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Sammanfattning 
 

Denna uppsats studerar hur kön kan utgöra en organiserande och 
hierakiserande princip inom ett avgränsat socialt fält. Det sociala fältet utgörs 
av Karlskronas pingstförsamling. Studiens bakgrund tar sitt avstamp i några 
generella teorier kring genus. Främst diskuteras Höglund (2003), Hirdman 
(1990), Bourdieu (1999) och Connell (1996). Här lyfts kvinnlig underordning 
och manlig överordning fram. Vidare behandlar bakgrundskapitlet forskning 
som mer är mer specifikt inriktad på frågor om genus och religion. 
Framträdande här är Eriksson (1999), som studerat kvinnors relation till Jesus 
utifrån det faktum att Jesus är man, Heyer-Gray (2000) som i en artikel har 
undersökt arbetsdelning inom den kristna kyrkan och Pahnke (1995) som 
diskuterar vad som kännetecknar en patriarkal religion. 
Studiens teoretiska perspektiv bygger på Tillys (2000) teori om beständig 
ojämlikhet. Tilly menar att i stort sett varhelst ett ojämlikt förhållande 
uppträder kan detta analyseras utifrån begreppet kategoriellt par. Ett dylikt 
består av två storheter grupperade på varsin sida av en skiljelinje där den ena 
halvan av paret är överordnad den andra. Tilly inriktar sig vidare på att 
diskutera ojämlikheten inom organisationer och menar att den bygger på fyra 
orsaksmekanismer: exploatering, möjlighetsansamling, efterlikning och 
anpassning. I föreliggande uppsats söks ojämlikhet inom den studerade 
organisationen pingstkyrkan i Karlskrona analyseras utefter denna teori. 
Tyngdpunkten ligger på de två förstnämnda mekanismerna, det vill säga 
exploatering och möjlighetsansamling. 
Metodiskt utgår studien från en abduktiv metodologi, vilket i korthet innebär 
att insamlandet av empiri sker utifrån en redan definierad modell eller teori 
vilken sedan rekontextualiseras allteftersom en mer nyanserad bild av 
verkligheten framträder. Vidare trianguleras metoderna observation och 
intervju på ett sådant sätt att de inledande observationerna utgör grunden för 
en gemensam förståelse vilken nyttjas vid intervjuerna. Fyra gudstjänster och 
fyra medlemmar i församlingen har observerats respektive intervjuats.  
Resultat och analys visar att ett ojämlikt förhållande råder inom 
pingstförsamlingen i Karlskrona på så sätt att det är män förbehållet att 
predika och sköta den offentliga kontakten med Gud. Kvinnor är mer 
inriktade på att sköta om barn- och ungdomsverksamhet samt musik och de är 
inte på samma sätt framträdande i det offentliga rummet som utgörs av 
gudstjänsterna. Könsordningen motiveras med upplevda biologiska skillnader 
mellan män och kvinnor, bibelord i form av Paulus och historiskt. 
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1 Inledning 
Domkapitlet i Karlstad förverkade i februari 2005 den pensionerade kyrkoherden Arne 
Olssons rätt att verka som präst i Svenska kyrkan. Anledningen var Olssons samröre med 
Missionsprovinsen, en rörelse som inte erkänner kvinnors rätt att bli prästvigda (DN 
050212). Ungefär samtidigt pågick en debatt kring pastor Åke Green i Borgholm som 
uttalat sig nedvärderande om bland annat homosexuella (DN 050212). Såväl Olsson som 
Green mötte således motstånd när de som representanter för två olika kristna samfund 
uttryckte gammalmodiga åsikter. Vid denna ytliga överblick tycks det finnas någon form 
av kamp mellan en mer traditionell inriktning, med en patriarkal köns-/maktsordning, och 
en förnyande kraft som har en mer jämställd uppfattning vad avser såväl genus som 
homosexualitet, något som Giddens (2003) även påpekar: ”En religiös syn och ett 
modernt rationalistiskt tänkande samexisterar /…/ i ett osäkert spänningstillstånd” 
(Giddens 2003: 441).  

1.1 Förförståelse 
En dag såg jag en tv-sänd gudstjänst. Den var ganska traditionell, i den bemärkelsen att 
jag kände igen de olika momenten och psalmerna från de gånger jag själv har varit i en 
kyrka, men det var något som slog mig. Under gudstjänsten turades nämligen en man och 
en kvinna om att föra ceremonin framåt. De läste bibeltexter, bad och predikade. Men en 
detalj skiljde dem åt. Den manlige predikanten förhöll sig fritt till de texter han läste. Han 
förklarade och tolkade händelserna med egna ord och på något sätt kändes det som att 
han ägde de ord han uttalade. När han förkunnade bibeln la han ofta till fraser som ”man 
kan tänka sig att Jesus tänkte…” eller ”här är det troligt att Gud resonerade på detta 
viset…” Kvinnan i sin tur var bunden till de texter hon läste. Hon citerade ordagrant 
bibeln, helt utan egna tolkningar eller tankar. Tanken jag fick var: Kan denna 
konstruktion vara en följd av att det är en man och en kvinna som talar? Är genus och 
kön en så tydlig avgränsare inom den kristna kyrkan? Denna händelse väckte mitt 
intresse för den studie som nu ligger för handen. Några dagar senare blev jag ytterligare 
intresserad då jag såg ärkebiskop K. G. Hammar bli intervjuad på TV 4:s program 
Nyhetsmorgon. Han sa en sak som jag tog fasta på: ”Många tycker fortfarande det är fel 
med kvinnliga präster. /…/ Religioner är till sin natur konservativa och traditionella. Att 
förändra detta är smärtsamt och tar tid” (TV 4 050305). 
 Jag har aldrig varit aktiv i någon form av kyrka eller varit troende. Mina kyrkobesök 
inskränker sig till ett enstaka bröllop, dop eller skolavslutning. Ej heller har jag haft 
någon form av religiös uppväxt eller ens några troende individer i min närhet. Jag har 
således en begränsad insyn i den kyrkliga världen, men därmed inte sagt att jag inte har 
någon förförståelse. Jag har länge varit intresserad av religion i allmänhet, och 
kristendom i synnerhet, då jag menar att oavsett om man är troende eller inte så är en 
uppväxt i Sverige präglad av religiösa föreställningar, regler och normer. Till exempel 
anger läroplanen för den svenska grundskolan att en västerländsk, kristen värdegrund ska 
vara basen för utbildningen (Lpo 1994). Religion och samhälle hänger således ihop, och 
bland annat av denna anledning är religionen intressant att studera. 
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 Vad består min förförståelse av? Min syn på kristendomen är att det är en konservativ, 
långsamt förändrande kraft som via bibeln och sin inre kultur står för en mängd ideal som 
hör hemma i svunna tider. Men jag har också förstått att det finns förändrande krafter 
inom till exempel den svenska statskyrkan. Det vigs kvinnliga präster och det talas 
alltmer om samförstånd mellan kristna och individer från andra religioner. Samtidigt 
pågår ett så kallat ”krig mot terrorism”, vilket jag menar kan tolkas som en kollision 
mellan fundamentala kristna och muslimska krafter. Religion är i min världsbild en 
dynamisk kraft, full av inre motsättningar. 
 Religion och genus är en fråga som det är lätt att skaffa sig en uppfattning om, korrekt 
eller inte. Min förförståelse i detta avseende kommer från de fåtaliga kyrkobesök jag har 
gjort. Det är min uppfattning att det ofta är män som predikar och tolkar bibliska texter 
samtidigt som kvinnor har mer understödjande roller. De sjunger i kören eller bär korset i 
gudstjänsternas inledande processioner. Enligt min vardagsförståelse är kön en 
organiserande princip inom kyrkor av olika slag, liksom i samhället i övrigt.  

1.2 Problemformulering och syfte 
Vårt samhälle bygger till mångt och mycket på en kristen tradition, vad Weber (/1934/ 
1995) kallar en protestantisk etik. Denna etik kan ses som en kraft vilken genomsyrar 
flera av de samhälleliga konstruktionerna, däribland genus. Det som därmed blir 
sociologiskt relevant är hur kön kan ge makt inom en kristen organisation. Studien riktar 
in sig mot en avgränsad kontext som utgörs av pingstförsamlingen i Karlskrona. Denna 
kontext är vald utifrån antagandet att pingstförsamlingen utgör en mer traditionell 
organisation som inte i lika hög grad som omvärlden strävar efter att reproducera mer 
moderna genuskonstruktioner. 
 Genus och kön produceras och reproduceras i alla kända samhällen och sociala fält 
däri. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur ett avgränsat socialt fälts 
struktur är konstruerat. Struktur definieras enligt Bourdieu (1997) som ”/…/ ett tillstånd i 
styrkeförhållandet mellan aktörerna /…/ som är inblandade /…/” (Bourdieu 1997: 128). 
 Deltagarna i studien ska inte ses som roten till någon ojämlikhet. Istället vill jag se 
hur kön är en organiserande och hierarkiserande princip inom pingstkyrkan. Kan kön 
förstås som ett verktyg i skapandet av maktförhållanden inom organisationen? Hur 
upprätthålls denna eventuella ojämlikhet? 

1.3 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer en beskrivning av den bakgrund från vilken studien tar 
sin ansats. Däri beskrivs genusteorier i en generell betydelse, följt av en kort redogörelse 
för religionsbegreppet och forskning kring religiositet och genus. Kapitlet avslutas med 
en redogörelse för pingstkyrkans historia och verksamhet idag. Efter bakgrundskapitlet 
följer en redogörelse för studiens mer explicita teoretiska perspektiv, vilket bygger på 
Tillys (2000) studie kring beständig ojämlikhet. 
 I kapitel 4 redogörs för hur jag använder metod i studien. Det inleds med en 
redovisning av mina metodologiska överväganden vilket följs av beskrivningar av de 
använda metoderna observation och intervju. Det femte kapitlet i uppsatsen är en 
beskrivning och sammanfattning av genusförhållanden i bibeln. Detta kapitel ska ses som 
en grund utifrån vilken insamlingen av empiri genomförs men det är även en form av 
empiri. Det existerar, menar jag, någon form av växelverkan däremellan, varför detta 

 5 



kapitel är placerat efter teorin. I kapitel 5 återfinns resultat från observationer och 
intervjuer vilket följs av analys därav i det sjätte kapitlet. Avslutningsvis i uppsatsen 
redovisas min diskussion vilken jag ämnar knyta an mot generella teorier om genus och 
kön. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras genusforskning i mer generell betydelse, följt av en redogörelse 
för forskning rörande religion och genusförhållanden i religionssociologi och mer 
teologiskt inriktade studier. Att lägga fram teorier kring kvinnlig underordning och 
manlig överordning i bakgrunden och inte i det teoretiska perspektivet kan tyckas vara att 
föregripa den egna undersökningen. Jag menar dock att den köns-/maktsordning som 
beskrivs häri är säkerställd, det finns ingen anledning att uppfinna det hjulet en gång till. 
Istället är det bättre att inrikta sig på att förklara vad ordningen består av och hur den 
lyckas bestå över tid. 

2.1 Kön och genus, manlighet och kvinnlighet 
Att kön är en vattendelare i det sociala livet torde inte vara ett särskilt normativt eller 
revolutionerande påstående. Könstillhörighet är ett attribut som har påverkan på 
individens positionering i samhället. Höglund utvecklar: 
 

Kön är en organiserande princip i alla kända samhällen. Organiseringen grundas på 
kulturella uppfattningar om hur män och kvinnor bör vara och handla. Könsordningen är 
oftast dikotomisk i det att den sorterar människor i två grupper, män och kvinnor, och 
normerande i det att den tillskriver medlemmarna i dessa två grupper olika egenskaper. 
Den är dessutom oftast hierarkisk, genom att den överordnar det ena könet över det andra. 
Könsordningen bestäms av och speglas i ett samhälles könsnormer, vilka kan definieras 
som de i kulturen liggande uppfattningarna om manligt och kvinnligt. Analytiskt kan man 
skilja på officiella, synliga könsnormer och inofficiella, osynliga könsnormer. Dessa två 
analytiska nivåer hänger samman, men kan ibland också gå emot varandra (Höglund 
2003: 52).  

