desamma	  som	  i	  enkäten	  förutom	  att	  de	  intervjuade	  

uppmanades	  att	  berätta	  mer	  om	  bakgrund,	  upplevelser	  och	  erfarenheter	  i	  anslutning	  till	  frågorna.	  

Syftet	  med	  djupintervjun	  var	  att	  få	  mer	  personliga	  berättelser	  och	  djupare	  förståelse	  av	  resultatet	  av	  

den	  kvantitativa	  enkät	  som	  gjordes	  parallellt.	  Sex	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  över	  telefon,	  en	  över	  
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skype	  och	  ytterligare	  en	  i	  ett	  fysiskt	  möte.	  Djupintervjuerna	  genomfördes	  under	  perioden	  maj	  –	  

september	  2013.	  

2.	  Om	  jämställdhet,	  norm	  och	  makt	  

2.1	  Inledning	  

Antologin	  Genusmedvetet	  ledarskap	  –resan	  från	  ickefråga	  till	  tillväxtfråga (Andersson , 

Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012)	  är	  en	  berättelse	  om	  ett	  forskningsprojekt	  där	  man	  

arbetat	  med	  jämställdhet	  och	  genusmedvetet	  ledarskap	  i	  Fiber	  Optic	  Valley	  i	  Hudiksvall.	  	  Antologin	  

erbjuder	  dels	  grundläggande	  kunskaper	  om	  jämställdhet	  i	  organisation	  såväl	  som	  om	  normer	  i	  

samhället	  och	  om	  hur	  man	  kan	  arbeta	  med	  förändringsprocessen	  i	  organisationer	  och	  företag,	  inte	  

minst	  på	  ledarnivå.	  I	  detta	  avsnitt	  av	  rapporten	  följer	  en	  redogörelse	  för	  ett	  antal	  grundläggande	  

kunskaper	  i	  fråga	  om	  jämställdhet	  såsom	  makt,	  hur	  normer	  skapas,	  genuskontrakt	  och	  vidare.	  Till	  

grund	  för	  huvudparten	  av	  det	  material	  du	  finner	  här	  ligger	  ovan	  nämnda	  antologi	  tillsammans	  med	  

Ageraguiden	  från	  Vi	  unga,	  där	  andra	  källor	  används	  anges	  det.	  	  

2.2	  Om	  Jämställdhet	  

”Alla	  människor	  är	  födda	  fria	  och	  lika	  i	  värde	  och	  rättigheter.	  De	  har	  utrustats	  med	  förnuft	  och	  
samvete	  och	  bör	  handla	  gentemot	  varandra	  i	  en	  anda	  av	  gemenskap.	  

	  (Förenta	  nationernas	  deklaration	  om	  mänskliga	  rättigheter,	  1948) 

	  

Första	  artikeln	  i	  FN-‐s	  allmänna	  förklaring	  på	  mänskliga	  rättigheter	  sammanfattar	  vad	  mänskliga	  

rättigheter	  och	  jämställdhet	  är.	  Jämställdhet	  angår	  oss	  alla.	  	  Det	  handlar	  om	  allas	  rätt	  att	  få	  utvecklas	  

och	  bidra	  till	  den	  värld	  vi	  lever	  i.	  

Om	  vi	  istället	  vänder	  blicken	  till	  vårt	  eget	  land,	  Sverige.	  Så	  kan	  vi	  läsa	  om	  Riksdags	  och	  regerings	  

övergripande	  mål	  för	  svensk	  jämställdhetspolitik:	  	  

Kvinnor	  och	  män	  skall	  ha	  samma	  makt	  att	  forma	  samhället	  och	  sina	  egna	  liv	  

	  (Sveriges	  Riksdag,	  2005)	  	  

Detta	  kan	  jämföras	  med	  Paulus	  text	  i	  Galaterbrevet	  3:28	  	  

Här	  är	  inte	  jude	  eller	  grek,	  slav	  eller	  fri,	  man	  och	  kvinna.	  Alla	  är	  ni	  ett	  i	  Kristus	  Jesus.	  

	  (Svenska Folkbibeln, 1998)	  
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Nu	  kommer	  ingen	  fullständig	  teologisk	  utläggning	  i	  den	  här	  rapporten	  och	  kanske	  vi	  får	  anledning	  att	  

återkomma	  angående	  teologin.	  För	  den	  som	  vill	  lära	  mer	  hänvisar	  vi	  till	  sverkersteologi.se	  som	  en	  

god	  källa	  till	  förkovran	  i	  ämnet.	  Men	  kortfattat	  menar	  vi	  att	  Guds	  ord	  är	  tydligt	  med	  ett	  jämställt	  

perspektiv	  långt	  innan	  FNs	  mänskliga	  rättigheter	  skrevs.	  När	  Jesus	  dog	  på	  korset	  var	  det	  för	  alla	  

människor	  och	  försoningen	  återupprättar	  skapelseordningen	  som	  säger	  att	  man	  och	  kvinna	  är	  

skapade	  jämlika	  och	  till	  Guds	  avbild.	  Kvinnan	  är	  inte	  skapad	  till	  assistent	  åt	  mannen	  utan	  som	  en	  

jämlike.	  Det	  Kristus	  gjorde	  på	  korset	  kan	  aldrig	  ge	  en	  människa	  rätt	  att	  förtrycka	  en	  annan.	  Korset	  är	  

priset	  för	  allas	  vår	  frihet,	  även	  kvinnors	  såväl	  som	  andra	  grupper	  som	  idag	  förtrycks	  på	  olika	  sätt.	  

Jämställdhet	  finns	  i	  kärnan	  av	  evangeliet	  och	  när	  vi	  inte	  lever	  jämställt	  misslyckas	  vi	  med	  att	  följa	  

Jesus.	  Ett	  jämställt	  samhälle,	  sammanhang	  eller	  församling	  erbjuder	  män	  och	  kvinnor	  samma	  

rättigheter,	  möjligheter	  och	  skyldigheter	  inom	  livets	  alla	  områden.	  	  

2.3	  Norm	  och	  kultur	  

Normer	  är	  oskrivna	  lagar	  för	  hur	  vi	  förväntas	  vara,	  tycka,	  bete	  oss	  och	  se	  ut.	  Norm	  uppkommer	  

genom	  människors	  socialisering	  och	  de	  är	  en	  av	  ingredienserna	  som	  skapar	  församlingskultur	  och	  

även	  organisationskultur.	  I	  boken	  Organisationskultur	  kan	  vi	  läsa	  följande	  om	  normer	  och	  kultur:	  	  

Organisationskultur	  är	  den	  uppsättning	  av	  gemensamma	  normer,	  värderingar	  och	  
verklighetsuppfattningar	  som	  utvecklas	  i	  en	  organisation	  när	  medlemmarna	  samverkar	  med	  

varandra	  och	  med	  omgivningen	  (Bang, 1994, s. 23)	  

	  

Normer	  finns	  även	  när	  det	  gäller	  jämställdhet.	  Den	  norm	  som	  det	  talas	  om	  är	  den	  norm	  som	  formats	  

av	  årtionden	  av	  män	  som	  innehaft	  makt	  och	  kvinnor	  som	  verkat	  främst	  i	  hemmet.	  Det	  är	  ett	  arv	  som	  

hela	  samhället	  är	  ägare	  av.	  Norm	  märks	  bland	  annat	  genom	  att	  män	  aldrig	  behöver	  förklaras	  menar	  

flera	  av	  de	  forskare	  vi	  lyssnat	  på	  under	  året.	  Om	  det	  talas	  om	  en	  chef	  i	  medierna	  så	  heter	  det	  bara	  

chef	  så	  länge	  chefen	  är	  en	  man.	  När	  chefen	  är	  en	  kvinna	  så	  kommer	  chefen	  presenteras	  som	  en	  

kvinnlig	  chef.	  Detsamma	  gäller	  i	  vårt	  ordval	  av	  titeln	  pastor.	  Om	  pastorn	  är	  en	  man	  så	  nämns	  han	  

som	  pastorn,	  men	  om	  pastorn	  är	  en	  kvinna	  så	  kommer	  vi	  troligtvis	  säga	  	  ”vi	  har	  en	  kvinnlig	  pastor”.	  

Det	  som	  frångår	  normen	  kräver	  en	  beskrivning.	  	  

Normer	  skapas	  av	  att	  vi	  samverkar	  i	  samhället	  och	  i	  samhällets	  alla	  funktioner,	  delar	  och	  nivåer.	  Alla	  

är	  med	  och	  skapar	  normer	  och	  här	  kan	  inte	  någon	  skyllas,	  även	  om	  de	  som	  sitter	  på	  makt	  och	  

inflytande	  har	  ett	  större	  ansvar	  om	  normer	  ska	  förändras.	  Den	  goda	  nyheten	  är	  att	  eftersom	  vi	  själva	  

skapar	  normer	  kan	  vi	  också	  förändra	  dem.	  Men	  det	  kräver	  medvetenhet	  om	  hur	  norm	  fungerar.	  

Normer	  bygger	  på	  att	  det	  är	  något	  som	  anses	  vara	  det	  normala	  och	  att	  det	  som	  inte	  är	  normalt	  är	  

avvikande	  och	  därmed	  ges	  det	  inte	  samma	  värde	  som	  det	  som	  ingår	  i	  normen.	  Normer	  är	  något	  som	  
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är	  djupt	  förankrat	  hos	  oss	  ofta	  ända	  sedan	  barnsben.	  Därmed	  är	  det	  något	  som	  formar	  och	  påverkar	  

våra	  beteenden	  utan	  att	  vi	  tänker	  på	  det.	  Den	  som	  vill	  förändra	  sitt	  beteende	  behöver	  därför	  

anstränga	  sig	  för	  att	  bli	  medveten	  om	  sitt	  agerande.	  I	  en	  organisation	  som	  vill	  förändra	  normers	  

uttryck	  krävs	  mycket	  arbete	  med	  att	  lyfta	  upp	  positiva	  normer	  och	  beteenden	  som	  är	  önskade	  och	  ge	  

mycket	  utrymme	  åt	  att	  samtala	  om	  hur	  normer	  fungerar.	  	  

Ett	  exempel	  på	  hur	  normer	  fungerar	  och	  effekten	  av	  det	  är	  att	  en	  man	  i	  vårt	  samhälle	  ofta	  får	  ett	  par	  

tusen	  mer	  i	  lön	  per	  månad	  än	  sin	  kvinnliga	  kollega	  trots	  lika	  tjänst	  och	  anställning.	  En	  av	  många	  

faktiska	  exempel	  på	  detta	  är	  gruppen	  företagsekonomer,	  personaltjänstemän	  och	  marknadsförare.	  

En	  sådan	  tjänar	  i	  genomsnitt	  45	  500kr/mån	  om	  det	  är	  en	  man	  medan	  kvinnor	  i	  samma	  grupp	  har	  en	  

medellön	  på	  36	  500	  kr/mån.	  (Statistiska Centralbyrån, 2012)	  Detta	  är	  något	  som	  kallas	  för	  en	  

oförklarlig	  löneskillnad.	  

Om	  man	  vill	  arbeta	  med	  normer	  är	  det	  viktigt	  att	  inta	  ett	  normkritiskt	  perspektiv.	  Det	  innebär	  att	  

man	  uppmärksammar	  vilka	  normer	  det	  är	  som	  råder	  och	  synliggör	  dem	  samt	  ifrågasätter	  dem.	  I	  

Pingströrelsen	  säger	  normen	  till	  exempel	  att	  en	  konferenstalare	  eller	  pastor	  är	  en	  man.	  Eftersom	  det	  

är	  det	  normala	  så	  ställer	  vi	  oss	  okritiska	  till	  det	  och	  det	  fortgår	  att	  huvuddelen	  av	  alla	  talare	  är	  män	  -‐

inte	  för	  att	  det	  inte	  finns	  kvinnor	  utan	  för	  att	  män	  är	  norm.	  Detta	  gäller	  inte	  bara	  i	  Pingströrelsen	  

utan	  också	  i	  det	  samhälle	  där	  vi	  befinner	  oss.	  	  	  

	  I	  Genusmedvetet	  ledarskap (Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012, s. 8)	  säger	  

Svensson	  följande	  om	  normer:	  Det	  blir	  allt	  mer	  tydligt	  hur	  avgörande	  normer	  och	  värderingar	  är	  för	  

ett	  företags	  framgång.	  Svensson	  menar	  tillsammans	  med	  sina	  kollegor	  att	  normen	  är	  avgörande	  för	  

hur	  väl	  man	  tar	  tillvara	  hela	  företagets	  resurser	  och	  därmed	  når	  förbättrad	  tillväxt.	  Företag	  har	  inte	  

råd	  att	  missa	  de	  individer	  som	  frångår	  normen.	  

För	  den	  som	  befinner	  sig	  i	  normen	  är	  det	  svårt	  att	  se	  att	  det	  finns	  en	  norm.	  Ageraguiden	  (Förbundet 

Vi unga, 2010)	  tar	  exemplet	  med	  en	  byggnad	  som	  är	  anpassad	  för	  oss	  som	  fullt	  seende	  för	  att	  

förklara	  problematiken.	  Samma	  byggnad	  kan	  skapa	  oerhörda	  problem	  för	  de	  som	  har	  en	  synskada.	  

Personen	  med	  synskada	  märker	  dagligen	  av	  att	  normen	  är	  att	  man	  har	  full	  syn.	  Ett	  annat	  exempel,	  är	  

att	  det	  i	  Stockholm	  är	  naturligt	  för	  stockholmaren	  att	  man	  ställer	  sig	  på	  högra	  sidan	  i	  en	  rulltrappa.	  

Den	  som	  har	  bråttom	  kan	  då	  springa	  förbi	  på	  vänster	  sida.	  När	  någon	  från	  övriga	  landet	  breder	  ut	  sig	  

i	  hela	  rulltrappans	  bredd,	  omedveten	  om	  normbeteendet,	  kan	  den	  som	  tillhör	  normen	  och	  har	  

bråttom	  bli	  riktigt	  arg.	  Personen	  blir	  upplyst	  om	  att	  man	  brutit	  mot	  normen.	  En	  princip	  med	  normer	  

är	  att	  den	  är	  osynlig	  tills	  någon	  bryter	  mot	  den.	  	  
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2.4	  Genuskontrakt	  	  

Genuskontrakt	  är	  benämningen	  på	  vad	  som	  anses	  vara	  en	  gemensam	  överenskommelse,	  mer	  eller	  

mindre	  omedvetet,	  om	  vad	  som	  anses	  vara	  ”kvinnligt”	  och	  ”manligt"	  i	  ett	  samhälle.	  Begreppet	  har	  

myntats	  av	  Yvonne	  Hirdman (KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, 2011).	  Här	  kan	  ingen	  

skylla	  enbart	  männen	  eller	  enbart	  kvinnorna	  för	  den	  gemensamma	  överenskommelsen.	  Både	  kvinnor	  

och	  män	  som	  grupp	  deltar	  i	  kontraktet.	  Genuskontraktet	  i	  	  vårt	  samhälle	  idag	  säger	  bland	  annat	  att	  

mannen	  bestämmer,	  mannen	  är	  ledaren,	  mannen	  är	  den	  som	  kommer	  först.	  Detta	  är	  något	  som	  

märks	  inom	  en	  rad	  områden	  i	  vårt	  samhälle	  som	  i	  exemplet	  om	  lön	  i	  avsnittet	  tidigare	  eller	  vem	  som	  

arbetar	  mest	  i	  hemmet	  och	  vem	  som	  befordras	  till	  chef	  i	  en	  organisation	  -‐ofta	  trots	  att	  det	  finns	  en	  

mer	  utbildad	  kvinna	  i	  samma	  organisation	  idag.	  Genuskontraktet	  får	  också	  konsekvenser	  i	  mäns	  våld	  

mot	  kvinnor (World Health Organisation, 2013).	  Om	  vi	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  nå	  jämställdhet	  måste	  

genuskontraktet	  omförhandlas.	  Det	  vill	  säga	  att	  uppdraget	  som	  chef	  eller	  pastor	  lika	  gärna	  kan	  

utföras	  av	  en	  kvinna	  och	  ses	  som	  kvinnligt.	  Genuskontraktet	  behöver	  omförhandlas	  till	  en	  jämställd	  

relation	  mellan	  män	  och	  kvinnor,	  i	  hemmet,	  i	  organisationer	  och	  företag	  i	  hela	  samhället.	  

2.4.1	  Genuskontrakt	  och	  sexuella	  trakasserier	  

Genuskontraktet	  blir	  synligt	  i	  vårt	  samhälle	  på	  olika	  sätt	  ett	  av	  de	  mer	  destruktiva	  sätten	  är	  ett	  tydligt	  

förtryck	  av	  kvinnor	  genom	  våld	  eller	  trakasserier.	  Vi	  har	  valt	  att	  titta	  lite	  närmare	  på	  vad	  trakasserier	  

är	  per	  definition	  samt	  att	  belysa	  vad	  Arbetsmiljöverket	  säger	  om	  förekomsten	  av	  sexuella	  

trakasserier	  och	  trakasserier	  på	  arbetsplatser	  i	  sin	  rapport	  ”Arbetsmiljön”.	  Den	  senaste	  från	  2011	  ger	  

följande	  information	  om	  sexuella	  trakasserier	  i	  Sverige.	  

Kvinnor	  visar	  sig	  i	  betydligt	  högre	  utsträckning	  än	  män	  vara	  utsatta	  för	  nedlåtande	  eller	  
förlöjligande	  kommentarer	  m.m.	  p.g.a.	  kön.	  Utbildningsnivån	  i	  de	  yrken	  där	  kvinnor	  är	  mest	  

utsatta	  kan	  vara	  relativt	  hög.	  	  

Bland	  män	  är	  det	  inte	  lika	  vanligt	  att	  utsättas	  för	  trakasserier	  grundat	  på	  kön.	  Jämfört	  med	  
förhållandena	  2009	  har	  det	  inte	  skett	  några	  förändringar.	  	  

Rapporten	  meddelar	  att	  12	  %	  av	  kvinnor	  i	  åldrarna	  16-‐29	  år,	  6%	  för	  kvinnor	  30-‐49	  år	  och	  4	  % för 

kvinnor i åler 50-64 år har upplevt sig utsatta för sexuella trakasserier.	  När	  de	  gäller	  trakasserier	  av	  

kvinnor	  de	  senaste	  12	  månaderna	  är	  den	  generella	  siffran	  för	  kvinnor	  i	  alla	  åldrar	  som	  upplevt	  

trakasserier	  10,5	  %	  för	  landets	  arbetsplatser.	  (Arbetsmiljöverket, 2012)	  	  
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Den psykosociala arbetsmiljön 
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(Arbetsmiljöverket, 

2012, ss. 246,247)	  

	  

Arbetsmiljöupplysning.se	  ger	  följande	  definition	  av	  sexuella	  trakasserier	  

Sexuella	  trakasserier	  är	  ett	  uppträdande	  i	  arbetslivet	  av	  sexuell	  natur	  som	  kränker	  en	  
arbetssökande	  eller	  arbetstagare.	  Det	  kan	  handla	  om	  beröringar,	  tafsningar,	  skämt,	  förslag,	  

blickar	  och	  bilder	  som	  är	  sexuellt	  anspelande	  och	  nedvärderande.	  
Upplever	  du	  något	  av	  följande,	  är	  du	  utsatt	  för	  sexuella	  trakasserier:	  ovälkomna	  förslag	  eller	  

krav	  på	  sexuella	  tjänster	  oönskad	  fysisk	  kontakt	  ovälkomna	  sexuella	  anspelningar,	  blickar,	  
visslingar	  och	  kommentarer	  om	  utseende,	  könsord,	  pornografiska	  bilder	  och	  nedsättande	  

skämt	  om	  det	  kön	  du	  tillhör.	  Det	  är	  den	  som	  blir	  utsatt	  som	  avgör	  om	  beteendet	  är	  
ovälkommet	  eller	  ej.	  Sextrakasserier	  är	  ett	  brott.	  

(Arbetsmiljöupplysningen)20130815	  

	  

I	  svensk	  lag	  står	  följande	  att	  läsa	  angående	  sexuella	  trakasserier	  och	  trakasserier	  och	  vad	  

arbetsgivare	  har	  att	  ansvara	  för	  i	  de	  frågorna,	  nog	  så	  viktigt	  att	  ta	  till	  sig	  som	  Svensk	  Pingströrelse.	  

	  

	  

	  

Diskrimineringslagen	  3	  §	  

Om	  en	  arbetsgivare	  får	  kännedom	  om	  att	  en	  arbetstagare	  anser	  sig	  i	  samband	  med	  arbetet	  ha	  
blivit	  utsatt	  för	  trakasserier	  eller	  sexuella	  trakasserier	  av	  någon	  som	  utför	  arbete	  eller	  fullgör	  

praktik	  hos	  arbetsgivaren,	  är	  arbetsgivaren	  skyldig	  att	  utreda	  omständigheterna	  kring	  de	  
uppgivna	  trakasserierna	  och	  i	  förekommande	  fall	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  skäligen	  kan	  krävas	  för	  
att	  förhindra	  trakasserier	  i	  framtiden.	  Skyldigheten	  gäller	  också	  i	  förhållande	  till	  den	  som	  fullgör	  

praktik	  eller	  utför	  arbete	  som	  inhyrd	  eller	  inlånad	  arbetskraft.	  Lag	  (2008:567).	  

(Sveriges	  Riksdag,	  2008)	  
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2.4.2	  Genusmärkning	  

Genusmärkning	  kan	  också	  kallas	  könskodning (KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten, 2011)	  

och	  handlar	  om	  att	  något	  associeras	  till	  antingen	  kvinnor	  eller	  män.	  Det	  kan	  vara	  yrken,	  uppgifter,	  

funktioner	  eller	  positioner	  och	  beteenden.	  Ofta	  är	  det	  som	  är	  manligt	  kodat/märkt	  också	  förknippat	  

med	  högre	  status	  och	  inflytande.	  Ett	  exempel	  på	  hur	  det	  fungerar:	  I	  en	  fabrik	  kan	  maskinerna	  vara	  

genusmärkta,	  vissa	  maskiner	  är	  manligt	  märkta,	  andra	  är	  kvinnligt	  märkta.	  Vi	  ser	  uppgiften	  kopplad	  

till	  kön	  och	  om	  vi	  då	  ska	  fördela	  arbetsuppgifterna	  i	  fabriken	  kommer	  vi	  per	  automatik	  välja	  män	  till	  

manligt	  märkta	  maskiner	  och	  tvärtom	  för	  kvinnor.	  Det	  gör	  att	  man	  riskerar	  missa	  att	  välja	  den	  som	  är	  

bäst	  lämpad	  och	  har	  mest	  kompetens.	  Det	  kanske	  är	  en	  man	  som	  har	  bäst	  kvalifikationer	  för	  den	  

kvinnligt	  märkta	  maskinen	  och	  tvärtom.	  I	  förlängningen	  förlorar	  företaget,	  vilket	  visar	  sig	  i	  	  en	  förlust	  

av	  vinst	  -‐en	  förlust	  som	  dock	  inte	  blir	  synlig	  förrän	  vi	  agerar	  annorlunda.	  Det	  nämns	  flera	  sådana	  

exempel	  i	  boken	  Genusmedvetet	  ledarskap (Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012)	  

2.5	  Makt	  	  

2.5.1	  Makt	  i	  tre	  steg	  

Makt	  och	  inflytande	  hänger	  tätt	  samman	  med	  normer.	  Makt	  kan	  definieras	  på	  olika	  sätt.	  

