
 

 

Kvinnors karriärväg till chef i 

Svenska kyrkan 
   

Författare: Regina Piscator 

Institutionen för pedagogik och didaktik/Department of education 

Examensarbete 30 hp /Degree 30 HE credits 

Examensämne pedagogik/Subject pedagogy 

Masterprogram i karriärutveckling och vägledning (120 hp) 

/Master´s Programme in Career Development and Career 

Counselling (120 credits) 

Vårterminen 2017//Spring term 2017 

Handledare/Supervisor: Ali Osman 

Examinator: Katarina Sipos 

English title: The Career of Women to Executive in the Church of 

Sweden. 



 

 

Kvinnors karriärväg till chef i 

Svenska kyrkan 

 

 

Författare: Regina Piscator 

Sammanfattning  

Studiens syfte var att belysa kvinnliga chefers karriärväg till chef inom organisationen Svenska 

kyrkan. Studien utformades genom kvalitativa intervjuer med nio kvinnor i chefsfunktion. Sju hade 

chefsfunktionen kyrkoherde, d v s en präst som arbetar som högsta chef i en församling/pastorat. Två 

arbetade som kanslichefer. Frågeställningen handlade om möjligheter i chefsarbetet och hinder längs 

med karriärvägen. Hur såg kvinnorna på sin karriärväg till chef?  

Teoretiska perspektiv i studien var främst chefskap och genusteori.  

Några teman framträdde: tillit till den egna kompetensen, bemyndigande, utveckling av 

organisationens arbete, överblick och ansvar, utmaning och lärande samt att ha vågat karriärklivet kan 

leda vidare på karriärvägen. Resultatet visade bl a att när en person blir uppmuntrad att söka en 

chefstjänst blir drivkraften att göra så starkare. Kvinnorna såg möjligheter i att ’vara ett vi’ med 

medarbetarna. Vidare framkom att ett bra självförtroende behövs som kvinna och chef i en 

organisation där normen varit manliga chefer. Studien kan bidra med perspektiv till organisationers 

arbete med mångfald och jämnare könsfördelning när det gäller chefsfunktioner. Studiens 

vetenskapliga och pedagogiska ambition är att utveckla och förmedla kunskap om hinder och 

möjligheter i kvinnors karriärväg till chef.  
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Abstract 

The purpose of this work has been to illustrate the career of executive women working in the 

organization Church of Sweden. Nine female directors where interviewed by using qualitative method. 

Seven were vicars working as head director or managing director. Two worked as administrative 

directors. The issue was about possibilities in the work and obstacles along the journey to the position. 

How did the women view their career to executive? 

The theoretical perspective in this work was leadership and gender theory. 

Some themes appeared: to trust your own competence, empowerment, developing the organizational 

work, to review and responsibility, challenge and learning and to have dared the career step may 

continue the career. The result showed that a person who is encouraged by others gets a stronger desire 

to apply for an executive position. Also, the female executives saw possibilities in working ‘as a we’, 

together with the coworkers. They had experienced that self confidence is necessary for a woman 

working as a director in an organization where the norm has been male. This work may contribute to 

the aim in organizations to get a diversity and a parity in executive positions. The scientific and 

pedagogical aim of the studie is to develop and deliver knowledge about obstacles and possibilities in 

career advancement to executive.  
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Förord 

 

Ett innerligt tack till er intervjupersoner som bidragit med personliga berättelser om era liv och er 

karriärväg. Tack för förtroendet, för er entusiasm att bidra, för djupa kunskaper och för er tid. Tack för 

delandet! Vidare vill jag framföra ett varmt tack till Ann Kjellberg och Ali Osman för hjälpsam 

handledning. Utan Alis handledning hade jag inte kommit vidare i mitt skrivande efter en lång 

pausperiod då eget chefsarbete och unga barn tagit sin tid. 

Tack också till min underbara familj; Peter, Johanna, Thea och Gabriel. Tack för support och 

inspiration. 

I uppsatsen som följer har jag fått glädjen att kombinera mitt intresse för karriärvägsfrågor med 

intresset för chef- och ledarskapsfrågor. Det har varit spännande att göra studien inom den 

organisation där jag själv är verksam, Svenska kyrkan. Under tiden som uppsatsarbetet har pågått har 

jag själv gått ett steg vidare på min karriärväg, från församlingspräst till kyrkoherde och chef. 

Vardagen innebär ett återkommande prioriterande och pusslande för att få ihop livet. De många olika 

vardagsbestyren gör både karriär och tillvaro spännande. 

Jag hoppas att mitt arbete ska kunna vara till glädje för både kvinnor och män som är intresserade av 

karriärvägar och chefskap. Det finns fortfarande mycket att göra, både i samhället och i organisationer, 

för att underlätta för kvinnor att göra karriär och samtidigt ha balans i livet. 

 

Regina Piscator, Hammarö 2017. 
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Bakgrund 

 

De omfattande områdena karriärutveckling och chefskap har intresserat mig under många år. År 2012 

genomförde jag intervjuer med nio kvinnor som är chefer i Svenska kyrkan och dessa utgör empirin 

till denna uppsats. Med socialkonstruktionistisk förförståelse, en fenomenologisk metodologisk ansats 

samt teori om chefskap och genus tar jag mig an tolkning och analys av mitt intervjumaterial. Min 

pedagogiska ambition i föreliggande arbete är att utveckla och presentera kunskap om kvinnors 

karriärväg till chef inom ett område där män i sekler har haft exklusiv tillgång till tjänster och 

avancemang. Jag vill bidra vetenskapligt genom utvunnet resultat och dragna slutsatser utifrån en 

kvalitativ studie av upplevda hinder och möjligheter längs med karriärvägen till chef.   

Val av problemområde 
Med arbetslivsfarenhet från privat, kommunal, statlig och ideell sektor har jag genom åren utvecklat 

ett intresse för både karriär- och genusfrågor. Som utbildad studie- och yrkesvägledare och präst, med 

funktionen kyrkoherde, har jag kommit i kontakt med många olika människor och fått inblick i livsval 

och i karriärvägar. Min erfarenhet är att livsval och karriärväg ofta hänger nära samman. Min första 

egna chefserfarenhet erhöll jag som platsansvarig för ett resebolag, på en liten grekisk turistort, i 

början av 1990-talet. Därefter har jag arbetat som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskola och på 

arbetsförmedling. År 2007 blev jag präst och började arbeta i Svenska kyrkan. Under min 

utbildningstid i Stockholm och Uppsala var fler än hälften av de blivande prästerna kvinnor. På 

ledningsnivå i Svenska kyrkan var könsfördelningen en bit in på 2000-talet motsatt den på 

utbildningsinstitutionerna. År 2013 började jag arbeta som kyrkoherde, d v s chef i en församling. I 

den medeltida kyrkan som jag ansvarar för finns en namntavla som berättar vilka som tjänstgjort som 

kyrkoherdar på denna plats. Mitt namn är det första kvinnonamnet på historiktavlan. 

I denna studie är några kvinnor som är chefer i Svenska kyrkan i fokus. Kvinnor som präster och som 

chefer är en relativt ny företeelse inom kyrkan, historiskt sett. Svenska kyrkan är en organisation som 

bärs av tradition och strukturer som till delar är hierarkiska, skriver Boel Hössjer Sundman. Kyrkan 

har funnits i snart 2000 år och till Sverige kom den kristna missionen främst med benediktinermunken 

Ansgar år 829. Det tog 300 år innan Sverige uppfattades som ett kristet land.
1
 Under medeltiden var 

klostren en plats för kvinnors bildning och utbildning. I och med reformationsrörelserna på 1500-talet 

försvagades den starka kvinnoroll som funnits i klostren. Efter reformationen fick kvinnor ökad 

möjlighet att verka i samhället, men i de nybildade kyrkogemenskaperna minskade möjligheten. Under 

                                                      
1 Boel Hössjer Sundman, red. Levande arv. (Stockholm: Verbum, 2007). S 21 f.. 
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1800-talets mitt diskuterades kvinnans tillträde till högre utbildning och på 1900-talet blev 

diskussionsämnena kvinnans rösträtt, hennes offentliga roll, samt hennes möjlighet att verka som 

företrädare för kyrkan. Riksdagen beslutade 1945 att alla statliga ämbeten och tjänster skulle vara 

öppna för män och kvinnor i lika mån med undantaget för prästämbetet. 1958 togs beslutet att kvinnor 

skulle kunna bli präster och 1960 kom de tre första kvinnorna i tjänst.
2
 Svenska kyrkan har haft 

kvinnor som präster i snart 60 år.
3
 Idag är hälften av prästerna kvinnor. Bland församlingarnas och 

pastoratens högsta chefer, präster som arbetar som kyrkoherdar, är kvinnorna färre. 2010 var 27 % av 

kyrkoherdarna kvinnor vilket innebär 250 stycken av totalt 900.
4
 Fördelningen kvinnor och män som 

kyrkoherdar ser olika ut i landet. De senaste åren har sammanslagningar till allt större enheter börjat 

ske inom Svenska kyrkan. I de stora pastoraten med många anställda är fler män än kvinnor chefer. 

Per Hansson skriver att strukturen i en organisation kan vara sådan att män ges möjligheter på 

kvinnors bekostnad. Organisationer påminner om samhällskulturen i stort och har inte sällan en 

mansdominerad kultur. I en mansdominerad kultur rekryteras kvinnor mer sällan till ledande 

befattningar och de som är chefer kan möta andra villkor än män i sitt ledarskap.
5
  

Starka strukturer är svåra att bryta för enskilda kvinnor och män, skriver Kerstin Rosenberg. 

Rosenberg har studerat varför få kvinnor får chefstjänster och varför få kvinnor söker till chefstjänst i 

en hierarkisk organisation där normen är manligt chefskap. Det är inte enkelt att gå in i en organisation 

där rådande strukturer bygger på gamla föreställningar och ideal. Det krävs vilja och mod för att söka 

en chefstjänst när strukturerna inte stödjer processen.
 6
 

Förförståelse  
Till min teoretiska förförståelse hör att vår identitet hänger samman med relationen till andra. Vivien 

Burr skriver att det inte finns någon objektiv verklighet och att det sätt vi förstår världen på är 

beroende av de människor vi möter och de vi har träffat tidigare i livet. När människor talar med 

varandra och interagerar så konstruerar de världen. Med detta socialkonstruktionistiska synsätt är även 

kunskap något som människor gör tillsammans.
7
 David J Nightingale och John Cromby skriver att 

social reproduktion och förändring av meningsstukturer, konventioner och traditioner utgör stor del 

                                                      
2 Boel Hössjer Sundman, red. Du ska bli präst. Livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut. (Stockholm: 

Verbum, 2008). S 8 f. 

3 På 1990-talet fanns ännu stift inom Svenska kyrkan där präster som var kvinnor inte välkomnades. 

4 Karin Warne, Tidningen Vision (2010, 12 april). http://tidningenvision.se/artikel/tung-manlig-dominans-

bland-kyrkans-chefer-53120 . Här talas om 25 % kvinnor som kyrkoherdar. I en artikel i Kyrkans 

Tidning nr 39, 27 september 2012, berättas att andelen kvinnor som kyrkoherdar har ökat från 15 % till 

27 % på tio år. Ökningen är ojämn över landets geografiska delar. 

5 Per Hansson, Svenska kyrkans organisationskultur. (Stockholm: Verbum, 2001). S 57 f. 

6 Kerstin Rosenberg, Hinder i hierarkin. Om kvinnors möjligheter att få högre chefstjänster inom 

Landstinget i Värmland. (Karlstads universitet: Arbetsrapport Mars 2001:9). 

7 Vivien Burr, An Introduction to Social Constructionism. (London: Routledge, 2002). S 6 f. 

http://tidningenvision.se/artikel/tung-manlig-dominans-bland-kyrkans-chefer-53120
http://tidningenvision.se/artikel/tung-manlig-dominans-bland-kyrkans-chefer-53120
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våra relationer och oss själva.
 
Kunskap är utifrån detta synsätt något som växer fram som en produkt 

av aktivitet och syfte.
8
 Med de nämnda författarnas socialkonstruktionistiska perspektiv instämmer jag 

i att de människor vi upptäcker oss vara är till stor del en produkt av sociala processer. Min 

värdegrund är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som slår fast att alla människor är födda 

fria och lika i värde och rättigheter.
9
 Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att påverka sin 

livssituation.
10

 När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett 

dynamiskt och hållbart samhälle. Jag anser att såväl unga som äldre, kvinnor som män, behövs och 

bidrar kompetensmässigt i både samhällsliv och arbetsliv. Karriärutveckling och karriärväg ser jag 

som personlig och relationell. En person har sin egen karriärväg men den hänger samman med hennes 

kontext; relationerna, strukturerna och organisationerna. 

Min förförståelse har jag till delar hämtat från tidigare studier och arbeten. Under min utbildning till 

studie- och yrkesvägledare i slutet på 1990-talet studerade jag tillsammans med en kurskamrat hur 

några unga människor med funktionshinder valde utbildningsväg och livsriktning. I studien riktades 

intresset mot hur egna och andras attityder kan påverka vägval.
11

 Några år senare, under min 

utbildning till präst, intervjuade jag några unga vuxna angående behovet av livsvägledning. I mitt 

arbete kom jag fram till att organisationen Svenska kyrkan kan stödja unga med vägledning gällande 

relationer och sysselsättning.
12

  

Till min förförståelse hör även att många kvinnor utvecklar gedigen kompetens genom formell 

examen, arbetslivets erfarenheter och genom familjelivets ledarroll. Ändå finns fördomar och 

strukturer som kan hindra kvinnors karriärutveckling. Wahl, Holgersson, Höök och Linghag skriver att 

det inom organisationer förekommer manliga hierarkier där kvinnor inte synliggörs eller där de inte får 

stöd i sin vidareutveckling.
13

 I Hanna Dunérs intervju med Gunnel Duveblad i SvD Näringsliv (18 

mars 2012) säger Duveblad att många kvinnor är fast i gamla strukturer. Trots att flickor ofta har 

högre betyg än pojkar, och därmed goda utbildnings- och karriärmöjligheter, upplever de som vuxna 

att de måste kompromissa för mycket i familjelivet och avstår därför karriärutveckling. Enligt 

Duveblad behöver arbetsgivare erbjuda kvinnor flexibilitet under barnaåren.
14

 

                                                      
8 David J Nightingale & John Cromby (red), Socialkonstruktionistisk psykologi. Lund: Studentlitteratur, 

2001). S 21 f. 

9 Regeringens webbplats www.humanrights.gov.se  

10 Se fliken Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter på www.sweden.gov.se  

11 Åsa Bengtsson & Regina Piscator, Unika och en samhällsresurs. Faktorer som påverkar unga 

funktionshindrades val av sysselsättning – en rapport om fem högskolestuderande. (Stockholm: 

Lärarhögskolan, 1999). 

12 Regina Piscator, ”Kallad till vad?” – Om livsvägledning för unga vuxna. (Stockholm: Teologiska 

Högskolan, 2003). 

13 Wahl A, Holgersson C, Höök P & Linghag S, Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. (Lund: 

Studentlitteratur, 2001). S 98 f. 

14 Hanna Dunér, Intervju med Gunnel Duveblad i SvD Näringsliv (2012,18 mars).  

http://www.humanrights.gov.se/
http://www.sweden.gov.se/
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Gunilla Ahrén och Christina Zaar skrev på 1990-talet om vikten av stöd i arbetslivet och hemma.
15

 De 

uttalade sig om ett samhälle ovant vid kvinnliga chefer. En hel del har hänt sedan dess. Fler kvinnor 

har idag ledande positioner men ännu finns personer och maktstrukturer som hotas av att kvinnor 

avancerar. Ännu finns kvinnor som inte vågar karriärsteg till chef beroende på höga krav på sig själva 

som medarbetare och medmänniska.  

Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att belysa kvinnors karriärväg till chef i en organisation där män 

traditionellt haft tillgången till tjänster och karriärvägar. Med studiens resultat bidrar jag med kunskap 

om hinder i karriärvägen till chef och kunskap om möjligheter som kan finnas för den som är i 

chefsfunktion. Det finns sedan tidigare en hel del forskning om kvinnor och chefskap samt 

karriärvägar. Denna studie kompletterar vetenskapligt andra studier med kunskap om hur kvinnor kan 

se på sin karriärväg till chef i en organisation där normen varit manliga chefer. 

Forskningsfrågor 

Mina valda forskningsfrågor för studien handlar om både hinder och möjligheter: 

Hur ser kvinnorna på sin karriärväg till chef? 