 
Höglunds tanke är inte unik. Den återfinns till exempel hos Moller Okin (2002), dock 
något försiktigare uttryckt: ”De flesta kulturer är fulla av handlingsmönster och 
ideologier som rör könsrelationer” (Moller Okin 2002: 17). Kön är alltså en princip som i 
alla (eller åtminstone de flesta) samhällen organiserar det sociala livet. Könsordningen är 
dikotomisk, det vill säga den sätter man och kvinna i motsats till varandra. Men kön är, 
som Höglund beskriver, inte enbart organiserande utan även hierakiserande. Den ena 
delen av paret överordnas den andra. Bergenheim (1997) skriver: ”I alla kända samhällen 
har kvinnan varit mer eller mindre underordnad mannen. Vi känner alltså inte till något 
renodlat matriarkat” (Bergenheim 1997: 16). 
 Begreppen kön och genus diskuteras av Eduards (1995). Begreppet kön skapades 
enligt henne under 1970-talet för att kunna behandla kön som en social konstruktion, 
frikopplad från biologiska förtecken. Enligt Eduards är dock genusbegreppet inte 
oproblematiskt: ”Att särskilja kön från genus är i huvudsak en snillrik idé, men 
konserverar samtidigt traditionella uppfattningar mellan (föränderlig) kultur och 
(oföränderlig) natur. /…/ Vissa forskare låter därför genus få en symbiotisk betydelse, där 
sociala och biologiska aspekter vävs ihop” (Eduards 1995: 61). I denna studie ges 
begreppen kön och genus därför en synonym betydelse. 
 Hirdman (1990) skildrar denna könens ordning som ett genussystem, vilket bygger på 
en rad kontrakt som upprättas i samhället. Hirdman beskriver ett kontrakt som ”/…/ ett 
enkelt begrepp för en komplicerad verklighet som kan användas för att renodla och 
analysera de idéer och föreställningar, de informella och formella regler och normer som 
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genusfigurerna genererar/ade om mäns och kvinnors platser, sysslor och egenskaper i ett 
samhälle” (Hirdman 1990: 78). Hirdman betonar även att kontrakten, som är flera och 
kan samexistera, är en ”/…/ övertagen, kulturellt nedärvd ’överenskommelse’” (Hirdman 
1990: 78). 
 Ett genuskontrakt kan alltså existera på flera nivåer samtidigt. Det kan vara verksamt i 
en organisation, ett företag eller i en familj. Men det kan också, som tidigare beskrivits, 
existera flera överenskommelser mellan könen, det vill säga genuskontrakt i plural. 
Hirdman (1990) menar dock att oavsett antalet uppgörelser finns två element som alltid 
går igen. Hon benämner dessa som två lagar eller logiker: ”1) könens isärhållande och 2) 
den manlige normens primat” (Hirdman 1990: 78). Enkelt beskrivet kan den första 
logiken sägas vara den mekanism som gör att könens världar inte möts. Män och kvinnor 
tilldelas olika verksamheter, och skulle de råkas inom en verksamhet har de olika 
uppgifter. Den andra logiken kan förklaras som att det är utefter män som normaliteten 
definieras. Kvinnor är inte en del av normen, den utgörs av enbart män. 
 Att vara man eller kvinna är dock inte en naturgiven ordning. Kön, såväl som genus, 
ses i denna studie som en konstruktion vilken, som Höglund (2003) ovan konstaterar, 
bygger på kulturella uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Bourdieu (1999) 
liknar att vara man vid att inneha ett adelsmärke. Att vara man innebär att blotta närvaron 
i en verksamhet påverkar synen på verksamheten hos flertalet. En man kan ta sig an 
uppgifter vilka generellt tillskrivs den kvinnliga könsrollen, uppgifter vilka ses som 
enkla, oviktiga och tråkiga, men när mannen utför dem framstår de plötsligt som ädla och 
komplicerade. Det manliga könet kopplas enligt Bourdieu till orden höger (i betydelsen 
från vänster till höger), officiell, offentlig, dominerande et cetera. Kvinnlighet å andra 
sidan förknippas enligt Bourdieu (1999) med ord som är motsatser till dem som 
kopplades ihop med manlighet. Istället för höger är det vänster, istället för offentlig är det 
privat och så vidare.  
 Ambjörnsson (1999) har studerat klassiska manliga figurer, från Faust via Tarzan till 
James Bond, och lyfter fram några gemensamma nämnare hos dessa heroiska förebilder. 
Vad som tydligt framträder är att dessa män är projektinriktade. De löser uppgifter, brott 
eller brottas med problem i projektform. Det finns en början och ett slut på varje projekt 
och när männen framträder mellan projekten, så att säga i väntan på ett nytt uppdrag, 
uppträder de närmast apatiskt och naivt. James Bond tillbringar sin fritid på casino, 
Sherlock Holmes röker opium. Ambjörnsson utrycker det som att flera av dem har ett 
”/…/ konsumistiskt förhållande till tillvaron” (Ambjörnsson 1999: 10). En annan 
iakttagelse Ambjörnsson gör är att den västerländska mytologin inte har någon plats för 
en kvinnlig hjälte. Det åligger män att framträda offentligt för att rädda mänskligheten 
från diverse ohyggligheter, eller för den delen, att tillföra världen lidande (till exempel 
Frankenstein). Den manliga dominansen ska dock inte uppfattas som ett likformat skikt 
där varje man är jämlik näste. Connell (1996) visar ett sätt att se hierarki även mellan 
män när han delar in maskuliniteten i fyra strata: hegemoni, underordning, delaktighet 
och marginalisering. Med hegemoni avses så att säga toppskiktet av män. Den 
hegemoniska nivån består av de mest statusfyllda och mäktiga männen en organisation 
eller ett samhälle kan visa upp. Connell understryker att den hegemoniske mannen inte 
ens behöver vara verklig. Hegemonin kan till och med representeras av en fantasifigur 
som utgör ett ideal för hur mannen ska vara. De kännetecknas också av att de befinner sig 
i en direkt överordnad position gentemot de underordnade männen. Denna grupp utgörs 
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av till exempel homosexuella, det vill säga män som inte släpps in i den manliga innersta 
kretsen. Connell benämner detta som ett utestängande från ”legitimitetscirkeln” (Connell 
1996: 103) och ofta stigmatiseras dessa män genom att deras karaktärsdrag, handlingar 
eller erfarenheter feminiseras. De delaktiga männen i sin tur är i en position där de är 
underordnade hegemonin men fortfarande kan dra fördel av den. Dessa maskuliniteter 
kan enligt Connell agera på ett till synes jämställt manér men är fortfarande i överläge 
mot kvinnor de möter. Han benämner detta som patriarkalisk utdelning, en man behöver 
inte vara en patriark i samhället för att kunna dra nytta av alla de fördelar det patriarkala 
samhället erbjuder honom. Slutligen finner Connell en maskulinitetsfunktion han kallar 
marginalisering. Den innebär i korthet att män som inte passar in eller inte tillerkänns 
tillträde på den maskulina arenan sätts åt sidan. Framgångsrika män som inte tillhör 
hegemonin kan tillskrivas status och lyftas fram för de underordnade och de delaktiga 
som positiva symboler, men de marginaliseras på så vis att effekten av denna framgång 
inte tillåts sprida sig i de lägre organiserade skikten av maskulinitet. 
 Att vara kvinna är likaledes en konstruktion. Den kvinnliga kvinnan ska inte bara leva 
upp till de biologiska kriterier som ställs utan även en rad sociala. Detta resonemang 
finner stöd hos Brownmiller (1985) som utifrån faktorer som klädsel, skor, frisyr, men 
kanske framförallt ambition skisserar en bild av vad en kvinnlig kvinna ska uppnå. Hon 
relaterar det slutgiltiga kvinnliga nederlaget till borgerlighetens inträde. Innan dess menar 
Brownmiller att familjer utanför eliten inte hade råd att totalt passivisera kvinnor. Allas 
arbetskraft krävdes och status var inte lika starkt kopplat till könsroller. För 
borgerlighetens män uppstod dock möjligheten att ha en helt domesticerad hustru och 
därmed kunde till exempel den totalt opraktiska klädedräkten, som de viktorianska 
korsetterna, utvecklas.  
 Brownmiller (1985) fokuserar på hur könsroller naturaliseras för att legitimeras. Det 
som anses vara naturligt för en kvinna är onaturligt för en man. Brownmiller skriver: 
 

When nurturance is given out of love, disposition or a sense of responsible duty, the 
assumption exists that whatever form it takes – changing a diaper or baking a tray of 
raisin-nut cookies – the behavior expresses a woman’s biological nature. When nurturing 
acts are performed by men, they are interpreted as extraordinary or possibly suspect 
(Brownmiller 1985: 222).  

 
Män får enligt Brownmiller alltså mer positiv uppmärksamhet om de skulle utföra en 
syssla eller handling som traditionellt sett är kvinnlig, till exempel baka kakor. Hon ser 
vidare att ambition är en typiskt okvinnlig egenskap. Enligt Brownmillers tes är könens 
världar skilda på så sätt att det som anses vara kvinnligt aldrig är en väg till framgång.  
De kvinnliga egenskaperna anses vara omvårdande och inte vidare utåtriktade, och de 
räknas inte som tillgångar på till exempel arbetsmarknaden.  
 Det tycks enligt ovan redovisade forskning förhålla sig så att kvinnor är underordnade 
män. För Höglund (2003) bestäms relationernas mönster, det vill säga vem som ska vara 
överordnad vem, av kulturella uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta 
har enligt de Beauvoir (/1949/ 2002) historiska förklaringar. För henne uppstår den 
manliga överordningen av biologiska skäl. Före den neolitiska revolutionen (och i 
synnerhet före modernitetens intrång) var behovet av fysisk styrka mer påtagligt. Vikten 
av att kunna använda tunga vapen gav mannen en transcendent och utåtriktad könsroll. 
Samtidigt bands kvinnor till hemmet på grund av graviditetens och moderskapets 
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fjättrande band. Kvinnan passiviserades vilket gjorde henne underordnad den aktive 
mannen. Vad de Beauvoir dock vill fästa uppmärksamheten på är att den tiden då fysisk 
styrka avgjorde vilka roller i samhället män och kvinnor skulle fylla är förbi. Idag uppstår 
ytterst få situationer då en individ måste mobilisera hela sin fysiska förmåga för att klara 
ett arbete eller utföra en normal samhällsaktivitet. Ändock lever den kvinnliga 
underordningen kvar. För de Beauvoir framstår kvinnan som det andra, ett icke-manligt 
väsen som delar samhället med normaliteten, det vill säga mannen. Men att vara kvinna 
är inte en enkel handling som bestäms av biologin enbart. Enligt de Beauvoir är kvinna 
något som en individ med kvinnliga könsorgan kan bli. de Beauvoir förtydligar sin tanke:  
 

Men först måste man fråga: vad är en kvinna? ’Tota mulier in utero, hon är en livmoder’, 
säger den ene. Men kännare förklarar att vissa kvinnor ’inte är kvinnor’, fastän de har en 
livmoder som alla andra. Alla är överens om att människosläktet omfattar individer av 
honkön och att de nu liksom förr utgör ungefär hälften av mänskligheten. Ändå säger man 
att ’kvinnligheten är i fara’. Man uppmanar oss att vara kvinnor, förbli kvinnor och att bli 
kvinnor. Varje kvinnlig varelse är alltså inte nödvändigtvis en kvinna, hon måste vara 
delaktig i denna mystiska och hotade realitet som kallas kvinnlighet (de Beauvoir 2002: 
9). 

 
Citatet sätter fingret på den konflikt som delvis står i centrum för denna studie. En 
kvinnlig kvinna är inte bara en livmoder, hon är också en mystisk varelse som uppfyller 
de krav som ställs på henne för att fullt ut kunna kalla och känna sig som en kvinna.  

2.2 Vad är religion? 
Enligt Giddens (2003) finns någon form av religion i alla kända mänskliga samhällen. 
Var än mänsklig kultur har utvecklats har således någon form av religion likaså 
konstruerats. Men vad är då en religion? Giddens skiljer till att börja med på religion och 
magi. En religion innehåller kollektiva ceremonier, något som skiljer den från en tro på 
magi. Giddens påpekar också att religion inte får likställas med monoteism eller ett 
regelverk för hur människor ska bete sig. Det finns religioner som helt saknar gudafigurer 
och budord. Konfucianismen, till exempel, intresserar sig föga för vad som skulle kunna 
vara någon större sanning.  
 Kristendomen är en monoteism, det vill säga tillbedjandet riktar sig mot en gud även 
om han har såväl Jesus som den helige anden vid sin sida. Den kristna tron är sprungen ur 
judendomen och började som en judisk sekt inom vilken Jesus erkändes som Messias. 
Judendomen i sin tur uppstod ca 1000 f.kr. och den kännetecknas liksom kristendomen av 
monoteism och stränga moraliska regler som dikterats av den ende guden. De kristna i sin 
tur inkorporerade naturligt en stor del av judendomen i sin framväxt (Giddens 2003). 
 Kristendomen är idag världens största religion med ca 1,87 miljarder anhängare. 
Protestantismen, där vi återfinner pingströrelsen, kan räkna in ungefär 382 miljoner 
anhängare. I Sverige utgör protestantismen den huvudsakliga religiösa inriktningen och 
knappt 30 % av svenskarna anser sig idag vara religiösa. Ungefär 5 % går regelbundet i 
kyrkan (Giddens 2003). 
 Vad fyller då religionen för syften i det moderna samhälle vi lever i idag? Bauman 
(1999) menar att kyrkan, för att behålla sin position, ägnar sig åt att skapa oro. Genom att 
gång på annan poängtera hur mycket som förändras och hur osäker världen är, menar 
Bauman att religionen överlever då människorna som lyssnar upplever sig vara 
otillräckliga. Men moderniteten har effekter på religiositeten hos de olika kyrkornas 
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medlemmar. Istället för att vara ett centralt moment i varje individs liv blir religionen mer 
och mer en fritidssysselsättning, något personligt och privat som den troende inte hur som 
helst delar med sig till andra.  
 Men enligt Bauman (1999) driver moderniteten också fram något annat. Några av 
dem som inte blir personligt sekulariserade och får sin religion förpassad till fritiden, 
tenderar istället att bli mer fundamentalistiska i sin trosuppfattning. Att inta en 
fundamentalistisk hållning gentemot en religion kan vara ett sätt att bringa ordning i det 
kaos som det moderna samhället erbjuder. ”Fundamentalismens lockelse stammar från 
dess löfte att befria den omvände från valets plågor. /…/ Man vet vart man ska titta när 
livsbesluten ska fattas, i små frågor såväl som stora, och man vet att man därigenom gör 
det rätta och därför besparas risktagandets fasa” (Bauman 1999: 250). I dag finns det, 
enligt Bauman, därmed två grupper: de som bytt ut religionen mot nya sysselsättningar 
(främst konsumtion) och de som allt hårdare knyts mot en religion. 