Ageraguiden (Förbundet Vi unga, 2010)	  beskriver	  makt	  i	  tre	  olika	  steg.	  Steg	  1	  är	  makt	  genom	  

handling,	  det	  betyder	  att	  makt	  ges	  den	  som	  agerar.	  Det	  kan	  vara	  den	  som	  pratar	  mest,	  tar	  störst	  

plats	  i	  rummet	  och	  förknippas	  med	  beskrivningar	  som	  kraftfullhet,	  styrka,	  funktion	  och	  pengar.	  Den	  

här	  typen	  av	  makt	  är	  lättast	  att	  se	  och	  identifiera.	  Steg	  2	  i	  Ageraguiden	  är	  makt	  över	  dagordningen.	  

Man	  menar	  då	  att	  makten	  då	  uttrycks	  genom	  vem	  som	  bestämmer	  över	  vad	  som	  ska	  bestämmas	  och	  

vad	  som	  ska	  diskuteras.	  Man	  utövar	  sin	  makt	  genom	  att	  påverka	  vad	  som	  sägs	  och	  i	  vilket	  

sammanhang	  det	  sägs.	  Det	  är	  inte	  lika	  lätt	  att	  upptäcka	  sådan	  makt	  eftersom	  den	  rör	  sig	  i	  

bakgrunden	  av	  det	  som	  sker.	  Steg	  3	  i	  Ageraguidens	  beskrivning	  av	  makt	  är	  när	  makt	  tar	  sig	  uttryck	  

genom	  normen	  som	  upphöjd	  sanning.	  Det	  är	  den	  makt	  som	  sätter	  spelregler,	  lagar	  och	  normer	  som	  

de	  tidigare	  stegen	  måste	  verka	  inom.	  Man	  konstruerar	  vad	  som	  är	  normalt	  och	  icke-‐normalt.	  De	  som	  

har	  den	  här	  makten	  håller	  sig	  oftast	  inom	  normen	  och	  definierar	  därmed	  det	  som	  finns	  utanför	  den	  

normen	  som	  särskilda	  intressen	  medan	  det	  som	  är	  innanför	  normen	  definieras	  som	  allmänintressen.	  	  

2.5.2	  Makt	  i	  relation	  till	  norm	  

Makt	  i	  alla	  former	  tar	  sig	  uttryck	  i	  att	  någon	  har	  tolkningsföreträde	  om	  vem	  som	  är	  i	  gruppen	  icke-‐

norm	  och	  vem	  som	  är	  i	  normgruppen.	  I	  ett	  sammanträdesrum	  till	  exempel,	  kan	  detta	  bli	  synligt	  om	  

man	  noterar	  vem/vilka	  i	  rummet	  som	  har	  möjlighet	  att	  bedöma	  om	  något	  är	  viktigt	  eller	  inte	  viktigt.	  

Vilka	  ges	  tolkningsföreträde?	  Om	  vi	  vill	  synliggöra	  osynliga	  maktstrukturer	  som	  strider	  mot	  
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organisationens	  grundläggande	  värderingar	  så	  är	  det	  bra	  att	  fråga	  sig	  vilka	  normer	  är	  det	  som	  är	  

upphöjda	  till	  sanningar	  i	  organisationen.	  

Om	  normer	  ska	  förändras	  så	  handlar	  det	  en	  hel	  del	  om	  makt	  och	  vem	  som	  har	  makten.	  Det	  handlar	  

om	  att	  ge	  makt	  till	  dem	  som	  anses	  stå	  utanför	  normen.	  I	  politiken	  handlar	  det	  om	  att	  ge	  makt	  till	  de	  

grupper	  som	  benämns	  som	  grupper	  med	  särintresse,	  det	  vill	  säga	  de	  grupper	  som	  befinner	  sig	  

utanför	  normen.	  Detta	  är	  betydelsefullt	  eftersom	  norm	  inte	  blir	  synlig	  förrän	  vi	  bryter	  den.	  Om	  

någon	  ny	  grupp	  ska	  ges	  makt	  så	  betyder	  det	  att	  någon	  annan	  grupp	  behöver	  frånsäga	  sig	  sin	  makt.	  

Frånsägandet	  av	  makt	  är	  en	  anledning	  till	  att	  frågan	  om	  jämställdhet	  möter	  ett	  motstånd	  i	  vårt	  

samhälle	  och	  i	  organisationer	  och	  företag.	  Få	  av	  de	  som	  innehar	  makt	  önskar	  lämna	  den.	  

Förändringen	  är	  en	  lång	  resa	  och	  den	  har	  påbörjats	  bland	  annat	  inom	  politiken.	  

2.5.3	  Fördelning	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  i	  Sveriges	  Riksdag	  

Om	  politikerna	  arbetat	  med	  den	  här	  frågan,	  vad	  har	  det	  då	  gett	  för	  resultat?	  Hur	  ser	  fördelningen	  

mellan	  män	  och	  kvinnor	  i	  Sveriges	  riksdag	  	  då	  ut?	  	  1973	  var	  könsfördelningen	  15	  %	  kvinnor	  och	  85	  %	  

män.	  1985	  var	  motsvarande	  siffror	  28	  %	  kvinnor	  och	  72	  %	  män.	  2012	  var	  fördelningen	  42	  %	  kvinnor	  

och	  58	  %	  män	  (SCBs	  Lathund	  om	  jämställdhet,	  2012)	  I	  figuren	  nedan	  visas	  fördelningen	  av	  riksdagens	  

sammansättning	  från	  1919-‐2010.	  

	  

Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån92 93På tal om kvinnor och män På tal om kvinnor och män

,QÁ\WDQGH�RFK�PDNW
Valdeltagande vid riksdagsvalen 1973–2010
Andel (%) av röstberättigade

År Samtliga Förstagångsväljare 

 Kvinnor Män Kvinnor Män

1973 92 92 84 87

1976 94 94 90 89

1979 94 93 89 86

1982 93 92 91 86

1985 93 92 89 88

1988 87 84 77 74

1991 88 86 81 80

1994 88 86 85 78

1998 83 82 73 75

2002 81 81 73 68

2006 84 82 78 74

2010 85 84 82 79

 
Källa: Allmänna val, SCB
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Källa: Kammarkansliet, Sveriges riksdag

Valda i riksdagen efter ålder, 1998, 2002, 2006  
och 2010
Procentuell fördelning och antal

Ålder 1998 2002 2006 2010

 Kv M Kv M Kv M Kv M

18–29 4 4 4 4 5 4 4 5

30–49 38 40 46 41 47 49 51 52

50–64 55 55 48 53 46 43 43 40

65– 3 3 2 2 2 4 1 3

Totalt, 

� SURFHQW� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 antal 149 200 158 191 165 184 157 192

 
Källa: Allmänna val, SCB

Valda i riksdagen efter parti, september 2010
Antal och könsfördelning (%)

3DUWL� $QWDO� .|QVI|UGHOQLQJ
 Kvinnor Män Kvinnor Män

Centerpartiet 7 16 30 70

Folkpartiet Liberalerna 10 14 42 58

Kristdemokraterna 7 12 37 63

Miljöpartiet de gröna 14 11 56 44

Moderaterna 51 56 48 52

6RFLDOGHPRNUDWHUQD� ��� ��� ��� ��
Vänsterpartiet 11 8 58 42

Sverigedemokraterna 3 17 15 85

Totalt 157 192 45 55

 
Källa: Allmänna val, SCB

 (Statistiska Centralbyrån, 2012, s. 92)	  

	  

En	  hel	  del	  har	  åstadkommits	  när	  det	  gäller	  regering	  och	  riksdag	  så	  långt	  men	  SCBs	  På	  tal	  om	  kvinnor	  

och	  män	  berättar	  att	  39	  %	  av	  ordförandena	  i	  statligt	  hel-‐	  och	  delägda	  bolag	  är	  kvinnor	  och	  av	  de	  
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verkställande	  direktörerna	  är	  29	  %	  kvinnor.	  I	  de	  börsnoterade	  bolagen	  är	  4	  %	  av	  ordföranden	  

kvinnor.	  	  

I	  statliga	  myndigheters	  styrelser	  och	  insynsråd	  1991	  var	  31	  %	  kvinnor	  av	  ledamöterna	  och	  av	  

ordförandena	  var	  11	  %	  kvinnor.	  Nästan	  tio	  år	  senare,	  år	  2000,	  var	  procentsatsen	  kvinnor	  av	  

ledamöterna	  i	  dessa	  styrelser	  uppe	  i	  46	  %	  och	  i	  ordföranderollen	  var	  28	  %	  kvinnor.	  2010	  är	  49	  %	  av	  

ledamöterna	  kvinnor	  och	  av	  ordföranden	  var	  39	  %	  av	  kvinnor.	  

Utvecklingen	  har	  gått	  framåt,	  men	  det	  är	  ändå	  så	  att	  Ewa	  Amundsdotter,	  aktionsorienterad	  

genusforskare,	  vid	  Tillväxtverkets	  seminarium	  den	  27	  februari	  2013	  för	  Kommunernas	  resurscentra	  

och	  Regionförbund	  och	  länsstyrelser	  i	  landet,	  menar	  att	  jämställdheten	  stannat	  av	  och	  att	  det	  

patriarkala	  systemet	  är	  på	  frammarsch,	  vilket	  oroar	  forskare	  på	  området.	  Detta	  är	  något	  som	  

Amundsdotter	  får	  medhåll	  i	  av	  andra	  forskare,	  däribland	  Gertrud	  Åström	  som	  diskuterade	  frågan	  

med	  jämställdhetsminister	  Maria	  Arnholm	  och	  Lantbrukarnas	  Riksförbunds	  ordförande	  Helen	  

Johansson	  med	  flera	  vid	  Jämställdhetsakademiens	  seminarium	  om	  jämställdhet	  och	  balans	  i	  livet	  i	  de	  

gröna	  näringarna	  på	  Handelshögskolan	  i	  Stockholm	  den	  28	  mars	  2013.	  Det	  här	  med	  makt	  är	  en	  

nyckelfråga	  vad	  gäller	  jämställdhet.	  

	  

2.5.4	  Härskar-‐	  och	  främjartekniker	  

För	  att	  få	  makt	  och	  inflytande	  används	  ibland	  fula	  metoder,	  medvetet	  och	  omedvetet.	  Både	  män	  och	  

kvinnor	  oavsett	  ålder	  och	  position	  använder	  sig	  av	  härskar-‐	  och	  främjartekniker	  för	  att	  klättra	  i	  

karriärstegen	  eller	  för	  att	  få	  sin	  vilja	  fram	  (Bergquist, 2007).	  Ageraguiden	  (Förbundet Vi unga, 2010) 

nämner	  en	  del	  vanliga	  härskartekniker	  och	  vi	  gör	  en	  kort	  redogörelse	  här.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  

osynliggöra	  någon	  genom	  att	  till	  exempel	  titta	  ner	  i	  sina	  papper	  eller	  prata	  med	  bordsgrannen	  när	  

någon	  annan	  talar	  i	  styrelserummet,	  förlöjliga	  genom	  att	  skämta	  på	  någon	  annans	  bekostnad	  eller	  att	  

få	  någon	  att	  skämmas.	  Att	  hota	  liksom	  att	  avsiktligt	  undanhålla	  information	  från	  någon	  räknas	  också	  

till	  härskartekniker	  liksom	  att	  till	  exempel	  stressa	  utredningar	  eller	  beslut	  så	  att	  inte	  alla	  hinner	  vara	  

med	  i	  en	  process.	  Vidare	  nämns	  objektifiering,	  det	  vill	  säga	  att	  kommentera	  en	  persons	  utseende	  där	  

det	  inte	  är	  relevant,	  personen	  som	  är	  föremål	  för	  tekniken	  reduceras	  till	  objekt	  samt	  stereotypisering	  

det	  vill	  säga	  att	  låsa	  fast	  människor	  i	  roller	  till	  exempel	  genom	  att	  kommentera	  någon	  annans	  inlägg	  i	  

ett	  styrelsemöte	  med	  …typiskt	  kvinnligt!	  Total	  omkastelse	  kallas	  det	  när	  den	  som	  vill	  härska,	  placerar	  

sig	  själv	  i	  offerrollen.	  Det	  finns	  alltså	  många	  exempel	  på	  tekniker	  vi	  använder	  för	  att	  få	  makt,	  men	  

något	  som	  det	  inte	  pratats	  lika	  mycket	  om	  är	  främjartekniker.	  
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Exempel	  på	  främjartekniker	  (Förbundet Vi unga, 2010)	  nämns	  också	  i	  Ageraguiden	  och	  det	  kan	  till	  

exempel	  vara	  omnämnande,	  vilket	  innebär	  att	  man	  genom	  att	  omnämna	  en	  person	  i	  ett	  möte	  får	  

personen	  större	  utrymme.	  Framlyftande	  är	  en	  annan	  teknik	  som	  innebär	  att	  man	  bekräftar	  och	  

belönar	  en	  person	  ofta	  på	  bekostnad	  av	  annan	  närvarande	  person.	  Främjarteknik	  är	  lika	  illa	  som	  

härskarteknik	  men	  uppfattas	  kanske	  som	  att	  man	  smörar	  eller	  är	  ovanligt	  trevlig.	  	  	  

2.6	  Jämställdhet	  och	  tillväxt	  

I	  Fiber	  Optic	  Valley (Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012)	  noterar	  man	  en	  

vinstökning	  på	  10%	  som	  relateras	  till	  projektet	  för	  jämställdhet.	  Egentligen	  beror	  det	  inte	  på	  att	  man	  

just	  ger	  kvinnor	  mer	  makt,	  utan	  på	  det	  enkla	  faktum	  att	  ett	  företag	  som	  tar	  tillvara,	  hela	  

arbetsgruppens	  idéer,	  bidrag	  och	  insatser	  oavsett	  kön,	  får	  se	  resultat	  i	  form	  av	  förbättrad	  och	  ökad	  

produktion.	  	  

Forskningen	  om	  jämställdhet	  säger	  att	  Sverige	  skulle	  öka	  sitt	  BNP	  med	  21	  %	  om	  vi	  blev	  ett	  helt	  

jämställt	  samhälle	  och	  lät	  människor	  delta	  och	  bidra	  oavsett	  kön,	  ras	  och	  bakgrund	  med	  sina	  

kvalitèer,	  kunskaper	  och	  förmågor.	  Det	  finns	  ett	  antal	  studier	  som	  påvisar	  ett	  samband	  mellan	  

jämställdhet	  och	  lönsamhet.	  Genusmedvetet	  ledarskap	  (Andersson , Amundsdotter, Svensson, & 

Franzén, 2012)	  hänvisar	  till	  flera	  av	  dem	  och	  konstaterar	  att	  det	  finns	  ett	  samband	  mellan	  kvinnor	  i	  

ledande	  positioner	  och	  ledningsgrupper	  och	  ett	  företags	  lönsamhet.	  De	  refererar	  bland	  annat	  till	  en	  

svensk	  studie	  av	  Haldorson	  och	  Karmefors	  som	  pekar	  på	  att	  jämställda	  företag	  visar	  en	  markant	  

bättre	  lönsamhet	  i	  en	  jämförelse	  med	  mindre	  jämställda	  företag.	  

De	  visar	  några	  saker	  som	  skiljer	  ut	  de	  jämställda	  företagen	  jämfört	  med	  de	  mindre	  jämställda.	  

Jämställda	  företag	  tar	  bättre	  tillvara	  alla	  medarbetares	  kunskaper,	  erfarenheter	  och	  färdigheter.	  De	  

förädlar	  och	  kompetensförsörjer	  sin	  verksamhet	  och	  medarbetarna	  får	  utveckla	  sin	  fulla	  potential.	  

Därmed	  fördubblar	  de	  nästan	  sin	  innovationskraft	  jämfört	  med	  starkt	  enkönade	  verksamheter.	  

Utifrån	  en	  studie	  om	  styrelser	  menar	  de	  också	  att	  företagens	  styrning	  förbättrades	  där	  styrelserna	  

var	  mer	  jämställda.	  Kvinnornas	  närvaro	  i	  styrelserna	  var	  högre	  än	  männens	  vilket	  över	  tid	  förbättrade	  

männens	  närvaro.	  Uppföljningen	  av	  företagets	  ledning	  förbättrades	  också	  med	  en	  jämställd	  styrelse.	  

I	  Ageraguiden (Förbundet Vi unga, 2010)	  tillägger	  man	  att:	  de	  normer	  och	  maktstrukturer	  som	  finns	  

internt	  i	  organisationerna	  har	  stor	  inverkan	  på	  vilka	  som	  söker	  sig	  till	  organisationer	  och	  känner	  sig	  

välkomna	  där.	  I	  A	  Secular	  Age (Taylor, 2007)	  menar	  Taylor	  att	  vi	  i	  västvärlden	  i	  vår	  tid	  sätter	  stor	  vikt	  

vid	  tolerans	  och	  äkthet,	  vilket	  kan	  ha	  betydelse	  för	  tillväxten	  för	  en	  kyrka.	  Om	  kyrkan	  inte	  efterlever	  

det	  man	  talar	  om	  och	  visar	  att	  man	  på	  riktigt	  tror	  och	  värderar	  alla	  människor	  lika,	  är	  sannolikheten	  

hög	  att	  man	  väljer	  ett	  annat	  sammanhang	  att	  utöva	  sin	  tro	  i.	  
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2.7	  Förslag	  till	  åtgärder	  för	  mer	  jämställda	  organisationer	  

I	  Genusmedvetet	  ledarskap	  ges	  mycket	  matnyttig	  information	  och	  konkreta	  förlag	  till	  hur	  man	  kan	  

arbeta	  för	  en	  förändring	  och	  här	  följer	  en	  rad	  enkla	  förslag	  därifrån.	  

2.7.1	  Från	  omedvetenhet	  om	  genus	  till	  medvetenhet	  och	  tillväxt	  

Eva	  Amundsdotter	  talar	  i	  sitt	  kapitel	  Förändring	  som	  utmanar	  (Andersson , Amundsdotter, Svensson, 

& Franzén, 2012) om	  att	  grundförutsättningen	  för	  att	  arbetet	  med	  att	  göra	  en	  organisation	  mer	  

jämställd	  är	  att	  ledarna	  och	  cheferna	  blir	  genusmedvetna.	  Amundsdotter	  talar	  för	  att	  man	  kan	  

erhålla	  en	  ökad	  medvetenhet	  genom	  att	  observera	  hur	  samspelet	  i	  organisationen	  fungerar.	  	  

I	  Fibre	  Optivc	  Valley,	  skickades	  cheferna	  på	  spaning	  i	  sin	  egen	  organisation	  i	  sin	  vardag.	  De	  fick	  

litteratur	  att	  läsa,	  och	  observationer	  att	  göra,	  som	  man	  sedan	  reflekterade	  över	  därefter	  delades	  

erfarenheterna	  med	  varandra	  i	  grupp.	  Observationerna	  gav	  önskat	  resultat,	  cheferna	  blev	  mer	  

medvetna	  om	  hur	  genus	  delar	  upp,	  värderar	  och	  påverkar	  interaktionen	  mellan	  människor.	  	  

Följande	  frågor	  om	  hur	  kvinnor	  och	  män	  interagerar	  användes	  i	  observationerna.	  Frågorna	  blev	  en	  

hjälp	  i	  att	  få	  syn	  på	  hur	  genus	  påverkar	  och	  värderar	  män	  och	  kvinnor	  	  dels	  i	  chefernas	  eget	  ledarskap	  

men	  också	  i	  organisationen	  generellt	  sett.	  

Kroppsspråk,	  vilket	  kroppsspråk	  används	  och	  vad	  har	  det	  för	  effekt?	  

Vem	  tar	  plats/vem	  får	  plats?	  

Fördelning	  av	  ordet:	  vem	  talar	  mycket?	  Inte	  alls	  eller	  lite?	  

Vem	  lyssnas	  på?	  

Vem	  och	  vilka	  bekräftar	  varandra	  och	  förstärker	  varandras	  åsikter/argument/idéer?	  

Vem/vilka	  blir	  motsagda?	  

Vem	  vilka	  blir	  osynliggjorda,	  marginaliserade	  eller	  förlöjligade?	  

Vem	  skämtar?	  

Vem	  kritiserar?	  

Vem	  ställer	  frågor?	  

(Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012, s. 64)	  

	  

Efter	  att	  cheferna	  gjort	  sina	  reflektioner	  arbetade	  man	  vidare	  i	  grupp	  med	  att	  reflektera	  över	  sina	  

observationer	  och	  erfarenheter.	  I	  det	  arbetet	  ställde	  man	  sig	  tre	  enkla	  frågor:	  Vad	  har	  du	  gjort	  för	  

observation?	  Vad	  har	  du	  sett?	  och	  vad	  tänker	  du	  om	  det?	  För	  att	  skapa	  de	  här	  rummen	  för	  god	  
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reflektion	  använde	  man	  sig	  av	  bland	  annat	  metoder	  som	  aktivt	  lyssnande,	  coaching	  och	  olika	  

värderingsövningar.	  

Det	  andra	  Amundsdotter	  gjorde	  med	  grupperna	  var	  att	  stödja	  dem	  i	  att	  ta	  hand	  om	  de	  nya	  

kunskaper	  de	  erhållit	  genom	  att	  de	  fick	  sätta	  mål	  och	  handlingsplaner	  för	  den	  förändring	  man	  

önskade	  se	  i	  sina	  organisationer.	  	  

Det	  tredje	  steget	  i	  förändringsprocessen	  handlade	  sedan	  om	  att	  gå	  från	  ord	  till	  handling.	  Att	  göra	  

verklighet	  av	  sina	  planer	  och	  uppnå	  en	  mer	  jämställd	  organisation.	  	  

VD	  Anders	  Thorson	  och	  Eva	  Malmström	  kontorschef	  vid	  Hälsinglands	  sparbank	  berättar	  i	  en	  intervju	  

om	  effekterna	  av	  deras	  jämställdhetsarbete	  i	  projektet:	  

–Förra	  året	  tjänade	  vi	  mer	  pengar	  än	  vi	  nånsin	  har	  gjort	  och	  i	  år	  ser	  det	  ut	  som	  vi	  kan	  öka	  på	  lönsamheten	  rejält	  

igen.	  Det	  går	  väldigt	  bra	  för	  oss	  och	  det	  händer	  nu.	  Jag	  menar	  att	  det	  finns	  en	  stark	  koppling	  mellan	  effekterna	  

av	  jämställdhetsarbetet	  och	  utvecklingen	  av	  vårt	  resultat,	  även	  om	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  peka	  på	  enskilda	  

aktiviteter	  som	  förklaringsgrund.	  Men	  vi	  har	  blivit	  mer	  effektiva	  –	  vi	  har	  breddat	  våra	  yrkesroller,	  människor	  

trivs	  och	  vi	  är	  mer	  kreativa!	  Sammantaget	  hade	  det	  aldrig	  gått	  så	  bra	  om	  vi	  inte	  integrerat	  bankens	  

förbättringsarbete	  med	  genusprojektet.	  

(Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012, s. 84)	  

	  

2.7.2	  Ledningsstyrt	  jämställdhetsarbete	  

Hela	  antologin	  Genusmedvetet	  ledarskap	  avslutas	  med	  att	  i	  korta	  drag	  berätta	  hur	  man	  kommer	  

igång	  med	  ett	  ledningsstyrt	  jämställdhetsarbete.	  Här	  menar	  de	  att	  ledningens	  stöd	  är	  en	  

förutsättning	  för	  att	  jämställdhetsarbetet	  ska	  kunna	  genomföras.	  Ledningen	  behöver	  förstå	  och	  

kommunicera	  jämställdhetsarbetets	  värde.	  Man	  behöver	  sedan	  arbeta	  med	  den	  operativa	  nivån	  och	  

har	  man	  personalansvariga,	  behöver	  de	  vara	  med	  i	  arbetet	  från	  början.	  Därefter	  är	  det	  viktigt	  att	  

skapa	  delaktighet	  bland	  alla	  medarbetare	  och	  organisera	  nätverk	  och	  grupper	  för	  lärande.	  Nästa	  steg	  

är	  att	  ge	  deltagarna	  uppdrag	  att	  observera	  hur	  genus	  tar	  sig	  uttryck	  i	  den	  egna	  organisationens	  

struktur	  och	  kultur	  (se	  avsnitt	  ovan	  om	  observation).	  Utifrån	  den	  nyvunna	  kunskapen	  om	  genus	  och	  

den	  egna	  organisation	  såväl	  som	  sitt	  eget	  agerande	  bör	  man	  sedan	  sätt	  mål	  och	  handlingsplaner	  för	  

den	  förändring	  man	  önskar	  åstadkomma.	  De	  understryker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  identifiera	  vinster	  och	  

nytta	  för	  organisationen	  med	  att	  bli	  en	  mer	  jämställd	  organisation.	  Sådan	  nytta	  kan	  vara	  öka	  sin	  

attraktionskraft	  på	  arbetsmarknaden	  och	  innovationskraft.	  Till	  sist	  konstaterar	  de	  att	  om	  arbetet	  ska	  

ge	  resultat	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  har	  genusvetenskaplig	  grund	  och	  att	  man	  låter	  

förändringsprocesserna	  ta	  tid.	  	  
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2.8	  Slutsats	  

Jämställdhet	  är	  inte	  en	  kamp	  mellan	  könen.	  I	  själva	  verket	  talar	  vi	  om	  allas	  lika	  värde,	  om	  mänskliga	  

rättigheter	  som	  FN	  redan	  formulerat	  väl:	  

”Alla	  människor	  är	  födda	  fria	  och	  lika	  i	  värde	  och	  rättigheter.	  De	  har	  utrustats	  med	  förnuft	  och	  
samvete	  och	  bör	  handla	  gentemot	  varandra	  i	  en	  anda	  av	  gemenskap.	  

	  (Förenta	  nationernas	  generalförsamling,	  1948) 

Med	  den	  kunskapen	  som	  grund	  identifieras	  en	  rad	  hinder	  i	  vårt	  samhälle	  såsom	  normer,	  

genuskontrakt,	  maktfördelning	  och	  härskar-‐	  främjartekniker.	  Detta	  är	  hinder	  för	  att	  kvinnor	  ska	  få	  

leva	  och	  verka	  utifrån	  det	  som	  är	  deras	  gåvor,	  talanger,	  personlighet	  och	  möjligheter.	  Hinder	  som	  för	  

många	  kvinnor	  i	  dagens	  samhälle	  får	  obehagliga	  och	  krassa	  konsekvenser	  i	  form	  av	  lägre	  lön,	  sämre	  

möjligheter	  och	  trakasserier	  för	  att	  nämna	  några.	  Antologin	  Genusmedvetet	  ledarskap	  visar	  här	  att	  

även	  företagen,	  organisationerna	  och	  samhället	  förlorar	  på	  att	  inte	  värna	  jämställdhet	  och	  mänskliga	  

rättigheter	  i	  arbetsmiljön.	  Företagen	  i	  projektet	  de	  skriver	  om	  har	  ökat	  sin	  vinst	  med	  10	  %	  sedan	  start	  

och	  antologin	  visar	  på	  flera	  studier	  av	  att	  jämställda	  organisationer	  har	  bättre	  ledningsarbete,	  

innovationskraft	  och	  högre	  vinster.	  Jämställdhet	  är	  inte	  en	  kvinnofråga	  det	  är	  en	  fråga	  om	  mänskliga	  

rättigheter	  om	  allas	  lika	  värde,	  en	  fråga	  om	  att	  tillvarata	  alla	  resurser,	  för	  allas	  bästa.	  Den	  goda	  

nyheten	  är	  att	  det	  går	  att	  förändra	  en	  organisations	  kultur	  som	  genomsyras	  av	  ovan	  nämnda	  hinder.	  

Men	  det	  är	  ett	  arbete	  där	  ledningen	  för	  en	  organisation	  har	  det	  största	  och	  första	  ansvaret	  för	  att	  

sätta	  bollen	  i	  rullning…	  
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3	  Ett	  historiskt	  perspektiv	  

3.1	  Introduktion	  

Pingströrelsens	  början	  såg	  annorlunda	  ut	  jämfört	  med	  den	  beskrivning	  som	  kartläggningen	  av	  dagens	  

Pingst	  ger	  på	  många	  områden,	  även	  när	  det	  gäller	  jämställdhet.	  I	  det	  här	  avsnittet	  tar	  vi	  hjälp	  av	  

Pingströrelsens	  historieverk	  i	  två	  delar	  där	  Gunilla	  Nyberg	  Oskarsson (Nyberg Oskarsson, 2007)	  

redogör	  för	  kvinnornas	  roll	  och	  situation	  i	  rörelsen	  från	  rörelsens	  start	  till	  idag.	  	  Jan-‐Åke	  Alvarsson	  

(Alvarsson, 2007)	  redogör	  för	  rörelsens	  början	  i	  Los	  Angeles	  och	  sedan	  vägen	  vidare	  till	  Sverige	  vilket	  

också	  det	  ger	  ett	  intressant	  perspektiv	  om	  kvinnornas	  roll	  och	  plats	  under	  tidigt	  1900-‐tal.	  	  

3.2	  Andens	  förnyelse	  på	  Azusa	  Street	  

William	  Seymour	  predikade	  budskapet	  om	  Andens	  dop	  och	  Seymour	  en	  afro-‐amerikansk	  man,	  

längtade	  själv	  efter	  att	  få	  uppleva	  det	  dop	  han	  talade	  om.	  Han	  ledde	  en	  liten	  grupp	  som	  kommit	  

överens	  om	  att	  be	  tills	  de	  fick	  uppleva	  andens	  fullhet.	  Till	  sist	  skickade	  Seymour	  efter	  sin	  mentor,	  en	  

predikant	  och	  församlingsledare	  med	  stor	  erfarenhet.	  Lucy	  Farrow	  anlände	  och	  föreslog	  att	  de	  skulle	  

fasta	  och	  be.	  Så	  föll	  anden	  till	  sist.	  Alvarsson	  berättar,	  att	  det	  i	  tidskriften	  The	  Apostolic	  faith	  gick	  att	  

läsa	  om	  väckelsen	  i	  Los	  Angeles	  och	  citerar	  följande	  text	  om	  väckelsen:	  ”Inget	  verktyg	  som	  Gud	  kan	  

bruka,	  förskjuts	  på	  grund	  av	  hudfärg,	  kön	  eller	  brist	  på	  utbildning”	  Alvarsson	  berättar	  vidare	  att	  av	  de	  

åtta	  funktionärer	  som	  sedan	  anges	  på	  församlingens	  brevhuvud	  i	  Los	  Angeles,	  var	  fyra	  män	  och	  fyra	  

kvinnor.	  Kvinnorna	  var	  inte	  sekreterare,	  de	  hade	  med	  männen	  jämställda	  uppgifter.	  Väckelsen	  bars	  

av	  en	  grupp	  män	  och	  kvinnor,	  svarta	  och	  vita	  som	  hade	  en	  vision	  om	  att	  Den	  Helige	  Ande	  skulle	  

uppfylla	  de	  undanskuffade,	  de	  som	  ingenting	  var,	  tjänare	  och	  tjänarinnor	  inspirerat	  av	  profetian	  i	  

Joels	  bok	  kapitel	  2:28-‐29.	  Väckelsen	  klingade	  av	  då	  ledarskapet	  togs	  över	  av	  de	  vita	  männen	  som	  

började	  forma	  och	  institutionalisera	  rörelsen,	  kvinnor,	  svarta	  och	  fattiga	  fick	  anpassa	  sig	  efter	  

samhällets	  rådande	  normer	  igen.	  Den	  frihet	  andens	  utgjutelse	  kom	  med	  blev	  återigen	  beskuren	  och	  

en	  anpassning	  till	  samhällets	  normer	  infördes.	  

3.3	  De	  Svenska	  kvinnornas	  pionjärinsatser	  till	  50	  -‐talets	  Pingströrelse	  

När	  andens	  förnyelse	  sedan	  når	  Sverige	  menar	  Nyberg	  Oskarsson(2007)	  att	  kvinnorna	  hade	  samma	  

möjlighet	  som	  männen,	  att	  predika	  evangelium	  under	  genombrottsåren.	  Det	  berodde	  i	  hög	  grad	  på	  

att	  det	  var	  en	  betoning	  på	  andens	  kallelse	  till	  tjänst	  och	  de	  karismatiska	  gåvorna	  i	  funktion.	  I	  takt	  

med	  att	  rörelsen	  institutionaliserades	  minskade	  dock	  antalet	  kvinnliga	  evangelister	  och	  förkunnare	  

inom	  Pingströrelsen.	  	  
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1915	  startades	  bibelskola,	  inspirerat	  av	  Helgelseförbundet,	  och	  ingen	  tvekan	  verkar	  ha	  funnits	  vad	  

gäller	  frågan	  om	  kvinnor	  skulle	  bjudas	  in	  till	  bibelskolan.	  Vid	  kursens	  slut	  det	  året	  sänder	  man	  ut	  21	  

evangelister	  varav	  12	  kvinnor.	  I	  de	  bibelstudieveckor	  som	  var	  föregångare	  till	  konferenser	  såsom	  

Nyhemsveckan	  och	  Lapplandsveckan	  stod	  kvinnor	  vid	  den	  här	  tiden	  annonserade	  sida	  vid	  sida	  med	  

männen.	  

Förändringarna	  kom	  i	  och	  med	  1917,	  då	  en	  översättning	  av	  en	  tysk	  skrift,	  Pingströrelsens	  riktlinjer	  

utkom.	  Den	  hade	  ett	  kapitel	  med	  rubriken	  Systrarnas	  plats	  i	  församlingen	  och	  Lewi	  Pethrus	  hade	  

skrivit	  förordet	  till	  den	  svenska	  utgåvan	  som	  publicerades	  av	  Förlaget	  Filadelfia.	  I	  den	  slog	  man	  fast	  

att	  kvinnan	  kunde	  verka	  utanför	  familjen	  och	  vara	  evangelist	  och	  undervisa	  de	  nyfrälsta.	  Kvinnan	  

hade	  en	  stor	  uppgift	  men	  att	  hennes	  uppgift	  inte	  kunde	  likställas	  med	  mannens.	  	  1917	  står	  det	  att	  

läsa	  i	  annonsen	  för	  bibelskolan	  ”systrar	  som	  har	  samma	  kallelse	  …att	  predika	  evangelium”	  var	  

välkomna	  i	  mån	  av	  utrymme.	  Fortsatt	  är	  det	  ändå	  många	  kvinnor	  som	  går	  bibelskola	  och	  till	  trots	  av	  

motståndet	  var	  två	  tredjedelar	  av	  de	  utsända	  missionärerna	  under	  1900-‐talet	  i	  allmänhet	  kvinnor.	  	  

Det	  som	  sedan	  hände	  var	  att	  Lewi	  Petrus	  angående	  en	  schism	  om	  kvinnors	  tjänst	  på	  missionsfältet	  

håller	  ett	  bibelstudium	  där	  han	  fastslår	  att	  kvinnan	  kan	  frambära	  vittnesbörd,	  undervisa	  och	  leda	  

möte	  men	  inte	  vara	  församlingsledare.	  Men	  med	  undantaget	  att	  kvinnan	  kunde	  göra	  även	  dessa	  

saker	  om	  det	  saknades	  en	  man	  för	  uppgiften.	  	  

Det	  är	  intressant	  att	  detta	  sammanfaller	  i	  tid	  med	  att	  kvinnor	  får	  rösträtt	  i	  Sverige	  1919	  och	  för	  första	  

gången	  röstar	  i	  riksdagsvalet	  1921.	  Samhället	  går	  mot	  mer	  jämställdhet	  och	  pingströrelsen	  gör	  en	  

motsatt	  rörelse.	  

Under	  40	  -‐talet	  institutionaliseras	  pingströrelsen	  än	  mer	  och	  efter	  1950	  hänvisas	  kvinnorna	  mer	  och	  

mer	  till	  att	  arbeta	  med	  barnen	  och	  att	  vara	  församlingssystrar.	  Några	  församlingar	  visar	  på	  undantag	  

däribland	  pingstförsamlingen	  i	  Örnsköldsvik	  och	  dess	  föreståndare	  Martin	  Tornell	  som	  försvarade	  

kvinnornas	  möjlighet	  att	  leva	  ut	  sin	  kallelse.	  

3.4	  Förändring	  igen	  med	  början	  under	  70-‐talet	  

Mot	  slutet	  av	  70-‐talet	  börjar	  något	  hända	  igen	  i	  synen	  på	  kvinnornas	  tjänst	  och	  de	  blir	  mer	  

efterfrågade	  som	  förkunnare	  och	  själavårdare.	  Några	  av	  dessa	  kvinnor	  var	  Beda	  Wallström,	  Marianne	  

Boo	  och	  Gerd	  Nyman.	  För	  första	  gången	  valdes	  kvinnliga	  ledamöter	  in	  i	  en	  församlingsstyrelse	  det	  

var	  Cityförsamlingen	  i	  Stockholm	  som	  1976	  tillsatte	  kvinnor	  i	  sin	  styrelse.	  

Den	  7	  november	  1980	  blev	  första	  kvinna	  föreståndare	  i	  en	  svensk	  pingstförsamling,	  Vasti	  Feldt	  

Jansson	  tillträdde	  föreståndartjänst	  i	  Gileadförsamlingen	  i	  Göteborg.	  Under	  åttiotalet	  fick	  sex	  kvinnor	  
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vigselbehörighet	  i	  pingströrelsen	  och	  1988	  avskildes	  de	  första	  kvinnliga	  äldste	  i	  en	  svensk	  

pingstförsamling,	  dessa	  var	  Britt	  Sandberg	  och	  Barbro	  Bertilsson	  i	  Sollentuna	  Pingstförsamling.	  

I	  början	  av	  nittiotalet	  hölls	  flera	  viktiga	  samtal	  i	  frågan	  om	  kvinnans	  roll	  och	  1994	  behandlades	  frågan	  

på	  Predikantveckan	  i	  Stockholm	  både	  historiskt	  och	  teologiskt,	  Nils	  Olov	  Nilsson	  var	  en	  av	  de	  som	  var	  

drivande	  i	  frågan	  tillsammans	  med	  Vasti	  Feldt	  under	  den	  här	  perioden.	  Under	  1990	  -‐talet	  började	  fler	  

kvinnor	  tillsättas	  som	  föreståndare	  och	  1994	  fanns	  det	  18	  kvinnor	  i	  föreståndartjänst	  i	  pingströrelsen.	  

Ett	  antal	  som	  bestått	  sedan	  dess,	  2004	  fanns	  det	  18	  kvinnor	  i	  föreståndartjänst	  och	  2013	  har	  vi	  18	  

kvinnor	  i	  föreståndartjänst	  av	  totalt	  205	  föreståndare.	  Nygren	  Oskarsson	  (2007)	  avslutar	  sin	  artikel	  i	  

historieverket	  med	  att	  konstatera	  att	  kvinnor	  i	  pastorstjänst	  så	  sent	  som	  på	  2000-‐talet	  upplever	  sig	  

ifrågasatta.	  Men	  här	  menar	  Nygren	  Oskarson	  (2007)	  att	  det	  kan	  bero	  på	  att	  frågan	  inte	  blivit	  

tillräckligt	  bearbetad	  i	  teologisk	  mening	  hon	  menar	  samtidigt	  samhället	  förändrats	  enormt	  vilket	  

påverkar	  och	  kommer	  påverka	  Pingströrelsens	  kvinnosyn	  över	  tid.	  	  

3.5	  Slutsats	  

När	  Andens	  förnyelse	  bröt	  fram	  för	  hundra	  år	  sedan	  så	  var	  det	  tydligt	  att	  kön	  och	  rasgränser	  var	  

nedbrutna.	  Den	  väckelse	  som	  pågick	  på	  Azusa	  street	  fick	  snabbt	  spridning	  över	  hela	  världen.	  Det	  som	  

hände	  på	  Azusa	  street	  hände	  också	  i	  Sverige	  och	  med	  samma	  resultat	  när	  det	  gäller	  att	  bryta	  ner	  

samhällets	  normer	  om	  vad	  som	  är	  för	  kvinnor	  respektive	  män.	  Men	  som	  i	  USA	  kom	  väckelsen	  att	  

ganska	  snart	  formas	  och	  institutionaliseras	  av	  främst	  män	  och	  av	  någon	  anledning	  anses	  inte	  

kvinnorna	  ha	  en	  plats	  längre	  på	  samma	  sätt.	  Snart	  nog	  är	  det	  inte	  gåvorna	  och	  kallelsen	  som	  är	  

avgörande	  utan	  könet.	  Å	  andra	  sidan	  har	  inte	  kvinnorna	  varit	  lätta	  att	  stoppa,	  det	  blir	  tydligt	  när	  vi	  

tittar	  på	  svensk	  pingstmission	  som	  dessutom	  fått	  mycket	  omnämnande	  för	  sina	  fantastiska	  insatser	  

runt	  världen.	  Två	  tredjedelar	  av	  dessa	  svenska	  pingstmissionärer	  har	  varit	  kvinnor	  under	  1900-‐talet,	  

vad	  hade	  det	  blivit	  om	  det	  hade	  varit	  lika	  tillåtet	  för	  kvinnorna	  att	  verka	  i	  sitt	  eget	  land	  kan	  man	  

undra?	  Under	  åttio	  och	  nittiotalet	  får	  kvinnorna	  komma	  i	  tjänst	  igen	  även	  på	  hemmaplan	  men	  kanske	  

är	  ändå	  inte	  frågan	  färdigbehandlad	  teologiskt	  när	  det	  handlar	  om	  huru	  vida	  kvinnor	  kan	  vara	  

föreståndare	  i	  svensk	  pingströrelse	  idag.	  Antalet	  kvinnliga	  föreståndare	  har	  stått	  still	  sedan	  1994.	  
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4.	  Kartläggning	  av	  Pingst	  

4.1	  Kvantitativ	  undersökning	  	  

Den	  kvantitativa	  undersökningen	  har	  genomförts	  i	  tre	  delar	  som	  kortfattat	  återges	  här	  därefter	  

redovisas	  resultatet	  i	  samma	  ordning.	  

1.	  Statistik	  1972-‐2012,	  hur	  många	  kvinnor	  finns	  det	  på	  ledande	  positioner	  i	  styrelser,	  som	  

föreståndare,	  som	  talare	  på	  gemensamma	  konferenser,	  Pastorsakademien.	  Har	  det	  skett	  

förändringar	  över	  perioden?	  

2.	  Analys	  av	  80	  svenska	  pingstförsamlingars	  svar	  i	  Naturlig	  församlingsutvecklings	  

församlingsprofil (Tholvssen, 2013),	  svaren	  från	  männen	  respektive	  kvinnorna	  har	  separerats	  

och	  därefter	  analyserats.	  Materialet	  består	  av	  2279	  aktiva	  pingstvänners	  individuella	  svar	  

under	  åren	  2007-‐2012.	  

3.	  Pastors-‐	  och	  medarbetarenkät.	  558	  medlemmar	  i	  Pingst	  Pastor	  gavs	  via	  mailutskick	  

möjligheten	  att	  svara	  på	  en	  anonym	  online-‐enkät	  om	  jämställdhet	  i	  Pingströrelsen.	  	  

4.2	  Styrelser	  i	  Pingströrelsen	  1972-‐2012	  

Redovisning	  av	  fördelningen	  av	  män	  och	  kvinnor	  i	  olika	  funktioner	  och	  positioner	  såsom	  

styrelseledamöter,	  ordförandeposter	  och	  förkunnare	  i	  sammanhang	  som	  setts	  ha	  stor	  betydelse	  för	  

Pingströrelsen.	  Carlssons	  urval	  i	  uppsatsen	  Organisationer	  och	  beslutsprocesser	  inom	  

Pingströrelsen	  (Carlsson, 2008)	  har	  styrt	  vilka	  styrelser	  som	  kartlagts.	  Viss	  variation	  i	  vilka	  styrelser	  

som	  namnges	  finns	  vilket	  beror	  på	  organisationsförändringar	  genom	  åren.	  

4.2.1	  Styrelserna	  i	  Pingst	  

1972	  Styrelser	  

Bertil	  Carlsson	  (2008)	  redogör	  i	  sin	  uppsats	  för	  antalet	  ledamöter	  i	  Pingströrelsens	  olika	  

gemensamma	  styrelser	  samt	  hur	  många	  kvinnor	  som	  ingick	  i	  varje,	  hösten	  1972.	  Carlsson	  (2008)	  

redovisar	  att	  Förlaget	  Filadelfia	  AB,	  Tidnings	  AB	  Dagen	  och	  Lei	  Pethrus	  stiftelse	  för	  filantropisk	  

verksamhet	  har	  sju	  ledamöter	  vardera,	  varav	  ingen	  är	  kvinna.	  Samspar	  med	  nio	  ledamöter	  och	  

Svenska	  Fria	  missionen	  med	  fem	  ledamöter	  har	  inga	  kvinnor	  bland	  dessa.	  Undantaget	  är	  Stiftelsen	  

Kaggeholms	  folkhögskola	  med	  en	  kvinnlig	  ledamot	  av	  nio	  totalt.	  När	  det	  gäller	  Filadelfias	  hjälpkassa	  
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för	  predikanter	  framgår	  inte	  antalet	  ledamöter	  men	  Carlsson	  (2008)	  anger	  att	  ingen	  kvinna	  återfinns	  

bland	  dessa.	  

Totalt	  37	  ledamöter	  varav	  en	  kvinna	  	  

1982	  Styrelser	  

Om	  vi	  förflyttar	  oss	  tio	  år	  framåt	  så	  ser	  samma	  statistik	  ut	  som	  följer:	  Tidnings	  AB	  Dagen,	  Ibra	  Radio	  

AB	  och	  AB	  Samspar	  redovisar	  under	  verksamhetsåret	  1982	  vardera	  sju	  ledamöter	  varav	  ingen	  kvinna.	  

Pingstförsamlingarnas	  Ungdomsarbete	  hade	  1982	  fyra	  kvinnor	  i	  sin	  styrelse	  bestående	  av	  elva	  

ledamöter.	  Hos	  Pingstmissionens	  U-‐landshjälp	  återfinns	  femton	  ledamöter	  varav	  två	  är	  kvinnor.	  Av	  

femton	  ledamöter	  i	  Pingstförsamlingarnas	  Skol	  och	  kursverksamhet	  var	  tre	  av	  de	  valda,	  kvinnor.	  	  	  

Totalt	  73	  ledamöter	  varav	  tio	  kvinnor	  	  

1992	  Styrelser	  

Ytterligare	  tio	  år	  senare	  hade	  Dagengruppen	  inga	  kvinnor	  bland	  sina	  totalt	  nio	  ledamöter.	  

Pingstförsamlingarnas	  Ungdomsarbete,	  elva	  ledamöter	  varav	  fem	  kvinnor.	  Stiftelsen	  Svenska	  

Pingstmissionens	  U-‐landshjälp,	  femton	  ledamöter	  varav	  två	  kvinnor	  Pingstförsamlingarnas	  Skol	  och	  

kursverksamhet	  redovisar	  två	  kvinnor	  av	  totalt	  femton	  ledamöter,	  LP	  –	  verksamhetens	  ideella	  

förenings	  har	  sju	  ledamöter	  varav	  en	  kvinna.	  