Vilka hinder har kvinnorna mött under sin karriärväg till chef? 

Vilka möjligheter ser kvinnorna i chefsarbetet?  

Avgränsningar 
När denna studie äger rum år 2012 finns 900 kyrkoherdar i Svenska kyrkan och av dessa är 250 

kvinnor.
16

 Vidare finns ett för mig okänt antal kvinnor som arbetar som kanslichefer och chefer inom 

fastighet och kyrkogård. Geografiska hinder tillsammans med en tidsaspekt gör att det inte har varit 

möjligt för mig att intervjua mer än ett fåtal av dessa chefer. Nio kvinnor i chefsposition har deltagit i 

studien och intervjuats om sin karriärväg till chef och vad som driver dem i chefskapet. Cheferna i 

undersökningen har olika utbildningsbakgrund. Sju är akademiskt utbildade teologer och präster som 

efter ett antal år i tjänst vidareutbildat sig och sökt arbete som chef, d v s kyrkoherde. Två personer är 

kanslichefer, akademiker, med omfattande ekonomiskt och administrativt ansvar. 
17

  

                                                      
15 Gunilla Ahrén & Christina Zaar, Kvinnligt ledarskap. Tio år med Ruter Dam. (Stockholm: Ekerlids förlag, 

1997). Ruter Dam är en stiftelse som jobbar för att få in fler kvinnor som chefer i näringslivet. 

16 Matrikel 2011, Svenska kyrkan. (Stockholm: Verbum AB, 2011). 

17 Alla cheferna var i aktiv tjänst vid intervjutillfället. 
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Metodologi 
Min förförståelse och kunskapssyn som grundar sig i social konstruktionism leder mig mot en 

fenomenologisk undersökningsmetod. Pia Langemar skriver att utifrån den sociala konstruktionismen 

studeras konstruktionerna samt hur de påverkas av andra sociala verkligheter.
18

 Edmund Husserl 

skriver att den analytiska fenomenologin behandlar uttryckliga föreställningar.
19

 Fenomenologin som 

metod vill förstå relationen mellan subjekt och värld.
20

 John W Creswell skriver att en fenomenologisk 

studie riktar in sig mot att tolka och förstå den mänskliga erfarenheten och dess väsen, så som detta 

beskrivs av deltagarna i en studie. Den fenomenologiska ansatsen att förstå levda erfarenheter hos 

andra kan sägas vara både en filosofi och en metod.
21

  

Begrepp 
Under rubrikerna som följer presenterar jag flera synsätt på begreppen chefskap och ledarskap, 

kompetens samt kall eller kallelse. Begreppen chef och ledare kan ses som snarlika, men beroende på 

position och relation skiljer de sig åt. Ordet kompetens är innehållsrikt och definitionerna kan variera 

utifrån sammanhang och perspektiv. Kall och kallelse kan handla om handling och riktning i både 

sekulära och kyrkliga sammanhang. 

 

Chefskap - ledarskap 

Andrew J DuBrin skriver att i stora drag handlar ledarskap om de interpersonella aspekterna av 

chefsarbete. I chefsarbetet ingår ledarskap samt att planera, organisera och kontrollera. Chefens arbete 

omfattar både mellanmänskliga relationer och kvalificerad administration.
22

 Mats Alvesson skriver att 

ledarskapsutövande handlar om kommunikation och handlingar där någon form av inflytande utövas. 

Ledarskap är uttryck för en relation och något ömsesidigt. Ledarskap kan definieras som en förmåga 

att få människor att något så när frivilligt och med viss entusiasm följa ens väg och anvisningar. 

Frivilligheten särskiljer ledarskap från chefskap. En ledarskapsposition uppstår inte automatiskt utifrån 

en formell befattningsstruktur utan medarbetarna är medskapare av de ledarskapsrelationer som 

utvecklas. Ledarskap kan ofta få en vid innebörd och omfatta nästan allt som en chef företar sig. En 

definition utifrån Alvesson är att chefskapet kan få saker och ting utförda av andra genom planering, 

                                                      
18 Pia Langemar, Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en värld öppna sig. Stockholm: Liber, 

2008. S 187 f. 

19 Edmund Husserl, Logiska undersökningar 2. (Stockholm: Thales, 2000). S 13 f. 

20 Edmund Husserl, Fenomenologin och filosofins kris. (Stockholm: Thales, 2002). S 8 f. 

21John W Creswell, Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. (Los 

Angeles: SAGE, 2009). S 13. 

22 Andrew J DuBrin, Principles of Leadership. Seventh International Edition. (Rochester: Rochester 

Institute of Technology. (Sout-Western, Cengage Learning, 2013). S 5 f. 
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organisering, övervakning och kontroll och utan att bekymra sig alltför mycket om vad andra tänker. 

Ledarskap är däremot upptaget av vad folk känner och tänker och hur det kan kopplas till uppgiften 

eller miljön. 
23

 En ledare behöver inte vara chef men ledarskapet i arbetslivet har utgångspunkten i 

relationen arbetsgivare – arbetstagare. Detta är en relation som styrs av lagar och avtalade rättigheter 

och skyldigheter. I chefsyrket ingår sålunda kunskaper som endast i begränsad utsträckning är 

relevanta för annat ledarskap, skriver Tommy Iseskog.
24

 Louise Moqvist skriver att begreppet 

chefskap relateras till styrning och upprätthållande av givna förhållanden. Chef är en formell 

utnämning i en organisation och chefen ska i sin funktion också fungera som ledare. Begreppet ledare 

kan förknippas med delaktighet, förändringsorientering och visioner.
25

 Chefskap i funktion har som 

huvuduppgift att stödja verksamheten så att de tjänster organisationen erbjuder kan genomföras med 

effektivitet och kvalitet, skriver Jan E Persson och Ulrika Westrup.
26

 Chefen behöver fungera som 

representant och föredöme, skriver Birgitta Ahltorp. Medarbetarnas drivkraft är beroende av 

trovärdigheten hos chefen.
27

 Ledarskap handlar om inflytande, grupprocesser och mål, skriver 

Charlotte Holgersson.
28

 Ledarskap innefattar kreativitet och hårt arbete. Ledare utövar makt över andra 

när makt uttrycks som att ha inflytande, att inspirera, att kunna påverka. Ett gott ledarskap handlar om 

att med ansvar hantera den makt man förfogar över, skriver Christine Blomquist och Pia Röding.
29

 

Alvesson skriver att i de flesta fall finns en mångfald av organisations- och samhällsförhållanden som 

starkt inramar ledarskapsrelationer. Det kan vara juridiska, ekonomiska och kulturella begränsningar 

eller möjligheter. Mycket är låst och inrutat och ledarskap måste belysas i förhållande till 

organisationssammanhanget. Samspelet organisation och ledarskap måste beaktas och ofta är 

förhållandet sådant att organisationen bestämmer ledarskapet och inte vice versa.
30

 I den här uppsatsen 

är fokus mer på chefskap än på ledarskap, då chef är en formell befattning i en organisation och de 

kvinnor som jag har intervjuat innehar alla en sådan funktion.  

                                                      
23 Mats Alvesson, Organisation och ledning. Ett något skeptiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2013). 

S 152 f. 

24 Tommy Iseskog, Att kunna vara chef. (Stockholm: Norstedts juridik, 2008). S 7 f. 

25 Louise Moqvist, Ledarskap i vardagsarbetet – en studie av högre chefer i statsförvaltningen. (Linköping: 

Linköpings universitet. Filosofiska fakulteten, 2005). S 17 f. 

26 Jan E Persson & Ulrika Westrup, Gränsöverskridande chefskap. Arbete över organisatoriska gränser i 

människonära tjänsteverksamheter. (Lund: Studentlitteratur, 2014). S 37 f. 

27 Birgitta Ahltorp, Ledarskap ur ett ledningsperspektiv. Teambyggare, innovatörer, nätverkare och 

dirigenter. (Lunds universitet: Institutionen för psykologi, 2003). S 15 f. 

28 Charlotte Holgersson, Rekrytering av företagsledare. En studie i homosocialitet. (Stockholm: 

Ekonomiska Forskningsinstitutet EFI, Handelshögskolan, 2003). 

29 Christine Blomquist & Pia Röding, Ledarskap. Personen, reflektionen, samtalet. (Lund: Studentlitteratur, 

2010). 

30 Alvesson, s 166 f. 
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Kompetens 

En organisation kan utveckla egen kompetens eller knyta till sig önskad kompetens från annat håll.
 

Charlotte Holgersson skriver att kompetens är en tolkningsfråga oavsett om det är formell kompetens 

eller informella kriterier som avses.
31

 Knud Illeris skriver att i vanligt språkbruk innebär kompetens att 

man är i stånd att hantera situationer inom ett bestämt område på ett tillfredsställande sätt. Traditionellt 

har ordet handlat om kunskap, färdigheter och motivation. Det går även att säga att begreppet handlar 

om människors kapaciteter. Illeris skriver att kompetensbegreppets fulla spännvidd omfattar ännu fler 

faktorer som kreativitet, fantasi, kombinationsförmåga, flexibilitet, empati, intuition, kritiskt 

perspektiv och motståndspotential. Det går att tala om kompetens på alla nivåer och i alla möjliga 

kontexter men kompetens har också ett personligt element. Olika personliga profiler ger 

kompetenserna specifika karaktärer i praktiken vilket kan få genomslagskraft i det dagliga arbetet som 

chef eller ledare. Två personer med likartade kvalifikationer inom ett område kan reagera olika och 

uppvisa olika kompetenser i samma situation.
 32

 Det finns olika definitioner på kompetens. Enligt 

Gunnar Aronsson kan kompetens i arbetslivet definieras som kunskap i tillämpning. Kompetens 

bestäms och blir tydlig av de värderingar och perspektiv utifrån vilka en organisations behov tolkas. 

Aronsson skriver att begreppet lyfter fram medarbetare som organisatorisk resurs för att realisera 

operativa och strategiska syften.
 33

 Illeris ger en omfattande definition av kompetens. Han ser 

kompetens som helhetsbetonade kapaciteter som är både förnufts- och känslomässigt förankrade. 

Vidare är kompetens dispositioner och potentialer som är relaterade till möjliga handlingsområden där 

dessa realiseras genom bedömningar, beslut och handlingar i olika situationer.
34

  

Kall och kallelse  

Utifrån min socialkonstruktionistiska förförståelse presenterar jag några perspektiv kall och kallelse. 

Begreppet kall har ett sekulärt innehåll även om det ofta används inom kyrkan, skriver Mats J 

Hansson. I begreppet kall kan inrymmas att yrkesrollen har en standardiserad handlingsrepertoar som 

utförs tillsammans med omsorgsfull lyhördhet och improvisation. Kall handlar om både 

pliktuppfyllelse och engagemang.
35

 Anders Bäckström skriver att det finns en uppfattning bland 

blivande präster om en specifik kallelse i prästämbetet. Denna kallelse legitimeras institutionellt och 

                                                      
31 Holgersson, s 222 f. 

32 Knud Illeris, Kompetens. Vad, varför, hur? (Lund: Studentlitteratur, 2013). S 35 f. 

33 Aronsson, G, Hellgren, J, Isaksson, K, Johansson, G & Sverke M. Arbets- och organisationspsykologi. 

Individ och organisation i samspel. (Stockholm: Natur & Kultur, 2012). S 344 f. 

34 Illeris, s 62. 

35 Gunilla Silferberg (red), Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle. (Stockholm: Ersta Sköndal 

Högskola Förlag, 2012). Mats J Hansson, Yrket som kall – om personliga drivkrafter och professionella 

krav. S 56 f. 
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religiöst hos de blivande prästerna.
36

 Cecilia Nahnfeldt skriver att kallelse är en tolkning av 

livserfarenhet där ett tilltal och ett svar sträcker sig ut som individuellt ansvar i sociala relationer.
 37

 

Kall handlar om att gå in i ett uppdrag som riktar sig utåt mot andra. Min sammanfattande tolkning av 

kall och kallelse är att människan har som uppdrag att göra gott i samhället, mot medmänniskan, 

genom de sammanhang hon ingår i och verkar i.  

Organisationen Svenska kyrkan 
I detta avsnitt gör jag en presentation av Svenska kyrkan historiskt och organisatoriskt. Jag berättar 

också om komplexiteten i den demokratiska och hierarkiska styrnings- och ledningsstrukturen.  

Carl Eber Olivestam, Mimmi Eriksson och Stig Lindholm skriver att vid slutet av 1000-talet fick 

kristendomen fäste i Sverige. Efter reformationen och fram till mitten av 1800-talet fungerade kyrkan 

som en ”svensk luthersk enhetskyrka”. Under slutet av 1800-talet och in på 1900-talet förändrades 

kyrkans makt och status.
38

 Sören Ekström skriver att statskyrkan Svenska kyrkan förknippades med 

offentlig sektor och myndighetsutövande men att kyrkan efter skiljandet från staten år 2000 ses som en 

rikstäckande välfärdsaktör.
39

 Boel Hössjer Sundman skriver att under 1900-talets första decennier var 

en rad statliga tjänster i Sverige stängda för kvinnor.
40

 Svenska kyrkans högsta beslutande instans, 

kyrkomötet, beslutade 1958 att kvinnor skulle få bli behöriga till prästtjänst. Behörigheten innebar inte 

att kvinnor var välkomna överallt inom Svenska kyrkan. Om en biskop inte ville viga kvinnor till 

präster kunde han avstå och om manliga präster inte ville tjänstgöra med kvinnliga präster så kunde de 

avstå. 1960 vigdes de tre första kvinnorna till präster. 1970 var 2 % av Svenska kyrkans präster 

kvinnor och en kvinna blev kyrkoherde för första gången. 1990 var andelen kvinnor som var präster 

20 %. 1997 blev en kvinna biskop. Vid millennieskiftet, när 31 % av prästerna var kvinnor, fastställdes 

att enbart den som är villig att tjänstgöra med andra oavsett kön är behörig som präst i Svenska 

kyrkan.
41

Anneli Öljarstrand skriver att genom århundradena har en religiös förändring skett och 

kyrkans roll i samhället har förändrats. Efter nästan femhundra år som statskyrka har Svenska kyrkan 

                                                      
36 Anders Bäckström, Religion som yrke. En studie av de svenska prästkandidaterna bakgrund och 

rolluppfattning vid 1970-talets slut. (Uppsala: Uppsala universitet, Teologiska institutionen, 1983). S 

148. 

37 Cecilia Nahnfeldt, Kallelse och kön. Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser. (Karlstad: 

Karlstad University Studies, 2006). S 33 f. 

38 Carl Eber Olivestam, Mimmi Eriksson & Stig Lindholm, Från kyrka till wellbeing. Handbok i 

kyrkokunskap. (Lund: Studentlitteratur, 2002). S 9 f. Författarna skriver bl a att de äldsta kristna 

församlingarna växte fram efter Jesus i Palestina, en lydstat till det Romerska riket. Den första 

gemensamma trosbekännelsen togs på 100-talet. 

39 Sören Ekström, Svenska kyrkan historia, identitet, verksamhet och organisation. (Stockholm: Verbum, 

2004). 

40 Boel Hössjer Sundman m fl, Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958. (Stockholm: 

Verbum, 2008). S 127 f. 

41 Hössjer Sundman, s 7 f. 
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blivit en medlemskyrka.
42

 Svenska kyrkans ledningsstruktur rymmer både demokrati och hierarki. Det 

finns tretton stift, kyrkliga geografiska områden, vilka alla har en biskop som har högsta 

tillsynsansvar. En ärkebiskop är utsedd att vara kyrkans främsta företrädare.
43

 Ur en aspekt kan kyrkan 

betraktas som centralstyrd. Den regleras av Lagen om Svenska kyrkan, har en gemensam bekännelse 

och regelverk, ett sammanhållande biskopsämbete, en kyrkostyrelse och en gemensam kyrkohandbok. 

Ur en annan aspekt är kyrkan ett exempel på mångfald då den är spridd över hela landet (även i 

utlandet) och har en mängd kyrkliga traditioner. Det finns flera hundra arbetsgivare inom Svenska 

kyrkan.
44

 Patrik Tibbling skriver att förtroendevalda tar ansvar, beslutar och styr i kyrkans 

demokratiskt uppbyggda organisation. Detta gäller inom alla de tre organisatoriska nivåerna i Svenska 

kyrkan: nationellt, regionalt och lokalt. På nationell nivå beslutar Kyrkomötet om de regler som ska 

gälla inom Svenska kyrkan. På regional nivå finns stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och ett domkapitel 

som tillsammans med biskopen utövar tillsyn över lokala nivån. Den lokala nivån består av pastorat 

och församlingar där ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd är övergripande organ och styrelse.
 45

  

 

 

Nationell nivå: Kyrkomötet 

    

Regional nivå: stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och domkapitel 

 

 

  Lokal nivå: kyrkofullmäktige och kyrkoråd (församlingsråd)  

 

Bild 1: Svenska kyrkans tre organisatoriska nivåer. 