2.3 Religion och genus – ett kort forskningsläge 
Vid sökning efter litteratur som behandlar religion och genusproblematik slogs jag av att 
delar av forskningen, och då främst den amerikanska, har ett avstånd mellan forskare och 
studieobjekt i antingen tid eller rum. En forskningsinriktning fokuserar på att studera 
genusförhållanden inom kristendomen i Afrika, Mellanöstern eller Sydostasien eller av 
kvinnor och män inom religion i förfluten tid, det vill säga historiska studier. Talande 
exempel för detta är Peel (2002) och Durham (2002) som båda studerar genus och 
religion i Afrika. De artiklar och böcker som behandlar dessa frågor i vår egen tid och 
kontext är istället ofta utgivna av olika kristna organisationer och bär inte sällan prägeln 
av att ”allt är okej”. Det tycks finnas en viss ovilja eller ett motstånd mot att gräva där 
man står med ett kritiskt förhållningssätt. Med detta inte sagt att ingen sådan forskning 
finns. Nedan återgivs ett kort forskningsläge kring några studier som anses vara relevanta 
för denna uppsats. 
 Eriksson (1999) studerar kvinnors förhållande till Jesus utifrån utgångspunkten att 
Jesus de facto beskrivs som man. Hon vill se om detta faktum påverkar kvinnornas 
förhållande till kristendomen, om de så att säga känner att Jesus kan företräda dem som 
kvinnor. Hon finner att kvinnor inom kristendomen avkönar Kristus genom att förflytta 
honom och Gud till kosmos. Kvinnorna står fast i sin kristna tro utan att vidare ta hänsyn 
till kön. I de sammanhang då de måste ta hänsyn till Jesus mänskliga gestalt, ser de 
istället honom som en gränsöverskridare, någon som bryter mot samhällets tabun. 
Eriksson menar dock att kvinnorna på grund av detta får ett traditionslöst förhållande till 
religion. Synen på Jesus som man är djupt rotad i kristendomen och när kvinnorna i 
studien försöker komma runt detta drabbas de istället av en brist på förankring. Detta 
förhållande till Jesus blir inte oproblematiskt för dem. De bibliska texterna har ett manligt 
perspektiv och ett språk med maskulint genus. Enligt Eriksson leder detta till att kvinnor 
inom den lutheranismen upplever en identitetslöshet. Det är således inte okomplicerat att 
vara kvinna i den kristna tron.  
 Heyer-Gray (2000) fokuserar i en artikel på arbetsfördelning mellan män och kvinnor 
inom den kristna kyrkan. Hon framhåller att män oftare intar en framträdande roll vid 
gudstjänster samtidigt som kvinnor mer frekvent utför understödjande uppgifter. Men 
kvinnorna i Heyer-Grays studie har också en rad funktioner att fylla utanför mässan, som 
att leda söndagsskolan, städa kyrklokalerna och stryka linneduken som ska täcka altaret. 
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Enligt Heyer-Gray är således det kyrkliga arbete könskodat. Manville (1997) framhåller 
en liknande tes. Hon lyfter i sin studie av en australiensisk församling fram att i det 
offentliga rum som kyrklokalen utgör, betraktas män som ledare och predikanter och 
kvinnor som omvårdande och understödjande. Manville betonar dock att kvinnor som 
upplevs ha manliga attribut kan skrida över den gräns som kön utgör och utföra uppgifter 
vilka annars är reserverade för män. Likväl konstaterar Manville att kvinnor i grund och 
botten är underordnade och att de icke deltar i församlingens verksamhet med lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  
 I den kristna världen är kvinnan starkt kopplad till moderskap. Bal (2001) visar att 
såväl Eva som jungfru Maria ofta förknippas med rollen som något slags supermoder, en 
källa till liv som varje kvinna ska sträva efter att bli.1 Detta är åsikter som kan sägas vara 
kongruenta med synen på kvinnor och kvinnlighet inom till exempel forskning från tiden 
kring förra sekelskiftet. Durkheims (/1897/ 2003) syn på genus i sin klassiker 
Självmordet, som utkom i original 1897, präglas av tankar om kvinnors simplicitet och 
låga krav på intellektuell stimulans kontra manlig komplexitet och stora sociala behov: 
”Vi vill dock påstå, att detta beror på, att kvinnans sensibilitet är rudimentär snarare än 
högt utvecklad. Eftersom hon i större utsträckning än mannen lever sitt liv avskild från 
samhället och sociala grupper, har hon också mindre anknytning till dessa” (Durkheim 
1993: 170). Detta citat kan tolkas som att Durkheim ser till sociala faktorer. Kvinnor rör 
sig inte lika mycket i det offentliga rummet och är därför outvecklade, men Durkheim 
fortsätter: ”Hon har mycket få rent sociala behov och kan lätt tillfredställa dem. Fromma 
andaktsövningar och några husdjur att ta vård om räcker för att helt fylla den äldre ogifta 
kvinnans liv” (Durkheim 1993: 170). Mannen däremot har helt andra förutsättningar och 
behov än kvinnan. I denna tidens retorik är mannen socialt utvecklad. Han har större 
förmåga till tankearbetet och han ställer därför också högra krav på att bli stimulerad. 
Durkheim konstaterar: ”Eftersom hans sociala jag är mer komplicerat och utvecklat, kan 
han upprätthålla psykisk balans, endast om han finner nya anknytningspunkter utanför sig 
själv; eftersom hans sinnesjämvikt är beroende av många fler faktorer, utsätts den också 
lättare för störningar” (Durkheim 1993: 170). Hans studie rör visserligen inte genus och 
religion i samma bemärkelse som denna studie, men hans fokus ligger onekligen till stor 
del på religion, kön och självmord. Därför är denna text av visst intresse för min studie.   
 Pahnke (1995) identifierar kristendomen som en patriarkal religion. Hon lyfter fram 
en rad kriterier som en religion ska uppfylla för att vara just patriarkal och dessa kriterier 
kan också duga som ett verktyg för att differentiera en patriarkal ordning från ett 
matriarkat, även om Bergenheim (1997) inte hade kunnat skriva under på Pahnkes idé om 
ett existerande sådant. Bland Pahnkes kriterier märks att den patriarkala religionen 
kännetecknas av monoteism där en manlig gud har skapat såväl himmel som jord och 
helvete. Denna gud är enligt Pahnke ett objekt i fjärran, det vill säga han är abstrakt, 
transcendent och avlägsen. Slutligen menar Pahnke att denna typ av religioner 
kännetecknas av en dualistisk världsbild där olika storheter ställs mot varandra i ett polärt 

1 Att moderskapet dessutom är en egenskap som hyllas syns bl.a. i Augustinus bekännelser, där han skyller 
sina brister på sin fader och tackar sin moder för sina förtjänster: ”Alla prisade då min far, en man som 
utöver familjens tillgångar kostade på sin son vad han behövde för att studera, till och med långt hemifrån. 
/…/ Samtidigt bekymrade sig samme fader inte om vad slags människa jag växte upp till inför dig, eller 
hurdan min dygd var, så länge min svada dög. /…/ I min mors hjärta hade du redan påbörjat ditt tempel och 
lagt grunden till din boning; min far däremot var fortfarande katekumen, och det endast sedan en kort tid” 
(Augustinus 1990: 60-61). Det finns en slags passiv godhet inbäddad i kvinnan. 
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förhållande; himmel och jord är inte samma, kropp är delat från själ och man och kvinna 
är varandras motsatser. Ett matriarkat präglas istället av enhet, menar Pahnke. Kropp och 
själ är ett liksom himmel och helvete, gud och djävul är i grund och botten samma.2 Den 
kristna tron kan, menar jag, ses som en patriarkal ordning men i religionen har vissa av de 
mönster som Pahnke överför till ett matriarkat adapterats. Synen på kvinnan i 
kristendomen bygger, som vi sett ovan, på närhet till moderskapet och därmed även 
närhet till jorden och åkermarken. Kvinnan, liksom jorden, är i kristendomen en livgivare 
och en källa till nytt blod. Pahnke diskuterar vidare vad som karakteriserar feministisk 
spiritualitet och lyfter fram faktorer som icke-hierarkiska och icke-auktoritära 
organisationer. En intressant parallell kan i detta avseende dock dras till Abrahamsson 
(1992) som menar att ingen organisation kan bestå utan att förr eller senare utveckla en 
hierarkisk och auktoritär ordning. Den patriarkala ordning som Pahnke observerar finner 
ytterligare stöd hos Shorney (1998) som menar att det inom kristendomen länge var 
acceptabelt för kvinnor att predika men att själva kyrkans ledning och styre är uppgifter 
som måste lösas av män. Rättigheten för kvinnor att predika försvann under 1900-talets 
förra hälft då kyrkan enligt Shorney upplevde att kvinnliga predikanter inverkade menligt 
på protestantismens status. 

2.4 Pingstkyrkan 
De första svenska frikyrkorna bildades enligt Norborg (1993) under 1700-talet som en 
åtgärd från enskilda troende för att väcka medborgarnas religiösa medvetande och få dem 
att koncentrera sig på livet efter detta. Inledningsvis mötte väckelserörelserna starkt 
statligt motstånd, vilket dock försvann då de nybildade församlingarna med tiden inte 
ansågs utgöra någon form av hot mot samhällets ordning. År 1809 stiftades en ny 
regeringsform i vilken medborgarna inte längre var tvingade att delta i statskyrkans 
verksamhet och därmed försvann de formella hindren för frikyrkornas tillväxt. När delar 
av Filadelfiakyrkan år 1913 bröt sig loss för att ansluta sig till en amerikansk 
protestantisk inriktning såg pingströrelsen dagens ljus. 
 Steg för steg under 1800-talets andra hälft och 1900-talets första konsoliderades enligt 
Bergsten (1995) frikyrkorna och vann såväl medlemmar som respekt från omvärlden. 
Frikyrkorna betonade den personliga vägen till frälsning i motsats till statskyrkans mer 
traditionella frälsning genom prästen eller pastorn. Vid mitten av 1920-talet fick 
frikyrkopastorer dessutom rätt att förrätta jordfästningar. 
 År 1944 tackade pingströrelsen nej till att medverka vid ett det första kristna riksmötet 
med motiveringen att ingen inre enighet fanns mellan frikyrkorna vilken skulle kunna 
göra mötet nyttigt för dem. Detta var en händelse av flera som fjärmade pingströrelsen 
från övriga delar av den svenska frikyrkorörelsen. Pingstvännernas starke man, Lewi 
Pethrus, gick flera gånger under tiden kring andra världskriget i öppen polemik med Axel 
Andersson från Svenska Missionsförbundet (SMF). Pethrus anklagade bland annat SMF 
för att vara obroderliga och något samarbete mellan de båda frikyrkorna ville han inte 
veta av. Pingströrelsen och SMF var vid denna tid de ojämförligt två största frikyrkorna, 
med 91 000 respektive 86 000 medlemmar. Pingstvännerna ville dock markera sin 
särställning och sitt oberoende gentemot övriga svenska frikyrkor och därför var 
pingströrelsen aldrig heller medlem i de riksorganisationer för frikyrkliga som bildades 
(Bergsten 1995). 