Totalt	  57	  ledamöter	  varav	  10	  kvinnor	  	  

2002	  Styrelser	  

Om	  vi	  återigen	  börjar	  med	  Dagengruppen,	  två	  kvinnor	  av	  totalt	  nio	  ledamöter.	  Pingströrelsens	  

Ungdomsarbete,	  elva	  ledamöter	  varav	  sex	  kvinnor.	  Svensk	  Pingstmission,	  samma	  år	  fem	  kvinnliga	  

ledamöter	  av	  totalt	  femton	  och	  Pingstförsamlingarnas	  Skol	  och	  kursverksamhet,	  fjorton	  ledamöter	  

tre	  kvinnor.	  LP-‐verksamhetens	  ideella	  förening,	  åtta	  ledamöter	  vid	  den	  här	  tiden	  och	  av	  dessa	  var	  en	  

kvinna.	  Pingst	  –	  fria	  församlingar	  i	  samverkan	  har	  nu	  startat	  och	  den	  första	  styrelsen	  bestod	  av	  

sjutton	  ledamöter,	  sex	  av	  dessa	  var	  kvinnor.	  

Totalt	  74	  ledamöter	  varav	  22	  kvinnor	  

2012	  styrelser	  

I	  2012	  års	  styrelser	  såg	  representationen	  ut	  som	  följer:	  LP-‐verksamhetens	  ideella	  riksförening,	  10	  

ledamöter	  varav	  5	  är	  kvinnor	  och	  för	  Pingst	  Ung	  är	  det	  6	  kvinnor	  av	  11	  ledamöter	  i	  styrelsen.	  För	  

Pingstskolornas	  Skol	  och	  kursverksamhet	  är	  4	  kvinnor	  av	  totalt	  13	  ledamöter.	  Riksföreningen	  Pingst	  

styrelse	  består	  av	  11	  ledamöter	  varav	  2	  är	  kvinnor.	  Trossamfund	  Pingst,	  5	  ledamöter	  varav	  en	  kvinna.	  

Pingst	  förvaltning	  består	  av	  7	  ledamöter	  varav	  ingen	  kvinna.	  
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Totalt	  61	  ledamöter	  varav	  20	  kvinnor	  	  

4.2.2	  Ordföranden	  och	  verksamhetsledare	  1972-‐2013	  

I	  början	  av	  70-‐talet	  fanns	  ingen	  kvinnlig	  ledamot	  och	  inte	  heller	  någon	  kvinnlig	  ordförande.	  I	  2013	  års	  

pingstorganisationers	  styrelser	  återfinns	  en	  kvinnlig	  ordförande,	  det	  är	  ordförande	  i	  Dalkarlså	  

Folkhögskolas	  styrelse.	  På	  ordförandeposterna	  1972,	  1982,	  1992,	  2002	  och	  2012	  återfinns	  ingen	  

kvinnlig	  ordförande.	  Däremot	  återfinns	  tre	  kvinnor	  bland	  vice	  ordföranden	  i	  rörelsens	  organisationer	  

vid	  dessa	  årtal.	  Här	  avviker	  Pingst	  Ung	  i	  statistiken	  både	  i	  antal	  kvinnliga	  ledamöter	  och	  i	  antal	  

kvinnor	  som	  vice	  ordförande.	  Vice	  ordförande	  i	  Pingst	  Ung	  är	  en	  kvinna	  vid	  samtliga	  mätpunkter	  

utom	  2012.	  

4.2.3	  Sammanställning	  	  

I	  ovanstående	  genomgång	  av	  fördelningen	  mellan	  könen	  i	  pingströrelsens	  olika	  styrelser	  noteras	  en	  

rörelse	  från	  inga	  kvinnor	  i	  styrelserna	  till	  minst	  en	  kvinna	  i	  alla	  styrelser	  förutom	  Pingst	  Förvaltning.	  I	  

figuren	  nedan	  redovisas	  fördelningen	  män	  och	  kvinnor	  i	  pingströrelsens	  styrelser.	  

	  	  

Pingst	  Socialt	  och	  Pingst	  ung	  2013	  har	  helt	  jämställda	  styrelser	  till	  antalet	  män	  och	  kvinnor.	  En	  viss	  

förändring	  har	  skett	  de	  senaste	  40	  åren	  vad	  gäller	  fördelningen	  mellan	  män	  och	  kvinnor.	  Därmed	  har	  

också	  kvinnors	  inflytande	  ökat.	  	  

4.3	  Kartläggning	  av	  de	  stora	  konferensernas	  huvudtalare	  1980-‐2013	  

Nästa	  del	  i	  kartläggningen	  är	  att	  redovisa	  fördelningen	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  bland	  konferensernas	  

huvudtalare.	  I	  resultatet	  redovisas	  inte	  antalet	  tillfällen	  eller	  tid	  som	  talarna	  fått.	  

Kartläggningen	  svarar	  till	  viss	  del	  på	  vem	  som	  ges	  inflytande	  och	  även	  sätter	  värde	  på	  och	  berättar	  

även	  något	  om	  de	  normer	  som	  finns	  i	  pingst.	  Värde	  och	  normer	  är	  något	  som	  formar	  organisationens	  

kultur	  och	  därför	  betydelsefullt	  om	  vi	  vill	  identifiera	  informella	  hinder	  för	  unga	  kvinnor	  
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4.3.1	  Lapplandsveckan	  

Lapplandsveckan	  som	  hålls	  varje	  år	  i	  början	  av	  juli	  har	  haft	  stor	  betydelse	  för	  pingströrelsen	  i	  den	  

norra	  halvan	  av	  landet	  och	  har	  funnits	  sedan	  1919.	  Länge	  var	  det	  Betaniaförsamlingen	  i	  

Husbondliden	  som	  bar	  mycket	  av	  ansvaret,	  något	  som	  nu	  delas	  av	  flera	  församlingar.	  	  

	  

	   Kvinnor	  	   Män	  

1990	   0	   6	  

2010	   3	   6	  

2013	   4	   8	  

Källa	  Lapplandsveckans	  programblad	  för	  nämda	  år	  Lapplandsveckans	  arkiv	  Lycksele	  

Uppgifter	  från	  innan	  1990	  har	  vi	  inte	  lyckats	  få	  fram	  tyvärr	  men	  sannolikheten	  är	  stor	  att	  kvinnornas	  

representation	  var	  obefintlig	  eller	  mycket	  låg,	  något	  som	  finner	  sin	  förklaring	  i	  avsnittet	  med	  en	  

historisk	  tillbakablick.	  Även	  uppgifter	  från	  år	  2000	  har	  inte	  gått	  att	  uppbåda.	  2013	  hade	  

Lapplandsveckan	  gett	  de	  kvinnor	  som	  talade	  fler	  tillfällen	  att	  tala	  vilket	  måste	  ses	  som	  positivt	  även	  

om	  det	  fortfarande	  inte	  är	  jämställt	  till	  antal.	  

4.3.2	  Nyhemsveckan	  

Nyhemsveckan	  har	  samlat	  pingstvännerna	  under	  mer	  än	  åtta	  decennier	  till	  bibelstudier,	  gemenskap	  

och	  möten	  utanför	  Mullsjö.	  

	   Kvinnor	  	   Män	  

1980	   0	   20	  

1990	   0	   20	  

2000	   2	   22	  

2010	   4	   11	  

2013	   4	   21	  

Källa	  Nyhemsprogram	  från	  Nyhemsveckans	  arkiv	  	  

Uppgifter	  från	  1970	  har	  inte	  heller	  för	  nyhemsveckan	  varit	  möjligt	  att	  få	  fram	  Sedan	  år	  2000	  har	  

kvinnor	  funnits	  med	  bland	  huvudtalarna.	  

4.3.3	  Predikantveckan	  

En	  gång	  om	  året	  har	  pastorer	  och	  förkunnare	  möts	  på	  Predikantveckan	  i	  Filadelfia,	  Stockholm	  för	  

samtal,	  bibelstudier	  och	  kollegial	  gemenskap,	  2010	  hölls	  den	  för	  sista	  gången.	  	  
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	   Kvinnor	  	   Män	  

1982	   0	   13	  

1992	   0	   6	  

2002	   2	   11	  

Källa:	  Beslutsunderlag	  och	  programblad	  från	  Filadelfiaförsamlingen	  Stockholms	  arkiv	  

Inte	  heller	  här	  har	  vi	  fått	  fram	  uppgifter	  från	  tidigt	  70-‐tal	  men	  vi	  kan	  konstatera	  att	  den	  kvinnliga	  

representationen	  bland	  huvudtalare	  förmodligen	  var	  obefintlig	  även	  här	  på	  70-‐talet.	  Vilket	  återigen	  

har	  sin	  förklaring	  i	  avsnittet	  om	  hur	  det	  sett	  ut	  historiskt.	  Men	  i	  och	  med	  2002	  verkar	  en	  

medvetenhet	  växa	  fram	  om	  de	  kvinnliga	  talarna.	  

4.3.4	  Pingst	  Pastorsakademi	  2010-‐2012	  

Under	  åren	  2010-‐2012	  lades	  de	  flesta	  av	  de	  pastorskonferenser	  som	  Pingströrelsen	  hade	  varje	  år	  ned	  

till	  förmån	  för	  Pastorsakademin,	  en	  gemensam	  utbildning.	  I	  spetsen	  för	  projektet	  stod	  Pelle	  

Hörnmark,	  föreståndare	  i	  Pingst	  tillsammans	  med	  Daniel	  Alm	  och	  Ulrik	  Josefsson.	  

	   Kvinnor	  	   Män	  

Teologispåret	   2	   11	  

Ledarskapsspåret	   1	   13	  

Personlig	  utveckling	   0	   9	  

Processledarna	   3	   30	  

Källa:	  Programpärm	  i	  Pingst	  Pastorsakademi	  

Från	  predikantveckan	  2002	  till	  Pastorsakademin	  2010	  kunde	  man	  önska	  en	  mer	  kraftfull	  utveckling	  

av	  det	  utrymme	  som	  kvinnor	  ges	  i	  dessa	  sammanhang	  men	  så	  är	  inte	  fallet.	  	  

2013	  samlades	  föreståndarna	  till	  oktoberföreläsningarna	  i	  Uppsala	  och	  11	  män	  fanns	  på	  talar	  listan	  

men	  ingen	  kvinna.	  För	  Pingst	  Pastors	  första	  konferens	  2013	  var	  det	  inte	  heller	  några	  kvinnor	  bland	  

huvudtalarna.	  
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4.3.5	  Slutsats	  och	  sammanfattning	  över	  tid	  

	  

Det	  finns	  en	  förändring	  från	  att	  inga	  kvinnor	  syns	  på	  de	  inflytelserika	  plattformarna	  till	  att	  det	  finns	  

en	  eller	  några	  stycken	  under	  det	  valda	  tidsspannets	  slut.	  I	  sammanställningen	  är	  det	  antalet	  talare	  i	  

respektive	  kön	  som	  räknats	  och	  inte	  antalet	  tillfällen	  de	  talat.	  Det	  senare	  hade	  dubblat	  och	  kanske	  

även	  tredubblat	  siffran	  för	  männen	  medan	  antalet	  kvinnor	  kvarstått	  vid	  samma	  antal	  med	  ett	  fåtal	  

undantag.	  På	  det	  sättet	  blir	  den	  här	  sammanställningen	  missvisande.	  Kvinnorna	  talar	  i	  regel	  endast	  

en	  gång	  och	  i	  sällsynta	  undantagsfall	  två	  tillfällen	  under	  samma	  konferens.	  Lapplandsveckan	  2013	  är	  

ett	  sådant	  exempel	  där	  kvinnorna	  fick	  komma	  till	  tals	  flera	  gånger	  under	  samma	  konferens.	  Men	  

Lapplandsveckan	  är	  ensam	  om	  det.	  	  

	  

4.4	  Genusperspektiv	  på	  Pingstförsamlingars	  församlingsprofil	  i	  Naturlig	  församlings	  

utveckling	  (NFU)	  

4.4.1	  Inledning	  

Hur	  upplever	  kvinnorna	  sin	  situation	  på	  lokal	  nivå?	  Det	  är	  en	  fråga	  som	  Naturlig	  

församlingsutveckling	  (NFU)	  kan	  ge	  svaret	  på.	  Det	  kan	  också	  ge	  oss	  en	  hänvisning	  om	  hur	  vi	  backar	  

upp	  kvinnorna	  i	  våra	  församlingar?	  

	  I	  NFU	  –materialet	  ingår	  alla	  församlingar	  som	  är	  anslutna	  till	  Pingst	  och	  som	  har	  genomfört	  minst	  en	  

NFU-‐undersökningen	  under	  åren	  2007-‐2011.	  Även	  församlingar	  som	  är	  fler	  anslutna	  (dvs.	  till	  fler	  än	  

ett	  samfund	  varav	  Pingst	  ett)	  är	  medtagna	  i	  sammanställningen.	  

NFUs	  församlingsprofil	  bygger	  på	  enkäter	  besvarade	  av	  personer	  som	  är	  aktiva	  i	  församlingen.	  

Enkäten	  ställer	  frågor	  som	  berör	  de	  åtta	  särdragen	  i	  Naturlig	  församlingsutveckling	  vilka	  ger	  en	  sorts	  

diagnos	  på	  församlingens	  hälsa.	  Materialet	  är	  extra	  intressant	  när	  frågorna	  inte	  innehåller	  ett	  tydligt	  

genusperspektiv.	  De	  som	  svarar	  på	  enkäten	  i	  sin	  församling	  är	  i	  regel	  30	  stycken	  som	  lottas	  fram	  från	  
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den	  aktiva	  kärnan	  i	  församlingen.	  Urvalskriterierna	  för	  att	  vara	  aktivt	  engagerad	  i	  församlingens	  

verksamhet	  i	  NFU	  är:	  

• Vara	  aktivt	  engagerad	  i	  församlingens	  verksamhet	  

• Utföra	  en	  regelbunden	  syssla/uppgift	  i	  församlingen,	  stor	  eller	  liten.	  

• Tillhör	  någon	  smågrupp	  i	  församlingen.	  Smågrupp	  definieras	  mycket	  vitt,	  det	  kan	  vara	  

en	  arbetsgrupp,	  gemenskapsgrupp,	  studiegrupp,	  bönegrupp	  etc.	  

(Nätverket för församlingsutveckling, 2012)	  

Svaren	  på	  de	  88	  frågorna	  ger	  ett	  utslag	  på	  en	  skala	  1-‐100	  där	  50	  är	  medelvärdet	  för	  Sveriges	  alla	  

församlingar	  som	  genomfört	  en	  NFU-‐undersökning	  i	  alla	  samfund.	  Det	  vill	  säga	  en	  församling	  som	  

har	  värdet	  50	  i	  ett	  av	  särdragen	  är	  som	  församlingar	  är	  mest	  i	  Sverige.	  Har	  man	  lägre	  värde	  är	  man	  

lite	  sämre	  och	  högre	  så	  är	  man	  lite	  bättre,	  församlingar	  som	  har	  alla	  värden	  över	  65	  växer	  

automatiskt.	  	  

4.4.2	  Att	  notera	  om	  materialet	  

Totalt	  har	  2	  167	  aktiva	  pingstvänner	  fyllt	  i	  enkäten	  

Av	  dessa	  har	  103	  ej	  svarat	  på	  frågan	  om	  de	  är	  man	  eller	  kvinna.	  Men	  av	  de	  2079	  personer	  som	  har	  

svarat	  är	  989	  män	  (45,5	  %)	  och	  1187	  kvinnor	  (54,5	  %)	  Detta	  visar	  att	  pingströrelsens	  aktiva	  har	  en	  

något	  mer	  jämn	  fördelning	  mellan	  könen	  än	  aktiva	  i	  hela	  populationen(alla	  samfund)	  av	  8638	  aktiva	  

som	  svarat	  på	  NFU	  enkäten	  mellan	  2007	  och	  2011	  där	  fördelningen	  var	  44,5	  	  %	  män	  och	  55,5	  %	  

kvinnor.	  

Fråga nr 3 
Enkäten i sin helhet uppdelad i en jämförelse mellan män 
och kvinnor och i generationsindelat. 
”Vi undrar om det skiljer sig hur unga i varje kön svarar gentemot äldre och vise versa.” 

Bifogade filer 
Denna analys har jag gjort i följande bifogade filer:   

- Åldersstudie 2007-2011 PR Kvinnor. Denna visar kvinnors svar i olika generationer inom 

Pingströrelsen.  

- Åldersstudie 2007-2011 PR Män. Denna visar mäns svar i olika generationer inom 

Pingströrelsen.  

För att läsa dessa filer och jämföra mäns och kvinnors svar behöver man lägga dessa bredvid 

varandra på något sätt. Det blir för omfattande att visa såväl mäns som kvinnors svar fördelad i olika 

åldersgrupper.  

Några nyckelsiffror 
Jag har gjort samma analys av hela materialet från Pingströrelsen som jag redovisade ovan och gjort 

en fördelning av såväl kön som ålder. Vissa skillnader finns i dessa summeringar jämfört med 

siffrorna ovan. Troligtvis är det en eller flera församlingar som inte är med i denna översikten. Jag har 

inte haft tid att kontrollera vilka dessa församlingar kan vara. Det rör sig om ca 100 personer färre i 

denna översikt.  

Figuren nedan visar hur många aktiva som finns i varje grupp.  

  

Bortfall 

 

Antal Andel 

  

 

Antal 

svar 

Ej 

svarat Ej svarat 

Antal 

svarat 

kön Man Kvinna Man Kvinna 

Procent 

av alla 

Snitt 

NFU 

10-30 år 331 0 0,0% 331 142 189 42,9% 57,1% 15,3% 49,6 

30-40 år 340 2 0,6% 338 161 177 47,6% 52,4% 15,7% 44,8 

40-50 år 367 4 1,1% 363 177 186 48,8% 51,2% 16,9% 49,2 

50-60 år 396 18 4,5% 378 173 205 45,8% 54,2% 18,3% 50,5 

60-70 år 428 33 7,7% 395 180 215 45,6% 54,4% 19,8% 54,1 

70-100 år 305 31 10,2% 274 114 160 41,6% 58,4% 14,1% 57,7 

Summa 2167 88 4,1% 2079 947 1132 45,6% 54,4% 100% 51,0 

 

Tolkning av enkäten och mina korta kommentarer 
Denna översikt visar att könsskillnaderna mellan de aktiva är som störst i den ungste och den äldste 

åldersgruppen. Könsskillnaderna är som minst i den tid då många är föräldrar. Kan det vara så att ju 

mindre föräldraansvar man har, ju mer backar männen ur sitt engagemang?  

Om vi visar mäns svar och kvinnors svar i summerad form ser vi följande två grafiska framställningar 

bredvid varandra:  

 

	  
Pingströrelsen	  deltagande	  i	  NFU-‐materialet	  (Tholvssen,	  2013)	  
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Vid	  en	  separering	  av	  män	  och	  kvinnors	  svar	  i	  NFU-‐enkäten	  framkommer	  skillnader	  i	  hur	  män	  

respektive	  kvinnor	  svarar.	  Frågan	  är	  om	  det	  i	  församlingsprofilmaterialet	  från	  NFU	  går	  att	  identifiera	  

informella	  och	  formella	  hinder	  för	  kvinnor	  att	  utveckla	  och	  fungera	  i	  sina	  gåvor.	  Vid	  en	  snabb	  blick	  på	  

diagrammet	  nedan	  noteras	  att	  kvinnorna	  är	  mer	  positiva	  i	  sina	  svar	  i	  församlingsprofilen	  vad	  gäller	  

församlingens	  verksamhet	  och	  liv	  

(fig.7).

	  

Pingströrelsen	  deltagande	  i	  NFU-‐materialet	  (Tholvssen,	  2013)	  

Störst	  skillnader	  i	  kvinnor	  och	  mäns	  svar	  på	  enkäten	  är	  i	  särdragen	  Inspirerande	  gudstjänster	  och	  

Hängiven	  andlighet.	  Männen	  svarar	  klart	  mer	  negativt.	  Mönstret	  ovan	  är	  inte	  unikt	  för	  Pingst	  utan	  

överensstämmer	  med	  mönstret	  vid	  en	  könsfördelning	  av	  hela	  NFU-‐materialet.	  Öyvind	  Tholvsen	  som	  

utfört	  sammanställningen	  väcker	  frågan	  om	  det	  finns	  skillnader	  i	  hur	  män	  och	  kvinnor	  svarar	  på	  den	  

här	  typen	  av	  enkäter.	  Är	  kvinnor	  generellt	  sett	  mer	  lojala	  eller	  positiva?	  Är	  män	  mindre	  andliga	  och	  

mer	  krassa	  i	  sina	  omdömen?	  Innebär	  resultatet	  att	  man	  generellt	  sett	  kan	  säga	  att	  kvinnor	  är	  mer	  

nöjda	  med	  församlingslivet	  och	  sitt	  eget	  personliga	  andliga	  liv	  än	  vad	  männen	  är?	  Det	  är	  intressanta	  

frågor	  i	  sig	  men	  vad	  är	  det	  som	  kvinnorna	  är	  mer	  negativa	  i	  än	  männen?	  Finns	  det	  sådana	  områden	  i	  

NFU	  materialet?	  
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Ja,	  två	  av	  de	  åtta	  särdragen	  skiljer	  ut	  sig	  från	  mönstret.	  Dessa	  två	  är	  Gåvobaserad	  Verksamhet	  och	  

Funktionella	  strukturer.	  Här	  ger	  kvinnorna	  ett	  mer	  negativt	  resultat	  än	  männen,	  det	  kräver	  en	  

granskning.	  

4.4.3	  Kvinnor	  mindre	  nöjda	  i	  frågorna	  om	  struktur	  och	  att	  fungera	  i	  sina	  gåvor	  

Vid	  en	  närmare	  studie	  är	  det	  ett	  antal	  frågor	  i	  enkäten	  som	  utmärker	  sig.	  Kvinnorna	  svarar	  överlag	  

mer	  positivt	  än	  männen	  utom	  i	  följande	  14	  frågor	  av	  totalt	  88.	  I	  Sammanställningen	  nedan	  har	  frågor	  

som	  skiljer	  mer	  än	  tre	  enheter	  separerats	  från	  frågor	  som	  endast	  skiljer	  med	  två	  enheter.	  Frågor	  som	  

har	  endast	  en	  enhets	  skillnad	  har	  inte	  tagits	  med	  i	  sammanställningen	  nedan.	  

I	  följande	  frågor	  svarar	  Kvinnor	  mer	  negativt	  än	  män	  med	  fler	  enheter	  än	  3:	  

1. Våra	  Ledare	  söker	  aktivt	  ta	  bort	  sådant	  som	  hindrar	  och	  begränsar	  mitt	  tjänande	  i	  

församlingen	  (47	  kvinnor/55	  männen)	  

2. Jag	  vet	  att	  någon	  i	  kyrkan	  kommer	  att	  be	  mig	  redogöra	  för	  hur	  jag	  klarar	  mina	  

åtaganden	  (46	  kvinnor/54	  männen)	  

3. Mina	  bidrag	  till	  församlingslivet	  följs	  upp	  regelbundet	  (44	  kvinnor/52	  männen)	  

4. Jag	  förstår	  tydligt	  hur	  de	  olika	  verksamheterna	  i	  vår	  församling	  fungerar	  som	  en	  helhet	  

(48	  kvinnor/52	  män)	  

5. Frivilligarbetarna	  gentemot	  andra	  i	  församlingen	  får	  ofta	  träning	  och	  utbildning	  (45	  

kvinnor/51	  män)	  

6. Jag	  känner	  till	  människor	  i	  vår	  församling	  som	  är	  bittra	  gentemot	  andra	  (35	  kvinnor/40	  

män)	  

7. Jag	  kan	  lita	  på	  mina	  vänner	  i	  kyrkan	  (45	  kvinnor/48	  män)	  

8. Jag	  känner	  stöd	  från	  församlingen	  i	  de	  uppgifter	  jag	  har	  (46	  kvinnor/49	  män)	  

I	  följande	  frågor	  svarar	  kvinnorna	  också	  mer	  negativt	  men	  skillnaden	  är	  mindre	  än	  3	  enheter	  och	  kan	  

inte	  säkerställas	  statistiskt.	  