 

Kyrkorådet ansvarar för styrningen i ett pastorat eller en församling. Kyrkorådet har hand om den 

ekonomiska förvaltningen och församlingens egendom. En anställd kyrkoherde ansvarar för att leda 

all verksamhet och är de anställdas högsta chef. Kyrkoherden har ofta medarbetande chefer som 

exempelvis kanslichef, fastighetschef och kyrkogårdschef. I Svenska kyrkan talas om en dubbel 

ansvarslinje, vilket syftar på att det finns en episkopal och en demokratisk ledningsstruktur som 

samverkar. Detta kan innebära ledningsproblem, då det ibland framstår som oklart vem som har 

                                                      
42 Annelie Öljarstrand, Den mångtydiga församlingen. Organisering, roller och relationer i spänningen 

mellan sekularisering och desekularisering. (Östersund: Mittuniversitetet, 2011). S 2 f. 

43 Ekström, s 26 f. 

44 Hansson, s 63 f. 

45 Patrik Tibbling, Att vara ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd. (Stockholm: Verbum, 2005). S 9 f. 
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makten att fatta beslut och att agera. Kyrkoherderollen i Svenska kyrkan är komplex. Förutom lagen 

om Svenska kyrkan, kyrkoordningen och arbetsmarknadens regler måste kyrkoherden förhålla sig till 

den evangeliskt lutherska läran. Vidare finns förväntningar på att kyrkoherden sätter andra före sig 

själv och bemöter varje individ unikt.
46

   

Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel, utifrån mitt intresseområde och min förförståelse, 

formulerat en frågeställning som vill undersöka både hinder i karriärväg till chef och möjligheter i 

chefsarbetet när det gäller kvinnor som är chefer i Svenska kyrkan. Jag vill veta hur kvinnor ser på sin 

karriärväg till chef. Mitt vetenskapliga och kunskapsmässiga bidrag genom denna undersökning 

handlar om de frågor som besvaras genom empirin och dess teoretiska bearbetning.  

                                                      
46 Öljarstrand, s 5 f. 
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Teori  

I kapitlet nedan presenteras teoretiska perspektiv på genus. Valet av teori hänger samman med det 

ämne jag valt att studera: kvinnors karriärväg till chef. Det finns mycket skrivet om genus och jag har 

valt ut några viktiga teoretiska drag. Kapitlet avslutas med statistik om kvinnor och chefskap i Sverige.  

Genusteori 
Carin Holmquist och Elisabeth Sundin skriver att genusteori betonar det sociala könet, det socialt 

konstruerade könet, till skillnad från det biologiska könet. Genus både segregerar och hierarkiserar.
47

 

Genus är en viktig faktor i privatlivet, i sociala relationer och i kulturen. Raewyn Connell skriver att 

genus handlar om de sociala relationer inom vilka individer och grupper av människor agerar. 

Varaktiga eller vidsträckta mönster i de sociala relationerna bildar vad den sociala teorin kallar 

strukturer. I denna bemärkelse betraktas genus som en social struktur och ett mönster i våra sociala 

aktiviteter och arrangemang. Genus handlar om hur samhället förhåller sig till människokroppen och 

de konsekvenser som det förhållningssättet får i både privatlivet och för mänskligheten framåt.
48

 

Yvonne Hirdman skriver att genus kan förstås som föränderliga tankefigurer; män och kvinnor, vilka 

skapar föreställningar och sociala praktiker. Genus utgör ett system med nätverk av processer, 

förväntningar och föreställningar, vilka interrelaterar och ger upphov till mönster och 

regelbundenheter. Detta genussystem verkar som en ordningsstruktur av kön, denna ordning lägger 

grund för andra sociala ordningar. Sociala, politiska och ekonomiska ordningar har genussystemet som 

bas. I ordningen för genus finns dikotomi och hierarki. Dikotomin innebär ett isärhållandets tabu där 

manligt och kvinnligt inte bör blandas. Hierarkin innebär att det är mannen som är normen för det 

allmängiltiga, för det normala.
49

 Begreppet genuskontrakt kan ses som ett slags operationalisering av 

genussystemet. Varje samhälle och varje tid har något slags kontrakt mellan könen. Det osynliga 

kontraktet är mellan enskild man och kvinna och på det sociala planet mellan män och kvinnor. På den 

kulturella överlagringens nivå (de föreställningar som finns hur relationen bör vara mellan man och 

kvinna) finns idealtypsrelationen. Det finns också konkreta genuskontrakt om könens interaktion på 

arbetsdelningens nivå och på den sociala integrationsnivån, på individnivån och socialiseringens nivå. 

Genuskontrakten spaltar upp föreställningarna om hur män och kvinnor bör vara mot varandra och hur 

                                                      
47 Carin Holmquist & Elisabeth Sundin (red), Företagerskan. Om kvinnor och entreprenörskap. 

(Stockholm: SNS Förlag, 2002). S 56 f. 

48 Raewyn Connel, Om genus. (Göteborg: Daidalos, 2009). S 24 f. 

49 Yvonne Hirdman, Gösta och genusordningen. Feministiska betraktelser. (Stockholm: Ordfront, 2007). S 

212 f. 
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de ska bete sig och ta plats. Genussystemet är den process som genom genuskontrakten skapar ny 

hierarkisering och segregering. Genussystemet visar den reproducerande kraften i samhället och i 

institutioner: det är som det är för att det var som det var. Hirdman skriver om en normlogik – den 

manliga normen är de normala förebilderna; summan av poliser, politiker, professorer – av människan. 

Den manliga normen är den kontext, den mall, som kvinnor alltid måste jämföras mot och bedömas 

utifrån. Normalt måste vi därför berätta om vi råkar på en kvinnlig polis, kvinnlig präst, en kvinnlig 

läkare o s v.
50

 Eva Amundsdotter och Minna Gillberg skriver att i språkbruket finns exempel på en 

manlig norm. Enligt normen förutsätter vi att en chef är en man.
51

  

Klara Regnö skriver att norm används för att beteckna kulturella ideal. Uttrycket norm som social 

position kan ses som en maktposition. Normen kan uppträda som föreställningar om naturlighet och 

där den som bryter mot normen anses vara onormal eller mot naturen. Norm som ideal är ett uttryck 

för makt då det fungerar reglerande. Norm kan ses som förbundet med hegemoni genom att normer 

kan vara uttryck för överordnade gruppers intressen. Begreppsparen norm och avvikare kan kritiseras 

för att endast lyfta fram två möjliga positioner. Genusrelaterat går det inte att förutsätta att män alltid 

utgör normen och alla män kan inte positioneras inom normen. Människor kan inte delas in i 

homogena kategorier utan positioneras som regel i olika maktordningar. En norm blir synlig genom att 

de som befinner sig inom den i första hand ses som individer.
52

 

Connell skriver att när vi talar om genus handlar det inte om enkla skillnader eller statiska kategorier. 

När vi talar om genus handlar det om relationer, identiteter och bilder som föds under specifika 

historiska omständigheter och formar människors liv.
53

 Drake och Solberg skriver att flickor och 

pojkars könssocialisation är beroende av kulturella sammanhang och personliga upplevelser under 

uppväxten.
 
Könssocialisationen innebär ett bildande av identitet.

 54
 Connell beskriver hur barn tidigt 

identifieras som flickor eller pojkar genom färgen på kläderna (rosa/blå) och leksaker som kan vara 

antingen dockor eller leksakspistoler. På detta sätt ikläder sig flickor och pojkar könsrollerna genom 

socialisation.
55

Anders Lovén skriver att vi kan känna att vi styr våra liv och samtidigt finns det 

strukturer och processer i form av begränsningar till vilka vi föds och socialiseras.
56

 Vi väljer varken 

kön, uppväxtsammanhang eller det samhälle och den tradition vi fostras in i. Jonas Stier skriver att 

självuppfattningen utgör stommen för varje människas unika livshistoria. Självkännedom och 

                                                      
50 Hirdman, 2007, s 179 f. 

51 Eva Amundsdotter & Minna Gillberg, Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok. (Stockholm: Bilda 

förlag). s 225 f. 

52 Klara Regnö, Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet. (Stockholm: KTH, 2013). S 69 

f. 

53 Connell, s 48. 

54 Drake & Sohlberg, s 20 f. 

55 Connell, s 129 f. 

56 Anders Lovén (red) Karriärvägledning. En forskningsöversikt. (Lund: Studentlitteratur, 2015) 
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självutveckling hänger samman med vem man vill vara. Identiteten ger en känsla av ordning och 

trygghet i tillvaron och bestämmer en människas position i den sociala strukturen. Identitet kan ses 

som människors meningsskapande om sig själva i förhållande till omgivning och erfarenheter. 

Människans positionering i sociala strukturer och sammanhang är viktig för självbilden. 

Positioneringen påverkar självuppfattningen.
57

 När människor handlar i enlighet med sin 

självuppfattning så påverkar de strukturer i organisationer och i samhälle, skriver Regnö.
58

 I dagens 

svenska och skandinaviska samhälle är jämställdhet ett uttryckt ideal. Jämställdhet handlar om 

demokrati och hållbar utveckling i samhället. Hållbarhet och utveckling hänger samman med attityder, 

värderingar och hur vi lever i praktiken. Drake och Solberg skriver att myter om könsroller i samhället 

har en konserverande effekt och medför att förändring sker långsamt. Gällande normer, oskrivna 

regler, bidrar till att män generellt ges fler privilegier än kvinnor. Vi är vana vid att män tar plats och 

utrymme i samhällsliv, offentlighet och organisationer och vi noterar när kvinnor gör motsvarande.
 59

 

Anna Wahl & Sophie Linghag skriver att begreppet könsmärkning betecknar hur en position eller ett 

yrke associeras med ett visst kön. Segregering i organisationer och könsmärkning hänger samman. Om 

segregeringsmönster förändras i organisationen ändras också könsmärkningen. En syssla som tidigare 

förknippades med manlighet kan efter förändringar i könsstrukturen komma att förknippas med 

kvinnlighet. Begreppet könsmärkning innefattar en maktaspekt eftersom det markerar statusen hos en 

syssla.
60

 Holgersson skriver att kvinnors roller värderas lägre och när yrken ”byter kön” och kvinnorna 

börjar dominera minskar statusen. Både kvinnor och män är medskapare i denna sociala och kulturella 

process. Kvinnor och män upprätthåller olika föreställningar om kvinnlighet och manlighet där både 

segregering och hierarkisering kan ingå. Relationen mellan könen skapas och återskapas i 

återkommande processer där symbolik och praktik interagerar.
61

  

Mats Börjesson och Alf Rehn skriver att könsmakt handlar om att manlighet blir ett slags definition av 

det normala sättet att göra, se och tänka. Genusmakt handlar om att inte ta upp vissa frågor och att bete 

sig som att frågor som rör kön inte är viktiga och att jämlikhet redan är uppnådd. Genusmakt innebär 

att tysta vissa diskussioner och tillåta andra. När makt sätts i relation till könsmakt går det att se att en 

kvinna med makt behandlas just som en kvinna med makt i exempelvis media, medan en man med 

makt behandlas som en normal företeelse. Genus som maktbas innebär att socialt definierad manlighet 

fungerar som en maktförstärkare.
62

 Hirdman skriver att kvinnors ojämlika situation inte bara har varit 

                                                      
57 Jonas Stier, Identitet. Människans gåtfulla porträtt. (Lund: Studentlitteratur, 2003). S 54 f. 

58 Regnö, s 77 f. 

59 Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg, Kvinnor och ledarskap. (Lund: Utbildningshuset Studentlitteratur, 

1996). S 42 f. 

60 Anna Wahl & Sophie Linghag, Män har varit här längst. Jämställdhet och förnyelse i industriella 

organisationer. (Lund: Studentlitteratur, 2013). S 17 f. 

61 Holgersson, s 6 f. 

62 Mats Börjesson & alf Rehn, Makt. (Malmö: Liber, 2009). S 35 f. 
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en fråga om makt utan även om en social ingenjörs- och reformfråga. Hon beskriver hur det engelska 

ordet gender blev till svenskt genus på 1990-talet, med innebörden att en människa föds med ett kön 

men blir ett genus vilket är en kulturell eller social konstruktion. Hirdman skriver vidare att 

konstruktivism kan användas för att syna genus. En metod för att analysera hur genus görs är att ”de-

konstruera”.
63

 Enligt Burr kan dekonstruktion ses som ett sätt att hitta alternativ och olika former. Vid 

dekonstruktion av strukturer eller sammanhang är det möjligt att granska specifika föreställningar om 

människor och deras handlingar.
64

 Vid dekonstruktion går det att se att redan små flickor och små 

pojkar kan byggas upp till varandras totala motpoler. Dekonstruktion kan upptäcka att människor gör 

skillnader där skillnad inte finns.
65

 Enligt Hirdman är ojämställdhet inbyggt i samhällets alla 

institutioner trots vi haft jämställdhetspolitik i Sverige i mer än 50 år. Ojämställdheten, 

genusordningen, finns fortfarande till följd av långa processer av sär-skildhet som traderats genom 

vanor, lagar, traditioner och bekvämlighet.
66

 Holmquist och Sundin skriver att genussystemets effekter 

är tydligast på övergripande nivåer som i kvinnors och mäns val av verksamhetsområde. 

Genussystemet syns i yrkesval och i arbetsfördelning mellan män och kvinnor.
67

 Med liknande 

perspektiv som Hirdman, Holmquist och Sundin skriver Klara Regnö att uppdelningar och hierarkier 

skapas utifrån kön och kön strukturerar mänsklig aktivitet. Struktur existerar utanför individers 

handlingar och motiv och är ett uttryck för de begränsningar som finns i en given form av social 

organisering. Strukturer kan både gynna och missgynna. I mötet med strukturer skapas människors 

handlingsutrymme. Strukturer är inte statiska utan kan förändras när människor samspelar och 

reflekterar. Regnö skriver att kön kan ses som ett sätt att uttrycka maktrelationer då mänsklig samvaro 

ordnas utifrån kön. Makt finns på alla nivåer i samhället och den uttrycks i form av föreställningar och 

tillgång till materiella resurser som frigör och begränsar människors handlande. Makt i relation till kön 

blir synlig då makt strukturerar människors relationer utifrån kön.
68

    

Statistik om kvinnor och chefskap i Sverige 
Hos SCB, Statistiska Centralbyrån, har jag sökt information och statistik om kvinnor och chefskap. På 

hemsidan (under yrkesstatistik och på jämställdhetsportalen) framkommer att andelen kvinnor ökar 

långsamt i chefsyrken. Arbetsmarknaden var något mindre könsuppdelad 2008 jämfört med 2005. År 

2008 var nästan en tredjedel av cheferna kvinnor: 32 %  kvinnliga chefer och 68 % manliga. De flesta 

kvinnor som var chefer arbetade inom offentlig förvaltning. Männen var chefer i både näringsliv och 

                                                      
63 Hirdman, 2007, s 166 f. 

64 Burr, 2002, s 164 f. 

65 Hirdman, 2007, s 166 f. 

66 Yvonne Hirdman, Vad bör göras? Jämställdhet och politik under 50 år. (Stockholm: Ordfront, 2014). S 

11 & 122 f. 

67 Holmquist & Sundin, s 63 f.  

68 Regnö, s 39 f. 
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offentlig förvaltning.
69

 År 2014 visade statistiken att fler kvinnor än män var chefer inom offentlig 

sektor. I kommunerna var andelen kvinnliga chefer c:a 70 %, i landsting drygt 70 % och i staten 

närmare 40 %. I privat sektor var andelen kvinnor som var chefer c:a 30 % 2014. Med den 

förändringstakt som visas i SCB:s statistik från 2008 beräknas Sverige ha lika många kvinnor som 

män som är chefer år 2033.
70

    

Sammanfattningsvis är genussystemets effekter som mest tydliga på övergripande nivå som i val av 

verksamhetsområde och i organisationers ledningsnivå där totalt fler män än kvinnor är chefer. I min 

studie om kvinnor som har blivit chefer i Svenska kyrkan är genus ett teoretiskt underlag som får 

konsekvenser i min analys av studiens empiriska material.  