2 Jfr. Yin och Yang i den österländska mytologin. 
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 Pingstförsamlingen i Karlskrona bildades enligt församlingens hemsida 
(www.pingstkyrkankarlskrona.com 050510)  år 1920. Det fanns i den första församlingen 
17 medlemmar och idag kan Karlskronas pingströrelse räkna in 680 medlemmar. Totalt i 
Sverige finns idag cirka 89 000 pingstvänner. Inom församlingens ungdomsarbete finns 
cirka 250 barn och 100 ungdomar aktiva i söndagsskoleverksamhet och cellgrupper et 
cetera. För barn- och ungdomsverksamheten finns en heltids- och två halvtidsanställda. 
Dessutom bedriver församlingen så kallat LP-arbete, där målsättningen är att sprida ett 
andligt liv till missbrukare av olika slag. Församlingsmedlemmarna besöker även äldre på 
vårdhem i kommunen och bedriver missionsarbete i bland annat Östeuropa och 
Bangladesh. Ekonomiskt omsätter församlingen 6 000 000 kronor årligen och cirka 
hälften av inkomsterna utgörs av frivilliga bidrag.  
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3 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet i denna uppsats utgår från Tillys (2000) teori om beständig 
ojämlikhet. I detta kapitel beskrivs inledningsvis Tillys övergripande teori om över- och 
underordning och därefter teorin om ojämlikhetens upprättande och bestående.  

3.1 Kategoriell ojämlikhet 
Tilly (2000) har studerat hur ojämlikheter kan bli bestående i ett samhälle. För honom är 
ojämlikheten analyserbar utifrån begreppet kategoriella par. Ett kategoriellt par består av 
två storheter vilka är skilda från varandra med en gränslinje. De båda delarna av paret är 
inte jämlika, istället är den ena kategorin överordnad den andra. Exempel på kategoriella 
par som Tilly ger är aristokrat/plebej, medborgare/utlänning, men även det paret som är 
aktuellt för föreliggande studie: man/kvinna. De kategoriella paren kan, som synes ovan, 
uppträda inom en biologiskt likartad grupp, såväl aristokrater som plebejer kan ju inneha 
samma biologiska uppsättningar, men även mellan två kategorier, som visserligen är 
likartade, men inte har exakt samma biologiska förutsättningar. Detta ska dock inte 
missförstås i betydelsen att ojämlikheten är naturgiven eller motiverad på biologiska 
grunder. Tilly förklarar: ”Även när sådana kategorier använder skenbart biologiska 
markörer är de alltid beroende av en omfattande social organisering, sociala 
föreställningar och ingripanden” (Tilly 2000: 18). Den kategoriella ojämlikheten är en 
metod som en mäktig kategori, det vill säga den överordnade halvan av paret, kan 
tillgripa för att skapa slutenhet, exklusion och kontroll i syfte att bemöta organisatoriska 
besvär. Men kategoriseringen tjänar inte bara de mäktigas syften. Även de som tilldelas 
en underordnad ställning är intresserade av att upprätthålla tingens ordning. 
Underlägsenhet är i den givna situationen åtminstone bättre än kaos.  
 Den bestående ojämlikheten kan uppträda på två arenor: i företag, organisationer och 
på fabriker, men även i familjer, släkter och dylikt. Den är ibland sanktionerad av staten, 
men ofta är den sprungen ur kulturella eller religiösa föreställningar. De ojämlikheter 
som är beroende av statsmakternas sanktioner är av typen medborgare/icke medborgare. 
Det är en lagstiftning som till viss del utgör grunden för hur individerna behandlas. Den 
mer kulturellt beroende ojämlikheten är av typen man/kvinna, där lagstiftningen å sin 
sida, åtminstone i Sverige, ger båda kategorierna lika rättigheter men samhällets praxis 
istället ger över- och underordningen (Tilly 2000). 
 Tilly analyserar ojämlikheten ur ett relationellt perspektiv. Det innebär bland annat att 
den makt som utövas inom de kategoriella paren inte är knuten till individen, den finns 
istället i strukturen och manifesteras i samspelet, det vill säga relationen, mellan en över- 
och en underordnad. Tilly vill söka förbindelser inom en kultur och inte essenser i den. 
Han beskriver det relationella perspektivet som en metodologi där forskaren ska ”/…/ 
föreställa sig att kultur är gemensamma uppfattningar som intimt flätas samman med 
sociala relationer och fungerar som verktyg och restriktioner för dem istället för att 
utgöra en autonom sfär” (Tilly 2000: 32).  
 Viktigt för Tillys teori är att de kategoriella paren är verksamma i nätverk och det är 
däri som de blir aktiverade. Som tidigare beskrivits är det alltså en metod nätverket kan 
nyttja för att lösa organisatoriska problem. I nätverket kan ojämlikheten användas för att 
skapa vad Tilly kallar nyttigheter, vilka kan var av två slag: autonoma eller relativa. 
Autonom är en nyttighet som inte behöver jämföras med något för att kunna observeras, 
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till exempel lön. En relativ nyttighet behöver däremot ett jämförelseled för att bli synlig. 
Exempel på sådana nyttigheter är makt och status.  
 Ett nätverk består enligt Tilly av en rad konfigurationer. Fem konfigurationer anges: 
1) kedja, 2) hierarki, 3) triad, 4) organisation och 5) kategoriellt par (se figur 1). En 
struktur kan bestå av en eller flera av dessa konfigurationer ordnade gentemot varandra.  
 
 

 
 
Figur 1. Grundläggande sociala konfigurationer (Källa: Tilly 2000: 60) 
 
Ovan beskrivna konfigurationer organiseras således i strukturer och nätverk. Inom dessa 
finns vad Tilly kallar svaga och starka band. Starka band återfinns inom mindre och 
tätare förbindelser och de svaga uppträder vid längre förbindelser av kedjor. De starka 
banden kännetecknas av ”/…/ solidaritet, förtroende och engagemang /…/” medan de 
svaga banden i sin tur ”/…/ bryts lättare men förmedlar också information från avlägsna 
källor mer effektivt” (Tilly 2000: 62). Figur 2 visar hur Tilly tänker sig ett kluster av 
konfigurationer i en social struktur.  
 
 

 
 
Figur 2. Kombinerade konfigurationer i en tänkt social struktur (Källa: Tilly 2000: 62) 
 
Den studerade organisationen återfinns innanför cirkeln. Strukturen innefattar som synes 
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beskrivna sociala strukturen ska ses om ett exempel, en social struktur kan anta många 
former men med de ovan beskrivna konfigurationerna som bas. De starka banden 
återfinns innanför cirkeln och ett svagt band uppträder, bandet mellan A och X. Viktigt 
för figuren är också att det endast är A, som befinner sig högst upp i den hierarkiska 
konfigurationen, som har möjlighet att kommunicera med X som befinner sig utanför 
strukturen. Det är alltså inte alla förbehållet att kommunicera en organisations, förenings 
eller familjs vilja utanför den egna organisationen, föreningen eller familjen (Tilly 2000). 
 Enligt Tilly beror den kategoriella ojämlikheten på fyra orsaksmekanismer, vilka 
beskrivs separat nedan. De fyra orsaksmekanismerna är exploatering, 
möjlighetsansamling, efterlikning och anpassning. Det är för Tilly de två förra 
mekanismerna, exploatering och möjlighetsansamling, som utgör grunden för 
ojämlikheten. De två senare mekanismerna, det vill säga efterlikning och anpassning, är 
komplement till exploateringen och möjlighetsansamling. De befäster, snarare än 
upprättar, systemet.  

3.1.1 Exploatering 
Den första av de två mekanismer som enligt Tilly (2000) är medskapare till ett 
förhållande av ojämlikhet i ett kategoriellt par är exploateringen. Begreppet är nära 
besläktat med det marxistiska exploateringsbegreppet och utsugningsteorin (se Marx 
/1848/ 1995). För Tilly innebär exploateringen att en grupp agenter skaffar sig 
övergripande kontroll över en företeelse. Denna företeelse lyckas de sedan utnyttja 
maximalt, genom att låta mindre mäktiga individer ingå i produktionen varpå de inte 
erhåller ersättning som motsvarar värdet av produkten. Tilly uttrycker det som att de 
mäktiga ”/…/ utestänger /de mindre mäktiga/ från det fulla värde som tillkommer genom 
deras insatser” (Tilly 2000: 21).  
 Tilly poängterar att det värde som utvinns ur exploateringsprincipen inte 
nödvändigtvis är av ekonomiskt art. Detta är visserligen fallet i en rad situationer där 
kategoriell ojämlikhet uppträder, som när ägaren till en fabrik med hjälp av 
mervärdesprincipen utnyttjar sin arbetskraft för större egen vinning, men exploateringen 
kan ge utkomst som inte är monetär. Den som är i position att exploatera en underordnad 
kategori kan med hjälp av denna mekanism även vinna makt, status, respekt eller 
beskydd et cetera. Exploateringen kan dessutom tjäna till att skapa och upprätthålla de 
mäktigas successionsordning. Tilly benämner detta som en möjlighet att ”/…/ fördela 
solidaritetsskapande bidrag bland sig själva /…/” (Tilly 2000: 101). De överlägsna, det 
vill säga den mäktiga kategorin, har intressen av att komma i en position från vilken de 
kan kontrollera vem som står näst i tur att bli en av dem, vem som ska efterträda personer 
i ledande positioner och vem som inte ska göra det.  

3.1.2 Möjlighetsansamling 
Möjlighetsansamling är en mekanism med vars hjälp en grupp kan monopolisera en 
verksamhet. Tilly (2000) menar att denna mekanism kan vara behjälplig för såväl den 
över- som den underordnade gruppen. För den förstnämnda kategorin är 
möjlighetsansamlingen nödvändig i syfte att skaffa monopol över till exempel en 
verksamhet eller en position. Det är först utifrån att ha monopoliserat de ledande 
funktionerna inom verksamheten som exploatering kan äga rum. För den sistnämnda 
kategorin, det vill säga de underordnade, har möjlighetsansamlingen den funktionen att 
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de kan monopolisera en verksamhet inom den sociala strukturen och via detta försöka 
tillskansa sig fördelar de annars inte hade kunnat erhålla. När de underordnade 
monopoliserar en verksamhet gör de sig oumbärliga för sina mäktigare kontrahenter. 
Verksamheten som monopoliseras, vare sig det är av eliten eller icke-eliten, har den 
karaktären att den är ”/…/ värdefull, förnyelsebar och möjlig att monopolisera, och /den/ 
underbygger nätverkets aktiviteter och utvecklas genom nätverkets sätt att fungera” (Tilly 
2000: 21). 
 En lyckad möjlighetsansamling av icke-eliten har även den effekten att den 
cementerar den kategoriella ojämlikheten inom den sociala strukturen. Har en 
underordnad kategori lyckats monopolisera en verksamhet den kan vinna fördelar ur, 
minskar deras intresse för att förändra den sociala strukturens hierarkiska element. Vid 
varje förändring uppstår nämligen en transaktionskostnad som måste betalas och vid ett 
så att säga gynnsamt underläge kan kostnaden för förändringen överstiga förtjänsterna på 
kort sikt. Därför är icke-elitens monopoliseringsförsök av en verksamhet inom den 
sociala strukturen inte enbart negativ för eliten. Den kan till och med vara dem behjälplig 
när de ska bibehålla sin överlägsna position (Tilly 2000). 

3.1.3 Efterlikning 
Den tredje orsaksmekanismen, som Tilly (2000) benämner efterlikning, är till skillnad 
från de två förstnämnda främst i funktion vid befästandet av kategoriell ojämlikhet. 
Efterlikningen är i funktion vid skapandet och reproducerandet av en organisation. Tilly 
menar att organisationer skapas med redan existerande dito som förebild, det vill säga att 
den nya organisationen tar över eller överför redan ”/…/ existerande sociala relationer 
från en miljö till en annan /…/” (Tilly 2000: 21). Efterlikningen ska ses som en 
mekanism vilken aktiveras när exploateringen och möjlighetsansamlingen har blivit 
verksamma. Efterlikningen kan vara medveten, som när en organisation kopierar en 
struktur eller en beslutsordning, men med i överförandet följer även den gamla 
organisationens kategoriella ojämlikhet. Efterlikningens styrka ligger sedan i att de 
kategoriella ojämlika par som lånas ofta är osynliga för medlemmarna i den nya 
organisationen. Mekanismerna är integrerade i individerna. ”De är så bekanta att de tycks 
naturliga i den nya miljön” (Tilly 2000: 108).  

3.1.4 Anpassning 
Om efterlikningen främst var relaterad till organisationens utformning kan den sista 
orsaksmekanismen, anpassning, sägas vara mer kopplad till individerna i organisationen. 
Tilly (2000) ser inte anpassningen som en kraft vid skapandet av den kategoriella 
ojämlikheten, däremot är den en viktig mekanism i dess bevarande. Anpassningen består 
i grund och botten av två komponenter: ”/…/ skapandet av procedurer som gör den 
dagliga interaktionen lättare, och utveckling av goda sociala relationer kring rådande 
skiljelinjer” (Tilly 2000: 109). Åter är det relationella perspektivet viktigt då 
anpassningen inte enbart kommer uppifrån. Istället skapas rutinerna och de sociala 
relationerna från båda sidor av den skiljelinje som delar det kategoriella paret. Detta 
skapar ett intresse från båda sidor att bevara det kategoriella paret. Att veta vem man är 
och var man ska befinna sig ger trygghet i organisationen och anpassningen är en 
mekanism som förstärker denna trygghet. Tryggheten består också i att den underordnade 
kategorin tjänar på att den överordnade dito är förutsägbar. Detta leder Tilly in på 
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slutsatsen: ”Anpassning reproducerar eller rent av förstärker /…/ ett exploaterande 
system” (Tilly 2000: 110).  