• Jag	  vet	  vad	  min	  insats	  bidrar	  med	  till	  församlingslivet	  som	  helhet	  (47	  kvinnor/53	  män)	  

• Jag	  känner	  till	  mina	  gåvor	  (48	  kvinnor/50	  män)	  

• Frivilligarbetarna	  i	  vår	  församling	  är	  tränade	  för	  sina	  uppgifter	  (46	  kvinnor/48	  män)	  

• Jag	  vet	  att	  andra	  församlingsmedlemmar	  ber	  för	  mig	  regelbundet.	  (53	  kvinnor/55	  

män)	  

• Smågruppsledarna	  och	  andra	  ledare	  i	  församlingen	  har	  alla	  åtminstone	  en	  person	  de	  

lär	  upp	  (49	  kvinnor/51	  män)	  
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• Församlingsledningen	  bekräftar	  och	  uppmuntrar	  frivilligarbetarna	  med	  

regelbundenhet	  (47	  kvinnor/49	  män)	  

• Vår	  församling	  erbjuder	  regelbunden	  hjälp	  till	  människor	  att	  upptäcka	  sina	  gåvor	  och	  

förmågor	  (47	  kvinnor/49	  män)	  

Vid	  en	  genomläsning	  av	  NFU-‐frågorna	  så	  konstaterar	  vi	  att	  de	  frågor	  som	  kvinnor	  är	  mer	  negativa	  än	  

männen	  i	  handlar	  i	  stort	  sett	  alla	  (utom	  fråga	  6	  och	  7	  ovan)	  om	  hur	  man	  upplever	  att	  man	  får	  vara	  

med	  och	  tjäna	  i	  sin	  församling.	  Det	  är	  en	  tydlig	  indikation	  på	  att	  kvinnor	  inte	  upplever	  stöd	  för	  det	  de	  

gör	  i	  samma	  utsträckning	  som	  männen.	  	  Kanske	  har	  kvinnor	  ett	  annat	  behov	  eller	  förväntan	  på	  stöd	  i	  

sitt	  ledarskap/funktion	  än	  männen	  i	  sina	  församlingar?	  Det	  är	  intressant	  att	  det	  är	  just	  de	  här	  

frågorna	  som	  sticker	  ut	  i	  materialet.	  Det	  reser	  också	  fler	  frågor,	  till	  exempel	  -‐Är	  detta	  en	  fingervisning	  

om	  att	  kvinnorna	  upplever	  brist	  på	  att	  vara	  en	  del	  av	  helheten	  jämfört	  med	  männen?	  Är	  kvinnor	  mer	  

engagerade	  än	  männen	  i	  områden	  utan	  helhetsperspektiv?	  I	  så	  fall	  varför?	  Kan	  det	  vara	  att	  de	  

generella	  normerna	  i	  samhället	  i	  övrigt,	  även	  finns	  i	  pingstförsamlingarna	  och	  det	  är	  det	  som	  ger	  

utslag	  i	  svaren	  i	  församlingsprofilerna?	  

Vid	  en	  indelning	  av	  svaren	  i	  olika	  åldersgrupper	  är	  kvinnorna	  över	  70	  år	  de	  mest	  positiva.	  

Skillnaderna	  mellan	  generationer	  bland	  kvinnor	  är	  mindre	  än	  för	  männen	  och	  den	  generationstrappa	  

som	  kännetecknar	  hela	  NFU	  materialet	  (alla	  samfunds	  församlingar	  i	  Sverige	  som	  gjort	  en	  NFU-‐profil)	  

är	  inte	  lika	  synlig	  hos	  kvinnor	  i	  pingströrelsen.	  De	  minst	  nöjda	  kvinnorna	  är	  de	  som	  är	  i	  åldern	  30-‐40	  

år	  vilket	  de	  har	  gemensamt	  med	  männen	  i	  samma	  generation.	  	  

4.4.4	  Slutsats	  

Naturlig	  församlingsutvecklings	  material	  ger	  oss	  en	  unik	  möjlighet	  att	  få	  veta	  hur	  män	  respektive	  

kvinnor	  upplever	  sin	  församling.	  Det	  är	  ett	  gediget	  material	  på	  över	  2000	  svar	  där	  kvinnorna	  

generellt	  svarar	  betydligt	  mer	  positivt	  än	  män	  gör	  i	  frågor	  om	  hur	  de	  trivs	  och	  upplever	  sin	  egen	  

andlighet	  såväl	  som	  församlingslivet.	  Frågorna	  om	  hur	  man	  uppmuntras	  till	  tjänst,	  vilken	  feedback	  

man	  får	  på	  det	  man	  gör	  och	  om	  det	  man	  tjänar	  med	  verkligen	  betjänar	  församlingens	  övergripande	  

mål	  det	  är	  exempel	  på	  frågor	  där	  kvinnorna	  är	  mer	  negativa	  än	  männen.	  Materialet	  pekar	  på	  att	  

kvinnorna	  inte	  i	  lika	  hög	  grad	  som	  männen	  upplever	  att	  de	  är	  uppbackade	  och	  uppmuntrade	  i	  sina	  

gåvor	  eller	  att	  man	  ges	  möjlighet	  att	  tjäna	  och	  utvecklas.	  
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4.5	  Resultatet	  av	  den	  rikstäckande	  enkäten	  

4.5.1	  Inledning	  

Kartläggning	  genom	  enkätundersökning	  är	  inte	  lätt	  att	  analysera,	  hur	  man	  svarar	  kan	  bero	  på	  så	  

många	  variabler	  som	  ligger	  utanför	  möjlighet	  till	  kontroll.	  Men	  enkäten	  har	  gett	  Pingstpastorerna	  en	  

möjlighet	  att	  berätta	  vad	  de	  tänker	  i	  jämställdhetsfrågor.	  

Enkäten	  är	  utskickad	  till	  558	  medlemmar	  i	  Pingst	  Pastor	  och	  311	  svar	  har	  registrerats.	  Av	  dessa	  var	  88	  

kvinnor,	  totalt	  finns	  122	  kvinnor	  i	  Pingst	  Pastor.	  Enkäten	  administrerades	  av	  extern	  utvärderare,	  

Språngutveckling	  AB	  som	  också	  deltog	  i	  utformningen	  av	  frågor	  samt	  analys.	  Enligt	  utvärderaren	  var	  

det	  en	  bra	  svarsfrekvens	  på	  den	  här	  typen	  av	  enkät.	  Den	  ger	  en	  relativt	  god	  bild	  av	  hur	  man	  ser	  på	  

frågorna	  inom	  Pingst	  Pastor.	  Respondenternas	  fördelning	  var	  136	  föreståndare,	  80	  pastor/ledare	  för	  

barn	  och	  ungdom,	  20	  pastor/ledare	  för	  diakoni	  eller	  musik,	  8	  administratörer	  och	  76	  i	  övrig	  tjänst	  

såsom	  förkunnare,	  missionär,	  lärare	  etc.	  Här	  konstateras	  att	  fler	  valmöjligheter	  kunde	  erbjudits	  i	  

enkäten	  då	  relativt	  stor	  andel	  hamnade	  på	  övriga	  tjänster.	  Å	  andra	  sidan	  har	  det	  inte	  varit	  avgörande	  

för	  analysen	  av	  enkätresultatet.	  

Resultatet	  har	  korskörts	  i	  flera	  varianter	  såsom	  generationsgrupper,	  män	  -‐	  kvinnor,	  Storstad-‐

landsbygd,	  medarbetare	  –	  föreståndare.	  	  

4.5.2	  Enkätens	  allmänna	  del	  

Utifrån	  uppdraget	  att	  identifiera	  informella	  och	  formella	  hinder	  för	  kvinnor	  (främst	  unga)	  att	  få	  tjäna	  

och	  verka	  utifrån	  sina	  gåvor	  och	  sin	  kapacitet	  på	  samma	  villkor	  som	  män	  så	  konstateras	  följande	  svar	  

i	  enkäten:	  

	  Vad	  är	  jämställdhet	  för	  dig	  och	  tycker	  du	  att	  jämställdhet	  är	  viktigt	  

Att	  jämställdhet	  är	  viktigt,	  svarar	  ca	  90	  %	  och	  att	  jämställdhet	  innebär	  att	  kvinnor	  och	  män	  ska	  ha	  

samma	  möjligheter	  att	  utvecklas	  och	  göra	  det	  de	  är	  bra	  på.	  Här	  finns	  endast	  marginella	  skillnader	  

mellan	  de	  olika	  körningarna	  av	  materialet.	  Pingst	  Pastor	  är	  alltså	  till	  90	  %	  överens	  på	  den	  här	  

punkten.	  71	  %	  av	  de	  svarande	  menar	  att	  jämställdhet	  är	  när	  män	  och	  kvinnor	  har	  samma	  möjligheter	  

att	  utvecklas	  i	  sina	  gåvor.	  21	  %	  anser	  att	  jämställdhet	  är	  män	  och	  kvinnor	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  göra	  

samma	  saker.	  	  3	  %	  anser	  att	  män	  och	  kvinnor	  ska	  göra	  olika	  saker	  och	  jämställdhet	  handlar	  om	  att	  få	  

möjlighet	  till	  det.	  Medan	  1	  %	  anser	  att	  män	  och	  kvinnor	  ska	  göra	  samma	  saker.	  På	  frågan	  om	  man	  

upplever	  att	  jämställdhet	  är	  en	  fråga	  som	  diskuteras	  svarar	  merparten	  mer	  tveksamt.	  6	  %	  av	  

kvinnorna	  och	  3	  %	  av	  männen	  tycker	  inte	  att	  jämställdhet	  diskuteras	  alls.	  35	  %	  av	  kvinnorna	  och	  40	  %	  

av	  männen	  tycker	  varken	  eller.	  29	  %	  av	  kvinnorna	  och	  37	  %	  av	  männen	  tycker	  att	  jämställdhet	  är	  en	  

fråga	  som	  diskuteras.	  
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Jag	  upplever	  att	  jämställdhet	  är	  en	  fråga	  som	  diskuteras	  

Den	  här	  frågan	  besvaras	  på	  ett	  jämförligt	  sätt	  hos	  både	  män	  och	  kvinnor	  och	  även	  andra	  

korskörningar	  såsom	  ålder	  skiljer	  det	  endast	  marginellt.	  De	  allra	  flesta	  svarar	  tre	  på	  en	  skala	  av	  ett	  till	  

fem	  och	  i	  ytterändarna	  är	  värdena	  låga.	  Men	  lite	  fler	  anser	  att	  det	  är	  en	  fråga	  som	  diskuteras.	  

Hur	  ser	  jämställdheten	  ut	  i	  Pingst	  enligt	  dig?	  

	  
Källa	  Enkätrapport	  Jämställdhet	  och	  tillväxt	  (Språngutveckling	  AB,	  2013)	  

21	  %	  har	  inte	  reflekterat	  över	  frågan	  om	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  pingst	  vad	  gäller	  jämställdhet,	  fördelningen	  

mellan	  män	  och	  kvinnors	  svar	  är	  jämn	  i	  gruppen.	  16	  %	  anser	  inte	  att	  det	  behöver	  jobbas	  på	  frågan	  

och	  här	  skiljer	  sig	  män	  och	  kvinnor	  åt	  i	  sina	  svar.	  Kvinnorna	  svarar	  i	  högre	  grad	  att	  man	  tycker	  att	  det	  

inte	  är	  jämställt	  och	  att	  det	  är	  något	  man	  behöver	  arbeta	  med	  i	  Pingst.	  	  Majoriteten	  uppfattar	  att	  det	  

inte	  är	  jämställt	  och	  tycker	  att	  det	  är	  något	  vi	  behöver	  arbeta	  med.	  Enkätresultatet	  visar	  att	  de	  som	  

svarar	  att	  ”Det	  är	  inte	  jämställt.	  Detta	  behöver	  vi	  jobba	  med”	  är	  äldre	  än	  övriga	  gruppen.	  Detta	  gäller	  

för	  både	  män	  och	  kvinnor.	  Bland	  kvinnorna	  21-‐30	  år	  är	  det	  58	  %	  som	  håller	  med	  om	  det	  medan	  det	  i	  

gruppen	  51-‐60	  år	  är	  hela	  89	  %	  som	  instämmer	  i	  det	  påståendet.	  För	  männen	  är	  motsvarande	  siffror	  

35	  %	  (21-‐30	  år)	  och	  73	  %	  (51-‐60	  år).	  Antingen	  är	  det	  så	  att	  de	  yngre	  arbetar	  mer	  jämställt	  och	  därför	  

svarar	  som	  de	  gör.	  Men	  det	  kan	  också	  bero	  på	  att	  de	  yngre	  ännu	  inte	  reflekterat	  eller	  stött	  på	  hinder.	  

Vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  bero	  på	  att	  förtroendeuppdrag	  såsom	  att	  bli	  invald	  i	  styrelser	  och	  ledarfunktioner	  

ofta	  kommer	  senare	  i	  livet.	  

Ett	  urval	  av	  kommentarer	  i	  enkäten	  kopplade	  till	  frågan:	  
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Har	  gång	  på	  gång	  känt	  mig	  diskriminerad	  utifrån	  mitt	  kön.	  Lönemässigt	  tex	  

Möter	  många	  som	  har	  en	  dröm	  och	  längtan	  att	  få	  använda	  sina	  gåvor	  i	  tjänst	  för	  Gud	  men	  det	  
är	  inte	  alltid	  lätt	  att	  få	  ”en	  plattform”	  där	  man	  kan	  utvecklas.	  

Min	  upplevelse	  är	  att	  det	  generellt	  inom	  Pingst	  är	  alldeles	  för	  dåligt	  ställt	  med	  att	  lyfta	  fram	  
kvinnor.	  Där	  känns	  det	  inte	  jämställt.	  Tänker	  speciellt	  på	  detta	  i	  samband	  med	  våra	  konferenser	  

och	  utbildningsdagar	  m.m.	  

Männen	  lyfter	  fram	  varandra	  och	  öppnar	  möjligheter	  för	  varandra	  i	  samfundet,	  vi	  kvinnor	  
räknas	  inte	  alltid	  med	  på	  samma	  sätt	  

Jag	  har	  aldrig	  känt	  mig	  hindrad	  pga	  att	  jag	  är	  kvinna	  

Jätteviktigt	  att	  det	  undersöks	  och	  jobbas	  med	  denna	  fråga.	  För	  allas	  skull.	  Är	  övertygad	  om	  att	  
det	  också	  är	  en	  tillväxtfråga.	  

Jämställdhet	  är	  en	  viktig	  fråga	  i	  församlingarnas	  arbete	  för	  tillväxt	  

	  
Källa	  Enkätrapport	  Jämställdhet	  och	  tillväxt	  (Språngutveckling	  AB,	  2013)	  

De	  flesta	  i	  Pingst	  Pastor	  tycker	  att	  jämställdhet	  är	  viktigt	  för	  tillväxt	  i	  Pingst.	  Värt	  att	  notera	  i	  grafen	  är	  

skillnaden	  mellan	  mäns	  svar	  samt	  kvinnors	  svar.	  Kvinnorna	  är	  den	  grupp	  som	  i	  betydligt	  högre	  grad	  

kopplar	  frågan	  om	  jämställdhet	  till	  tillväxt	  och	  tror	  den	  är	  viktig.	  
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Hur	  upplever	  du	  att	  du	  blir	  bemött	  av	  dina	  pastorskollegor?	  	  

	  
Källa	  Enkätrapport	  Jämställdhet	  och	  tillväxt	  (Språngutveckling	  AB,	  2013)	  

Att	  de	  ibland	  upplever	  sig	  bli	  ignorerade	  och	  inte	  blir	  tagna	  på	  allvar	  menar	  21	  av	  87	  kvinnor	  (en	  

kvinna	  har	  hoppat	  över	  frågan).	  Procentuellt	  sett	  är	  det	  en	  dubblering	  gentemot	  männens	  upplevelse	  

av	  att	  inte	  bli	  hörd	  och	  tagen	  på	  allvar.	  	  

Bland	  männen	  finns	  stora	  skillnader	  kopplat	  till	  ålder	  hos	  dem	  som	  inte	  upplever	  sig	  hörda.	  Män	  i	  

åldern	  41	  -‐	  50	  år	  är	  en	  grupp	  som	  förhållandevis	  i	  stor	  grad	  upplever	  sig	  hörda	  och	  tagna	  på	  allvar,	  

endast	  4	  %	  avviker	  i	  upplevelsen.	  Hos	  kvinnor	  ökar	  upplevelsen	  av	  att	  inte	  bli	  tagen	  på	  allvar	  stegvis	  

med	  åldern.	  Beror	  det	  på	  att	  det	  är	  sämre	  ställt	  med	  jämställdhet	  i	  högre	  åldrar?	  Beror	  det	  på	  att	  

kvinnorna	  reflekterat	  mer	  över	  sin	  upplevelse	  eller	  att	  de	  helt	  enkelt	  har	  fler	  upplevelser	  av	  

detsamma	  över	  tid?	  Kan	  fördelningen	  över	  åldrarna	  vara	  kopplat	  till	  makt?	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  det	  är	  

den	  upplevelse	  av	  åldersdiskriminering	  som	  en	  del	  talar	  om	  som	  syns	  i	  dessa	  siffror.	  

Åldersgrupp	   Män	   Kvinnor	  

21-‐30	  år	   14,63%	   15,79%	  

31-‐40	  år	   13,73%	   22,73%	  

41-‐50	  år	   4,08	  %	   25%	  

51-‐60	  år	   8,89%	   31,58%	  

61-‐70	  år	   15,38%	   33,33%	  

70	  +	   28,57%	   0%	  
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Hur	  upplever	  jag	  att	  jag	  blir	  bemött	  av	  min	  föreståndare	  

	  Män	  och	  kvinnor	  svarar	  lika	  i	  den	  här	  frågan,	  10	  %	  av	  totalen	  anger	  att	  de	  ibland	  inte	  upplever	  sig	  bli	  

hörda	  och	  tagna	  på	  allvar.	  Upplevelsen	  av	  att	  inte	  bli	  tagen	  på	  allvar	  minskar	  alltså	  i	  närmre	  

arbetsrelationer	  när	  det	  gäller	  kvinnorna.	  	  	  

Jag	  förstår	  tydligt	  vad	  som	  förväntas	  av	  mig	  i	  min	  tjänst	  

Merparten	  svarar	  positivt	  5	  %	  av	  de	  tillfrågade	  männen	  Instämmer	  nästan	  inte	  alls	  och	  samma	  siffra	  

för	  kvinnorna	  är	  7	  %	  det	  vill	  säga	  något	  högre.	  14	  %	  ställer	  sig	  tveksamma	  av	  männen	  9	  %	  av	  

kvinnorna.	  Resterande	  svarar	  på	  den	  positiva	  sidan	  av	  skalan	  det	  vill	  säga	  instämmer	  nästan	  eller	  

instämmer	  helt.	  

Uppgifterna	  jag	  har	  i	  min	  församling	  stämmer	  väl	  överens	  med	  mina	  gåvor	  och	  förmågor	  

Av	  männen	  svarar	  1	  %	  att	  de	  inte	  instämmer	  alls	  med	  påståendet,	  2	  %	  av	  männen	  svarar	  att	  nästan	  

inte	  instämmer	  alls	  här	  är	  det	  4	  %	  av	  kvinnorna,	  16	  %	  av	  männen	  och	  10	  %	  av	  kvinnorna	  ställer	  sig	  

tveksamma,	  Övriga	  instämmer	  nästan	  eller	  helt	  i	  påståendet.	  De	  flesta	  tycker	  att	  de	  har	  

arbetsuppgifter	  som	  svarar	  emot	  den	  gåvouppsättning	  de	  har.	  

	  Kvinnor	  och	  män	  får	  samma	  förutsättningar	  för	  att	  utföra	  sin	  tjänst	  och	  utvecklas	  i	  den	  i	  er	  

församling	  

En	  halv	  procent	  av	  männen	  och	  1	  %	  av	  kvinnorna	  instämmer	  inte	  alls	  i	  påståendet.	  1	  %	  av	  kvinnorna	  

och	  1	  %	  av	  männen	  Instämmer	  nästan	  inte	  alls.	  8	  %	  av	  kvinnorna	  och	  12	  %	  av	  männen	  är	  tveksamma.	  

När	  det	  gäller	  instämmer	  nästan	  är	  skillnaderna	  större	  41	  %	  av	  kvinnorna	  och	  35	  %	  för	  männen.	  

Instämmer	  helt	  med	  påståendet	  ovan	  gör	  49	  %	  av	  kvinnorna	  och	  51	  %	  av	  männen.	  

Hur	  ser	  du	  på	  kvinnor	  som…?	  

Hur	  är	  det	  då	  med	  teologin,	  finns	  det	  idag	  teologiska	  hinder	  för	  kvinnor	  som	  har	  en	  kallelse	  att	  

förkunna	  vara	  pastor	  eller	  föreståndare	  i	  Pingst.	  Enkäten	  frågade:	  Hur	  ser	  du	  på	  kvinnor	  som:	  

Föreståndare,	  Pastor,	  Församlingsledare/äldste,	  Medarbetare	  under	  var	  och	  en	  av	  dessa	  kunde	  man	  

välja	  ett	  av	  tre	  alternativ.	  Alternativen	  var:	  Nej	  det	  är	  inte	  förenligt	  med	  min	  teologiska	  uppfattning.	  

Tveksam,	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan.	  Ja	  det	  är	  förenligt	  med	  min	  teologiska	  uppfattning.	  

De	  teologiska	  frågeställningarna	  är	  inte	  ett	  stort	  problem.	  Det	  finns	  en	  grupp	  om	  ca	  20	  %	  bestående	  

av	  både	  män	  och	  kvinnor	  som	  är	  tveksamma	  inför	  om	  kvinnor	  ska	  eller	  kan	  vara	  föreståndare.	  En	  

handfull	  av	  männen	  har	  teologiska	  skäl	  till	  varför	  man	  inte	  vill	  se	  kvinnliga	  medarbetare,	  pastorer,	  

församlingsledare	  eller	  föreståndare.	  100	  %	  av	  kvinnorna	  ser	  inga	  teologiska	  hinder	  för	  kvinnor	  att	  

vara	  medarbetare,	  församlingsledare	  eller	  pastorer.	  	  
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Har	  du	  varit	  föräldraledig	  under	  en	  eller	  flera	  perioder?	  

Här	  svarar	  33	  %	  av	  kvinnorna	  att	  de	  varit	  föräldralediga	  och	  59	  %	  av	  männen.	  Det	  är	  ju	  något	  ovanliga	  

siffror	  som	  reser	  några	  frågor.	  Svaren	  i	  den	  här	  frågan	  är	  svåra	  att	  dra	  slutsatser	  ifrån.	  Är	  det	  så	  att	  

kvinnorna	  inte	  är	  i	  församlingstjänst	  när	  de	  får	  barn?	  Och	  de	  som	  svarat	  har	  de	  varit	  lediga	  från	  just	  

en	  församlingstjänst	  eller	  från	  annat	  jobb?	  Det	  är	  positivt	  att	  59	  %	  av	  männen	  valt	  att	  vara	  

föräldralediga.	  

Hur	  upplever	  du	  att	  du	  blev	  bemött	  när	  du	  berättade	  om	  din	  önskan/behov	  av	  att	  vara	  

föräldraledig?	  

Här	  svarar	  2	  %	  av	  kvinnorna	  att	  de	  bemöts	  negativt	  det	  har	  ingen	  av	  männen	  möts	  av	  men	  4	  %	  av	  

männen	  har	  bemötts	  av	  tveksamhet.	  Övriga	  har	  i	  huvudsak	  upplevt	  ett	  gott	  bemötande.	  