                                                      
69 www.SCB.se  

70 www.SCB.se fliken ”Hitta statistik” och Jämställdhetsportalen. (2011, 2 maj & 2016, 1 september). 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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Tidigare forskning 

Jag har gjort datasökningar efter forskning som handlar om kvinnor och chefskap och därigenom hittat 

studier med intressanta upptäckter och slutsatser. Nedan presenteras några forskares syn på genus, 

kvinnor och chefskap utifrån tidigare gjorda undersökningar.    

Genus och chefskap  
Enligt Stier, som forskat om identitetsskapande, är det många olika erfarenheter i kombination som 

formar kvinnor och män till de individer de är och till de grupper de tillhör. I vårt samhälle hänger 

yrke och arbete samman med identitetskonstruktionen. Som chef behöver man ha god självinsikt för 

att kunna verka konstruktivt.
71

   

Tuija Muhonen har, genom forskning om kvinnor som är chefer i olika branscher, funnit att ett gott 

självförtroende kan underlätta kvinnors karriärutveckling. Arbetsmarknaden kan ses som segregerad 

både horisontellt och vertikalt. Den horisontella segregeringen yttrar sig genom att kvinnor och män 

arbetar inom olika sektorer och yrken. Den vertikala segregeringen handlar om att det är en ojämn 

könsfördelning på ledande befattningar. Många kvinnor har en totalt hög arbetsbörda. En stor 

arbetsbelastning i ansvarig position i yrkeslivet tillsammans med stor arbetsbörda i hem och familj kan 

leda till att kvinnor hoppar av chefsbefattningar eller inte söker sådana befattningar.
72

 Holgersson har i 

forskning kring rekrytering av företagsledare sett att en chefsposition ofta är utformad som 

tidskrävande och efter ett traditionellt manligt livssammanhang, vilket kräver stöd både hemma och på 

kontoret. Denna utformning gör att kvinnor som blir chefer upplever press då de vanligen inte har 

samma stöd i det privata som män som är chefer. Kvinnor kan även ha det svårare i 

rekryteringsprocesserna då den generella synen är att de bör ha huvudansvar för familjen och att de 

därför inte kan vara lika verksamhetsinriktade som män. Barn kan ses som ett hinder för kvinnor men 

inte för män. Holgersson, som forskat om rekrytering av företagsledare i näringslivet, skriver att 

organisationers krav på manlig karriärnorm och tidtabell skapar praxis som gör det svårt för kvinnor 

och män med ambitioner om ett jämställt förhållande att utforma alternativa karriärtidtabeller.
73

 

Sophie Linghag har forskat om kvinnor och män som går från att vara medarbetare till att bli chefer i 

                                                      
71 Stier, s 132 f. 

72 Tuija Muhonen, Kvinnor, karriär och familj: en studie om chefer i fyra olika branscher. Kvinnor, karriär 

och familj: en studie om chefer i fyra olika branscher. Kvinnor, karriär och familj: en studie om chefer i 

fyra olika branscher. (Lunds universitet: Department of Psychology, 1999). S 25 f. 

73 Holgersson, s 30 f. 
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en och samma organisation. Både kvinnor och män i studien ser på objektiv eller observerbar karriär 

som linjär med hierarkisk rörlighet. När det gäller subjektiv, personlig karriär bekräftas en hierarkisk 

syn på karriär nästan bara i männens orientering vart de är på väg. Kvinnorna uttrycker inte att de ser 

på sin egen karriär som en hierarkisk väg utan snarare som horisontell med en lokal orientering. 

Linghag har funnit att karriärteman skapas utifrån en maktrelation mellan könen. Kvinnor och män 

uttrycker skillnad i synen på karriär beroende på historiska och rådande förhållanden med män som 

majoretet bland chefer. Kvinnor uttrycker förhoppningar på karriär medan män uttrycker förväntningar 

på karriär.
 74

 Sophia Ivarsson, som forskat om ledarskap på Försvarshögskolan, skriver att 

ojämlikheterna mellan män och kvinnor som är chefer handlar om lön och om makt. Ivarssons studier 

visar att män som är chefer har ofta mer lön och mer makt.
75

 Regnö har forskat om kvinnor som är 

chefer inom omsorgen. Hon skriver att både kön och ledarskap kan ses som socialt konstruerat och 

präglat av maktordningar i samhället. Regnö lyfter upp att kvinnor som är chefer i komplexa 

verksamheter som kommunal omsorgsverksamhet för äldre och funktionshindrade ofta är 

osynliggjorda i forskning och kultur. Funktionen chef förknippas ännu i vår tid mest med män. 

Föreställningar om kvinnor är att de kan sägas sakna viktiga chefskvaliteter. Om föreställningar om 

kvinnlighet och ledarskap motsäger varandra riskerar kvinnor i chefsposition er att ses som dubbelt 

bristfälliga. De kan bli anklagade för att inte vara tillräckligt mycket chefer eller inte tillräckligt 

kvinnliga. När kvinnor ses som bristfälliga framstår de som mindre lämpliga att inneha 

ledarskapsuppdrag. Regnö skriver att en lösning för kvinnor som är chefer kan vara att anpassa sig så 

mycket som möjligt till rådande manliga normer för ledarskap.
76

 Liksom Holgersson skriver 

Amundsdotter och Gillberg, vilka undersökt den könsuppdelade arbetsmarknaden, att föreställningar 

om chefsegenskaper överensstämmer ofta med föreställningar om manlighet.
77

  

Holgersson skriver att män och manlighet har av tradition utgjort normen för ledarskap. En manlig 

karriärnorm kan enligt hennes forskning sägas hänga samman med homosocialitet som handlar om 

relationer män emellan, exempelvis att män stöttar män och anställer män eftersom andra män liknar 

dem själva.
78

 Enligt Linghag, som forskat om genus och chefskap i bankvärlden, är den manliga 

normen den kontext som både kvinnor och män relateras till. Männen i Linghags studie relateras till 

chefsnormen på ett allmängiltigt sätt som människa och chef medan kvinnorna relateras som icke-män 

eller totala motsatser. Konsekvenserna av att kvinnor och män relateras till en manlig norm blir att 

                                                      
74 Sophie Linghag, Från medarbetare till chef. Kön och makt i chefsförsörjning och karriär. (Stockholm: 

KTH Industriell teknik och management, 2009). S 175 f. 

75 Sophia Ivarsson & Roland Cox, Leda jämställt. Att lägga grunderna för ett jämställdhetsintegrerat 

ledarskap. (Stockholm: Försvarshögshögskolan, 2007). 

76 Regnö s 78 f. 

77 Eva Amundsdotter & Minna Gillberg. Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok. (Stockholm: Bilda 

förlag). S 225 f. 

78 Holgersson, s 50 f.  
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olika typer av potential skapas och ordnas i relation till kön.
79

 Regnös forskning har kommit fram till 

att det förekommer kollektiva och individuella motståndsstrategier mot underordning och 

nedvärdering bland kvinnliga chefer inom kommunal omsorg. Motståndet öppnar för förändring av 

rådande villkor.
80

  

Wahl och Linghag har forskat om chefer i industriella organisationer. Både kvinnliga och manliga 

chefer beskriver de kvinnliga chefernas villkor som tuffare. Enligt Wahl och Linghag är det lättare för 

män att passa in och göra karriär. Kvinnor blir synliga, som galjonsfigurer, och samtidigt osynliga som 

kompetenta chefer. I den rådande karriärkulturen ska man inte utmärka sig utan visa sig duglig inom 

kulturens ramar. Det framstår som lättare för de manliga cheferna att bli synliga som en del av 

chefsgemenskapen, inom kulturen, vilket förstärker ett återskapande av en majoritet av män bland 

cheferna.
81

 Leena Avotie, som forskat om chefer, chefsrekrytering och genus, skriver att det finns 

olika värdesystem för manliga och kvinnliga chefer. Liksom Muhonen ser Avotie att trots förändringar 

på svensk arbetsmarknad så kvarstår en könsrelaterad uppdelning både vertikalt och horisontellt. 

Kulturella värdesystem och könsmärkta substrukturer samspelar.
82

 Holgersson skriver att de 

könsmärkta substrukturerna i organisationer är kopplade till ordningar och relationer i samhället i 

övrigt. Underordning i arbetslivet är ett resultat av att både män och kvinnor måste underordna sig 

vissa dominerande beteendekrav för att göra karriär. Formella möjligheter och uttalad valfrihet 

samexisterar med subtila underordningsmekanismer.
83

 Linghag skriver att karriär kan förstås som en 

disciplinerande praktik eftersom användningen av värderingar som individualism, könsneutralitet och 

självreglering bidrar till att skapa viss handlingskraft. En individualistisk syn på karriär osynliggör 

könsbetydelsen och självregleringen gör att mansdominans inte ifrågasätts eller synliggörs.
84

  

Archer, Arntén, Olsen och Jansson har i en studie undersökt åtta egenskaper som är tätt förknippade 

med chef- och ledarskap och resultaten visar att det inte finns några skillnader mellan kvinnor och män 

i sju av de åtta egenskaperna. De åtta egenskaperna som undersöktes var humörjämvikt, psykisk 

motståndskraft, viljestyrka, uthållighet, initiativkraft, instämmande framtoning, öppenhet och 

riskvillighet. Enligt forskarna är det socialt konstruerade föreställningar att manliga chefer skulle ta 

fler initiativ och att kvinnliga chefer är mer inkännande. Det enda området där forskningsresultatet 

visar på skillnader mellan könen är benägenhet att ta risker och vara impulsiv. Kvinnliga chefer är 

mindre villiga än manliga att ta risker i sin yrkesroll och de har större impulskontroll än de manliga. 

Archer et al. skriver om egen tidigare forskning som visat att ålder är en betydande faktor för hur en 

                                                      
79 Linghag, s 179. 

80 Regnö, s 284 f. 

81 Wahl & Linghag, s 114 f. 

82 Lena Avotie, Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv. (Uppsala universitet: Företagsekonomiska 

institutionen, 1998). 

83 Holgersson, s 11 f. 
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person är som chef medan den nyare (ovan nämnda) studien visar att kön inte påverkar om en chef 

besitter viktiga ledaregenskaper.
85

 

Avslutande vill jag nämna Lena Forsbergs forskning som visar att flickor som umgås med hästar 

utvecklar ledaregenskaper. I samspelet med stora djur erbjuds ett handlingsutrymme som vidgar ett 

genusutrymme.
 86

 

Sammanfattningsvis kan jag utifrån tidigare forskning konstatera att normer och föreställningar om 

kvinnor och män kan göra det svårt för kvinnor att bli rekryterade till chefstjänst och att jobba som 

chef. Utifrån tidigare forskning ser jag att ett gott självförtroende underlättar för kvinnor som vill bli 

chefer då kulturella värdesystem och könsmärkta substrukturer kan utgöra hinder i karriärvägen. Min 

genomläsning av tidigare forskning motiverar mig att ta reda på mer om kvinnors karriärväg och 

därför vill jag undersöka hinder i karriärvägen till chef och möjligheter i arbetet som chef. Min studie 

har en kvalitativ ansats med en fenomenologisk undersökningsmodell. Utgångspunkten är intervjuer 

med nio kvinnor som är chefer i Svenska kyrkan. Genom tolkning och analys av intervjumaterialet i 

kombination med relaterad teori vill jag bidra med kunskap om hur hinder kan bemötas och 

överskridas samt hur möjligheter kan synliggöras och tillvaratas. Med min studie vill jag bidra med 

kunskap om hur kvinnor kan se på sin karriärväg till chef och hur de hanterar hinder och möjligheter 

längs med vägen och i sitt arbete.  

 

 

                                                      
85 Archer T, Amtén AC, Olsen K, Jansson B, Age and Gender Influence Upon Self-Reported Leadership 

Attributes during Recruitment. (Clin Exp Psychol 2:140,diu; 19,4172/2471-2701.1000140, 2016). 

86 Lena Forsberg, Att utveckla handlingskraft. Om flickors identitetsskapande processer i stallet. (Luleå: 

Institutionen för Pedagogik och lärande). S 117 f. 
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Metod 

 

Detta är en kvalitativt utformad studie. Langemar skriver att kvalitativ forskning har kvalitativa syften 

som handlar om att beskriva saker kvalitativt. Den kvalitativa forskningen är pragmatisk, tolkande och 

grundar sig i människors liv och erfarenheter.
 87

 Genom ett fenomenologiskt tolkande och 

analyserande av genomförda intervjuer vill jag få inblick i hur kvinnor som är chefer reflekterar kring 

sin egen situation. Med den fenomenologiska ansatsen vill jag få ökad förståelse, hitta 

meningssammanhang gällande ämnesområdet och få svar på forskningsfrågorna. 

Undersökningsstrategi 
Jan Hartman skriver att kvalitativa undersökningar har människors livsvärld som objekt.

88
 Livsvärlden 

och den mening som människor lägger i sin livsvärld måste tolkas för att kunna förstås. Sådana 

fenomenologiska strävanden i studier fokuserar sålunda på individuella upplevelser och att det kan 

finnas en kärna i upplevelsen som delas med andra.
89

 Både individuella upplevelser och en kärna som 

delas av någon eller några andra belyses i denna studie. Nightingale och Cromby skriver att 

fenomenologin riktar uppmärksamhet på att vår medvetna relation till världen varken är subjektiv eller 

en enkel konsekvens av en objektiv verklighet.
90

 Langemar skriver att fenomenologin vill beskriva 

fenomenen så som de upplevs och de samband som uppmärksammas är meningssamband. 

Fenomenologi definieras ofta som forskning som utgår från deltagarnas subjektiva perspektiv. För det 

upplevande subjektet är inte sällan den övergripande skillnaden mellan vad som är och vad som inte är 

fenomenet något självklart och icke verbaliserat.
91

 Catherine Marshall och Gretchen B. Rossman 

skriver att en kvalitativ studie bör genomföras med flexibilitet. Det finns en plattform och en plan för 

varje studie vilken kan modifieras och förändras under vägen.
92

 Under detta arbete har jag valt att 

                                                      
87 Langemar, s 201. 

88 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 

2004). Hartman skriver att kvalitativ står för att man är intresserad av hur något är beskaffat. S 272 f. 

89 Marshall & Rossman, s 19 f. 

90 Nightingale & Cromby, s 292. 

91 Langemar, s 187 f. 

92 Catherine Marshall & Gretchen B Rossman, Designing Qualitative Research. Fifth Edition (Thousand 

Oaks, California: SAGE Publications Ltd). S 12 f. 
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ändra den från år 2012 tänkta, men alldeles för omfattande, frågeställningen om motivation i 

karriärvägen till den mer hanterbara frågan om hinder och möjligheter. Jag har tillämpat en 

fenomenologisk analys på undersökningens empiriska material. I forskningsprocessen har transkripten 

lästs upprepade gånger så att materialet har blivit välbekant och jag har börjat få en upplevelse av att 

se saker utifrån respondenternas perspektiv. Jag har därefter markerat citat som varit relevanta för 

mina forskningsfrågor. Därefter har jag läst citatet ett flertal gånger och skrivit ned tolkningar av den 

subjektiva innebörden. När jag upptäckt någon ny mening har jag gått tillbaka och läst om de tidigare 

citaten med den nya insiktens blick. Vidare har jag sorterat citaten i övergripande teman utifrån 

innebörden i citaten. Slutligen har jag prövat de teman jag funnit för att få en sammahängande helhet 

som beskriver en så fullständig bild som möjligt av fenomenet utifrån det ursprungliga materialet och 

som ger svar på frågeställningen.
93

 Det finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ metod. En 

fördel är att människors delande av erfarenheter och upplevelser undersöks och tolkas. En nackdel är 

att studien inte kan omfatta lika många respondenter som vid exempelvis en enkätstudie och att 

resultaten därför inte kan sägas gälla för ett större antal personer. En fördel eller en nackdel i en 

fenomenologisk studie kan vara att forskaren ser till mening, det vill säga till den subjektiva 

innebörden hos informanten, och inte till mängden data.  