3.1.5 Skript och delad lokal kunskap 
Tilly skriver: ”Sociala strukturer håller mer eller mindre ihop just för att improvisationen 
aldrig upphör” (Tilly 2000: 65). Improvisationen möjliggörs tack vare två kompletterande 
mekanismer, skript och lokal kunskap. Ett skript kan i Tillys tes liknas vid ett 
övergripande manus, en slags socialiseringskod som samhällsindividen lär sig i sin 
socialiseringsprocess. Det rör sig således om en generell kunskap om de strukturer i vilka 
individen ska befinna sig. Ett skript bestämmer en relations mönster. ”Skripten sträcker 
sig från de rutiner som kommer till användning i generella konfigurationer som triader 
och parställda kategorier till de specifika blanketter som människor utnyttjar när de ska ta 
ut pengar på en bank” (Tilly 2000: 65). Skripten är således kopplade till efterlikningen i 
det avseende att när en organisation kopieras, eller dess strukturer lånas, har 
medlemmarna i den nya organisationen kunskap om hur de ska bete sig i de gamla 
strukturerna via sina skript.  
 Den lokala kunskapen kan i sin tur mer kopplas till anpassningen. Lokal kunskap är 
något som dels skapas i en ny organisation, men det är även något som en ny medlem i en 
organisation tillgodogör sig för att kunna anpassa sig till sin nya omgivning. Genom att 
ackumulera lokal kunskap möjliggörs en lyckad anpassning. Den lokala kunskapen är 
delad i det att den är gemensam för organisationens alla medlemmar (Tilly 2000). 

3.2 Sammanfattning 
I föreliggande studie kommer Tillys teori att användas enligt följande. Inledningsvis vill 
jag utifrån några bibliska berättelser försöka skapa en bild av ojämlikheten i vad som med 
Tillys terminologi kan beskrivas som en del av församlingsmedlemmarnas skript. Med 
hjälp av texter från såväl gamla som nya testamentet vill jag försöka upprätta en 
schematisk bild över organisationen likt den i figur 2 ovan. Därefter strävar jag efter att 
med hjälp av denna figur, det teoretiska perspektivet och beskrivningen av genussystemet 
i samhället, som den återges i bakgrunden, genomföra insamlandet av empiri och analys 
därav. 
 Kvinnor och män ska i denna studie dock inte ses som motsatser till varandra bara för 
att de befinner sig på varsin sida av den imaginära linje som delar det kategoriella paret i 
två genus. Jag menar att kvinnor och män egentligen är mer lika varandra än vi är lika 
någonting annat i vår samhällskonstruktion och könen ska inte ses som varandras 
motpoler.   
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4 Metod 
I studien använder jag metoderna observation och intervju. Inledningsvis genomförs 
observationer i syfte att ge en grundläggande kunskap och utökad förförståelse om 
området som ska studeras. Detta kapitel är indelat i fyra delar; inledningsvis beskrivs 
studiens metodologiska perspektiv och hur tillträde vanns till organisationen som ska 
studeras. Därefter redogör jag för de använda metoderna observation och intervju.  

4.1 Metodologiska överväganden 
På något sätt ska varje studie positioneras metodologiskt. Detta kan ske implicit eller, 
som jag föredrar, explicit i syfte att göra undersökningen så genomskinlig som möjligt. 
Den metodologi som används i föreliggande uppsats kan beskrivas som abduktiv. Med 
detta menas att forskaren utgår från en teori, en modell eller en uppsättning begrepp som 
konstrueras innan och förs med in i datainsamlingen. De data som samlas in vägs därefter 
mot den förkonstruerade världsbilden som vid behov korrigeras. Det centrala är att 
enskilda företeelser ställs mot ett mer generellt sammanhang. Den abduktiva metodologin 
är ett sätt att rekontextualisera olika händelser, strukturer och mönster (Danermark et al 
2003). Stranne (2004) beskriver abduktion enligt följande: ”/…/ det enskilda fallet, den 
empiriska undersökningen, begripliggörs med hjälp av ett övergripande mönster; ett 
explicit teoretiskt perspektiv. Förståelse och förklaring ger upphov till nya empiriska 
frågeställningar och undersökningar, varpå modifierade teoretiska återkopplingar görs” 
(Stranne 2004: 29).  
 
 

 
 
Figur 3. Exempel på abduktiv arbetsgång 
 
Som figur 3 visar utgår forskaren från en teori, modell eller begreppsapparat. Med denna 
aktuell beger sig han eller hon ut på fältet och till den empiriska kontext som ska 
studeras. Teorin fungerar då som en hjälp för forskaren att finna vad som är intressant för 
studien. Slutligen kommer, efter analysarbetet, nya eller modifierade teorier att skapas 
med hjälp av det resultat som är nytt och unikt för den genomförda studien. Danermark et 
al lyfter fram Habermas, som menar att abduktion är det sätt med vars hjälp samhällets 
kunskap om ett fenomen eller en företeelse kan utvidgas. Danermark et al skriver: ”I en 
kritisk vetenskaplig analys är det viktigt att utnyttja den abduktiva slutledningen för 
nybeskrivning, så att vi kan tolka enskilda företeelser som en del i övergripande 
sammanhang och interna relationer” (Danermark et al 2003: 190). 

Teori 

Datainsamling 
Empiri 

Rekontextualisering 
Ny/modifierad teori 

 20 



 I föreliggande studie nyttjas den abduktiva metodologin på så sätt att det övergripande 
mönster genom vilket empirin filtreras utgörs av tre grundpelare: 1) Synen på samhällets 
genussystem i stort som det redovisas i bakgrunden tillsammans med redovisad forskning 
om genus och religion, 2) Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet såsom det beskrivs 
i det teoretiska perspektivet, samt 3) den kritiska läsning av bibeln som följer i kapitel 5 
(Patriarker och lärjungar – genus i bibeln). Efter genomförd analys kommer dessa 
teoretiska grundpelare att vid behov modifieras för att mer korrekt kunna återge 
konstruktionen av verkligheten såsom jag uppfattar den. 
 Den uppenbara risk som uppträder vid nyttjandet av abduktion är att den teori eller 
modell forskaren bär med sig när empirin ska samlas in blir förblindande, det vill säga att 
han eller hon blir stängd för intryck som inte passar in i den världsbild som har 
konstruerats på kammaren. För att motverka detta vill jag framhålla Beckers (1998) trick 
”Everything is possible” (Becker 1998: 85). Han menar att allt som går att föreställa sig 
också kan inträffa. Genom att vara vaken för att just allt kan inträffa minskar 
förhoppningsvis risken för att händelser eller strukturer, vilka inte direkt passar in i det 
teoretiska rastret som konstruerats tidigare, ska förbises. Detta är en problematik som 
också belyses av Mead (/1936/ 1977). Vid en kvalitativ insamling av data kommer vissa 
erfarenheter som forskaren gör att ges företräde framför andra, något kommer att väljas ut 
och något annat väljas bort. Hur kan forskaren veta att rätt typ av händelse hamnar i rätt 
fack? Mead menar att även forskaren är en social varelse och som sådan har han eller hon 
övat upp en viss förmåga i att förutse och tolka händelser. Han poängterar vikten av att 
undvika normerande tankegångar som utgår från att jag som forskare vet allt om den eller 
de jag studerar. Jag kan omöjligen veta allt om hur de tänker eller vad deras avsikter är, 
men jag kan genom att pussla ihop mina resultat från observationer och intervjuer få en 
god överblick över olika handlingars avsedda funktion. Enligt Mead kan kvalitativ 
forskning, om den är noggrant utförd, bli vetenskaplig. 

4.2 Tillträde 
Tillträde till Pingstkyrkan i Karlskrona erhölls via församlingens pastor, vilken så att säga 
utgjorde gatekeeper (Maykut & Morehouse 1993). Förfrågan översändes via e-post och 
svaret kom i samma medieformat.3 Intervjupersoner rekryterades genom samma kontakt. 
Församlingen var vid mina inledande kontakter mycket tillmötesgående och inga vidare 
problem uppstod. Jag hade vissa farhågor inför kontakten med Pingstkyrkan, att de skulle 
vara trötta på uppståndelse efter den sista tidens turbulens kring deras församlingar i 
Borgholm och Knutby. Dessa bekymmer visade sig vara helt obefogade. Tvärtom kände 
jag mig varmt välkomnad till församlingens sammankomster.  
 Självfallet uppstår en viss tveksamhet inför studiens reliabilitet när pastorn i 
församlingen deltar i rekryterandet av medlemmar som ska intervjuas. Hur vet jag att de 
som så att säga tilldelas mig inte får instruktioner eller dylikt av församlingens ledare 
inför intervjun? För att motverka detta var jag inte helt öppen i min korrespondens med 
Pingstkyrkan. Jag angav att studien skulle behandla Pingstkyrkans verksamhet, inte att 
jag hade ett specifikt genusperspektiv. Därmed kan vissa etiska frågor resas. Var det helt 
rätt att genomföra studien utan att informanterna hade full insyn i dess syfte? Jag menar 
att detta var nödvändigt för att uppsatsen över huvud skulle bli genomförbar. Det är min 
övertygelse, att hade informanterna varit fullt medvetna om studiens syfte hade risken för 

3 Korrespondens med Pingstkyrkan återfinns i bilaga 1. 
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att de skulle korrigera sitt beteende för att bli mer politiskt korrekt varit alltför stor för att 
kunna ignoreras. Därför valde jag att till viss del dölja studiens avsikter. Vid 
intervjuernas genomförande samt om någon frågade mig vid en observation angavs dock 
studiens fulla och verkliga syfte. 

4.3 Metodval – observation och intervju i triangulering 
Vilken metod ska väljas för att lösa det forskningsproblem som ställts upp? Djurfelt et al 
(2003) skriver: ”När vi står inför ett konkret problem, som forskare eller utredare, måste 
vi ställa oss frågan: Vilken är den bästa kombinationen av metoder för att studera detta 
problem, givet resurser och andra begränsningar?” (Djurfelt et al 2003: 21). Således 
menar de, att en metod inte alltid är tillräckligt för att kunna genomföra en studie. 
Forskaren behöver komplettera och kombinera, alltså använda fler metoder än en. Holme 
och Solvang (1997) menar att en kombination av metoder är ett sätt att låta en metod 
kompensera för en annans svagheter och vice versa. Triangulering av metoder kan enligt 
dem vara fruktbart för att få såväl djup som bredd i en undersökning. 
 I denna uppsats används två metoder för insamlandet av empiri; observation och 
intervju. De används i nämnd ordning, det vill säga först observationer och därefter 
intervjuer. Syftet är att genom observationer införskaffa kunskaper som kan ligga till 
grund för en fördjupad förförståelse vid intervjuerna. Självklart hade jag kunnat göra 
tvärtom, det vill säga låtit intervjuer utgöra underlag för observationer, men jag tror att 
denna ordningsföljd kommer att ge mig de bästa förutsättningarna för att nå förståelse 
kring de studerade fenomenen. Genom den kunskap jag skaffar mig vid observationerna 
vill jag därefter nå fördjupad förståelse genom intervjuer. Under intervjuerna är tanken att 
återknyta till den delade erfarenhet som observationerna av gudstjänsterna utgör. 
 Figur 4 visar mitt tänkta metodanvändade. Observationerna utgör basen för studien. 
Den grundläggande kunskap som skapas där leder fram till intervjuerna som, likt pilarna 
visar, ger förståelse som förhoppningsvis tränger in på djupet av den studerade 
organisationen.  
 