4.5.3	  Specifika	  frågor	  till	  kvinnorna	  i	  Pingst	  Pastor	  

Ett	  antal	  frågor	  i	  enkäten	  vände	  sig	  enbart	  till	  kvinnorna.	  En	  sådan	  handlade	  om	  behovet	  av	  att	  ha	  

kvinnliga	  förebilder.	  Så	  sent	  som	  våren	  2013	  fördes	  en	  dialog	  på	  twitter	  i	  frågan,	  initierat	  av	  en	  ung	  

kvinnlig	  ledare.	  	  	  

Har	  du	  en	  kvinnlig	  förebild?	  

I	  enkäten	  svarar	  85	  %	  att	  de	  har	  kvinnor	  som	  förebilder.	  Vid	  en	  titt	  på	  åldersfördelningen	  i	  den	  frågan	  

så	  finns	  en	  tydlig	  skillnad,	  bland	  kvinnor	  över	  60	  år	  har	  hälften	  haft/har	  kvinnor	  som	  förebilder	  

medan	  i	  alla	  åldersgrupper	  under	  60	  år	  är	  det	  ca	  90%	  som	  har	  kvinnor	  som	  förebilder.	  

Är	  det	  viktigt	  med	  förebilder	  som	  är	  kvinnor?	  

	  

60%	  instämmer	  helt	  och	  26,7%	  instämmer	  nästan	  helt	  10%	  av	  de	  svarande	  anger	  att	  det	  inte	  spelar	  

någon	  roll.	  Ingen	  kvinna	  har	  svarat	  att	  de	  inte	  tycker	  det	  är	  viktigt.	  Av	  de	  10	  som	  svarat	  ”kanske”(9)	  
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eller	  instämmer	  nästan	  inte	  alls	  är	  alla	  utom	  en	  under	  50	  år.	  	  Det	  har	  bifogats	  ett	  antal	  kommentarer	  

kopplade	  till	  frågan.	  

Kommentarer:	  

Jag	  har	  inga	  problem	  med	  att	  ha	  män	  som	  ledare	  men	  ju	  äldre	  jag	  blir	  desto	  mer	  viktigt	  blir	  det	  
för	  mig	  att	  även	  se	  och	  höra	  kvinnor	  i	  tjänst.	  	  

Jag	  identifierar	  mig	  lättare	  med	  en	  kvinna.	  Jag	  är	  fullständigt	  övertygad	  om	  att	  vi	  behöver	  både	  
män	  och	  kvinnor	  på	  samtliga	  stolar	  i	  församlingen.	  För	  vår	  skull,	  För	  barnens	  skull.	  För	  

samhällets	  skull.	  

Jag	  önskar	  att	  det	  fanns	  fler	  kvinnliga	  förebilder	  i	  min	  närhet.	  Jag	  tror	  de	  som	  växer	  upp	  nu	  har	  
ett	  större	  urval	  av	  kvinnliga	  förebilder	  

Har	  du	  utsatts	  för	  sexuella	  trakasserier?	  

Ett	  allvarligt	  ämne,	  Deborah	  Swiss	  pedagog	  vid	  Harvard	  University	  citeras	  i	  Reviewing	  Leadership	  

(Banks & Ledbetter, 2004).	  Swiss	  har	  gjort	  en	  nationell	  studie	  på	  325	  kvinnor	  i	  olika	  branscher	  utöver	  

USA.	  	  Swiss	  identifierade	  en	  hel	  del	  fakta	  om	  kvinnors	  förhållanden	  på	  arbetsplatser	  och	  konstaterar	  

utifrån	  sin	  studie	  att	  sexuella	  trakasserier	  fortsätter	  vara	  en	  tyst	  anledning	  till	  att	  kvinnor	  ofta	  

upplever	  en	  dålig	  arbetsmiljö.	  Swiss	  studie	  låg	  till	  grund	  för	  enkätens	  fråga:	  -‐	  Har	  du	  utsatts	  för	  

sexuella	  trakasserier?	  	  

	  

Av	  de	  87	  kvinnor	  som	  har	  svarat	  har	  en	  hoppat	  över	  just	  denna	  fråga	  men	  10	  av	  dessa	  87	  har	  svarat	  

Ja.	  I	  kommentarerna	  finns	  att	  läsa	  att	  en	  av	  dessa	  10	  blev	  utsatt	  som	  ungdomsledare	  för	  många	  år	  

sedan	  och	  en	  annan	  av	  en	  pastorskollega.	  Nu	  vet	  vi	  inte	  hur	  de	  som	  svarat	  definierar	  Sexuella	  

trakasserier	  och	  därför	  kan	  man	  också	  tänka	  sig	  att	  det	  finns	  ett	  mörkertal	  gentemot	  om	  det	  varit	  

definierat	  vad	  som	  menas	  med	  sexuella	  trakasserier	  men	  också	  för	  att	  det	  generellt	  sett	  alltid	  finns	  

ett	  mörkertal	  i	  den	  typen	  uppgifter.	  
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4.5.4	  Slutsats	  av	  enkäten	  till	  Pingst	  Pastor	  

Pingst	  pastor	  anser	  till	  90	  %	  att	  jämställdhet	  är	  viktigt	  och	  71	  %	  anser	  att	  jämställdhet	  är	  när	  kvinnor	  

och	  män	  har	  samma	  möjlighet	  att	  utvecklas	  i	  sina	  gåvor.	  Hälften	  av	  Pingst	  Pastor	  upplever	  att	  män	  

och	  kvinnor	  får	  samma	  förutsättningar	  att	  utföra	  och	  utvecklas	  i	  sin	  tjänst.	  Majoriteten	  av	  Pingst	  

Pastor	  är	  tveksam	  till	  att	  jämställdhet	  är	  ett	  ämne	  som	  diskuteras.	  Kvinnorna	  svarar	  i	  högre	  grad	  att	  

pingst	  inte	  är	  jämställt	  och	  att	  det	  är	  något	  man	  behöver	  arbeta	  med.	  	  Majoriteten	  uppfattar	  att	  det	  

inte	  är	  jämställt	  och	  tycker	  att	  det	  är	  något	  vi	  behöver	  arbeta	  med.	  Enkätresultatet	  visar	  en	  stegring	  i	  

ålder	  hos	  dem	  som	  svarar	  Det	  är	  inte	  jämställt.	  De	  flesta	  i	  Pingst	  Pastor	  tror	  att	  jämställdhet	  har	  

betydelse	  för	  församlingens	  tillväxt	  men	  kvinnorna	  ligger	  ett	  par	  procentenheter	  högre	  än	  männen.	  	  

Vad	  gäller	  frågan	  om	  det	  finns	  teologiska	  hinder	  för	  kvinnor	  att	  tjäna	  i	  församling	  som	  medarbetare,	  

församlingsledare	  och	  pastorer	  finns	  endast	  ett	  par	  män	  som	  säger	  sig	  ha	  teologisk	  övertygelse	  som	  

är	  emot	  kvinnor	  i	  de	  funktionerna.	  Däremot	  vad	  gäller	  frågan	  om	  kvinnor	  kan	  vara	  föreståndare	  

tvekar	  några	  ytterligare	  och	  även	  et	  par	  tre	  kvinnor.	  Det	  är	  alltså	  inte	  teologin	  som	  sätter	  käppar	  i	  

hjulen	  för	  kvinnorna	  inte	  i	  någon	  större	  utsträckning	  i	  alla	  fall.	  Däremot	  på	  frågan	  om	  man	  upplever	  

att	  man	  blir	  hörd	  och	  tagen	  på	  allvar	  så	  är	  det	  dubbelt	  så	  många	  kvinnor	  som	  män	  som	  svarar	  att	  de	  

upplever	  att	  de	  inte	  blir	  hörda	  och	  tagna	  på	  allvar.	  Så	  många	  som	  21	  av	  87	  kvinnor	  upplever	  det	  så.	  I	  

den	  här	  frågan	  verkar	  också	  den	  norm	  som	  vi	  talat	  om	  i	  ett	  tidigare	  avsnitt	  visa	  sig,	  männen	  som	  finns	  

inom	  normen	  är	  de	  som	  minst	  upplever	  sig	  ignorerade,	  när	  vi	  tittat	  på	  åldersfördelningen	  mellan	  

könen.	  	  

I	  enkäten	  ställdes	  några	  särskilda	  frågor	  till	  kvinnorna,	  de	  första	  om	  deras	  förebilder	  där	  det	  visar	  sig	  

att	  de	  kvinnor	  som	  är	  yngre	  än	  60	  år	  till	  90	  %	  har	  kvinnliga	  förebilder.	  De	  allra	  flesta	  kvinnorna	  tycker	  

att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  kvinnlig	  förebild	  och	  av	  de	  10	  %	  som	  inte	  tycker	  det	  är	  viktigt	  är	  alla	  utom	  en	  

under	  50	  år.	  På	  frågan	  om	  man	  blivit	  utsatt	  för	  sexuella	  trakasserier	  svarar	  11,5	  %	  av	  kvinnorna	  att	  

man	  blivit	  utsatt	  för	  sexuella	  trakasserier.	  Detta	  får	  också	  stöd	  av	  Deborah	  Swiss	  en	  amerikansk	  

forskare	  (Banks & Ledbetter, 2004) som	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  orsakerna	  till	  

att	  kvinnor	  upplever	  en	  ohälsosam	  arbetsmiljö.	  
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4.6	  Djupintervju	  om	  jämställdhet	  

4.6.1	  Inledning	  

Totalt	  är	  8	  kvinnor	  djupintervjuade	  under	  arbetets	  gång	  av	  jämställdhetskartläggningen	  hur	  det	  ser	  

ut	  i	  Pingst.	  Tillvägagångssättet	  har	  varit	  telefonintervju	  i	  alla	  fall	  utom	  två,	  det	  ena	  över	  skype	  och	  det	  

andra	  i	  ett	  personligt	  möte.	  Alla	  har	  intervjuats	  med	  löfte	  om	  att	  inte	  röja	  någons	  identitet.	  Frågorna	  

har	  varit	  densamma	  som	  i	  enkäten	  men	  syftet	  har	  varit	  att	  få	  mer	  beskrivningar	  av	  hur	  kvinnorna	  

upplever	  sin	  arbetssituation	  

4.6.2	  Resultat	  av	  djupintervju	  

Vad	  är	  jämställdhet	  för	  dig?	  

Alla	  8	  påtalar	  att	  jämställdhet	  betyder	  att	  alla	  är	  lika	  mycket	  värda,	  och	  därför	  har	  lika	  stor	  rätt	  att	  

uttala	  sig,	  handla	  och	  agera.	  De	  ska	  på	  grund	  av	  sitt	  lika	  värde	  tas	  på	  lika	  stort	  allvar	  som	  männen.	  

Alla	  har	  erfarenheter	  av	  att	  bli	  behandlade	  så	  att	  de	  inte	  känt	  sig	  lika	  mycket	  värda	  som	  männen	  fem	  

mer	  medvetet	  än	  de	  övriga.	  Flera	  talar	  om	  hur	  de	  ignoreras,	  är	  luft	  och	  behandlas	  som	  om	  de	  är	  helt	  

ointressanta.	  Utom	  när	  det	  kommer	  till	  administration,	  själavård	  eller	  praktiska	  saker	  som	  behöver	  

göras.	  

Är	  jämställdhet	  viktigt?	  

För	  tre	  är	  det	  viktigt,	  men	  inte	  viktigast,	  funktionen	  är	  viktigare.	  Men	  för	  fem	  är	  det	  bland	  de	  

viktigaste	  frågorna	  eftersom	  de	  uppfattar	  att	  den	  ojämnliga	  strukturen	  gör	  det	  svårt	  att	  fullfölja	  sin	  

kallelse.	  De	  fem	  kan	  alla	  berätta	  om	  tillfällen	  när	  det	  för	  dem	  gällt	  en	  sak,	  medan	  det	  för	  män	  gällt	  

något	  annat.	  

Sex	  av	  åtta	  har	  bearbetat	  frågan	  mer	  och	  är	  också	  mer	  påtagligt	  sårade	  över	  att	  man	  kan	  tala	  om	  

dem	  som	  om	  de	  inte	  finns,	  och	  som	  om	  de	  inget	  kan,	  och	  inte	  har	  något	  att	  säga	  just	  för	  att	  de	  är	  

kvinnor.	  Alla	  sex	  inser	  att	  det	  förmodligen	  inte	  är	  avsikten	  men	  att	  normen	  bland	  pastorer	  och	  ledare	  

spelar	  in,	  men	  det	  är	  lika	  sårande	  för	  det.	  

Fyra	  vittnar	  om	  att	  när	  de	  varit	  nya	  i	  en	  församling	  kan	  det	  ha	  varit	  svårt	  med	  vissa	  både	  kvinnliga	  

och	  manliga	  medlemmar	  för	  att	  de	  är	  kvinnor(normen	  gäller	  där	  också).	  Men	  de	  upplever	  att	  de	  alltid	  

kunnat	  vinna	  medlemmarnas	  förtroende	  över	  tid	  och	  därför	  inte	  uppfattar	  medlemmarna	  som	  

diskriminerande.	  

Det	  har	  varit	  kollegialt	  som	  det	  är	  svårt	  eftersom	  man	  tex.	  kan	  ha	  varit	  ensam	  kvinna	  i	  ett	  

”bönedagsområde”.	  Sju	  av	  de	  intervjuade	  har	  varit	  med	  om	  att	  det	  uttalats	  från	  kollegor	  att	  man	  ska	  
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städa	  undan	  efter	  fikat,	  eller	  hålla	  i	  fikat,	  eller	  bör	  stå	  för	  maten	  etc.	  I	  de	  situationerna	  har	  man	  inte	  

behandlats	  som	  kollega	  utan	  som	  kvinna	  (efter	  normen	  för	  hur	  en	  kvinna	  ska	  vara).	  Sådana	  

upplevelser	  har	  män	  aldrig	  haft,	  inte	  ens	  om	  de	  blivit	  ignorerade	  för	  att	  de	  av	  andra	  uppfattats	  inte	  

passa	  in	  eller	  inte	  duga.	  

Ingen	  av	  dessa	  intervjuade	  kvinnor	  är	  typiska	  ”Själavårdare”	  utan	  drivande	  ledare	  med	  ett	  gott	  stycke	  

mod.	  

De	  tre	  äldre	  har	  alla	  uppfattat	  att	  deras	  ledarskap	  varit	  hotfullt	  mot	  andra	  ledande	  män,	  medan	  de	  

sett	  kollegor	  som	  haft	  administrativa	  eller	  själavårdsinriktning	  i	  sin	  gåvouppsättning	  vara	  mer	  

efterfrågade.	  

Fem	  menar	  att	  jämställdhet	  är	  viktigt	  utifrån	  försoningen,	  evangeliet	  ger	  aldrig	  rätt	  åt	  någon	  att	  

förtrycka/ignorera	  en	  annan	  oavsett,	  kön,	  ålder	  och	  etnisk	  bakgrund	  etc.	  

Är	  jämställdhet	  en	  fråga	  det	  jobbas	  med?	  

Ingen	  av	  de	  intervjuade	  anser	  att	  det	  jobbas	  med	  jämställdhet	  i	  rörelsen.	  

Man	  uppfattar	  att	  det	  är	  en	  ”död”	  fråga.	  Fem	  av	  de	  intervjuade	  upplever	  sig	  veta	  att	  den	  som	  tar	  upp	  

frågan	  om	  jämställdhet	  kommer	  att	  bli	  lika	  ”död”	  som	  frågan.	  Ändå	  är	  det	  ingen	  av	  dem	  som	  på	  

något	  sätt	  är	  intresserad	  av	  aktivism.	  Jämställdhet	  för	  jämställdhetens	  skull.	  

Man	  är	  mer	  intresserad	  av	  funktion	  och	  att	  var	  och	  en	  ska	  få	  fungera	  i	  sina	  gåvor.	  

Bland	  dessa	  kvinnor	  är	  man	  inte	  säker	  på	  om	  det	  är	  teologi	  eller	  ”kvinnonormen”	  i	  allmänhet	  som	  är	  

orsak	  till	  att	  frågan	  är	  ”död”	  

Men	  fyra	  av	  åtta	  anser	  att	  jämställdhetsfrågan	  avfärdas	  för	  lätt	  som	  något	  ointressant	  och	  oviktigt.	  

Alla	  har	  erfarenhet	  av	  att	  i	  kontakten	  med	  samhället	  i	  övrigt	  så	  är	  frågan	  verkligen	  inte	  oviktig.	  Den	  

frågan	  står	  i	  paritet	  med	  homosexfrågan	  och	  religionsfrågan.	  

Alla	  anser	  pingst	  vara	  ojämlikt	  och	  mycket	  mansdominerad.	  Även	  om	  man	  uppfattar	  att	  det	  blivit	  

bättre	  när	  det	  gäller	  praxis.	  Dvs	  att	  kvinnor	  får	  leda	  nattvard,	  döpa,	  vara	  med	  i	  församlingsledningen	  

och	  kallas	  till	  pastorer.	  Men	  när	  det	  gäller	  det	  yttersta	  ledarskapet	  i	  pingst	  så	  är	  det	  mycket	  kvar	  tror	  

man	  innan	  kvinnor	  kommer	  få	  tjäna	  där	  fullt	  ut	  på	  samma	  sätt	  som	  män.	  

Man	  uppfattar	  att	  kravet	  på	  att	  vara	  duktig	  och	  kunnig	  är	  större	  på	  en	  kvinna	  medan	  det	  för	  en	  man,	  

räcker	  det	  att	  vara	  man	  för	  att	  komma	  ifråga	  för	  vissa	  uppgifter.	  
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Tre	  av	  kvinnorna	  är	  tydliga	  med	  att	  man	  tycker	  att	  man	  skulle	  kvotera	  in	  hälften	  kvinnor	  i	  pingst	  olika	  

styrelser,	  till	  lika	  med	  våra	  rikskonferenser.	  Att	  man	  åtminstone	  borde	  sträva	  åt	  det	  hållet.	  

Hur	  uppfattar	  du	  att	  du	  blir	  bemött	  av	  dina	  pastorskollegor?	  

Alla	  uppfattar	  att	  man	  blir	  vänligt	  bemött	  generellt,	  men	  att	  man	  inte	  riktigt	  tas	  på	  allvar	  eller	  räknas	  

med.	  Tre	  av	  kvinnorna	  har	  deltagit	  i	  pastorsakademin	  och	  tar	  upp	  den	  totala	  frånvaron	  av	  kvinnor	  

som	  talare,	  ”sjunga	  får	  de	  men	  inte	  tala”.	  

Alla	  är	  medvetna	  om	  att	  ingen	  kommer	  att	  ge	  dem	  utrymme,	  utan	  att	  de	  måste	  ta	  sig	  utrymme.	  

Två	  av	  dem	  talar	  med	  inlevelse	  om	  att	  vi	  måste	  lära	  de	  yngre	  kvinnorna	  att	  uppträda	  som	  män	  dvs.	  

inte	  vänta	  på	  en	  inbjudan	  när	  man	  går	  ut	  tillsammans	  vid	  pastorsakademi/pastorssamlingar	  eller	  

liknande.	  När	  kollegorna	  går,	  så	  går	  man	  med	  utan	  att	  bli	  tillfrågad	  det	  är	  enda	  sättet	  att	  få	  tillgång	  

till	  de	  ”beslutande	  rummen”	  i	  pingst.	  Hur	  obekvämt	  det	  än	  är,	  så	  ska	  man	  bara	  kliva	  in,	  i	  vilka	  rum	  

som	  helst	  där	  män	  sitter	  och	  samtalar.	  Vi	  måste	  lära	  oss	  det	  tidigt	  i	  vår	  tjänst	  hävdar	  de.	  

Sju	  har	  någon	  gång	  upplevt	  sig	  ignorerad	  eller	  upplevt	  att	  någon	  tilltalat	  dem	  enskilt	  eller	  offentligt	  

nedlåtande.	  Alla	  är	  också	  medvetna	  om	  att	  det	  är	  vanliga	  härskartekniker	  som	  utövas.	  Några	  har	  

också	  varit	  med	  om	  att	  när	  de	  talat	  offentligt	  eller	  i	  samtal	  så	  istället	  för	  att	  kommentera	  det	  man	  

sagt	  offentligt	  eller	  i	  samtalet	  så	  kommenteras	  istället,	  färg	  och	  frisyr	  på	  håret,	  kläderna	  eller	  deras	  

yttre.	  

Två	  av	  dessa	  har	  varit	  med	  om	  det	  vi	  kallar	  sexuella	  trakasserier.	  

På	  frågan	  om	  de	  aldrig	  tänkt	  på	  att	  säga	  ifrån,	  så	  säger	  de	  att	  om	  en	  kvinna	  uppfattas	  vara	  svår	  att	  

handskas	  med	  så	  får	  man	  inte	  vara	  med.	  Även	  om	  det	  inte	  skulle	  vara	  så,	  så	  är	  man	  rädd	  att	  bli	  

utanför,	  därför	  anpassar	  man	  sig	  till	  den	  norm	  som	  råder	  och	  är	  tyst.	  Man	  blir	  också	  så	  överrumplad	  

när	  det	  händer	  att	  man	  kommer	  på	  för	  sent	  att	  säga	  ifrån.	  

Fyra	  av	  kvinnorna	  menar	  att	  det	  svåraste	  de	  har	  att	  hantera	  i	  sin	  pastorstjänst	  är	  den	  kollegiala	  

gemenskapen	  i	  pingst.	  

Vilken	  tjänst	  kan	  kvinnor	  ha	  i	  församlingen?	  

Samtliga	  har	  bearbetat	  frågan	  och	  anser	  att	  en	  kvinna	  kan	  inneha	  samtliga	  tjänster	  i	  en	  församling,	  

det	  handlar	  mer	  om	  kallelse.	  Men	  alla	  är	  medvetna	  om	  att	  de	  kanske	  inte	  skulle	  göra	  exakt	  som	  sina	  

manliga	  kollegor	  i	  sitt	  arbete	  men	  man	  är	  övertygad	  om	  att	  resultatet	  kommer	  att	  bli	  lika	  bra.	  Man	  

anser	  sig	  vara	  mer	  långsiktig	  i	  sitt	  tänkande	  och	  i	  sitt	  arbete.	  1	  menar	  att	  det	  inte	  är	  någon	  skillnad	  

mellan	  könens	  förmåga	  att	  utföra	  ett	  uppdrag	  utan	  det	  är	  gåvan	  som	  avgör	  förmågan.	  
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Hälften	  av	  de	  intervjuade	  menar	  att	  till	  slut	  blir	  det	  bara	  de	  kvinnor	  som	  har	  själavård	  och	  

administration	  som	  sina	  gåvor	  kvar.	  Därför	  att	  det	  gör	  det	  möjligt	  för	  de	  manliga	  kollegorna	  att	  utöva	  

sitt	  ledarskap	  i	  enlighet	  befintlig	  norm.	  

Två	  av	  kvinnorna	  orkar	  inte	  hela	  tiden	  stå	  på	  tå	  för	  att	  få	  vara	  med	  och	  har	  inte	  helt	  stängt	  dörren	  till	  

ny	  församlingstjänst.	  Men	  tror	  i	  praktiken	  inte	  att	  det	  är	  självklart	  att	  de	  kommer	  tillbaka.	  Det	  finns	  

inga	  vägar	  för	  dem	  att	  komma	  ut,	  plus	  att	  de	  nu	  är	  över	  40	  år	  och	  att	  det	  faktiskt	  är	  så	  att	  man	  kan	  

skönja	  en	  dold	  ”åldersrasism”	  bland	  kollegor.	  Eftersom	  man	  oftast	  kommer	  på	  fråga	  till	  

församlingstjänst	  för	  att	  någon	  kollega	  rekommenderar	  en.	  

Har	  du	  haft	  kvinnliga	  förebilder?	  