Urvalsförfarande och urvalsgrupp 
För att studien inte skulle bli för snäv ville jag att informanterna skulle representera både tätorts- och 

landsbygdschefer. Genom Svenska kyrkans befattningsförteckning hittade jag namn, funktion och 

adress till kvinnor som var kyrkoherdar och kvinnor som hade andra chefsfunktioner.
94

 Jag skickade e-

post med ett presentationsbrev och beskrivning av studien, och en förfrågan om att medverka, till 

tretton kyrkoherdar samt till ett par kanslichefer. Kanslicheferna som inbjöds till studien var inte 

teologer och präster utan hade andra grundutbildningar inom ekonomi, juridik och 

personaladministration. Liksom kyrkoherdarna var kanslicheferna verksamma inom områden i 

Svenska kyrkan som domineras av manliga chefer. Av de femton som fick brev om studien svarade tio 

positivt till att delta. En person som ville delta hade inte möjlighet under den aktuella tidsperioden 

april till juni 2012 och därför intervjuades enbart nio. Kvinnorna var i olika åldrar och hade varit 

verksamma som chefer under en tidsperiod som varierade från ett år upp till fjorton år. Den yngsta 

kvinnan var vid intervjutillfället strax under 40 år och den äldsta hade passerat 60 år. Några var chef 

över 5-10 personer, några över 20-30 personer och några över fler än 70 personer.  
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94 Matrikel 2011, Svenska kyrkan. 
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Etiska ställningstaganden 
I undersökningen har jag beaktat de fyra övergripande forskningsetiska principerna, vilka 

Vetenskapsrådet står bakom. Muntligen och skriftligen har jag upplyst informanterna om 

forskningsuppgiftens syfte och bakgrund – informationskravet – och deltagarna har samtyckt till att 

medverka. Deltagarna har informerats om att de när som helst har rätt att dra tillbaka sin medverkan. 

Medverkan är helt frivillig. Vidare har jag berättat om nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter 

jag samlat in endast får användas för forskningsändamål. Slutligen har jag skyddat intervjudeltagarnas 

konfidentialitet genom att forskningsmaterialet förvaras oåtkomligt för andra och att de deltagandes 

namn fingeras under arbetets gång och i den avslutande uppsatsen.
95

  

Datainsamling, tolkning och resultatbearbetning 
Intervjuerna med de nio kvinnorna i kyrklig chefsfunktion ägde rum under våren 2012. Varje enskild 

intervju skedde i personens vardagsmiljö och tog mellan 60 och 90 minuter. Med hjälp av några i 

förväg bestämda frågor inringade jag områden som skulle kunna vara relevanta för frågeställningen. 

De halvstrukturerade intervjuerna (se bilaga 2 för intervjumall) utformades som samtal med personligt 

berättande där intervjufrågorna besvarades efter hand. Varje informant fick ringa in viktiga händelser 

och årtal på en ritad livslinje, vilket fungerade som en hjälp både i det personliga berättandet och för 

mig som lyssnande intervjuare och tolkare. Med informanternas samtycke spelades intervjuerna in och 

skrevs därefter ut ordagrant i åtta fall av de nio intervjuerna. En inspelning misslyckades och intervjun 

fick därför skrivas ned utifrån minnesanteckningar. Denna intervju har därför gett begränsat med 

material till mitt fortsatta arbete. Sedan intervjuerna ägde rum 2012 har det gått fem år och en del har 

hänt. Fyra av kvinnorna har gått vidare på sin karriärväg och en har gått i pension. Själv har jag bytt 

arbete från att vara församlingspräst till att bli kyrkoherde. Min tolkning av materialet har skett direkt 

efter intervjuerna 2012 men också under 2016 då jag har tagit upp materialbearbetning och skrivande 

igen efter ett långt uppehåll. Genom min egen karriärförändring har jag under arbetets gång fått ett 

inifrånperspektiv på hur det kan vara att arbeta som chef. Min egen karriärutveckling har bidragit med 

nya perspektiv på både teori och intervjuer.
96

 Jag har tillämpat en fenomenologisk analys på mitt 

empiriska material. Transkripten har lästs upprepade gånger så att materialet har blivit välbekant och 

jag har börjat få en upplevelse av att se saker utifrån respondenternas perspektiv. Jag har därefter 

markerat citat som varit relevanta för frågeställningen. Därefter har jag läst citatet ett flertal gånger 

och skrivit ned tolkningar av den subjektiva innebörden. När jag upptäckt en ny intressant mening har 

jag gått tillbaka och läst om de tidigare citaten med den nya insiktens blick. Vidare har jag sorterat 

citaten i övergripande teman utifrån innebörden i citaten. Genusteori, teori om chefskap samt 

                                                      
95 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

(Stockholm 2002).  

96 Se vidare den metodkritiska diskussionen. 
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begreppen chef-ledare, kallelse och kompetens har funnits med i tolkningsarbetet och belyses i 

resultatdelen. Slutligen har jag bearbetat och prövat de teman jag funnit för att få en sammahängande 

helhet som beskriver en så fullständig bild som möjligt av fenomenet utifrån det ursprungliga 

materialet och som ger svar på frågeställningen hur kvinnorna ser på sin karriärväg till chef, vilka 

hinder de mött och vilka möjligheter de ser i chefsarbetet. 
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Validitet och reliabilitet 
Langemar skriver att kvalitativ forskning har kvalitativa syften som handlar om att beskriva saker och 

fenomen. Validitet i kvalitativ metod handlar om kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet. Min 

kunskapssyn och förförståelse har en konstruktionistisk utgångspunkt vilket innebär att kunskapen 

utgörs av subjektiva konstruktioner. Validiteten i min empiriska studie handlar därför om hur väl de 

olika momenten i forskningsprocessen är utförda. Studiens data har analyserats med fenomenologisk 

metod. Jag har strävat efter att inte utesluta viktig information ur studiens data samtidigt som jag 

försökt vara medveten om att inte lägga ”pusselbitar” som inte hittas i materialet. I mina tolkningar 

försöker jag ha en god empirisk förankring. Jag har vidare strävat efter att inte dra generella slutsatser 

utifrån enstaka detaljer i materialet och försökt hålla en god passform på den teori jag applicerat. På en 

meningsfullhetsnivå bedömer jag att studiens syfte är uppfyllt och att en förståelse för ämnet har 

uppnåtts. Genom den fenomenologiska ansatsen har en tolkad kunskap framträtt.
 97

 En svaghet i 

validitet när det gäller denna studie är att jag inte använt mig av ytterligare tolkare och bedömare av 

det empiriska materialet. En annan person, med andra perspektiv, hade kunnat göra andra tolkningar 

och en annan analys. En ytterligare svaghet skulle kunna vara att jag själv är verksam inom Svenska 

kyrkan, som relativt ny församlingspräst när intervjuerna skedde 2012 och som mer erfaren präst och  

kyrkoherde när uppsatsen fått sin form. Validiteten kan ha försvagats av att jag kan har tolkat 

materialet för mycket utifrån mitt eget sammanhang. 

Jag har strävat mot reliabilitet genom att vara noggrann med att mina transkript helt och hållet 

stämmer överens med de inspelade intervjuerna.
98

 En svaghet är att en intervjuinspelning misslyckades 

och att denna skrevs ned utifrån mitt minne. Denna ur minnet nedskrivna intervju har låg reliabilitet. 

Sammanfattningsvis så har denna studie utförts med en kvalitativ, fenomenologisk metod. 

Fenomenologin lägger en betoning på att studera de enskilda upplevelserna av ett fenomen för att 

kunna beskriva fenomenet på en mer generell nivå. Jag har strävat efter att hålla kvalitet och 

trovärdighet genom att noggrant följa de olika momenten i forskningsprocessen och därigenom har jag 

försökt nå validitet, reliabilitet och meningsfullhet i studien. 

                                                      
97 Langemar, s 106 f. 

98 Creswell, s 190. 
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Resultat 

Nedan presenteras de intervjuade cheferna, informanterna. Därefter följer resultatet för 

forskningsfrågorna. Resultatet består av sex teman som framträtt i arbetet med att tolka och analysera 

intervjuerna med en fenomenologisk ansats. Temana handlar mest om möjligheter men till delar även 

om hinder. Temana tar också upp hur kvinnorna ser på sin karriärväg till chef.  

Presentation av respondenterna 
Astrid är 49 år och jobbar sedan två år tillbaka som kanslichef i en förortsförsamling. Astrid har lång 

erfarenhet från kommunal förvaltning och har universitetsutbildning inom personaladministration. 

Hon är första kvinnan på den chefstjänst som hon innehar. Hon har blivit tillfrågad att söka sin tjänst. 

Astrid säger att hon främst har valt den plats hon vill leva och bo på och att karriärvägen har kommit 

senare, som en följd av livsvalet. Hon uttrycker att hon har en stark vilja att göra gott både för enskilda 

församlingsbor och för organisationen som helhet. Hon tycker om att ha ansvar och kunna påverka och 

förändra. Hon vill priorietera utvecklingsarbete och tar gärna tillvara nya medarbetares olika 

kunskaper. Astrid har tidigare i livet, i annan verksamhet, drabbats av utmattningssjukdom. Idag 

känner hon sig stark och modig. De två barnen är utflugna och hon har en aktiv fritid med friluftsliv 

och hästar. 

Britta är 51 år och kyrkoherde i ett pastorat med flera församlingar. Hon bestämde sig för att bli präst 

redan som ung och sökte till universitetet med mål att prästvigas efter universitetsstudierna. På 1970-

talet var det inte vanligt att kvinnor uttalade att de ville bli präster. Kvinnliga teologistudenter sa att de 

ville bli lärare. Britta arbetade många år som präst innan hon sökte kyrkoherdetjänst. Hon sökte den 

utlysta chefstjänsten där hon själv var verksam som församlingspräst. Britta ville inte att någon annan 

skulle företräda henne i relation till de som fattar besluten. Både arbetskamrater och make 

uppmuntrade henne att söka befattningen. Britta sökte chefstjänst när hon var småbarnsmamma och 

maken veckopendlade. Efter motstånd, strider och hatbrev fick hon som första kvinna 

kyrkoherdetjänsten i pastoratet. Hon upplevde ett motstånd mot kvinnor som chefer, inte som präster. 

Britta säger att kvinnor är vana att organisera livet och därför kan de bli chefer. Idag är fler kvinnor 

chefer i den organisation där hon är kyrkoherde. Britta gillar när det är svårt. Som chef har hon lärt sig 

att saker inte behöver göras på hennes sätt. Det blir bra även om det görs på andra sätt. Brittas 

fritidsintressen är friluftsliv, häst och hund. Hon säger att i hanteringen av djur lär hon sig tydlighet. 
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Cecilia, 38 år, är kyrkoherde i en landsbygdsförsamling. Hon studerade teologi som ung med uttalad 

målsättning att bli lärare. Efter några terminer ändrade hon inriktning mot präst. Efter några år som 

präst med församlingsarbete, samtidigt som hon var småbarnsförälder, drabbades hon av 

utmattningsdepression. Åter i tjänst blev hon tillfrågad av en förtroendevald i en annan församling om 

att söka tjänst som kyrkoherde. Frågan blev till en drivkraft, men hon funderade på om hon skulle 

våga ta karriärsteget eller inte. Cecilia samtalade med människor hon har förtroende för och de 

stöttade henne att söka tjänsten. Cecilia har fått fler barn och ändrade familjeförhållanden under de år 

som hon arbetat som chef. Kyrkoherdearbetet har varit roligt och hon har sporrats av att få lära sig nya 

saker. Cecilia vill känna att hon gör något som är bra och viktigt för församlingsbor, för 

organisationen och för de som jobbar där. Hon drivs av att känna att det går bra, att det finns saker att 

ta tag i och av att försöka hitta lösningar i olika situationer. Hon gillar att ta ansvar och att få vara med 

i alla delar av organisationens arbete. 

Disa är 59 år. Hon är kyrkoherde i en större stad med omgivande landsbygd. Disa har jobbat som 

fritidsledare innan hon studerade till präst. En person som var verksam inom kyrkan uppmuntrade 

henne att bli präst eftersom hon gillar att bestämma. Disa studerade och började arbeta som präst när 

hon hade små barn. Hon drabbades efter en tid av utmattningsproblematik. Efter att ha blivit frisk och 

kommit i tjänst blev hon så småningom tillfrågad om att bli kyrkoherde i en mindre församling på 

landsbygden. Några år därefter blev hon tillfrågad att söka sin nuvarande tjänst i en större 

stadsförsamling. För Disa är det idag omöjligt att jobba med något annat än som kyrkoherde. Hon vill 

forma en organisation och endast som chef får hon göra detta. Disa säger att det är svårare att vara 

kvinna och chef än att vara man och motsvarande. Hon har upplevt att förväntningarna på kvinnor som 

är chefer är högre än de är för män. Kvinnor förväntas vara mer lyhörda och mer närvarande. Disa vill 

tillsammans med sina medarbetare arbeta för att vända negativa medlemssiffror och öka 

engagemanget i kyrkan. Hon drivs av mandatet att få bestämma och ha ansvar. Disa utmanas av den 

makt hon innehar genom att vara kyrkoherde. Hon menar att om en person inte vill ha viss makt så ska 

hon inte bli chef. Disa har mestadels fått positiv respons på att hon är kvinna och präst men hon har 

upptäckt att det ibland finns motstånd mot kvinnor som chefer.  

Erika är 46 år och kyrkoherde i en stor stadsförsamling. Efter flera år som präst och mellanchef fick 

hon kyrkoherdetjänst som ett vikariat. Efter en lång period som tillförordnad blev chefstjänsten hennes 

tillsvidaretjänst. Erika säger att hon älskar att leda och därför vågade hon gå in i chefstjänst. Hon gillar 

att fungera som bollplank och inspiratör och igångsättare. Hon drivs av att jobba med förändringar och 

nya idéer i arbetet och organisationen. Att få utveckla något nytt som verkar bra och arbeta för kvalitet 

i verksamheterna samt att få coacha andra att göra arbetet bättre, engagerar henne. Innan Erika började 

som kyrkoherde hade hon gått flera ledarskapsutbildningar. Hon har även arbetat fackligt och detta har 

inspirerat henne att vilja söka chefstjänst. När hennes nuvarande chefstjänst blev möjlig att söka 

upplevde hon inga personliga eller familjära hinder. Eftersom organisationen är stor, med flera 
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enheter, leder Erika främst de underställda cheferna i vardagsarbetet. Erika inspireras av människor 

som hon tycker gör bra saker. De människorna vill hon gärna vara nära och låta sig smittas av.  

Fredrika är 49 år och kyrkoherde i en landsbygdsförsamling. Efter ett antal år som präst i en 

stadsförsamling tillfrågades hon av representanter från en landsbygdsförsamling att söka en vakant 

kyrkoherdetjänst. Hon sökte tjänsten och flyttade med familj och hästar till sin nya arbetsort. Fredrika 

har haft och mött flera dåliga chefer. Som chef har hon hittat utmaning i att försöka göra någonting 

bättre än det hon upplevt. Fredrika sporras av att påverka och förändra. Som kyrkoherde i en liten 

församling har hon begärt att få arbeta deltid. Människor har sagt till henne att det inte är möjligt att 

jobba deltid som chef. Fredrika anser att det är viktigt att tänka i nya banor. Chefer behöver kunna få 

ihop livet. För Fredrika är det viktigt att visa att det kan fungera. Fredrika har fått lära sig mycket 

längs med vägen. Hon har inte behövt vara färdig som chef utan har fått kunskap och färdigheter i och 

med arbetsuppgifterna. Hon upplever denna process som positiv. Församlingen har under Fredrikas 

verksamhetstid avvecklat fastigheter och skog och tjänster har rationaliserats. Avveckling och 

rationalisering har blivit som en drivkraft i arbetet med att behålla en bra och fungerande verksamhet. 

Fredrika har i sitt uppdrag som chef känt stöd från familj, kollegor och biskop. Då en omfattande 

organisationsförändring ska äga rum inom en snar framtid funderar Fredrika på sin kommande 

karriärväg. Kanske söker hon en kyrkoherdetjänst i annan församling eller en specialisttjänst på 

stiftskansli eller på Svenska kyrkans nationella nivå. Det kan hända att hon söker en chefstjänst 

utanför kyrkan.  

Gunilla är 55 år och kanslichef. Gunilla har en bakgrund inom privat sektor och som statsanställd. 

Hon är utbildad inom ekonomi och juridik och har arbetat med bl a egendomsförvaltning. Gunilla 

sökte chefstjänst eftersom hon tycker om att påverka, göra nytta och utveckla verksamheter. Det 

motstånd hon upplevt i yrkelslivet var främst när hon var nyutexaminerad och ung kvinna. Gunilla 

drivs av att försöka få personalen med sig i rätt riktning, något som inte alltid är lätt. Hon upplever att 

det är svårt att vara chef inom kyrkan då visioner och mål är mer otydliga än i andra organisationer. 