 
 
Figur 4. Metodanvändande 
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Holme och Solvang (1997) menar att forskaren vid en observation ska utnyttja tre 
tekniker: se, höra och fråga. Observationen är enligt deras synsätt till viss del alltid 
deltagande. En observation kräver också att den som observerar under en tidsperiod 
befinner sig bland dem som ska observeras (Holme & Solvang 1997; Maykut & 
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Morehouse 1994). Metoden är därför intim i det att någon form av relation alltid 
upprättas mellan de inblandade parterna.  
 Holme och Solvang (1994) skiljer mellan öppna och dolda observationer. Den öppna 
observationen kännetecknas av att studiens deltagare är medvetna om att observationen 
pågår. Den dolda tvärtom, deltagarna vet inte om att de blir observerade. De 
observationer som genomförs i denna studie är öppna såtillvida att församlingen blivit 
informerad genom sin ledare. Huruvida han därefter har besvärat sig med att informera 
samtliga deltagare vid de gudstjänster som observeras är för mig okänt. Det innebär att 
enskilda deltagare i studien kanske inte är medvetna om att de blir studerade. Detta blir 
en etisk fråga. Ska jag ställa mig upp inför varje observation och meddela samtliga 
deltagare om mitt syfte? Jag väljer att inte göra så. Anledningen till det är att, som Holme 
och Solvang påpekar, risken för att deltagarnas beteende ska förändras om de påminns 
om forskarens närvaro är överhängande. Kvar blir dock den etiska aspekten. Jag menar 
dock att studiens ändamål får helga dess medel av den nyss omtalade anledningen.  
 Alla observationer blir enligt Holme och Solvang (1994) i någon mån aktiva. Den 
som observerar deltar alltid på ett mer eller mindre framträdande sätt i den sociala 
kontext som observeras. Metoden kräver uppenbarligen att forskaren befinner sig på 
samma plats som det undersökta. De skiljer likväl på aktiva och passiva observationer i 
den betydelsen att den passiva observatören inte deltar i händelserna på ett sådant sätt att 
deras utgång förändras av forskarens direkta handling. En aktiv observation, å andra 
sidan, medger att forskaren blandar sig i händelseförloppet. Såväl aktiv som passiv 
observation har sina fördelar respektive nackdelar. Syftet med att positionera sig i detta 
avseende är att, som Holme och Solvang säger, undvika att påverka den miljö som 
undersöks. För att kunna vara aktiv i den här typen av observation krävs en god kunskap 
om vilka kulturella koder som ligger för handen. Skulle forskaren agera på ett inkorrekt 
sätt kan det påverka situationen i en icke önskvärd riktning. Visserligen kan det ge 
upphov till situationer som i sin tur kan observeras men det känns för mig som en osäker 
metod för att uppnå ett resultat. 

4.4.1 Urval 
Grunden i varje religiöst samfunds verksamhet utgörs av de ceremoniella gudstjänster 
under vilka religionens gudar tillbeds. Därför har jag för denna studie valt att observera 
söndagsgudstjänster vid pingstkyrkan i Karlskrona. Församlingen har förvisso ett brett 
register av verksamheter, men grunden för deras samvaro och sociala relationer torde 
utgöras av ovan nämnda gudstjänster. Det är vid dessa tillfällen som organisationen 
samlas och individerna blir aktiva i sina roller gentemot såväl församlingen som Gud och 
Jesus. För studien har fyra gudstjänster, vilka beskrivs nedan, observerats. 

4.4.2 Genomförande 
Den första observationen genomfördes vid en söndagsgudstjänst. Vid observationen 
användes inget dokumentationsmaterial då jag inte riktigt visste hur sammankomsten var 
upplagd, hur lokalen såg ut et cetera. Istället skrevs mina upplevelser ner omedelbart efter 
observationstillfället. Huruvida dessa resultat förlorar i trovärdighet när inte anteckningar 
fördes under själva observationen kan diskuteras. Självfallet faller detaljer bort ur minnet, 
men jag tror likväl att de strukturer som redovisas i resultatet har en hög grad av 
trovärdighet. Vid denna första observation var gudstjänsten inriktad på barn. Tanken var 
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att det skulle vara en gudstjänst för såväl stora som små. I kyrksalen fanns ungefär 200 
personer närvarande.  
 Övriga gudstjänster som observerades var av mer traditionell form, det vill säga att de 
var riktade främst mot vuxna besökare. Antalet besökare var vid dessa tillfällen också 
betydligt lägre, jag uppskattade till 70-90 personer. Även vid dessa tillfällen tog jag plats 
på läktaren, vilket jag upplevt som fördelaktigt efter den första genomförda 
observationen. Under och efter de tre mer traditionella gudstjänsterna tog jag även 
tillfället i akt och pratade med två besökare. Detta redovisas som intervjuer under 
rubriker nedan.  

4.5 Intervju 
Kvale (1997) menar att intervjun som metod kan kategoriseras till en av följande två 
metaforiska begrepp; malmletare eller resenär. Om intervjuaren enligt Kvale väljer att 
positionera sig som malmletare är dennes uppgift att söka efter ”/…/ objektiva fakta att 
kvantifiera” (Kvale 1997: 11). De klumpar av malm som forskaren finner rensas från 
ovidkomligheter och betraktas som en bit av en objektiv sanning. Resenären däremot 
behandlar intervjumetoden som just en resa. Han eller hon söker sig fram genom 
landskapet och ställer frågor till dem som råkas längs färdvägen. Resan kan enligt Kvale 
genomföras som en planlös vandring eller längs en metodiskt planerad färdväg. 
”Intervjuaren vandrar runt med de lokala invånarna, ställer frågor som får dem att berätta 
historier om sina livsvärldar, samtalar med dem, i den ursprungliga latinska innebörden 
av konversation: ’vandra tillsammans med’” (Kvale 1997: 12). Resenärmetaforen handlar 
om det kvalitativa kunskapsinsamlandet. Den kunskap som samlas in återges enligt Kvale 
i kvalitativ form, som en rekonstruktion av den företagna resan. För de intervjuer som ska 
användas i föreliggande uppsats är det denna senare metafor som bäst beskriver metoden. 
Kvale beskriver intervjun som ”/…/ en specifik form av samtal” (Kvale 1997: 25). En 
intervju kan sägas vara en konversation med ett syfte. Syftet är, som Kvale skriver, för 
intervjuaren att få ta del av skildringar av informantens verklighet.  
 Enligt Lantz (1993) ska valet av intervjuform avgöras utifrån studiens frågeställning. 
Hon utgår från två kriterier: kunskapssyfte och undersökningens värde, det vill säga vem 
som ska ta emot den. Lantz påpekar också vikten av att inte genomföra intervjuer för 
tidigt i arbetet, datamaterial ska enligt henne inte samlas in förrän teori, modell och 
begrepp någorlunda har tagit form. 
 Den intervjuform som eftersträvas i denna studie kan beskrivas som riktad öppen 
(Kvale 1997; Lantz 1993). Det innebär att forskaren utgår från någon form av teoretisk 
bas, modell eller begrepp som är definierade innan studien påbörjas. Enligt Lantz (1993) 
utgår den riktade öppna intervjun från en vid fråga som belyser ett frågeområde. Inom 
varje frågeområde följer forskaren upp spår som anses vara intressanta hos informanten.  
 Becker (1998) framhåller vikten av att presentera intervjufrågorna på ett sådant sätt 
att de inte tvingar informanten att gå i försvarsställning utan istället inbjuder till öppenhet 
och någon slags ärlighet. Han presenterar sin ståndpunkt i ett till synes enkelt trick: ”Ask 
’how?’ not ’why?’” (Becker 1998: 58). Becker menar med detta att frågor som inleds 
med ett varför inte är optimala för den kvalitativa intervjun. Enligt hans erfarenhet driver 
de ofta in informanten i en återvändsgränd och hans lärdom är att forskaren kan gå miste 
om viktig information sitter på. Varför-frågorna leder ofta till att den som intervjuas 
känner det som att han eller hon utsätts för ett prov. Istället förespråkar Becker att 
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intervjuaren ska inleda sina frågor med ordet hur. Detta ska öppna informanten för 
möjligheten att brodera ut sina svar och göra dem fylligare. Becker skriver om när han 
använder hur istället för varför: ”People answered at length, told me stories filled with 
informative detail, gave accounts that included not only their reasons för whatever they 
had done, but also the actions of others that had contributed to the outcome I was 
inquiring about” (Becker 1998: 58-59). Under intervjuarbetet i denna uppsats kommer jag 
därför att eftersträva användandet av hur och inte varför, i syfte att uppnå just det som 
Becker beskriver är fördelarna.  

4.5.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden kan ses som ett löst konstruerat manus vilket ska ge intervjun en riktning 
och säkerställa att inga viktiga områden förbigås (Jacobsen 1993; Maykut & Morehouse 
1994).4 Jacobsen (1993) menar vidare att intervjuguiden säkerställer att alla informanter 
får svara på frågor inom samma tema. Enligt Maykut och Morehouse (1994) kan 
intervjuguiden konstrueras genom en så kallad brainstorming. Utifrån denna sorteras de 
olika ämnesområden som är av intresse så att områden med likartade tema ordnas i eller 
efter varandra. Inför denna studie genomfördes en brainstorm, ur vilken intervjuguiden 
konstruerades. Tanken med guiden, eller checklista i Jacobsens ord, var att enligt ovan 
beskrivna utgångspunkter skapa en lista över de områden som jag ville diskutera med 
informanterna.  

4.5.2 Urval och informanter 
För studien intervjuades totalt 4 personer. Intervjuerna kan sägas vara av två slag. Dels 
har intervjuer genomförts i samband med gudstjänster där informanter har rekryterats på 
plats, dels har jag även genomfört mer traditionella intervjuer med bokad tid och plats. 
 Den första intervjun genomfördes med den pastor som är formell ledare för 
församlingen. Han ledde i sin tur mig vidare till en av övriga informanter. Pastorn är i 50-
års åldern och är uppväxt i en frikyrklig familj. Han beskriver sina föräldrar som breda i 
sin kristna livssyn och när han blev vuxen valde han att engagera sig inom pingströrelsen. 
Pastorn rekryterades till församlingen i Karlskrona år 2003 efter att ha varit i kontakt med 
församlingsledning i cirka 2 år. Hans hustru är engagerad i församlingen som diakon. 
Intervjun genomfördes på pastorns kontor, som är beläget i pingstkyrkans lokaler i 
Karlskrona. Informanten benämns i uppsatsen som pastorn.  
 Den andra informant som intervjuades är en kvinna som är ungdomsledare i 
församlingen. Hon är 28 år och innehar en projektanställning på heltid för att leda barn- 
och ungdomsverksamheten. Ungdomsledaren benämns i uppsatsen som Linda. Hon är 
gift men hennes make är inte aktiv i Karlskronas pingstförsamling. Även Linda kommer 
ursprungligen från en frikyrkoförsamling uppåt landet men anslöt sig till Karlskronas 
pingstförsamling då hennes familj flyttade hit. 
 I enlighet med Kvales (1997) resenärmetafor intervjuades ytterligare två personer 
men då i samband med söndagsgudstjänsterna. Den första utav dem är en kvinna som är 
cirka 35 år gammal. Hon benämns i uppsatsen som Kristina. Avslutningsvis intervjuades 
en man i 25-års åldern som i uppsatsen benämns som Mats.  

4 Intervjuguide bifogas i bilaga 2. 
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 Det finns en etisk aspekt vad avser anonymisering av informanter vid genomförandet 
av en studie på en så avgränsad verksamhet som pingstkyrkan i Karlskrona utgör. Att för 
en invigd räkna ut vem som är vem av de två förstnämnda informanterna, det vill säga 
pastorn och Linda, torde inte vara särskilt svårt. Därmed finns också en viss risk för att 
studien inte har levt upp till de etiska krav som ställs. Mot detta argument kan anföras att 
samtliga informanter har ställt upp frivilligt på att bli intervjuade och att de i egenskap av 
innehavare till de ämbeten de besitter likväl kan förväntas att vara språkrör och utgöra 
representanter för verksamheten. Jag ansluter mig till den senare framförda åsikten och är 
därmed villig att ta den risk detta innebär. Det finns en möjlighet för den trägne att 
identifiera de deltagare som blivit intervjuade.  

4.5.3 Genomförande 
Vid de två intervjuer som är av mer traditionell karaktär, det vill säga intervjuerna med 
pastorn och Linda, användes ljudbandspelare för att spela in intervjun. Intervjuerna 
transkriberades omedelbart efter genomförandet. Vid dessa intervjuer fördes dock 
kompletterande anteckningar i syfte att notera sådant som inte fastnar på ljudband, det 
vill säga stämningslägen och egna känslor inför situationerna. Vid övriga två intervjuer, 
som alltså genomfördes i samband med observationer, användes endast anteckningar som 
metod för att registrera svaren. Därför återges inga citat från dessa intervjuer. 
Anledningen till att dessa två intervjuer inte spelades in på ljudbandspelare var att de 
delvis genomfördes under pågående gudstjänst, varför det var opraktiskt att använda 
ljudbandspelare. Det kändes vidare konstlat att efter gudstjänstens slut plötsligt börja 
spela in intervjuerna, varför jag valde att endast använda anteckningar. 