Ja,	  alla	  säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kvinnliga	  ledare	  syns	  och	  hörs	  i	  det	  offentliga	  rummet.	  En	  av	  

kvinnorna	  har	  levt	  nära	  och	  sett	  hur	  kvinnor	  som	  varit	  de	  stora	  förebilderna	  hållits	  tillbaka	  och	  inte	  

fått	  fungera	  i	  sin	  tjänst	  bara	  för	  att	  de	  varit	  kvinnor,	  inte	  för	  att	  de	  inte	  klarat	  uppgiften	  utan	  just	  för	  

att	  de	  varit	  kvinnor.	  

Men	  de	  har	  inte	  bara	  haft	  kvinnliga	  förebilder.	  Flera	  av	  dem	  har	  haft	  goda	  manliga	  mentorer	  som	  lärt	  

dem	  ”pastors-‐hantverket”	  och	  som	  gett	  dem	  utrymme.	  Förmodligen	  är	  det	  de	  männen	  som	  är	  orsak	  

till	  att	  de	  varit	  kvar	  så	  länge.	  Dessa	  män	  är	  en	  motvikt	  till	  den	  som	  man	  uppfattar	  i	  övrigt	  kalla	  

mansdominerade	  kollegiala	  gemenskapen.	  

Tror	  du	  att	  frågan	  om	  jämställdhet	  är	  viktig	  när	  man	  ska	  vinna	  människor?	  

Dvs.	  påverkar	  frågan	  om	  jämställdhet	  tillväxten	  i	  våra	  församlingar.	  

Alla	  tror	  att	  i	  vårt	  samhälle	  där	  man	  till	  och	  med	  har	  lagstiftat	  om	  jämställdhet	  mellan	  könen,	  så	  går	  

människor	  inte	  in	  i	  något	  som	  uppfattas	  som	  ojämlikt.	  Det	  som	  är	  ojämlikt	  uppfattas	  som	  

odemokratiskt	  och	  patriarkaliskt,	  och	  det	  är	  oerhört	  negativt	  och	  begränsande,	  särskilt	  för	  en	  ung	  

generation	  som	  är	  väl	  förtrogen	  med	  genderfrågan.	  När	  vi	  i	  pingst	  hör	  någon	  tala	  om	  ”kvinnosaks	  

kvinnor”	  så	  är	  det	  ett	  okänt	  begrepp	  för	  unga.	  De	  talar	  om	  genderperspektiv	  och	  genderfrågor	  och	  

uppfattar	  att	  det	  är	  självklart	  med	  jämlikhet	  mellan	  könen.	  

Självklart	  kommer	  jämlikhet	  mellan	  könen	  dvs	  mäns	  och	  kvinnors	  lika	  värde,	  och	  behov	  av	  samma	  

försoning,	  och	  samma	  möjlighet	  att	  vara	  kreativa,	  att	  ha	  bäring	  på	  tillväxten	  i	  framtidens	  församling.	  

4.6.3	  Slutsats	  av	  djupintervju	  

För	  de	  här	  kvinnorna	  är	  frågan	  om	  jämställdhet	  inte	  något	  som	  är	  en	  fråga	  de	  allmänt	  tycker	  och	  

tänker	  om.	  Frågan	  om	  jämställdhet	  har	  en	  faktisk	  bäring	  i	  deras	  personliga	  liv	  och	  tjänst.	  Det	  handlar	  

för	  dem	  om	  att	  ha	  värde	  som	  kvinna	  men	  främst	  som	  individ	  och	  att	  få	  bli	  använd	  i	  det	  Gud	  gett,	  fullt	  
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ut.	  En	  fråga	  om	  mänskliga	  rättigheter	  men	  också	  något	  som	  är	  förankrat	  för	  dem	  teologiskt,	  som	  en	  

av	  dem	  sa:	  Korset	  ger	  aldrig	  någon	  rätt	  att	  förtrycka	  eller	  se	  ned	  på	  en	  annan.	  	  

För	  sju	  av	  de	  tillfrågade	  så	  är	  den	  kollegiala	  gemenskapen	  i	  pingst	  det	  som	  är	  svårast,	  på	  

församlingsnivå	  möter	  de	  mer	  acceptans.	  De	  är	  alla	  övertygade	  om	  att	  jämställdhet	  har	  bäring	  på	  

tillväxten	  i	  våra	  församlingar.	  Ingen	  som	  använder	  hälften	  av	  sina	  resurser	  kan	  väl	  förvänta	  sig	  ett	  

bättre	  resultat	  av	  det,	  än	  om	  man	  använt	  alla	  resurser…	  

5.	  Diskussion	  	  

5.1	  Inledning	  

Ett	  intressant	  arbete	  går	  mot	  sitt	  slut	  och	  det	  har	  varit	  ett	  givande	  år	  med	  ett	  arbete	  som	  utvecklats	  

till	  att	  bli	  relativt	  omfattande.	  I	  en	  tillbakablick	  konstateras	  att	  vårens	  besök	  på	  föreläsningar	  och	  

kontakter	  med	  forskare	  och	  genuslitteratur	  var	  väldigt	  betydelsefullt	  för	  utvecklingen	  av	  arbetet.	  

Några	  saker	  är	  värda	  att	  poängtera	  särskilt:	  Valet	  att	  engagera	  en	  extern	  aktör	  för	  arbetet	  med	  

enkäten	  till	  Pingst	  Pastor	  var	  mycket	  värdefullt.	  Dels	  att	  få	  in	  en	  tredje	  part	  som	  inte	  känner	  till	  

sammanhanget	  och	  därför	  var	  objektiv	  och	  dels	  för	  att	  säkerställa	  enkätens	  kvalité´	  och	  samtidigt	  

säkra	  upp	  anonymiteten	  för	  respondenterna.	  	  

Materialet	  från	  Naturlig	  församlingsutveckling	  som	  gav	  ett	  lokalt,	  gediget	  och	  mycket	  omfattande	  

material	  och	  på	  så	  sätt	  adderade	  ett	  perspektiv	  som	  vi	  inte	  räknat	  med	  från	  början	  har	  också	  varit	  en	  

stor	  vinst.	  Den	  historiska	  tillbakablicken	  i	  Pingströrelsen	  och	  idén	  att	  följa	  statistik	  från	  1972	  med	  ett	  

antal	  mätpunkter	  fram	  till	  dags	  dato	  tackar	  vi	  Magnus	  Wahlström	  för,	  det	  gav	  en	  god	  förståelse	  och	  

bidragit	  en	  hel	  del	  till	  att	  förstå	  utvecklingen	  i	  pingst.	  Det	  som	  vi	  kunde	  önska	  är	  att	  vi	  kommit	  in	  i	  

arbetet	  med	  mer	  förkunskaper	  men	  å	  andra	  sidan	  så	  avslutar	  vi	  projektet	  med	  mycket	  god	  kunskap	  

om	  flera	  perspektiv	  i	  dessa	  frågor.	  	  

Det	  har	  varit	  spännande	  att	  se	  att	  det	  fanns	  en	  annan	  problematik	  än	  den	  vi	  först	  trodde	  var	  den	  

primära	  frågan.	  Många	  kvinnor	  har	  följt	  vårt	  arbete	  och	  visat	  ett	  genuint	  intresse,	  vilket	  för	  oss	  talat	  

för,	  att	  det	  är	  en	  angelägen	  och	  viktigt	  fråga,	  inte	  minst	  för	  de	  unga	  kvinnorna	  som	  vi	  mött.	  Vi	  har	  

också	  mött	  många	  män	  under	  året	  och	  inser	  att	  den	  här	  frågan	  tangerar	  flera	  andra	  frågor	  om	  

diskriminering	  och	  vi	  ser	  att	  här	  finns	  mer	  att	  göra	  i	  pingst.	  Det	  har	  dock	  inte	  varit	  vårt	  uppdrag	  att	  

bredda	  oss	  i	  frågan	  om	  diskriminering.	  Det	  har	  inte	  varit	  svårt	  att	  prata	  med	  vare	  sig	  män	  eller	  

kvinnor	  om	  projektet	  däremot	  har	  det	  varit	  mycket	  viktigt	  för	  kvinnorna	  att	  få	  vara	  anonyma,	  vilket	  i	  

sig	  säger	  något	  om	  deras	  erfarenheter	  och	  upplevelser.	  	  
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Vidare	  här	  i	  vårt	  avsnitt	  för	  diskussion	  kommer	  vi	  att	  först	  ta	  oss	  an	  genusvetenskapens	  kunskaper	  

om	  makt	  normer	  och	  genuskontrakt	  och	  se	  var	  det	  landar	  in	  i	  pingstsammanhanget	  utifrån	  den	  

kartläggning	  som	  gjorts.	  Därifrån	  tar	  vi	  oss	  vidare	  i	  diskussionen	  till	  själva	  kartläggningen	  både	  den	  

kvantitativa	  och	  den	  kvalitativa.	  För	  att	  till	  sist	  summera	  lärdomar,	  förslag	  till	  åtgärder	  och	  vidare	  

forskning	  i	  den	  avslutande	  slutsatsen.	  

5.2	  Makt,	  normer	  och	  genuskontrakt,	  hinder	  för	  kvinnor	  i	  Pingst	  

Vilka	  hinder	  informella	  som	  formella	  finns	  det	  för	  kvinnor	  i	  Pingströrelsen?	  Och	  finns	  det	  en	  koppling	  

mellan	  jämställdhet	  och	  tillväxt?	  Två	  frågeställningar	  att	  diskutera	  utifrån	  den	  genusvetenskap	  som	  

redovisas	  i	  rapporten.	  

5.2.1	  Teologin	  är	  inte	  det	  stora	  problemet	  

Det	  har	  överraskat	  något	  att	  teologin	  inte	  är	  den	  stora	  stötestenen	  när	  det	  gäller	  

jämställdhetsfrågorna	  i	  Pingst,	  om	  enkätresultatet	  stämmer	  med	  hur	  Pingstpastorer	  faktiskt	  tror	  och	  

tänker.	  Detta	  gör	  att	  vi	  får	  än	  större	  anledning	  att	  ta	  fasta	  på	  det	  genusvetenskapen	  påvisar	  och	  att	  

pingstvänner	  och	  pingstpastorer	  faktiskt	  är	  som	  folk	  är	  mest	  i	  Sverige.	  Med	  det	  som	  utgångspunkt	  

ligger	  det	  nära	  att	  anta	  att	  det	  är	  just	  normer,	  genuskontrakt,	  genusmärkning	  och	  frågan	  om	  makt	  

som	  är	  de	  informella	  hindren	  för	  kvinnor	  i	  Pingströrelsen.	  Det	  handlar	  helt	  enkelt	  om	  att	  

pingstvänner	  precis	  som	  övriga	  samhället	  behöver	  bli	  normkritiska	  och	  ifrågasätta	  det	  som	  inte	  sägs	  

rakt	  ut	  men	  som	  ageras	  på,	  utifrån	  normer.	  	  

Normer	  är	  något	  alla,	  både	  män	  och	  kvinnor,	  får	  med	  sig	  från	  barnsben	  det	  är	  inte	  något	  man	  agerar	  

medvetet	  utifrån,	  det	  sitter	  i	  ryggmärgen,	  som	  exempelvis	  att	  mannen	  är	  den	  som	  har	  

tolkningsföreträde	  är	  det	  få	  som	  säger,	  men	  många	  agerar	  så.	  Den	  goda	  nyheten	  är	  att	  normer,	  

genuskontrakt	  och	  genusmärkning	  formas	  genom	  socialisering	  människor	  emellan,	  och	  det	  är	  möjligt	  

att	  förändra.	  För	  att	  förändra	  normer	  behöver	  alla	  hjälpas	  åt,	  män	  och	  kvinnor,	  här	  är	  

Genusmedvetet	  ledarskap (Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012)	  tydlig,	  och	  

påpekar	  flera	  gånger	  däremot	  att	  ledningen	  i	  ett	  företag	  eller	  en	  organisation	  har	  större	  ansvar	  för	  

att	  förändring	  sker.	  	  

5.2.2	  Makt	  ett	  dilemma	  

Historiskt	  har	  makt	  getts	  åt	  den	  eller	  de	  som	  befinner	  sig	  i	  normen,	  det	  betyder	  att	  i	  det	  svenska	  

samhället	  är	  det	  en	  vit	  man	  mellan	  ca	  25-‐55	  år	  och	  så	  är	  det	  fortfarande	  i	  stora	  delar.	  Om	  man	  

befinner	  sig	  i	  normen	  är	  sannolikheten	  stor	  att	  man	  inte	  behöver	  ha	  vare	  sig	  rätt	  kvalifikationer	  eller	  

rätt	  erfarenhet	  för	  att	  få	  en	  maktposition.	  Normen,	  genuskontraktet	  och	  genusmärkningen	  säger	  att	  

en	  styrelseledamot	  eller	  huvudtalare	  på	  en	  konferens	  ska	  vara	  en	  vit	  man	  mellan	  ca	  25-‐55	  år.	  Man	  
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kan	  säga	  att	  de	  personer	  som	  befinner	  sig	  inom	  normens	  ramar	  blir	  informellt	  inkvoterade	  av	  oss	  

alla.	  Detta	  gör	  att	  på	  makt	  och	  inflytandeposter	  i	  samhället	  och	  då	  även	  i	  pingströrelsen	  sitter	  

personer	  som	  egentligen	  inte	  borde	  sitta	  där	  utifrån	  de	  kvalifikationer	  de	  har.	  De	  sitter	  där	  utifrån	  

norm.	  Samtidigt	  finns	  förmodligen	  en	  mängd	  människor	  utanför	  normen	  med	  bättre	  kvalifikationer	  

men	  som	  inte	  får	  chansen.	  Om	  pingströrelsen	  ska	  bli	  ett	  jämställt	  sammanhang	  betyder	  det	  att	  

ledning,	  valberedningar,	  personalråd,	  styrelser	  och	  församlingsledningar	  behöver	  börja	  tänka	  

normkritiskt.	  Detta	  kommer	  att	  kosta,	  precis	  som	  all	  förändring	  kostar	  energi,	  tid,	  passion	  och	  

kunskapsinhämtning.	  Dilemmat	  i	  frågan	  är	  att	  den	  som	  har	  makt	  inte	  så	  gärna	  släpper	  den	  och	  den	  

som	  tillhör	  normen	  har	  inte	  förmåga	  att	  se	  normens	  konsekvenser	  per	  automatik	  utan	  måste	  

anstränga	  sig	  för	  att	  se.	  Här	  finns	  ett	  stort	  arbete	  att	  göra	  i	  pingströrelsen.	  

5.2.3	  Trakasserier	  

En	  konsekvens	  av	  genuskontraktet	  är	  kvinnors	  högre	  utsatthet,	  ett	  påstående	  som	  stöds	  av	  WHO	  

(World Health Organisation, 2013).	  Enkäten	  som	  gått	  ut	  till	  alla	  medlemmar	  i	  Pingst	  Pastor	  visar	  att	  

11,5	  %	  procent	  av	  landets	  kvinnliga	  pastorer	  har	  någon	  gång	  utsatts	  för	  sexuella	  trakasserier.	  Det	  kan	  

ställas	  i	  relation	  till	  Arbetsmiljöverkets	  rapport	  från	  2011.	  Där	  siffran	  för	  sexuella	  trakasserier	  är	  12	  %	  

när	  det	  gäller	  kvinnor	  i	  åldrarna	  16-‐29	  år,	  6%	  för	  kvinnor	  30-‐49	  år	  och	  4	  % för kvinnor i åler 50-64 år.	  I	  

arbetsmiljöverkets	  rapport	  är	  siffran	  för	  trakasserier	  av	  kvinnor	  de	  senaste	  12	  månaderna	  10,5	  %	  för	  

landets	  arbetsplatser.	  (Arbetsmiljöverket, 2012)	  	  

De	  kvinnor	  som	  ställt	  upp	  i	  djupintervju	  ville	  gärna	  låta	  sig	  intervjuas,	  men	  endast	  om	  det	  fanns	  

möjlighet	  till	  försäkran	  om	  anonymitet.	  Man	  vågar	  inte	  berätta	  om	  det	  man	  upplever	  öppet,	  utan	  är	  

rädd	  för	  att	  bli	  marginaliserad	  och	  utsatt	  om	  man	  talar	  för	  sin	  sak.	  

Pingströrelsen	  är	  på	  intet	  sätt	  annorlunda	  än	  övriga	  samhället	  när	  det	  gäller	  frågan	  om	  sexuella	  

trakasserier	  och	  trakasserier	  av	  kvinnor.	  Pingst	  behöver	  därmed	  också	  arbeta	  förebyggande	  och	  

aktivt	  i	  dessa	  frågor.	  Här	  bär	  arbetsgivarna	  ett	  särskilt	  stort	  ansvar	  enligt	  Svensk	  lagstiftning.	  

5.2.4	  Slutsats	  och	  förslag	  till	  åtgärder	  

Frågan	  om	  jämställdhet	  och	  informella	  hinder	  för	  kvinnor	  som	  finns	  i	  Pingst	  genom	  våra	  sedan	  länge	  

satta	  normer,	  är	  något	  som	  rörelsen	  i	  sin	  helhet	  behöver	  arbeta	  aktivt	  med	  om	  vi	  anser	  oss	  kunna	  

skriva	  under	  på	  FNs	  mänskliga	  rättigheter.	  Den	  här	  frågan	  handlar	  inte	  om	  maktkamp	  mellan	  könen	  

den	  handlar	  om	  norm	  och	  att	  normen	  gör	  oss	  blinda	  för	  att	  vi	  inte	  agerar	  såsom	  vi	  säger	  oss	  tro.	  

Pingst	  ung	  som	  uppdragsgivare	  till	  den	  här	  rapporten	  och	  pingst	  behöver	  tillskansa	  sig	  kunskaper	  från	  

genusvetenskapen	  om	  hur	  normer	  genuskontrakt,	  genusmärkning	  och	  makt	  fungerar.	  Därefter	  

bestämma	  sig	  för	  en	  handlingsplan	  om	  hur	  ett	  jämställt	  Pingst	  kan	  uppnås.	  Då	  handlar	  det	  inte	  bara	  
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om	  att	  uppnå	  jämställda	  tal	  i	  fördelningen	  mellan	  kvinnor	  och	  män	  utan	  jämställt	  utifrån	  hur	  vi	  

bemöter	  och	  behandlar	  kvinnor	  och	  män.	  	  

5.3	  Kartläggningen	  

Ett	  omfattande	  kartläggningsarbete	  har	  genomförts	  och	  i	  diskussionen	  nedan	  sätts	  fokus	  först	  på	  den	  

historiska	  tillbakablicken	  kopplat	  till	  fördelningen	  av	  män	  och	  kvinnor	  över	  tid	  i	  olika	  styrelser	  och	  

som	  huvudtalare	  i	  konferenser.	  Därefter	  diskuteras	  Pastors-‐enkäten	  tillsammans	  med	  resultatet	  av	  

djupintervjuerna	  och	  däremellan	  summeras	  observationerna	  på	  lokalnivå	  utifrån	  NFU-‐materialet.	  För	  

att	  till	  sist	  avslutas	  i	  en	  slutsats.	  

5.3.1	  	  Observerat	  i	  forumen	  för	  makt	  och	  inflytande	  

Utvecklingen	  över	  tid	  i	  styrelser	  och	  konferenser	  visar	  en	  dyster	  start	  sett	  i	  antalet	  kvinnor	  under	  

1970-‐	  och	  1980-‐talen	  vilket	  har	  sin	  förklaring	  i	  att	  kvinnor	  flyttades	  ut	  i	  marginalen	  och	  fick	  enbart	  

utrymme	  att	  verka	  inom	  barn	  och	  ungdom,	  sociala	  insatser	  och	  mission	  från	  50-‐talet	  och	  framåt.	  

Även	  om	  nu	  den	  resan	  påbörjades	  redan	  1917	  enligt	  Nyberg	  Oskarsson.	  

I	  sammanställningen	  redogör	  vi	  endast	  för	  antal	  kvinnor	  respektive	  män	  på	  olika	  poster	  såsom	  

ledamöter	  och	  talare	  men	  jämställdhet	  handlar	  inte	  bara	  om	  antal.	  	  Att	  bara	  använda	  sig	  av	  siffror	  är	  

därför	  ett	  trubbigt	  verktyg	  och	  säger	  inte	  allt,	  men	  det	  säger	  något.	  	  

De	  normer	  och	  genuskontrakt	  vi	  talade	  om	  i	  förra	  avsnittet	  påverkar	  vårt	  sätt	  att	  relatera	  till	  det	  

andra	  könet.	  Ofta	  blir	  effekten	  att	  kvinnor	  talar	  på	  de	  möten	  som	  anses	  mindre	  viktiga	  medan	  

männen	  ombeds	  tala	  vid	  tillfällen	  som	  har	  hög	  status	  och	  därmed	  en	  manlig	  genusmärkning.	  Till	  

exempel:	  inledningsgudstjänsten	  på	  någon	  av	  sommarkonferenserna.	  Detsamma	  gäller	  våra	  

styrelser,	  ordförandeposten	  har	  högre	  status	  och	  endast	  en	  kvinna	  återfinns	  som	  ordförande	  och	  

hon	  har	  tillträtt	  de	  senaste	  åren.	  Några	  kvinnor	  återfinns	  bland	  vice	  ordföranden	  men	  de	  hittas	  i	  

Pingst	  ung	  och	  Pingst	  Socialt	  som	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv	  kan	  sägas	  vara	  genusmärkta	  för	  kvinnor.	  I	  

Pingst	  Förvaltning	  och	  Dagengruppen	  AB	  återfinns	  ingen	  kvinna	  vid	  mätpunkterna	  bland	  

ledamöterna,	  där	  kan	  man	  enligt	  genusvetenskapen,	  fundera	  på	  om	  den	  styrelsen	  är	  manligt	  kodad	  

och	  därmed	  också	  innehar	  högre	  status.	  

Något	  som	  vi	  inte	  kunnat	  observera	  i	  den	  här	  undersökningen	  är	  ju	  vilka	  som	  får	  tala	  och	  vilka	  som	  

får	  utrymme	  i	  de	  olika	  styrelserna.	  Det	  skulle	  gett	  mer	  kunskap	  om	  hur	  det	  egentligen	  ser	  ut	  i	  

pingströrelsen	  ur	  ett	  genusperspektiv.	  
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5.3.2	  Jämställdhet	  en	  fråga	  för	  den	  enskilda	  församlingen	  

När	  vi	  tittat	  på	  materialet	  från	  Naturlig	  församlingsutveckling	  så	  skiljer	  sig	  kvinnornas	  mer	  negativa	  

svar	  ut	  mot	  att	  de	  i	  övrigt	  är	  så	  mycket	  mer	  positiva	  till	  sin	  församling	  och	  sin	  egen	  andlighet.	  

Kvinnorna	  upplever	  inte	  i	  lika	  hög	  grad	  som	  männen	  att	  de	  får	  möjlighet	  att	  utvecklas	  och	  verka	  i	  sina	  

gåvor.	  De	  upplever	  inte	  heller	  att	  deras	  gåvor	  bidrar	  till	  helheten	  av	  församlingen	  i	  samma	  

utsträckning	  som	  männen	  eller	  att	  de	  får	  återkoppling	  på	  det	  som	  de	  tillför.	  Detta	  är	  beklagligt.	  Nu	  är	  

det	  också	  beklagligt	  att	  se	  männens	  svar	  på	  hur	  de	  upplever	  församlingen,	  gudstjänsterna	  och	  sitt	  

eget	  andliga	  liv,	  något	  som	  vore	  väl	  värt	  en	  studie	  i	  sig.	  	  