Gunilla har som chef lärt sig att bli tydlig och rak i sitt språk. Hon har lärt att hon måste ha distans till 

sin personal som chef. Kompisar och stöttning hittar hon utanför personalgruppen. Hon har haft nytta 

av kvinnliga chefsnätverk för sin egen utveckling och som stöd. Gunilla drivs av möjligheter inom 

organisationen. Hon ser på sin karriärväg som en resa som går framåt och leder mot nya utmaningar, 

inom eller utanför Svenska kyrkan. I tjänsten i vardagen kan hon engageras av nya kollegor som ser 

saker på annat sätt och erbjuder sådant som hon själv har brist på. Hon ser möjligheter i att ha ett 

blandat arbetslag att jobba med. Gunilla menar att det är viktigt att ha ett liv utanför jobbet. Det har 

hon med sin familj. 

Hilda, 52 år, är kyrkoherde i en förort utanför en större stad. Hon började som kyrkoherde i en liten 

landsbygdsförsamling när barnen var små. I början av sin prästkarriär hade hon inte ambitionen att bli 

chef. Efter några år i tjänst såg hon att arbetet kunde organiseras annorlunda och att saker kunde göras 
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bättre vilket drev henne till att söka en chefstjänst. Hilda intresserade sig för en viss kyrkoherdetjänst 

och därefter frågade representanter från församlingen om hon ville söka tjänsten. Hilda ansökte. I 

vardagsarbetet är det många organisatoriska utmaningar att ta itu med, vilket är både svårt och 

inspirerande. Hilda är intresserad av att jobba med struktur- och organisationsfrågor. Efter att ha 

arbetat fackligt har hon inspirerats till att vilja lära ännu mer om arbetsliv och arbetsrätt. Som chef vill 

hon starta projekt och driva utvecklingsarbete. Hilda har arbetat som kyrkoherde i många år och letar 

därför efter nya utmaningar. Hon har sökt några andra kyrkoherdetjänster i större pastorat. Hon känner 

sig redo att gå vidare i en ny organisation med för henne nya utmaningar.  

Ilse är 58 år och kyrkoherde i ett landsbygdspastorat. Ilse började sitt arbetsliv i Svenska kyrkan inom 

barn- och ungdomsområet. Hon studerade teologi när hon hade små barn och var nyskild. Som 

församlingspräst arbetade hon delvis bland samhällets svagare grupper. Ilse sökte sin chefstjänst för att 

hon ville arbeta där hon planerade att bosätta sig. Hon sökte också för att hon ville forma en 

organisation och för att få använda all förvärvad kunskap och erfarenhet. Ett majoritetsbeslut i 

kyrkorådet avgjorde att hon blev den av två sökande som fick kyrkoherdetjänsten. Majoritetsbeslutet 

innebar att en del i styrelsen inte var för att hon, den kvinnliga kandidaten, fick jobbet. Ilses 

chefskarriär startade oroligt eftersom hon inte upplevde stöd från hela styrelsen. Ilse har senare skaffat 

sig motståndare genom förändringar som hon drivit igenom i organisation och verksamhet. Hon säger 

att det inte går att vara alla till lags som chef. Ilse har blivit tillfrågad att arbeta med en 

förändringsprocess där flera församlingar och pastorat ska gå ihop till en stor enhet. Hon drivs av att 

göra något bra och få nya saker att växa i det svåra och nödvändiga.  

Tema utifrån tolkning av intervjuer 
I tolkningsarbetet har sex teman framträtt. Under temarubrikerna presenteras hur kvinnorna ser på sin 

karriärväg, vilka hinder de mött under sin karriärväg till chef och vilka möjligheter som de ser i 

chefsarbetet. 

Tema 1: Tillit till den egna kompetensen 

Inom Svenska kyrkan finns få karriärvägar. Studiens kvinnor har genomgått långa 

universitetsutbildningar och alla är erfarna yrkespersoner. Lockande i att söka en chefstjänst har varit 

att få använda sin kompetens och sin kapacitet på nytt sätt. 

 

Jag hade en tjänst i X och kände att nu börjar jag bli färdig. Alltså, jag ville 
någonting helt annat helt enkelt än den tjänsten som jag hade då. - Jag 
funderade jättemycket av och till. Är jag kompetent? Har jag tillräckligt med 
kunskap för den här tjänsten, helt enkelt? Så… Det får bära eller brista! (Cecilia) 
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Tidigare forskning om kvinnor som är chefer i olika organisationer har visat att ett gott självförtroende 

kan underlätta kvinnors karriärutveckling.
99

 Kvinnorna i undersökningen är välutbildade, erfarna och 

har haft den formella kompetens som krävts för den tjänst de sökt. Även om tvekan har funnits först 

hos några har de efter samtal med andra fått tilltron till att de kan använda sina kunskaper, färdigheter 

och motivation på ett sätt som gynnar organisationen.
100

 Någon har vågat se sig själv på ett nytt sätt. 

När människor handlar i enlighet med sin självuppfattning påverkar de strukturer i organisationer och 

samhälle.
101

 En person med självkännedom som, tror på den egna förmågan, kan leda och vara chef. 

 

Det är viktigt att man är sig själv, och motiverande, för att få förtroende och så 
hos personal som man ska leda. Man visar en del av sig själv. Man kan vara less 
någon dag, då visar man det. Så kan man vara glad någon dag, då visar man 
det. (Erika) 

 

Jag tror att det är jättebra för tjejer att hålla på med hästar. För självkänslan! Och 
att kunna säga nej, senare i livet. Att våga stå på sig, att våga leda eller 
överhuvudtaget. – För där måste man ju verkligen vara ledare (för hästen). 
Annars brakar det ju iväg. (Fredrika) 

 

Flera av kvinnorna som är chefer säger att de kan göra arbetet bättre än vad tidigare chef har gjort. I 

intervjuerna berättar de att de sett brister i organisationen under tidigare chefskap och att de sett brister 

i andra organisationer de tjänstgjort i. Frustration över dåligt chefskap har därmed blivit en sporre i 

karriärvägen till chef. Några av kvinnorna har uttryckt att de anser att det varit ansvarsfullt av dem att 

söka tjänsten som chef. Genom att själv, som en kompetent och handlingskraftig person, söka och 

erhålla chefstjänst har kvinnan förhindrat att organisationen har fått fel sorts chef och därmed fel 

ledarskap. 

 

Min företrädare skulle gå i pension som kyrkoherde. Och… Jag hade ju sagt som 
många andra att kyrkoherde ska jag aldrig bli. För dom vänder bara på papper 
och dom gör inget riktigt jobb. Det är präst jag vill vara. Men… Då kände jag att 
nej, jag vill inte att någon annan ska företräda mig i relation till de som fattar 
besluten, utan jag vill vara med i det. (Britta) 

 

Det låter så otroligt negativt när jag säger det men många dåliga chefer har gjort 
att jag känner att jag kan åtminstone bättre än vad jag mött av chefer under 
vägen. Det låter ju som en väldigt negativ motivationskraft, men det har varit en 
motivationskraft till att våga också. – Och det är väldigt roligt att kunna påverka.  
(Fredrika). 

 

Studiens chefer säger att de vill leda på ett annat sätt än tidigare chef/chefer. Nästan alla informanterna 

har haft manliga chefer i de kyrkliga kontexter där de tidigare tjänstgjort. Tidigare forskning om 

chefskap och genus visar att det finns olika värdesystem för manliga och kvinnliga chefer. Kulturella 

                                                      
99 Muhonen, s 200 f. 

100 Illeris, s 35 f. 

101 Stier, s 54 f. 
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värdesystem och könsmärkta substrukturer samspelar. Forskning visar även att genus kan spela roll 

när det gäller risktagande och impulskontroll. Kvinnor som är chefer har visat sig vara mindre benägna 

att ta risker och har större impulskontroll än manliga chefer.
102

 Att leda på ett annat sätt än tidigare 

chefer kan innebära ett tryggare och mer balanserat ledarskap. Strukturer och synsätt är ofta 

omedvetna.
103

 Män och manlighet har av tradition utgjort normen för ledarskap. Därför finns ännu 

föreställningar om att kvinnor skulle sakna viktiga chefskvaliteter. Det krävs självförtroende och tillit 

till den egna kompetensen för att bryta etablerade mönster.  

 

I och med att jag har barn och inte har velat jobba heltid så har jag valt att jobba 

75%. Och det där med att jobba 75 och vara kyrkoherde; det går inte. Det var 
flera som funderade: ”Det går inte. Det kan man inte!”  – Man får nog tänka i nya 
banor. Det kan man! Bara man lägger upp jobbet och vet hur man ska göra. 
(Fredrika)  

 

En karriärnorm kan sägas hänga samman med homosocialitet som handlar om relationer, exempelvis 

att män stöttar män eftersom andra män liknar dem själva.
104

Allt ledarskap fungerar relationellt.
105

 När 

kvinnor blir chefer och får makten och befogenheten att anställa kan den vertikala segregeringen på 

ledande befattningar minska. Med kvinnor som chefer kan manlig homosocialitet motverkas och den 

manliga karriärnormen brytas genom att kvinnor kan välja att anställa kvinnor som medarbetande 

chefer.
106

 

 

Det fanns ett motstånd – inte mot kvinnor som präster men mot kvinnor som 
chefer. Idag är vi faktiskt tre kvinnor som är chefer i det här pastoratet. För 
kanslichefen är en hon, och kyrkogårds- och fastighetschefen är också en hon. 
(Britta). 

 

Sammanfattande visar studien att kvinnorna som är chefer har satt tillit till den egna kompetensen när 

de blev chefer och i chefsarbetet. De har sett möjligheter i att tro på den egna kapaciteten. Tidigare 

forskning om kvinnor som är chefer har visat att ett gott självförtroende kan underlätta 

karriärutvecklingen.
107

 Flera av kvinnorna har sett möjligheter i att leda på ett annat sätt än vad 

tidigare chef/chefer gjort. De har dock gått in i en kontext där den manliga normen är den mall som de 

måste förhålla sig till, jämföras mot och bedömas utifrån. På sikt kan de, som chefer, vara med och 

bryta en manlig karriärnorm.  

 

                                                      
102 Archer m fl, 2016. 

103 Avotie, s 25 f. 

104 Regnö s 69 f. 

105 Moqvist, s 17 f. 

106 Holgersson, s 50 f. 

107 Muhonen, s 30 f. 
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Tema 2: Bemyndigande 

Flera av de intervjuade kvinnorna har blivit tillfrågade av andra att söka sin chefstjänst. En 

representant för arbetsgivaren eller någon i personalgruppen har uppmuntrat dem att söka. Denna yttre 

påverkansfaktor har upplevts som viktig i den personliga karriärvägen till chef. Någon eller några har 

sett att kvinnan som person skulle kunna vara en organisatorisk resurs för att realisera operativa och 

strategiska syften.
108

   

 

De var inte så nöjda med sina kandidater så då ringde de härifrån och frågade 
om jag var intresserad av att söka tjänsten. Dom skulle utlysa den en gång till. 
Och då blev det plötsligt väldigt nära. Då sa jag: Då söker jag. Och har man lovat 
så får man ju göra det då. (Hilda). 

 

Jag hade en tjänst i Y och jag kände att nu börjar jag bli färdig med – alltså jag 
ville någonting annat helt enkelt än den tjänsten som jag hade då. -…så ringer 
XX som jobbar nere i YY och pratade lite och frågade om jag skulle kunna tänka 
mig att söka kyrkoherdetjänsten där. Ja, det hade jag ju inte tänkt. Jag funderade 
ju på det här med forskning och... Nej, men jag kan väl fundera lite…Och jag 
funderade jättemycket, av och till och fram och tillbaka...(Cecilia). 

 

När andra ser potential och möjligheter kan det upplevas som ett bemyndigande. Flera av kvinnorna 

säger att när de upplevt att de har andras förtroende att leda så har de känt sig stärkta och redo att gå in 

i chefsuppdraget. De har känt sig kallade. Tilltalet från någon annan har sträck sig ut som ett svar 

genom ett personligt ansvar mot andra i chefsuppdraget.
109

 

 

Att bli kallad till en tjänst är inte oviktigt. Jag vet ju inte om jag hade sökt NN-
tjänsten om inte församlingen hade sökt upp mig och bett mig söka. Jättesvårt att 
säga i backspegeln. Jag vet inte, jag trivdes jättebra i M också. Så att andra tror 
på en och kallar en till tjänst har också betydelse. Ser att här skulle du passa! 
Eller: Vi ser att du skulle bli en bra kyrkoherde i den här församlingen, en bra 
chef! (Fredrika). 

 

Både män och kvinnor måste underordna sig vissa dominerande beteendekrav för att göra karriär. Vi 

är vana vid att män tar plats i samhällslivet och i organisationer och vi noterar när kvinnor gör 

motsvarande.
110

 Den egna positioneringen i sociala sammanhang är viktiga för självbilden.
111

 Den som 

får tillgång till en position får ikläda sig rollen. När upplevelsen av bemyndigande finns kan 

självuppfattningen bli sådan att personen tror sig klara uppgiften. 

 

Jag känner mig stark och modig där jag tjänstgör nu. (Astrid). 

                                                      
108 Aronsson, s 344 f. 

109 Nahnfeldt, s 33 f. 
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Men jag kände mig jätteosäker. Kommer jag att klara av det här? Men jag kan 
väl testa i alla fall... Det var ett steg jag tog som jag funderade väldigt mycket på 
om jag skulle ta eller inte. (Cecilia). 

 

Identitet kan ses som människors meningsskapande om sig själva i förhållande till omgivning och 

erfarenheter. Identiteten hänger samman med trygghet i tillvaron.
112

Att ha blivit sedd och betrodd har 

ingett mod i karriärvägen till chef. Det finns trygghet i bemyndigandet. Personen upplever sig inte 

ensam. Att vara chef har blivit en del av kvinnornas identitet. I bemyndigandet finns också en aspekt 

av kyrklig kallelse. En förfrågan från en arbetsgivare eller uppmaning från personal att söka en 

chefstjänst kan ses som en kallelse att i denna tjänst göra gott mot medmänniskor.
113

  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att den som upplever sig bemyndigad kan gå vidare på 

karriärvägen. Bemyndigandet blir till en möjlighet genom att någon annan uppmuntrar eller uppmanar 

till att söka en tjänst. När andra ser en person som en potentiell organisatorisk resurs är det lättare att 

gå in i funktion och roll. Bemyndigandet kan bli som en kallelse att genom chefstjänsten göra gott mot 

andra.  
114

 

Tema 3: Utveckling av organisationens arbete 

En sporre till att söka och tacka ja till en chefstjänst, samt att stanna i tjänsten, är möjligheten att 

kunna få utveckla organisationens arbete. Alla de nio kvinnliga cheferna ser sitt arbete som en 

möjlighet att påverka inom organisationen och utåt i samhället. De vill med sitt arbete göra skillnad.  

 

Jag har alltid tyckt om att kunna påverka. Alltid haft en bild av att antingen tillför 
jag någonting i det jag säger som kan vara till nytta framåt eller också så får jag 
en ny insikt som gör att jag förstår mer vad det handlar om. Att jag får någon bild 
av att jag vill vara med att utveckla verksamheten åt ett gott håll, så att säga. 
Och det är därför det är viktigt för mig med visioner och mål och liknande. Hjälpa 
till och föra verksamheten framåt åt det hållet.(Gunilla). 

 

För jag tänkte: Nää. Jag vet hur jag vill att saker och ting inte ska vara. Och jag 
kan använda den kunskapen till att forma lite grann, så som jag skulle önska att 
en församling fungerar. Och här hade jag helt plötsligt möjligheten till det. (Ilse). 

 

Kyrkan är som en levande organism och dess organisation förändras med människorna och med tidens 

gång. Kvinnorna ser möjligheter och utmaningar i att förbättra och uppnå resultat.  

 

…jag tror att i kyrkan i framtiden kan vi inte leva på medlemspengar. Vi måste 
hitta andra inkomstkällor. Och det låter så fult det här med att vara 
affärsdrivande, men att kyrkan driver även andra verksamheter som ligger inom 
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kyrkans ram, som då kan ge inte vinst för vinstens skull men som man då kunde 
lägga in i församlingslivet. Tror jag på. Och då skulle jag kunna se mig, 
någonstans, att utveckla en sådan verksamhet. Ålderdomshem eller sjukvård 
eller skola eller vad det nu kan vara. Vi driver eget begravningskaffe här uppe. 
(Fredrika). 

 

När jag tycker att någonting fungerar så vill jag ofta utveckla det. Jag känner: 
Nejmen, här kan ju jag göra något. Det här funkar ju bra. Då kör vi! Då testar jag 
om det inte är det här jag ska göra. Ibland är det kanske inte rätt men ibland är 
det bra. (Erika) 

 

Den institutionella funktionen ger chefen det yttersta ansvaret för verksamheten och dess utveckling. 