4.6 Styrkor och svagheter 
Metodtriangulerings användande i denna studie har givetvis såväl styrkor som svagheter. 
Som styrkor vill jag först och främst nämna trianguleringsmetodiken i sig. Intervjuerna 
kunde genomföras med en mer solid grund att stå på och de frågor som har givit mest 
matnyttiga svar har varit de jag har ställt om den delade upplevelse och erfarenhet som 
besöken vid gudstjänsterna har givit. En annan styrka med de valda metoderna är deras 
möjlighet att ge närhet till den studerade organisationen, studiens informanter och övriga 
deltagare. Vid intervjuer har den delade erfarenhet som observationerna utgör hjälpt mig 
att formulera frågor och följdfrågor om den kontext som informanterna befinner sig i. 
Genom att befinna mig i den studerade kontexten vid upprepade tillfällen har jag vidare 
kunnat söka och finna de situationer som jag anser är värdefulla för studien.  
 Det som kan och bör diskuteras kring de valda metoderna är de begränsade 
möjligheter de ger till generalisering. De informanter som har intervjuats har uttryckt 
personliga åsikter och de har givit mig just sina förklaringar till olika situationer. Det är 
därmed svårt att säga något om församlingen, eller framförallt om pingströrelsen som 
helhet, utifrån denna studie. Vidare erbjuder metoderna inte någon vidare möjlighet till 
replikering av studien. Det är inte säkert att en ny studie på samma organisation ger 
samma resultat. Detta beror dels på att informanterna har givit sina personliga 
reflektioner men även på att det inte går att diskutera bort slumpens inverkan på de 
situationer jag har observerat. 
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4.7 Analys 
För att analys av det insamlade materialet från observationer och intervjuer ska bli möjlig 
behöver det på något sätt struktureras och operationaliseras. Holme och Solvang (1997) 
menar att detta arbete kan vara svårt då materialet är kvalitativt och det inte finns någon 
enkel modell för hur analysen ska genomföras. De förespråkar att informationen ordnas i 
teman eller kategorier för att bli överskådligt, något som kommer att eftersträvas i denna 
uppsats.  
 I fokus för studien står relationen mellan män och kvinnor i pingstkyrkan. Att detta är 
komplexa företeelser som inte låter sig förenklas hursomhelst är givet, men i min strävan 
efter att ordna informationen från den insamlade empirin vill jag försöka generalisera 
deltagarnas roller. Becker (1998) menar att detta kan vara ett fruktbart sätt för att på ett 
logiskt manér kunna presentera även kvalitativa data. Den metod jag vill använda i denna 
uppsats är typologisering av deltagarna. Min strävan är att finna två eller flera typologier 
för såväl män som kvinnor som ska tjänstgöra som en generaliserad bild av deras 
beteende. Varje typologi är ett försök att fånga de aktiviteter som individerna utför 
tillsammans med den position de besitter i församlingen. Detta angreppssätt finns också 
beskrivet hos Becker som benämner detta som att omvandla människor till aktiviteter.  
 Analysen kommer främst att rikta sig mot tre element i Tillys (2000) redovisade teori. 
Vad avser orsaksmekanismerna kommer jag i första hand söka att ställa mitt empiriska 
material mot de två mekanismer Tilly benämner exploatering och möjlighetsansamling, 
vilka redovisas i kapitel 3 (Teoretiskt perspektiv). Detta eftersom de övriga två 
orsaksmekanismerna mer kräver en tidsperiod av studier för komparation men även 
någon form av jämförelse med yttervärlden. I de aspekter där anpassning och efterlikning 
kan skönjas kommer jag dock självfallet sträva efter att inkorporera även denna del av 
teorin i analys och diskussion. Slutligen kommer jag i analysarbetet att arbeta med 
organisationsstrukturen i relation till den kategoriella ojämlikheten. Detta görs genom att 
figurer, likt figur 2, konstrueras efterhand i studien. Jag ämnar konstruera dylika figurer 
vid två tillfällen; i analysen av de bibliska texterna, vilket ska tjäna som en grund för 
fortsatt arbete, och vid analys av det empiriska materialet. 
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5 Patriarker och lärjungar, hustrur och tjänarinnor – genus i Bibeln 

5.1 Att analysera bibliska texter 
När den kristna kyrkan anklagas för att vara patriarkal är försvaret ofta fyllt av 
hänvisningar till bibeln (Näsström 2003). Pingstkyrkan anger i sina stadgar (2004) sitt 
förhållande till bibeln: ”Den värdegrund som Pingst ffs grundar arbetet på har sin 
utgångspunkt i Bibeln som är Guds ord” (Projekt Pingst 2004: 4). Därför ämnar jag nu 
presentera en översiktlig bild av hur genusrelationerna avtecknas i Bibeln. Det är inte 
möjligt, och ej heller min strävan, att redovisa allt vad som återfinns att läsa i de två 
testamentena. Istället försöker jag finna några exempel som jag låter utgöra en generell 
bild.  
 Eriksson (2004) menar att feministisk teologisk forskning omedelbart riktade sig mot 
studier av bibliska texter. Anledningen till det är att ”/…/ texterna präglas av de 
patriarkala ordningar som organiserade de kulturer i vilka bibeltexterna växte fram” 
(Eriksson 2004: 16). Vidare menar Eriksson att dessa texter varit normerande i den 
kristna religionen, varför studier av bibeln vid frågor om jämställdhet är viktiga. Hon 
lyfter bland annat fram Stanton, som menar att kvinnan i bibeln är den som introducerar 
död och synd i människornas värld.5 
 Att det gammaltestamentliga manlighetsidealet inte är direkt översättbart till dagens 
förhållanden är givet. Men skrifterna utgör likväl en grund utifrån vilken den kristna 
kyrkan har formerats och organiserats och de är därför inte ointressanta för denna studie. 
Eriksson (1997) menar att även om kyrkan har genomgått stora förändringar vad avser 
jämlikhet den senaste tiden, kan dessa förändringar ses som marginella. Hon har 
analyserat kyrkan utifrån tre metaforiska rum, ett kroppsligt och två icke-kroppsliga, och 
menar att de förändringar som sker främst kan kopplas till det kroppsliga rummet. 
Kvinnliga präster blir fler och ojämlikhet mellan könen suddas ut på ytan, men samtidigt 
befästs flera patriarkala strukturer och allteftersom de kvinnliga prästerna blir fler 
spekulerar Eriksson om att detta istället sänker statusen på prästyrket. Prästen, när det kan 
vara en han eller hon, har inte samma status som när det bara kunde vara en han. 
 Att kritiskt granska de bibliska texterna är inte helt oproblematiskt, i synnerhet inte 
om ett genusperspektiv appliceras på texten. Till exempel gjorde The International Bible 
Society en genusneutral nyutgåva av bibeln, där ordet ”men” var utbytt mot ”human 
beings” eller ”people”. Den stoppades dock av den egna organisationen då den ansågs 
vara alltför provokativ, något som applåderades av delar av det kristna USA. Att bibeln 
inte kunde publiceras på detta vis ansågs vara en seger för Gud. ”You don’t compromise 
scripture just to make women feel better” (Christan Science Monitor 1997: 12), ansåg en 
förespråkarna för den amerikanska söderns baptiströrelse.6  

5Se 1 Mos 3:1-24. Adam lever ett liv helt befriat från synd tills Eva, dvs. kvinnan, förleder honom att äta av 
den förbjudna frukten. Det är av den anledningen människorna som bekant fördrivs från Eden. Gud lägger 
även explicit skulden på Eva för tilltaget, även om hon i sin tur blivit förledd av ormen. Gud ger även här 
mannen bestämmanderätt över kvinnan: ”Till kvinnan sade han: /…/ Din man skall du åtrå, och han skall 
råda över dig. Till mannen sade han: Du som lyssnade till din hustru /…/” (1 Mos 3:16-17). 
6 Christian Science Monitor är en amerikansk dagstidning som ges ut av The First Church of Christ i 
Boston. (http://www.csmonitor.com/aboutus/about_the_monitor.html). 
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5.1.1 Gamla testamentet – patriarkens tid 
Ur gamla testamentet väljer jag att lyfta fram tre karaktärer: Abraham, Lot och Jefta. 
Först ut är Abraham som återfinns i första Moseboken. Berättelserna om Abraham är 
legio, och jag kommer att återge ett par av dem.  
 Abrahams hustru är Sara som visar sig vara ofruktsam. För att Abrahams succession 
som patriark och ledare för en stam ska säkras erbjuder Sara sin slavflicka Hagar åt 
honom att befrukta. Abraham samtycker till arrangemanget och inleder en sexuell 
relation med Hagar som blir gravid. Detta tär dock på Sara som i samråd med sin make 
bestraffar Hagar som rymmer varpå en ängel uppenbarar sig för henne. Ängeln befaller 
Hagar att återvända till Sara för att underkasta sig sin ägarinna, vilket hon även gör. Snart 
föds sonen Ismael som därmed blir Abrahams äldsta son (1 Mos 16:1-16). Senare i 
berättelsen ger Gud fruktsamhet åt Sara, som föder en andra son till Abraham, nämligen 
Isak. När successionen nu är säkrad inom äktenskapet ber Sara sin man att driva bort 
Hagar och Ismael, vilket han med visst vemod även gör (1 Mos 21:8-20). Vad denna 
berättelse enligt min mening visar är dels synen på familjefadern (patriarken) som en 
klart överordnad figur. Saras roll i spelet är att ge Abraham en son som ska bli makens 
arvtagare. Men Abraham framstår samtidigt som en något viljelös individ i 
sammanhanget, det är Sara som får idén till att låta sin man befrukta Hagar och det är 
Sara som låter driva iväg sin slavflicka efter Isaks födelse. Kvinnan är inte helt passiv, 
men hon agerar känslomässigt genom sin make. Sara är helt och hållet utlämnad till sina 
känslor, skam och avund. Abrahams känsloliv framträder inte i texten.  
 Senare i första Moseboken återkommer Abraham när han sätts på prov. Gud ber 
honom att bege sig ut i öknen för att offra sin son Isak. Abraham beger sig iväg 
tillsammans med några tjänare och gör sig redo att utföra offret (Isak ska enligt Guds 
befallning brännas) när en ängel avslöjar för honom att det hela var ett prov och Isak 
tillåts leva vidare (1 Mos 22:1-14).7 Det intressanta med denna berättelse är inte huruvida 
Isak får leva eller inte utan hur Abraham handskas med situationen. Han väljer nämligen 
att inte diskutera, eller ens informera, sin hustru om att han är på väg för att bränna deras 
ende son. Patriarkens roll blir här tydlig: vad avser Guds befallning är det fadern som 
lyssnar, beslutar och verkställer. 
 Nästa karaktär att studera är Lot, Abrahams brorson. Även Lot återfinns i första 
Moseboken. Lot är bosatt i staden Sodom, som enligt Gud är ett förlorat samhälle på 
grund av den moraliska dekadens som infunnit sig där. Efter att ha rådslagit med 
Abraham beslutar sig Gud för att förgöra staden efter att ha räddat de rättfärdiga som 
fortfarande finns i staden: Lot och hans familj (1 Mos 18:16-33). Gud sänder av den 
anledningen två änglar till Sodom vilka träffar på Lot vid stadsporten. Han inbjuder dem 
att övernatta i sitt hus. 
 

Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Men innan de 
hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både 
unga och gamla, alla utan undantag. De ropade till Lot: ’Var är männen som kom till dig 
ikväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.’ Lot gick ut i porten och stängde 
dörren bakom sig. ’Bröder’, sade han, ’jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar 
som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem, 
bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak (1 Mos 19:3-
8). 

7 Exemplet återfinns även i Moller Okin (2002). 
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Lots roll som patriark blir tydlig i citatet ovan. I egenskap av att vara fader till de två 
omtalade flickorna är hans makt över dem så total att han kan offra dem till folkmassan 
som samlats vid hans dörr. Dessutom framträder mannens plikt att skydda andra män. 
Han offrar hellre sina döttrar än de två okända män han härbärgerar. Makten över 
familjen och den manliga världens beskyddande egenskaper är alltså talande för exemplet 
Lot.  
 Berättelsen om Jefta finns att läsa i Domarboken.8 Den är en tidigare flitigt 
omdebatterad berättelse, bland annat har två dramer som bygger på Jefta författats 
(Sjöberg 1997). Jefta är i bibeln en krigare av Gileaditerna. Han är, liksom Ismael, född 
utom äktenskapet och hans far var Gilead. Detta föranleder Jeftas bröder, som är födda 
inom Gileads legitima äktenskap, att fördriva Jefta med orden: ”Du har ingen del i vår 
fars hus /…/ du är ju en främmande kvinnas son” (Dom 11:2). Arvslinjen blir därmed 
tydlig. Att Jefta är en annan kvinnas barn utgör för hans bröder ett hot mot familjens 
konstellation, och lösningen blir att fördriva honom. Jefta står dock inte handfallen för 
detta. Han slår sig ner i landet Tov och runt honom samlas skaror av kringdrivande 
människor.  
 En tid därefter utbryter krig när Giledaiterna blir angripna av en annan stam, 
ammoniterna. Gileaditernas äldste beger sig då till Jefta för att vinna hans stöd i den 
annalkande striden. Jefta accepterar, om än något motvilligt, uppdraget och svär en ed till 
Gud: om han vinner striden ska han offra den första personen han möter efter striden på 
bål. När Jefta återvänder till sitt hem blir den första personen han träffar dock hans dotter. 
Detta vållar Jefta stor ångest, och han förbannar sin dotter för att hon kommit hem just 
när hon kom. Men dottern svarar:  
 

’Far, om du gett Herren ett löfte, gör då med mig som du har lovat, nu när Herren har 
skaffat dig hämnd på dina fiender, på ammoniterna.’ Och hon fortsatte: ’Jag ber bara om 
detta: Ge mig en frist på två månader, så att jag kan ströva i bergen med mina väninnor 
och gråta över att jag måste dö som jungfru.’ ’Gå’, sade han, och han tillät henne att vara 
borta i två månader. Hon begav sig då upp i bergen tillsammans med sina väninnor, och 
där begrät hon sin jungfrudom. Efter två månader kom hon tillbaka till sin far, och han 
gjorde då med henne i enlighet med sitt löfte. Hon hade inte haft någon man (Dom 11:36-
39). 