På	  lokal	  nivå	  finns	  det	  för	  de	  enskilda	  församlingsledarna	  och	  pastorerna	  anledning	  att	  ställa	  sig	  en	  

rad	  frågor:	  -‐ges	  kvinnor	  samma	  uppbackning,	  stöd	  och	  utmaning	  i	  deras	  ledarskap	  som	  män?	  Å	  andra	  

sidan	  kan	  det	  vara	  så	  att	  kvinnor	  behöver	  mer	  stöd	  än	  män	  generellt	  sett	  och	  att	  det	  är	  det	  som	  ger	  

ett	  så	  kraftfullt	  utslag	  i	  NFU-‐enkäten.	  Men	  det	  är	  ändå	  kanske	  mer	  troligt	  att	  det	  återigen	  är	  norm,	  

genuskontrakt,	  makt	  och	  genusmärkning	  som	  synliggörs	  i	  enkäten.	  Kvinnor	  får	  inte	  samma	  

uppbackning	  och	  stöd	  eftersom	  de	  inte	  tillhör	  normen	  och	  de	  sysslor	  de	  har	  i	  församlingen	  är	  de	  med	  

lägre	  status	  än	  de	  sysslor	  männen	  har.	  

5.3.3	  Pingst	  pastorers	  syn	  på	  jämställdhet	  	  

Det	  här	  var	  kanske	  det	  resultat	  vi	  var	  mest	  nyfikna	  inför	  och	  också	  det	  som	  överraskat	  och	  förbryllat	  

mest.	  Majoriteten	  av	  Pingst	  Pastor	  tycker	  att	  jämställdhet	  är	  viktigt	  samt	  att	  jämställdhet	  betyder	  att	  

män	  och	  kvinnor	  ska	  ha	  samma	  möjlighet	  att	  utvecklas	  i	  sina	  gåvor.	  Dessutom	  är	  det	  bara	  en	  handfull	  

som	  tycker	  sig	  ha	  teologiska	  hinder	  för	  jämställdhet	  i	  ledande	  roller	  i	  en	  pingstförsamling.	  Ändå	  

uppfattar	  en	  majoritet	  att	  det	  inte	  är	  jämställt	  och	  att	  det	  är	  något	  som	  det	  behöver	  arbetas	  med.	  

Om	  Pingst	  Pastor	  tycker	  det	  är	  så	  viktigt	  då	  borde	  det	  synas	  i	  kartläggningen,	  men	  det	  gör	  det	  inte.	  

Tvärtom,	  det	  är	  till	  och	  med	  så	  att	  kvinnorna	  i	  djupintervjuerna	  upplever	  att	  den	  sämsta	  miljön	  för	  

dem	  är	  miljön	  i	  kollegiet	  i	  Pingst	  Pastor.	  Det	  finns	  med	  andra	  ord	  ett	  relativt	  stort	  gap	  mellan	  det	  man	  

säger	  och	  det	  man	  lever	  ut.	  Vilket	  inte	  minst	  svaren	  hos	  kvinnorna	  om	  sexuella	  trakasserier	  visar	  11,	  

5	  %	  av	  kvinnliga	  pingstpastorer	  har	  varit	  utsatta	  för	  sexuella	  trakasserier	  någon	  gång.	  Enkätsvaren	  

ger	  en	  bild	  som	  inte	  hänger	  ihop.	  Det	  är	  som	  att	  den	  högra	  handen	  inte	  vet	  vad	  den	  vänstra	  gör,	  och	  i	  

mitten	  står	  kvinnorna,	  och	  vågar	  inte	  säga	  vad	  de	  tycker,	  och	  då	  syftar	  vi	  på	  de	  djupintervjuer	  som	  

inte	  hade	  varit	  möjliga	  att	  genomföra,	  utan	  att	  kvinnorna	  fått	  löfte	  om	  anonymitet.	  Varför	  ser	  det	  ut	  

så	  här?	  Dessutom	  ser	  det	  ut	  så	  i	  en	  församlingsrörelse	  som	  tror	  på	  Jesus	  som	  försonade	  alla,	  genom	  

sin	  död	  på	  korset,	  med	  Gud	  och	  återupprättade	  skapelseordningen.	  	  

Återigen	  tycks	  vi	  känna	  igen	  mönstret	  av	  normen	  som	  finns	  där	  osynlig	  för	  dem	  som	  är	  i	  den	  men	  

påtagligt	  kännbar	  för	  de	  som	  är	  utanför	  den.	  Därtill	  genuskontraktet	  som	  verkar	  behöva	  en	  
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omförhandling	  i	  pingströrelsen.	  I	  djupintervjuerna	  framkommer	  det	  att	  kvinnor	  som	  har	  

administrativa	  och	  själavårdande	  funktioner	  klarar	  sig	  bättre	  än	  de	  kvinnor	  som	  är	  tydliga	  ledare	  som	  

utövar	  inflytande	  och	  makt	  och	  därmed	  utsätts	  för	  mer	  motstånd.	  Genuskontraktet	  behöver	  

omförhandlas	  till	  att	  bli	  en	  jämbördig	  relation	  mellan	  man	  och	  kvinna	  där	  båda	  får	  samma	  värde	  och	  

det	  inte	  är	  så	  att	  det	  tas	  för	  givet	  att	  kvinnan	  ska	  tjäna	  mannens	  syften	  och	  ledarskap	  bara	  för	  att	  hon	  

är	  kvinna.	  Det	  blir	  också	  tydligt	  att	  Pingst	  Pastor	  har	  genusmärkning	  av	  olika	  tjänster,	  funktioner	  och	  

ledarskap.	  En	  del	  är	  märkta	  som	  manliga	  såsom	  föreståndare	  och	  andra	  såsom	  administration	  är	  

kvinnligt	  märkta.	  	  Kanske	  den	  viktigaste	  lärdomen	  är	  att	  pingstpastor	  är	  uppenbart	  omedvetna	  om	  

hur	  normer	  fungerar	  och	  vilka	  normerna	  är.	  Här	  kanske	  de	  teologiska	  frågorna	  inneburit	  att	  man	  inte	  

reflekterat	  över	  att	  det	  kan	  finnas	  andra	  hinder	  för	  kvinnorna	  än	  teologin.	  

Till	  sist	  kan	  det	  konstateras	  att	  utifrån	  enkäten	  verkar	  inte	  teologin	  vara	  det	  stora	  dilemmat	  i	  frågor	  

om	  jämställdhet.	  Däremot	  finns	  ett	  behov	  att	  ta	  upp	  samtalet	  teologiskt	  om	  pingströrelsens	  syn	  på	  

kvinnor	  som	  föreståndare.	  	  

6.	  Slutsats	  

6.1	  Finns	  det	  informella	  och	  formella	  hinder	  för	  kvinnor	  

Vi	  har	  i	  vårt	  arbete	  identifierat	  informella	  hinder	  för	  kvinnor	  i	  pingströrelsen.	  Hinder	  som	  

pingströrelsen	  har	  gemensamt	  med	  övriga	  samhället.	  	  I	  en	  jämförelse	  med	  Sveriges	  Riksdag	  som	  idag	  

har	  45	  %	  av	  platserna	  besatta	  av	  kvinnor	  och	  flera	  kvinnor	  på	  ministerposter,	  så	  ligger	  pingströrelsen	  

ett	  stort	  steg	  efter.	  Kanske	  beror	  det	  på	  den	  omvända	  resan	  pingst	  gjorde	  i	  tidigt	  20-‐tal	  där	  kvinnorna	  

hölls	  tillbaka	  med	  stöd	  av	  teologin	  i	  rörelsen	  samtidigt	  som	  man	  i	  samhället	  fick	  igenom	  rösträtt	  för	  

kvinnor.	  Man	  kan	  tycka	  att	  mänskliga	  rättigheter	  borde	  vara	  en	  självklarhet	  för	  en	  rörelse	  vars	  kärna	  

är	  att	  Kristus	  dog	  för	  alla	  människor.	  Men	  pingströrelsen	  av	  idag	  brottas	  uppenbart	  med	  samma	  

norm	  som	  samhället	  i	  övrigt,	  något	  som	  bekräftas	  av	  alla	  delar	  av	  kartläggningen	  av	  Pingst.	  De	  

informella	  hindren	  för	  kvinnor	  består	  i	  normer,	  genuskontrakt,	  genusmärkning	  och	  fördelningen	  av	  

makt	  som	  styrs	  av	  de	  tidigare	  nämnda.	  Det	  är	  inte	  så	  att	  männen	  enbart	  kan	  skyllas	  för	  detta	  utan	  

både	  kvinnor	  och	  män	  är	  delaktiga	  i	  skapandet	  av	  normer	  etc.	  Därmed	  behöver	  också	  alla	  aktivt	  delta	  

för	  en	  förändring.	  Varje	  ledning	  i	  de	  olika	  Pingstorganisationerna,	  nationellt,	  regionalt	  och	  lokalt	  

behöver	  ta	  ansvar	  för	  att	  den	  förändringen	  sker	  om	  man	  önskar	  en	  pingströrelse	  som	  tar	  tillvara	  alla	  

resurser.	  I	  detta	  blir	  det	  tydligt	  att	  frågan	  om	  jämställdhet	  inte	  är	  ett	  kvinnoproblem	  däremot	  är	  det	  

ett	  problem	  för	  kvinnor	  främst.	  Det	  beror	  på	  att	  kvinnor	  är	  de	  som	  står	  utanför	  normen	  och	  därmed	  

också	  i	  betydligt	  högre	  grad	  upplever	  effekterna	  av	  det	  som	  inte	  är	  jämställt.	  
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Några	  formella	  hinder	  har	  inte	  identifierats	  det	  finns	  inga	  stadgar,	  beslut	  eller	  offentliga	  

gemensamma	  uttryck	  av	  formell	  art	  som	  idag	  förhindrar	  kvinnor	  att	  leda,	  att	  utvecklas	  och	  att	  

komma	  till	  sin	  fulla	  rätt.	  Vi	  har	  dock	  inte	  sökt	  i	  varje	  enskild	  församling	  efter	  formella	  hinder	  och	  det	  

kanske	  är	  ett	  arbete	  som	  kan	  göras	  vid	  ett	  annat	  tillfälle.	  	  

6.2	  Jämställdhet	  är	  det	  viktigt	  för	  tillväxten?	  

Är	  vi	  trovärdiga	  evangeliets	  förkunnare	  utan	  jämställdhet?	  	  Charles	  Taylor	  (Taylor, 2007)	  menar	  i	  sin	  

bok	  att	  äkthet	  och	  trovärdighet	  är	  viktiga	  ingredienser	  i	  västvärldens	  sekulariserade	  samhälle.	  Han	  

menar	  att	  människor	  som	  söker	  sig	  till	  kyrkan	  kan	  mycket	  väl	  tänkas	  välja	  bort	  just	  den	  kyrka	  som	  

inte	  visar	  på	  tolerans	  och	  äkthet,	  i	  jämställdhetsfrågan	  till	  exempel.	  Nu	  kanske	  inte	  pingströrelsen	  ska	  

låta	  sig	  styras	  i	  sina	  teologiska	  uppfattningar	  utifrån	  hur	  folk	  är	  i	  vår	  tid.	  Men	  när	  det	  kommer	  till	  

jämställdhet	  så	  säger	  Pingst	  Pastor	  att	  man	  både	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  och	  att	  teologin	  inte	  hindrar.	  

Då	  är	  det	  viktigt	  att	  vårt	  agerande	  överensstämmer	  med	  vad	  vi	  uppenbarligen	  säger,	  tycker	  och	  tror.	  

Resultatet	  av	  kartläggningens	  alla	  delar	  visar	  på	  att	  pingströrelsen	  idag	  inte	  lever	  upp	  till	  detta.	  

	  I	  boken	  Genusmedvetet	  ledarskap (Andersson , Amundsdotter, Svensson, & Franzén, 2012)	  finns	  det	  

starka	  kopplingar	  mellan	  genus	  och	  lönsamhet	  både	  i	  de	  projekt	  man	  arbetat	  i	  och	  i	  de	  olika	  

företagen.	  	  I	  djupintervjuerna	  i	  kartläggningen	  är	  kvinnorna	  övertygade	  om	  att	  jämställdhet	  har	  

bäring	  på	  tillväxten	  och	  majoriteten	  i	  enkäten	  till	  Pingst	  Pastor	  instämmer.	  Ingen	  som	  använder	  

hälften	  av	  sina	  resurser	  kan	  väl	  förvänta	  sig	  ett	  bättre	  resultat	  av	  det,	  än	  om	  man	  använt	  alla	  resurser	  

sa	  en	  av	  de	  intervjuade	  kvinnorna.	  

Tyvärr	  har	  den	  här	  delen	  av	  frågeställningen	  varit	  svår	  att	  hitta	  forskning	  på	  vad	  gäller	  

församlingstillväxt.	  Vi	  har	  även	  sökt	  efter	  forskning	  internationellt.	  Jämställdhet	  och	  tillväxt	  är	  en	  

högaktuell	  fråga	  i	  företagsvärlden	  såväl	  som	  på	  den	  politiska	  agendan.	  Tillväxtverket	  menar	  att	  

Sverige	  skulle	  öka	  sitt	  BNP	  med	  21	  %	  om	  Sverige	  använde	  och	  tog	  tillvara	  alla	  människor	  lika	  mycket.	  

Gäller	  det	  all	  verksamhet	  i	  ett	  land	  utom	  församlingsverksamhet?	  ett	  sådant	  påstående	  verkar	  

inkonsekvent.	  Denna	  fråga	  skulle	  vara	  intressant	  att	  få	  se	  mer	  evidensbaserad	  forskning	  på.	  Kanske	  

framförallt	  i	  de	  framväxande	  nya	  församlingarna	  som	  har	  gifta	  par	  som	  båda	  är	  pastorer.	  Ett	  annat	  

uppslag	  skulle	  kunna	  vara	  att	  följa	  en	  församling	  som	  tar	  sig	  an	  att	  förändra	  utifrån	  boken	  

Genusmedvetet	  ledarskaps	  som	  förändringsmodell.	  	  

6.3	  Förslag	  till	  åtgärder	  

Förslag	  till	  tre	  åtgärder	  för	  att	  arbeta	  med	  de	  informella	  hinder	  som	  finns	  i	  pingströrelsen	  vad	  gäller	  

norm,	  genuskontrakt	  och	  makt.	  
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1	  Kunskapsspridning	  

Det	  är	  avgörande	  att	  sprida	  kunskapen	  om	  hur	  norm	  fungerar	  och	  hur	  man	  kan	  arbeta	  och	  leda	  

normkritiskt.	  Spridning	  bör	  göras	  genom	  enklare	  material,	  seminarier	  och	  utbildningar.	  Det	  finns	  

behov	  av	  ren	  kunskapsöverföring	  men	  också	  att	  medvetandegöra	  om	  hur	  norm	  och	  

kulturproblematik	  fungerar.	  Detta	  som	  i	  dagsläget	  diskriminerar	  inte	  bara	  kvinnor	  utan	  också	  

utlandsfödda	  och	  andra	  som	  inte	  är	  inkluderade	  i	  normen.	  Den	  första	  målgruppen	  för	  en	  sådan	  

kunskapsspridning	  bör	  vara	  ledare	  och	  ledning	  nationellt,	  regionalt	  och	  lokalt.	  	  

2.	  Handledning	  och	  Nätverk	  

Erbjuda	  stöd	  till	  ledningar	  nationellt,	  regionalt	  och	  lokalt	  som	  önskar	  arbeta	  aktivt	  med	  frågorna.	  

Parallellt	  erbjuda	  kvinnor	  handledning	  och	  nätverk	  för	  att	  dels	  kunna	  sprida	  kunskap	  så	  att	  man	  

förstår	  och	  får	  verktyg	  till	  att	  hantera	  sin	  situation.	  Detta	  kan	  mycket	  väl	  till	  viss	  del	  ske	  i	  samverkan	  

med	  andra	  samfund.	  

3.	  Förankra	  Teologin	  

Verka	  för	  att	  Pingst	  som	  rörelse	  än	  en	  gång	  sätter	  ned	  foten	  i	  fråga	  om	  kvinnors	  möjlighet	  att	  tjäna	  

Gud	  som	  ledare,	  pastorer	  och	  föreståndare.	  Samtidigt	  också	  lyfta	  frågorna	  om	  norm,	  genuskontrakt	  

och	  makt.	  	  
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Appendix	  1	  

Enkät	  till	  Pingst	  Pastor	  

Hej	  

Hoppas	  du	  njuter	  av	  vårsolen	  många	  olika	  saker	  är	  på	  agendan	  för	  Pingst	  Ung	  önskar	  undersöka	  om	  

det	  finns	  en	  koppling	  och	  hur	  den	  i	  så	  fall	  ser	  ut	  mellan	  jämställdhet	  och	  tillväxt	  i	  Pingströrelsen	  

Samt	  kartlägga	  hur	  jämställt	  det	  är	  i	  pingströrelsen	  och	  identifiera	  möjliga	  informella	  hinder	  för	  

främst	  unga	  kvinnor	  i	  Pingst.	  Hur	  ser	  deras	  möjligheter	  ut	  att	  få	  bidra	  till	  utveckling	  och	  

församlingstillväxt	  genom	  sina	  gåvor	  och	  sitt	  ledarskap.	  

Enkäten	  genomförs	  och	  bearbetas	  av	  extern	  utvärderare,	  vi	  får	  färdiga	  anonyma	  sammanställda	  svar.	  

Det	  vill	  säga	  ingen	  kan	  koppla	  ett	  specifikt	  svar	  till	  en	  specifik	  person.	  Dina	  svar	  är	  anonyma.	  

Har	  du	  frågor	  angående	  enkäten	  hör	  av	  dig	  till	  info@pingstung.se	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  Professionell	  	  

	  

Bakgrundsfrågor:	  

! Man	  

! Kvinna	  

Vilken	  typ	  av	  tjänst	  har	  du	  i	  din	  församling	  

! Föreståndare	  

Pastor	  eller	  anställd	  ledare	  inom	  följande	  områden	  

! Diakoni/socialt	  	  

! Ungdom	  	  

! Barn	  	  

! Musik	  	  

! Administration	  	  

! Övrigt	  

Antal	  Medlemmar:___________	  



	  60	  

! Storlek	  på	  din	  stad/ort	  

! Innerstad	  Storstad	  

! Förort/stadsdel	  i	  större	  stad	  

! Stad	  

! Småstad	  

! Landsbygd	  

! Annat_________________	  

Ålder	  

! 0-‐20	  

! 21-‐30	  

! 31-‐40	  

! 41-‐50	  

! 51-‐60	  

! 61-‐70	  

! 70+	  

	  

1. Vad	  är	  jämställdhet	  för	  dig?	  

Svarsalternativ:	  

Män	  och	  kvinnor	  är	  ämnade	  att	  göra	  olika	  saker	  

Män	  och	  kvinnor	  ska	  i	  ett	  jämställt	  perspektiv	  göra	  samma	  saker	  

Män	  och	  kvinnor	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  göra	  samma	  saker	  

Män	  och	  kvinnor	  ska	  ha	  samma	  möjlighet	  att	  utveckla	  sina	  gåvor	  

Möjlighet	  att	  skriva	  fritt:	  

	  

2. Jag	  tycker	  att	  jämställdhet	  är	  viktigt	  	  

Skalfråga	  1-‐5	  Instämmer	  inte	  alls	  –	  Instämmer	  helt	  

3. Jag	  upplever	  att	  jämställdhet	  är	  en	  fråga	  som	  inte	  diskuteras	  

Skalfråga	  1-‐5	  Instämmer	  inte	  alls	  –	  Instämmer	  helt	  

4. Hur	  ser	  jämställdheten	  ut	  i	  Pingst	  enligt	  dig.	  

! Har	  inte	  reflekterat	  över	  det	  

! Jämställdheten	  är	  helt	  ok.	  Inget	  jag	  upplever	  att	  vi	  behöver	  jobba	  med.	  

! Det	  är	  inte	  jämställt,	  Inget	  jag	  upplever	  att	  vi	  behöver	  jobba	  med	  

! Det	  är	  inte	  jämställt,	  detta	  upplever	  jag	  att	  vi	  behöver	  jobba	  med	  
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5. Jämställdhet	  är	  en	  viktig	  fråga	  i	  församlingens	  arbete	  för	  tillväxt	  

Skalfråga:	  Instämmer	  inte	  –	  Instämmer	  helt	  

6. Hur	  upplever	  du	  att	  du	  blir	  bemött	  av	  dina	  pastorskollegor:	  

! Jag	  blir	  hörd	  och	  tagen	  på	  allvar	  

! Ibland	  upplever	  jag	  mig	  ignorerad	  eller	  inte	  tagen	  på	  allvar	  

7.	  Hur	  ser	  du	  rent	  teologiskt	  på	  kvinnor	  som	  :	  

Föreståndare	  

! Nej	  det	  är	  inte	  förenligt	  med	  min	  teologiska	  uppfattning	  

! Nej	  tveksam	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  tveksam	  men	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  på	  grund	  av	  min	  teologiska	  uppfattning	  

Pastor	  

! Nej	  det	  är	  inte	  förenligt	  med	  min	  teologiska	  uppfattning	  

! Nej	  tveksam	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  tveksam	  men	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  på	  grund	  av	  min	  teologiska	  uppfattning	  

Församlingsledare/äldste	  

! Nej	  det	  är	  inte	  förenligt	  med	  min	  teologiska	  uppfattning	  

! Nej	  tveksam	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  tveksam	  men	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  på	  grund	  av	  min	  teologiska	  uppfattning	  

	  

Övriga	  Medarbetare	  

! Nej	  det	  är	  inte	  förenligt	  med	  min	  teologiska	  uppfattning	  

! Nej	  tveksam	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  tveksam	  men	  jag	  är	  inte	  färdig	  med	  frågan	  

! Ja	  på	  grund	  av	  min	  teologiska	  uppfattning	  

Riktade	  frågor	  till	  gruppen	  övriga	  anställda	  

7. Hur	  upplever	  du	  att	  du	  blir	  bemött	  av	  din	  föreståndare:	  
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! Jag	  blir	  hörd	  och	  tagen	  på	  allvar	  

! Ibland	  upplever	  jag	  mig	  ignorerad	  eller	  bortskojad	  

! Jag	  får	  utrymme	  att	  utveckla	  mina	  gåvor	  

	  

8. 	  Jag	  förstår	  tydligt	  vad	  som	  förväntas	  av	  mig	  i	  min	  tjänst	  

Skalfråga:	  1-‐5	  Instämmer	  inte	  alls	  –	  Instämmer	  helt	  

	  

9. Uppgifterna	  jag	  har	  i	  min	  församling	  stämmer	  väl	  överens	  med	  mina	  gåvor	  och	  förmågor	  

	  

Får	  kvinnor	  och	  män	  samma	  förutsättningar	  för	  att	  utföra	  sin	  tjänst	  och	  utvecklas	  i	  den,	  i	  er	  

församling.	  

Skalfråga:	  1-‐5	  Instämmer	  inte	  alls	  –	  Instämmer	  	  

	  

Riktade	  frågor	  till	  kvinnor:	  

10. Har	  du	  utsatts	  för	  sexuella	  trakasserier?	  

(Såsom	  att	  någon	  rört	  vid	  dig	  på	  ett	  otillbörligt	  sätt,	  skämtat	  med	  sexuell	  underton	  

eller	  dylikt.)	  

	  

11. Har	  du	  kvinnliga	  förebilder?	  

! Ja	  

! Nej	  

12. För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  kvinnor	  som	  förebilder	  

Skalfråga:	  1-‐5	  Instämmer	  inte	  alls	  –	  Instämmer	  	  

	  

Vill	  du	  fördjupa	  något	  av	  dina	  svar	  eller	  tillägga	  något?	  

Fritt	  svar	  

Önskar	  du	  bli	  kontaktad	  av	  någon	  med	  anledning	  av	  enkäten.	  Lämna	  kontaktuppgifter	  här:	  

Tack	  för	  att	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  svara!	  

	  

	  