Chefen som person ska fungera som ledare för medarbetarna.
115

 Begreppet ledare har traditionellt varit 

förknippat med manlighet och manligt beteende.
116

 En ledare har varit stark och pekat med handen och 

uppfattats som bestämd. Idag är synen att ledarskap skapas och fungerar i interaktion med andra. Det 

är beroende av det kontextuella sammanhanget.
117

 Cheferna i studien talar om ett ’vi’ i organisationen 

de leder.  

 

Älskar att jobba med personal och leda. Och att fungera som bollplank och 
inspiratör och igångsättare och lite sådär. Jag gillar förändringar och lite nya 
idéer och vill hela tiden utvecklas framåt… (Erika). 

 

Ledarskapet omfattar både anställda och ideella medarbetare. Relationerna – vi tillsammans – är 

viktiga för att organisationens arbete ska kunna utvecklas. Ett ansvar och en möjlighet i chefstjänsten 

är att kommunicera för att skapa inflytande och ömsesidiga relationer.
118

 Chefen som ledare kan lyfta 

organisationens ’vi’.  

Det är rollen man har! Att försöka samla styrkan, vi ska gå mot ett gemensamt 
mål. – Och det är därför det blir så viktigt för mig med visioner och mål och 
liknande. Hjälpa till att föra verksamheten framåt åt det hållet. (Gunilla). 

 

Kunskap om organisationen och om medarbetarna ger möjlighet att leda i önskad riktning. Detta är en 

form av makt om makt uttrycks som att ha inflytande, att inspirera och att kunna påverka. Chefskap 

handlar om att med ansvar hantera den makt man förfogar över.
119

 Genom makten i chefsfunktionen 

finns potential att utveckla organisationens arbete.  

Det är väl så att i och med att jag alltid har varit intresserad av pedagogik – jag 
har jobbat med obs-klasser i skolan, jag har jobbat åt sociala myndigheter, så 
har jag väl någonstans en längtan efter att få vara den som formar saker och 
ting. Och ska man forma en arbetsplats eller en församling då måste man ju vara 
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34 

 

kyrkoherde. Alltså: för mig är det otänkbart att vara någonting annat än 
kyrkoherde! (Disa). 

 

Men sedan så hamnade församlingen i en oerhörd kris och det berodde på 
bristande ledarskap, bristande organisationsförmåga, bristande kunskap också 
på en del punkter. Och då tänkte jag – och det var faktiskt samma tanke som 
drev mig till att bli präst överhuvudtaget för jag hade tänkt bli lärare, 
gymnasielärare, från början: Men det här, det här måste väl gå att göra riktigt! 
Eller: Det här måste väl gå att göra bättre. Det är väl det som är drivkraften, att 
det här funkar ju inte. (Hilda, om sitt arbete i den organisation där hon tidigare 
jobbat). 

 

Sammanfattningsvis finns möjligheter i att bedriva utveckling av organisationens arbete. Studiens 

chefer har genom sin funktion fått makt att ha inflytande och inspirera. Att ha makten att kunna 

påverka i organisationens liv och arbete, inåt och utåt, ses som en drivkraft. Både anställda och 

frivilliga medarbetare uppfattas och uttrycks av cheferna som ett ’vi’. Bara genom att verka 

tillsammans kan organisationens arbete utvecklas. 

Tema 4: Överblick och ansvar 

Chefen får genom sin funktion vara med och fatta avgörande beslut som rör organisationen och dess 

verksamhet. Några av de intervjuade kvinnorna uttrycker att de tycker om att ha detta övergripande 

ansvar.  

 

Jag tycker helt enkelt om att vara in charge! Så är det! Och det har jag alltid tyckt 
om. – Det är faktiskt någonting som jag upplever som positivt. För annars tror jag 
inte att man ska vara kyrkoherde. Men man måste också inse att som 
kyrkoherde så - man har makt. Alltså, att kunna handskas med makten, för det 
har man. (Disa). 

 

Chefen måste ha kunskap om alla verksamhetsområden vilket ger henne en helhetsbild över det arbete 

som organisationen uträttar och de processer som äger rum inom den.  

 

Tidigare så var jag ju församlingspräst här i YY men då hade man inte ju inte koll 
på kyrkogården på det sättet, med fastigheter och så, men nu är det så att man 
får en helhetsöversyn över det som är pastoratet. Och det är väl också en del av 
motivationen, att få vara med i alla delar. Det är ju det som är församlingen, 
många av de förtroendevalda… Det är ju också det som gör det lättare att jobba, 
att ta ansvar. (Cecilia). 

 

Att ta ansvar för församlingens arbete kan innebära att avveckla verksamhet och tillgångar som är 

olönsamma. Hos den som tvingas ta svåra beslut kan den egna självkännedomen öka. Chefskapet 

innefattar att leda i medgång och i motgång. 

 

Vi har sålt allt omkring. Alltså, prästgård har vi sålt. Vi har sålt skog, vi har 
reducerat… Ja, vi har kyrkan, vi har församlingshem. Vi har många, många 
frivilliga som gör – vi har rationaliserat tjänster som gör att vi kan, har kunnat, 
överleva i 10 år… (Fredrika). 
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Man lär sig ledarskap. Man gör det. Det finns någon oräddhet i det, tror jag. Som 
man lär sig. Man blir inte rädd för att ta kommandot i en situation där det behövs. 
Man måste ju det – det är ju farligt annars. - (Britta, om att vara både hästtjej och 
chef). 

 

Kvinnor som blir chefer kan uppleva press och stress då chefspositionen vanligen är utformad som 

tidskrävande och ofta efter ett traditionellt manligt livssammanhang.
120

 Att delegera till andra som har 

kompetens att utföra en uppgift är viktigt att lära sig för den som blir chef. Ansvaret och överblicken 

som chefsfunktionen medför kan också innebära personliga möjligheter. Även om chefen förväntas 

vara ständigt tillgänglig och behjälplig kan hon också styra och planera delar av sin tid. I detta kan 

finnas en makt; makten över tidsplaneringen. 

 

Hela småbarnstiden var jag varit ensam måndag till fredag med barnen. Mm. 
Men det… Då vet jag att W (maken) sa något hemma när vi diskuterade då: Är 
det någon gång man behöver få vara chef så är det när man har små barn. För 
det är då man behöver den där makten över tiden. Och han hade ju alldeles rätt. 
Men jag tror att många tänker tvärt om. (Britta). 

 

Man måste vara mer tillgänglig. – Samtidigt, livspusslet är inte svårare om man 
är chef. För om man är chef så styr man ju mycket mer över sin egen tid. Och 
det gör ju att livspusslet blir lättare att lägga. Så jag tror att det är en myt att det 
är svårt att få ihop chef och familj. (Fredrika). 

 

Sammanfattningsvis är en möjlighet överblick och ansvar. Den som är chef har övergripande ansvar 

och befogenhet att ta beslut. Det kan vara positivt att ha denna sorts makt. Överblicken och ansvaret 

blir en hjälp och ger möjligheter när det gäller att planera både arbete och familjeliv.  

Tema 5: Utmaning och lärande 

Funktionen chef förknippas mest med män. Föreställningar om kvinnor kan vara att de kan sägas 

sakna viktiga chefskvaliteter. Om föreställningar om kvinnlighet och ledarskap motsäger varandra 

riskerar kvinnor i chefspositioner att ses som dubbelt bristfälliga. De kan anklagas för att inte vara 

tillräckligt mycket chefer eller tillräckligt kvinnliga. När kvinnor ses som bristfälliga framstår de som 

mindre lämpliga att vara chefer.
121

 De tidigare beskrivna genuskontrakten verkar konkret genom att de 

spaltar upp föreställningarna om hur män och kvinnor ska bete sig och ta plats. Genussystemet blir den 

process som genom genuskontrakten skapar ny hierarkisering och segregering. Genussystemet visar 

den reproducerande kraften i samhället och i organisationer: det är som det är för att det var som det 

var.
122

När en kvinna söker eller erhåller en chefstjänst i en organisation där det av hävd och tradition 
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enbart funnits manliga chefer kan detta uppfattas som störande för vissa personer. Normen bryts och 

den gamla ordningen rubbas. 

 

Jag möttes av ett ganska stort motstånd när jag ville bli kyrkoherde. Och nu när 
jag städade ur mitt kontor för att jag skulle flytta så slängde jag alla breven. Jag 
fick alltså hotbrev hem. Eller hotbrev... Men otrevliga brev där det stod att jag 
borde förstå att min främsta uppgift i livet var att ta hand om mina barn. Och inte 
försöka bli chef! För det… Ja, det är ingenting som jag tänker aktivt på. Men nu 
när jag städade så kom dom fram ur en låda för jag hade inte slängt dom. Nu har 
jag slängt dom i containern för det som ska brännas. Nu ska dom bort! Men, ja, 
så var det ju. 1998. Det fanns ett motstånd – inte mot kvinnor som präster men 
mot kvinnor som chefer. (Britta). 

 

Att hamna i en situation som – ja, egentligen inte bli mottagen med öppna armar. 
Vissa vill ju ha en och vissa vill det inte. Och så måste man kämpa rätt mycket 
för att få en organisation på plats, som fungerar. Och det tar ju tre-fyra år. – 
Samtidigt älskar jag det här kyrkoherderiet med organisation och 
strukturer…(Hilda). 

 

Sedan så har man väl inte känt sig lika välkommen överallt, i en del diskussioner 
man har haft med folk och så. Men jag har inte känt att det har varit något hinder. 
I så fall så har jag inte velat ha någonting med dem att göra mer. Så jag har 
hanterat det, tror jag. – Bra förebilder behöver man ju ha! Och det har jag skaffat 
mig, bra förebilder! Och jag har kollegor som inte är präster som förebilder 
också. Fritidsledare och musiker. Och jag försöker säga så har: Om du tycker att 
någon gör någonting bra så var nära den personen och bli smittad! Du kommer 
aldrig att kunna göra likadant men du kommer åtminstone att lära dig någonting 
och kunna använda det och bli inspirerad för att – hur ska du kunna använda det 
så att du gör det till dit? (Erika). 

 

Vägen till chef och vissa möten i arbetet som chef har för flera av informanterna inneburit 

ifrågasättande och utsatthet. Föreställningar om vilka egenskaper en chef ska ha överensstämmer inte 

sällan med existerande föreställningar om manlighet.
123

 Fem av de nio intervjuade kvinnorna har 

upplevt att de blivit ifrågasatta som chef på grund av sitt kön. Några har varit med om att de inte fick 

en sökt tjänst som de var väl kvalificerade för utan tjänsten gick till en man med lägre kvalifikationer. 

Någon har blivit osynliggjord som chef. Någon har motarbetats av delar av kyrkorådet, styrelsen, som 

önskat en manlig kyrkoherde. I ordningen för genus finns hierarki. Hierarkin innebär att mannen är 

normen för det allmängiltiga, för det normala.
124

 Genusmakt innebär att tysta och osynliggöra vissa 

(kvinnor) och att tillåta andra.
125

   

Det finns utmaningar som kan verka hindrande och utmaningar som är berikande. De nio kvinnorna i 

studien delar synen att de många olika utmaningarna i chefsarbetet också innebär möjligheter. 

 

Jag är lite utmaningsberoende. Det måste vara lite svårt för annars är det inte 
roligt. Och jag har ju varit kvar så himla länge i UU men jobbet har ju förändrats. 
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Jag har ju inte samma jobb nu som när jag började för 22 år sedan. Det är det 
definitivt inte. Och det är nog – annars hade jag inte varit kvar. (Britta). 

 

Jag började 1 januari 2009. Så det är snart 3,5 år. Ja. Och sedan har jag ju 
upptäckt allt eftersom, redan efter första halvåret: Men oj, det här går ju bra! Det 
är ju roligt och det är mycket att ta tag i och det blir en del sömnlösa nätter men 
det är också en härlig känsla när man hittar lösningar på saker och ting. (Cecilia). 

 

Svårigheter och problemlösning ger nya kunskaper. Att lära nytt uttrycker samtliga av de nio 

intervjuade kvinnorna som en möjlighet. 

 

Jag får hela tiden jobba med mitt språk. Att vara väldigt tydlig och rak i det jag 
säger. Och inte avsluta det jag säger med en fråga, som är ganska vanligt i 
kvinnliga sammanhang för att kolla så man har alla med sig. För det tolkas i 
manliga sammanhang som att vet hon inte vad hon pratar om? Så det här med 
manlig och kvinnligt har jag alltid intresserat mig för och det är av överlevnad det. 
För att begripa varför det blir galet ibland. (Gunilla). 

 

Jag tror nästan alla som söker chefstjänster söker utmaningar i livet. Och 
antingen gör man det i jobbet eller privat. Och det är olika livsperioder. Det är 
kanske svårt att göra det samtidigt, både i arbetslivet och privat. (Fredrika). 

 

En utmaning, som kan bli till möjligheter och nytt lärande, kan vara att få med sig hela 

medarbetarlaget i ett utvecklingsarbete då drivkrafterna är olika hos olika personer.  

 

Sedan är det inte alltid lätt att få all personalen med sig. Det är ju en utmaning. 
Vissa funkar det bra med och andra funkar det mindre bra med. Och här får jag 
fundera: Vad är andra människors drivkrafter och hur kan man få dem med sig i 
tankegångarna? Vad har dom som jag kanske har missat i det här med att hitta 
en gemensam målbild framåt? (Gunilla). 

 

Sammanfattningsvis är utmaning och lärande ett gemensamt tema för cheferna i studien. En utmaning 

för några har varit själva vägen till chef. De har stött på hinder beroende av att de är kvinnor. Till 

föreställningar om kvinnor hör att de inte har alla viktiga chefskvaliteter.
126

 Till socialt konstruerade 

föreställningar om manliga chefer är att de skulle ta fler initiativ.
 127

 Att som kvinna gå till en 

chefstjänst i kyrkan kan innebära att riva hinder och dekonstruera normer.
128

 Dekonstruktion och 

problemlösning ger möjlighet till lärande och ökad självkännedom.  

Tema 6: Att ha vågat karriärklivet kan leda vidare på karriärvägen 

Att ha vågat karriärvägen till chef och att ha verkat som chef kan inspirera till och 

möjliggöra ytterligare karriär. En del har mött hinder men det finns också glädje och 

energi i chefsarbetet. Samtliga kvinnor säger att efter att ha tagit steget till chef och 
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verkat i funktionen så vill de fortsätta på denna karriärväg. När en människa har viljan 

att göra något åt sin situation kan hon bli både kreativ och modig.
129

 Kvinnorna i 

studien kan på sin fortsatta karriärväg komma att söka sig vidare inom eller utanför 

organisationen Svenska kyrkan. 

 

Fastna någonstans det har jag alltid känt: Nej, det vill jag inte. Jag vill se att det 
finns möjligheter. -Skulle jag känna att jag fastnar då skulle jag titta vad det finns 
som skulle vara spännande. För att inte stelna… (Gunilla). 

 

Jag skulle även kunna tänka mig andra chefstjänster än kyrkoherde. Men nu är 
jag präst och det är där som jag har mitt hjärta. Men jag skulle inte vara 
främmande för att ta en annan chefstjänst om några få år. För att prova 
någonting helt annat. (Fredrika). 

 

Kvinnorna i studien har varit med och brutit en lång tradition och en norm av manligt chefskap i 

Svenska kyrkan. För dem har hinder och ansträngningar vänts till möjligheter och de är redo att gå 

vidare längs karriärvägen.  

 

Jag vet inte riktigt hur framtiden ser ut… Något mer vill jag, men vad vet jag inte. 
– Det enda är klart att jag inte vill bli komminister igen. - Det är dags att det 
händer något. Jag vet bara inte vad. Så egentligen sitter jag här och väntar, 
spanar lite grann. Nej, jag vet inte åt vilket håll. Alltså, jag har sökt två 
kyrkoherdetjänster men då har jag också insett – den ena ville jag ha och den 
andra ville jag inte ha.  (Hilda) 

 

Det handlar om livstajming. Så vissa saker mognar fram, tror jag. Det kan väl 
finnas något frö och sedan så mognar det efter hand. Så jag tror det här med 
livstajming, att man gör val, valen kommer kanske tidigare eller finns där tidigare, 
men sedan behöver det tid att växa fram. Sedan då när möjligheten dyker upp. 
Då är det det här med livstajmingen – då är det! (Fredrika).  

 

Sammanfattningsvis kan den som vågat karriärklivet ta sig vidare på karriärvägen. Studiens kvinnor 

har blivit rustade med ytterligare kompetens, utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt, och drivkraft 

genom själva chefsarbetet. De har inte låtit sig kuvas av hinder de mött. De har varit med och brutit en 

struktur med en manlig chefsnorm. Deras karriärväg till chef kan ge möjlighet till vidare karriär.  
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Slutsatser  

Nedan presenteras slutsatser utifrån undersökningens resultat, i relation till tidigare presenterade 

begrepp, teori och forskning. Min pedagogiska ambition i detta arbete har varit att utveckla och 

presentera kunskap om hur kvinnor kan se på sin karriärväg till chef inom en organisation där män i 

åratal haft tillgång till tjänster och avancemang. Genom min forskning vill jag bidra med kunskap om 

hinder som kvinnor kan uppleva när det gäller karriärutveckling till chef och möjligheter i arbetet som 

chef. Jag vill synliggöra hur hinder kan överskridas och bemötas samt hur möjligheter kan synliggöras 

och tillvaratas.  

Med ett genusperspektiv vill jag utifrån min studie påstå att de intervjuade cheferna har gått en 

karriärväg genom etablerade strukturer med en manlig karriärnorm. Flera har upplevt hinder när de 

brutit befintliga genusmönster. Några har mött hinder genom att delar av styrelsen eller andra inom 

organisationen inte har velat anställa dem som chef. Någon har mött hinder genom att bli osynliggjord. 

Men i chefsarbetet har kvinnorna mestadels upplevet möjligheter. Det har sett möjligheter i att tro på 

sin förmåga och kompetens. De har sett möjligheter i att få använda den egna kompetensen till att 

utveckla den lokala organisationens, och därmed bidra till hela Svenska kyrkans, arbete. De har sett 

möjligheter i att göra ett bättre arbete än andra chefer de mött. De har sett möjligheter i att andra 

människor har trott på deras förmåga att leda organisationen och därmed upplevt sig bemyndigade och 

kallade. De har sett möjligheter i att som chef få ha övergripande ansvar och fatta avgörande beslut 

och att ha makten över tidsplaneringen. De har sett möjligheter i att lära genom svåra och nya 

situationer. De har sett möjligheter i att ’vara ett vi’ tillsammans med alla medarbetare. 

De intervjuade personerna är trygga i sig själva och har därför vågat utsätta sig för de prövningar det 

kan innebära att söka chefstjänst och arbeta som chef i en till delar hierarkisk organisation med av 

tradition könsmärkta strukturer och komplex styrningskultur. När kvinnor får tjänst som chefer kan de 

hjälpa andra att upptäcka att kön inte påverkar om en chef har viktiga ledaregenskaper.
130

 De kvinnor 

som blir chefer där en manlig norm har varit praxis kan tillsammans med andra börja dekonstruera 

strukturer och sammanhang för att granska och förändra föreställningar och fördomar om kvinnors och 

mäns handlingar. 

Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på studiens empiri och resultat går det att konstruera en 

bild av chefskapets möjligheter. Chefskap innebär självtillit och bemyndigande. Chefskap möjliggör 
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överblick och ansvar. Chefskap innebär och utvecklar mod att möta utmaningar och lust att lära och 

förmedla kunskap. Chefsuppdraget är en kallelse att göra gott mot människor runt omkring, inom och 

utanför organisationen. 

Sammantaget kan kvinnor som blir chefer bryta både historiska och rådande förhållanden. Genom att 

de är chefer med befogenhet att rekrytera kan de verka för ökad jämställdhet och bidra till att fler 

kvinnor blir chefer på sikt. Kvinnorna i denna studie har upplevt en del hinder men desto fler 

möjligheter i karriärvägen till chef och i funktionen som chef. De ser positivt på den egna karriärvägen 

och har en förhoppning om fortsatt karriärväg, som chef inom annan verksamhet eller i 

specialistfunktion.  
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Diskussion 

Denna intervjuundersökning med ett fåtal informanter ger inblick i några personers karriärutveckling 

vilket kan vara till nytta för den som söker kunskap inom området. Studien kan vara 

hypotesgenererande inför annan forskning.
131

 Valet av metod för en undersökning innebär ett val av 

riktning. En kvantitativ enkätundersökning med många deltagare skulle ge ett annat resultat. Nedan 

diskuterar jag resultat och metod och i avsnittet framtid finns tankar om vidare forskning när det gäller 

karriärvägar och karriärutveckling. 

Resultatdiskussion 
I forskandet efter hur kvinnorna ser på sin karriärväg till chef, vilka hinder de mött under sin 

karriärväg och vilka möjligheter de ser i chefsarbetet har genusfrågan funnits med som en viktig 

bakgrundsfaktor. Fem av de nio intervjuade kvinnorna har en eller flera gånger upplevt att de blivit 

ifrågasatta då de inte motsvarat en manlig norm.
132

 Detta upplevda hinder i karriärvägen skulle vara 

intressant att undersöka vidare genom att göra fördjupade intervjuer. Chefs- och ledarskap har varit 

återkommande begrepp i undersökningen. Kvinnorna som intervjuats har skaffat sig olika former av 

ledarerfarenhet tidigare i livet. Tre är hästtjejer som lärt sig mycket om ledarskap i relationen med 

stora djur. Genom att umgås med hästar lär man sig att relatera, kommunicera, interagera och att ta 

kommandot i de situationer där det behövs.
133

 Samtliga intervjupersoner har barn och har, eller har 

haft, rollen som ledare och organisatör i familjelivet. De har lärt sig priorietera och delegera. Alla 

kvinnorna har haft uppbackning från närstående när det gällde att gå in i en chefsfunktion och i arbetet 

som chef. De intervjuade kvinnorna tar emot hjälp och de gör prioriteringar i arbetsliv och familjeliv. 

Allt ledarskap är relationellt och kvinnorna har inte blivit – och de är inte – chef på egen hand. De 

intervjuade chefernas relationsbild och deras möjliggörande för karriärutveckling skulle ha varit 

intressant att undersöka djupare. Några av kvinnorna har tidigare i livet drabbats av 

utmattningssjukdom och varit borta från arbetet under en längre period. De har dragit lärdomar av 

                                                      
131 Langemar, s 98. 

132 Ifrågasättande p g a kön behöver inte handla om enbart chefskap utan om akademiska yrken 

överhuvudtaget. Under en period fanns fyra präster i en av respondenternas församling. Tre var kvinnor 

och en var man. Då kom frågan flera gånger från människor: ”Ska vi bara ha kvinnliga präster? Bordet 

det inte vara lite jämnare fördelat?”. 

133 Forsberg, s 117 f. 
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erfarenheten och gått vidare på karriärvägen med intentionen att det inte ska hända igen. Den som 

genom sin position har möjlighet att till delar styra över sin arbetstid kan balansera bättre mellan 

åtaganden och avkoppling. Så kan chefskap i bästa fall vara en väg vidare, efter en 

utmattningssjukdom, till en karriär där det finns en ökad personlig medvetenhet kring gränser för 

arbete och vila/fritid.  

Metoddiskussion 
De nio intervjuerna har skett i Mellansverige. Tid och livssituation har begränsat möjligheten att resa 

längre bort än några timmars färd från min egen bostadsort. Olika områden i Sverige kan ha olika 

kyrkliga traditioner och därmed efterfråga olika ledarskap. Kyrklig tradition och eventuell påverkan på 

chefskap har jag inte tagit hänsyn till i urval eller i studien.  

De genomförda och utskrivna intervjuerna har jag tolkat med hjälp av fenomenologisk metod. Jag har 

läst utskrifterna många gånger, med färgpennor i hand, i syfte att hitta teman. De funna temana har 

varit gemensamma för flera eller för alla de intervjuade kvinnorna. Temana har jag under arbetets 

gång ställt i relation till frågeställningen. I mina tolkningar har jag försökt ha en god empirisk 

förankring. Jag har strävat efter att inte dra generella slutsatser utifrån enstaka detaljer och att inte 

lägga pussel där pusselbitar inte finns. Jag har vidare försökt hålla en bra passform på den applicerade 

teorin. På en meningsfullhetsnivå kan jag se att studiens syfte är uppfyllt och att en förståelse har 

uppnåtts. Genom det fenomenologiska tillvägagångsättet har en tolkad kunskap framträtt.
 134

 

I metoddiskussionen avseende denna studie är det viktigt att ta upp att jag genomförde intervjuerna år 

2012, vilket är fem år sedan. Jag påbörjade tolkning och analys 2012-2013 och därefter har studien 

vilat till 2016 då jag återupptog arbetet. Vid ett långt uppehåll kan minnesdetaljer från 

intervjusituationerna gå förlorade och själv har jag under denna tid fått nya insikter som kan ha 

påverkat mitt sätt att se på materialet. En ytterligare svaghet inom metod är att vid intervjun med 

Astrid misslyckades ljudinspelningen. Eftersom jag upptäckte missödet direkt efter intervjun skrev jag 

genast ned intervjun ur minnet, med hjälp av mina egna noteringar från samtalet. Minnet kan svika och 

jag har troligtvis missat detaljer vilket minskar detta enskilda materials tillförlitlighet. Jag har ändå 

valt att använda minnesanteckningarna då de stora dragen varit intressanta. I efterhand kan jag se att 

det kunde ha varit givande ur materialsynpunkt om jag hade gjort en ny intervju med Astrid.  

Genom en kvalitativ forskningsmetod med fenomenologisk tolkning går det inte att göra övergripande 

uttalanden om hur kvinnor som är chefer upplever sin karriärväg eller vad som hindrat och möjliggör i 

generella drag. I en studie som denna gäller endast att jag har tolkat och analyserat ett material från 

några personer vid en viss tidpunkt i livet. En viktig aspekt i detta arbete är att jag själv är verksam i 

Svenska kyrkan, vilket kan ha påverkat hur jag har formulerat frågor och tolkat utsagor. Hur hade 
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intervjuer utformats, empiri tolkats och teori valts med en forskare från ett annat sammanhang? Vilka 

resultat hade uppnåtts med en annan förförståelse och kunskapssyn? 

Sammanfattningsvis skulle urval, tolkning och resultat ha kunnat se annorlunda ut med andra glasögon 

på. Att tolka är ett hantverk och varje tolkning är beroende av tolkarens förförståelse och kunskapssyn. 

För att få fram resultat som skulle kunna gälla för fler skulle undersökningen behöva genomföras som 

en kvantitativ enkätundersökning till ett större antal kvinnor som är chefer. 

Framtid  
Karriärval är beroende av både socialt kapital och sociala relationer. Både kvinnor och män behövs 

som chefer och ledare. Kvinnors och mäns sammantagna kompetens gör organisationer dynamiska. 

Det behövs dock fler utvecklande karriärvägar än till chef i det moderna arbetslivet. I Lovéns antologi 

om karriärvägledning skriver Anki Bengtsson att karriärutveckling har blivit en fråga som handlar om 

att i förlängningen vara med och ta ansvar för samhällets visioner om framtida humankapital.
135

  

Karriärval kan sägas vara beroende av hur människor upplever genussystemet på individuell nivå.
136

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor sällan tänker sig sin egen karriär som linjär och hierarkisk. En 

sådan karriärsyn är vanligare hos män.
137

 I min studie har jag undersökt några kvinnors karriärväg 

uppåt, hierarkiskt. Karriärväg kan också vara horisontell genom andra yrken eller specialisttjänster. 

Det finns få karriärvägar inom Svenska kyrkan och därför går karriärutveckling ofta mot chefskap.  

Svenska kyrkans ekonomiska resurser minskar. Enligt en prognos av Jonas Bromander kommer 

organisationen att ha färre än hälften av den svenska befolkningen som medlemmar år 2026.
138

 En stor 

andel präster går i pension de närmaste åren och under 2016 har det blivit svårt att rekrytera till 

vakanta tjänster.
139

 Samtidigt har Svenska kyrkan ett stort antal anställda, i andra yrkesgrupper, vilka 

arbetar i många olika verksamheter. Ett intressant framtida forskningsområde skulle kunna vara att 

undersöka karriärvägar ut ur Svenska kyrkan när organisationen kommer att behöva strama åt sin 

kostym. Hur kan personer i olika yrken, med varierande utbildning, hitta karriärväg ut ur en 

krympande organisation? Vilken kompetens krävs för att en kyrkoarbetare ska kunna vara attraktiv på 

en bredare arbetsmarknad?  

Vidare skulle det vara intressant att göra en enkätundersökning gällande samtliga kvinnor som är 

chefer i Svenska kyrkan. Denna kvantitativa studie skulle undersöka om det finns skillnader som 

                                                      
135 Lovén, red. Artikel av Anki Bengtsson. 

136 Holmquist & Sundin, s 63. 

137 Linghag, s 175 f. 

138 Kyrkans Tidning nr 7 2015.  

139 I juni 2016 fanns c:a 30 vakanta prästtjänster i ett av de mindre stiften. 
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påverkar chefskapet när det gäller att vara präst eller inte präst; om läran (teologin) verkar befriande 

eller förtryckande i chefspositionen. 

En ytterligare framtida studie skulle kunna handla om styrelser och hur de kan vara attraktiva 

arbetsgivare för kompetenta kvinnor. Vad krävs attitydsmässigt och kunskapsmässigt av enskilda 

styrelsemedlemmar och styrelser som helhet? 

Ett annat forskningsområde skulle kunna handla om kvinnor och män som går en horisontell 

chefskarriärväg, från en chefskultur till en annan. Vilka hinder och möjligheter kan finnas i en 

karriärväg där chefen byter bransch?  

Intressant att undersöka vore också vilket pedagogiskt stöd som kvinnor och män kan behöva för att 

utvecklas karriärmässigt, horisontellt eller vertikalt. Hur kan karriärvägledare vara till hjälp för 

kvinnor och män som vill avancera i arbetslivet? 

Slutligen skulle det vara intressant att kvalitativt undersöka hur kvinnor och/eller män får tillgång till 

”makt över tiden” när karriär ska kombineras med familj. Hur ser de personliga strategierna ut och hur 

hjälper arbetsgivare och omgivning till med livspusslandet? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Brev till potentiella intervjupersoner 
 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Regina Piscator och studerar vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 

Masterprogrammet i karriärutveckling och vägledning. Jag är intresserad av att lära mer om hur 

kvinnor som är chefer inom Svenska kyrkan har valt sin karriärväg.  

Vad har motiverat ditt val av karriär? 

Jag skulle gärna vilja träffa dig för en intervju!  

Intervjun beräknas ta c:a en timme och kommer att genomföras under april eller början av maj 2012. 

Jag kommer gärna till din arbetsplats eller hem till dig för genomförandet av intervjun. Vid intervjun 

får du berätta om ditt liv, dina erfarenheter och upplevelser av både yrkeskarriär och livsval. Jag vill 

spela in intervjun och föra anteckningar för mitt fortsatta arbete. Dock kommer ditt namn och andra 

identitetsröjande uppgifter att ändras i den uppsats som jag kommer att skriva. Ditt deltagande är 

naturligtvis frivilligt och även om du tackar ja till att bli intervjuad har du rätt att dra tillbaka din 

medverkan. Din medverkan är dock av stor betydelse för mig och studien som ämnar sätta fokus på 

betydelsen av både kvinnor och män som chefer i både kyrka och samhälle. 

Jag hoppas att få ta del av just dina upplevelser och erfarenheter, dina val och strategier i utbildnings-, 

yrkes- och livsval. 

 

Med varma hälsningar 

Regina Piscator, präst i Svenska kyrkan och studerande inom karriärutveckling och vägledning. 

 

Adress: XX. Tel: YY. Mail: XY 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

 

Livsvägen 

Informanten får notera viktiga händelser, årtal och personer på en s k livslinje på ett papper.  

Informanten får i samband med detta berätta om sin karriärväg. 

 

Nuvarande situation 

Ålder, boende, familjesituation. 

Arbetsposition, övriga engagemang 

 

Historik 

Utbildning, social bakgrund, arbetsplatser och tjänster. 

Hur motiverades du välja just dina karriärvägar? 

Vilka har stöttat, coachat, utmanat, hindrat på din väg? 

Erfarenheter du gjort längs med din karriärväg? 

Hur ser du på dina val – varför har du valt som du har gjort? 

 

Livspusslet 

Vad gör du som kvinna i chefsbefattning för att få ihop livet? Vad har du medvetet avstått från (och 

omedvetet avstått från) i ditt liv? Vilka rollkonflikter drabbas du av? 

 

Framtid 

Vilka planer har du för framtiden? 
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