 
Berättelsen om Jefta visar på hur relationen konstrueras inom triaden Gud – patriarken – 
dottern. Jefta har tre roller som alla samlas under patriarkens paraply. Han är en av Guds 
undersåtar, han är krigarhövding och han är fader. Som krigarhövding ingår han i ett 
förbund med Gud om att ge ett offer om Gud ger honom segern. När offret visar sig bli 
Jeftas dotter slits han mellan lojaliteten mot Herren och kärleken till sin dotter. Som 
citatet ovan visar, är det lojaliteten mot Gud som är starkast. Det är alltså patriarkens 
uppgift att ta emot Guds befallningar och utföra dem, oavsett konsekvenserna.  
 Sammantaget kan det sägas att patriarken har tre funktioner som framträder i de ovan 
beskrivna berättelserna. Han ska leda familjen eller stammen, kommunicera med Gud 
och han ska slutligen utgöra ett skydd för andra män. Kvinnorna i sin tur understödjer 
männen genom att vara mödrar eller offerlamm för honom att befrukta eller bränna. En 
syn på att barn helst ska avlas inom familjen framträder också, även om det dels finns 

8 För en djupare analys av berättelsen om Jefta, se Sjöberg (1997). 
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möjlighet att kringgå den regeln för att säkra successionen och dels finns en chans för den 
utstötte bastarden att återta en plats i det sociala sammanhanget genom att visa mod eller 
uppträda förtjänstfullt. Såväl Ismael som Jefta blir ju med tiden framgångsrika individer.  

5.1.2 Nya testamentet – en förändrad syn? 
Den mest framträdande karaktären i nya testamentet är Jesus. Han framträder i de fyra 
evangelierna där hans livshistoria berättas av fyra olika apostlar och här ges en ny syn på 
såväl män som kvinnor.  
 Jesus umgås relativt frekvent med kvinnor och till skillnad från gamla testamentets 
män intar han inte en lika tydlig roll som patriark. En av Jesus tidiga gärningar är att 
skärpa den lag som givits människorna av Gud. Själva lagen är i sig inte intressant för 
denna studie, men det faktum att Jesus förtydligar lagarna endast ur ett manligt perspektiv 
är det. Jesus säger: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Men 
jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit mot hennes 
äktenskap” (Mat 5:27-28). Sexualitet tillskrivs således endast mannen och kyskhet blir 
för Jesus en kvinnlig egenskap. Att kvinnor kan vilja titta på män är inte tänkbart. Samma 
förhållande syns i regler om skilsmässor, där endast männens möjlighet till skilsmässa 
diskuteras (Mat 5:31-32). Men Jesus lyfter också upp kvinnor till en position där de kan 
tolkas vara jämställda med män. Bland annat säger han: ”Den som gör min himmelske 
faders vilja är min bror och syster och mor” (Mat 12:50). Här gör Jesus ingen skillnad 
mellan könen.  
 En för denna studie intressant passage i berättelsen om Jesus återfinns när han 
återigen berättar om äktenskap och skilsmässa. Dels upprepar han till fariséerna den ovan 
beskrivna lag som behandlar skilsmässor, dels säger han även följande: ”Det finns sådana 
människor som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt 
kön och sådana som gjort sig själva könlösa för himmelrikets skull” (Mat 18:12). Kön är 
alltså av betydelse för Jesus, även om det inte lika tydligt framträtt tidigare.  
 Jesus tolv lärjungar är som bekant alla män, men det är tre kvinnor som spelar 
framträdande roller vid hans död. Lukas beskriver hur Maria från Magdala, Maria som är 
Jakobs mor och Salome kommer till Jesus grav bara för att finna att liket från Jesus inte 
ligger kvar där. I graven finner de dock en ängel som berättar för dem att Jesus har 
återuppstigit från de döda. Men ängeln ger de tre kvinnorna en order: han säger åt dem att 
omedelbart underrätta Petrus och de övriga lärjungarna vad som hänt. Enligt Lukas vågar 
dock ingen av kvinnorna berätta något om den sällsamma händelsen för någon. När Jesus 
själv väl visar sig är det också för en kvinna, nämligen Maria från Magdala (Luk 16:1-
11).  
 Historiker menar dock att denna mer jämställda syn som Jesus stod för inte var 
förenlig med dåtidens samhälle, varför apostlarna och deras efterföljare valde att återgå 
till en mer gammaltestamentlig syn på kvinnan och mannen. Kristendomen ville etablera 
sig i det romerska riket och den jämställdhet Jesus företrädde var icke förenlig med 
majoritetssamhällets strukturer (McKay et al 2003). Detta framträder tydligt i bland annat 
Korintierbrevet, där äktenskap behandlas. För Paulus är kvinnan mannens ägodel att 
behandla som han behagar. I synnerhet är fäder till döttrar i en överordnad ställning, det 
är de som ska gifta bort döttrar eller för den delen behålla dem i hemmet (1 Kor 7:37-38). 
Paulus dikterar också regler för män och kvinnor när de ska be eller profetera. Först och 
främst bör det dock sägas att Paulus i sitt första brev till Korintierna inte motsätter sig att 
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kvinnor profeterar, detta tycks vara ett senare påfund. Vad avser predikan är dock Paulus 
tydlig: ”Era kvinnor ska tiga i era församlingar. Det är inte tillåtet för dem att tala, utan 
de skall underordna sig, som också lagen säger. Men vill de lära sig något, så skall de 
fråga sina män hemma, ty det är en skam för kvinnor att tala i församlingen” (1 Kor 
14:34-35). Paulus föreskriver också att män ska be med bart huvud och kvinnor med 
täckt. Skulle kvinnan ifråga inte vilja täcka sitt huvud kan hon raka av sitt hår, vilket dock 
ska ses som en skam (1 Kor 11:4-10).  
 I det nya testamentet framträder således först en förändring mot mer jämställdhet 
vilket dock övergår till en tillbakagång mot gamla testamentets synpunkter. Som tidigare 
nämnts ska inte de bibliska texterna ses som ett direkt raster mot dagens verklighet, men 
som Eriksson (1997) säger kan de ligga till grund för inte bara det aktivt kristna 
samhällets genussystem utan även för de kontrakt som förhandlas fram mellan könen i 
hela den kristnade världen, troende eller ej.  

5.1.3 En typologisering ur de bibliska berättelserna 
Som beskrivet i kapitel 4 (Metod) är det min avsikt att försöka finna, eller kanske snarare 
uppfinna, ett system av typologier med vars hjälp resultaten ska bli analyserbara. Jag vill, 
med de ovan refererade bibeltexterna som grund, redan nu löst konstruera detta system. 
Detta i syfte att göra observationerna och intervjuerna mer begripbara utifrån studiens 
ansats.  
 Ur de manliga karaktärerna träder först och främst patriarken fram. Patriarken är den 
som styr över sin familj, sin stam eller sin församling. Rollen som patriark kan liknas vid 
den individ eller grupp som i figur 2 innehar position A, han befinner sig överst i en 
hierarki och han är även den som har makt och möjlighet att kommunicera ut ur 
organisationen. Utifrån berättelserna i bibeln är dock inte kommunikationen med Gud 
exklusiv för patriarken, men när kommunikationen innehåller befallningar eller direktiv 
som angår större ärenden är det upp till patriarken att lyssna och tala. Att vara patriark 
kan vidare liknas vid vad Connell (1996) benämner som hegemonisk manlighet. Den 
andra typologin jag vill definiera ämnar jag kalla lärjungar. Lärjungarna är i underordnad 
position till patriarkerna, men deras status inom organisationen är för den skull inte 
ifrågasatt. Lärjungarna är vidare i position att kommunicera direkt med patriarken, som 
till exempel Petrus med Jesus, och de har i uppgift att förkunna patriarkens regler och 
påbud i hans frånvaro. För att använda Connells termer kan lärjungarna sägas vara 
delaktiga män. De kan dra nytta av den manliga hegemonin, men de är inte medlemmar i 
den. Övriga män som återfinns i berättelserna utan att vara varken patriarker eller 
lärjungar kommer att betraktas som vad Connell kallar marginaliserade/underordnade. 
 De kvinnliga karaktärer som går att urskilja är hustrur och tjänarinnor. Hustrurna har 
en unik roll, då de är gifta med antingen patriarker eller lärjungar och därmed kommer i 
någon form av maktställning i förhållande till tjänarinnorna. Hustrur exemplifieras av 
Sara. Den sista kategorin benämner jag som tjänarinnor. De är i underordnad position 
gentemot hustrurna.  
 Figur 5 visar hur detta kan konstrueras med hjälp av Tillys (2000) teori. Figuren 
nedan är av naturliga skäl starkt generaliserad, men jag menar att den likväl kan utgöra en 
grund för det fortsatta arbetet. Syftet med figuren är att utifrån den abduktiva 
arbetsgången redan nu konstruera modeller och begrepp vilka kan tjäna som verktyg vid 
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insamlandet och analysen av det empiriska materialet. Denna figur är dock, i enlighet 
med den abduktiva metodologin, öppen för modifiering allteftersom arbetet fortsätter.  
 
 

 
Figur 5. Modell över genusstruktur i de bibliska texterna 
 
En detalj i figuren kräver en närmare förklaring, nämligen de streckade linjer som löper 
från Gud/omvärlden till de två kategorier av kvinnliga typologier som skapats. Kvinnorna 
är inte helt avstängda från kommunikation med Gud, såväl Sara som Hagar och Maria 
från Magdala direktkommunicerar med Gud. Det bör dock sägas att det i då inte är i form 
av diskussion utan snarare befallningar. Även de män som inte är patriarker har 
möjlighet, om än begränsad, att kommunicera utanför organisationen. Detta förhållande 
bryts dock med Paulus, som efter Jesus död påbörjar spridandet av kristendomen. Det kan 
dock argumenteras för att Paulus i detta läge snarare är en patriark än en lärjunge. 
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6 Resultat 
Resultatet i denna uppsats är delat i två delar. Först presenteras resultat från de 
genomförda observationerna och därefter redovisas de intervjuer som har gjorts. 

6.1 Resultat observationer 
Den empiri som insamlats vid observationerna redovisas i detta kapitel under två separata 
rubriker. Jag har valt att särskilja på observationer av det mer informella område som 
läktaren och åhörarplatserna utgör och den mer formella dito som är scenen.  

6.1.1 Det informella området 
När jag har observerat gudstjänster har jag valt att sitta på läktaren. Detta av två 
anledningar; på läktaren kunde jag dels vara mer anonym, jag lyser inte lika mycket med 
min okunskap kring de olika ceremonier och moment som genomförs, dels fick jag en 
bättre uppsikt över hela kyrklokalen från min plats. Jag kunde se bänkraderna nedanför 
mig såväl som scenen och självfallet även vad som hände på själva läktaren. 
 När jag anlände till den första gudstjänsten försökte jag inkognito ta en plats på 
läktaren för att kunna påbörja observationen. Ganska snart blev jag dock approcherad av 
en man i 35-års åldern som frågade mig om vem jag var, vad jag gjorde där, om det var 
mitt första besök och så vidare. Då jag förtäljde mitt syfte med besöket blev han inte på 
något sätt avskräckt. Tvärtom välkommande han mig en gång till och önskade mig lycka 
till. Ungefär fem minuter senare spelades samma scen upp igen då en annan man i samma 
åldersgrupp kom fram till mig och ställde frågor liknande de förra. Även denne andre 
man blev glatt överraskad av mina avsikter.  
 Under gudstjänsterna sitter kyrkobesökarna indelade i olika konstellationer. Det går 
att urskilja fem typer av grupper. De familjer som finns på plats speglar bilden av den 
typiska kärnfamiljen, så som den uppfattas i vardagssammanhang. Familjerna som sitter 
tillsammans utgörs av föräldrar i åldrarna 30 till 40 år och de har ett till tre barn i 
förskolåldern eller neråt. Barn som är äldre än så sitter i allmänhet inte med sina föräldrar 
utan umgås med andra barn i samma ålder och de tycks samtliga tillhöra församlingens 
söndagsskola. Det finns familjer på såväl läktaren som nere på parkett. Föräldrarna turas 
om att passa barnen och såväl mödrar som fäder håller i och leker med småbarnen. I den 
sektion där jag sitter tycks kvinnorna i familjerna vara mer entusiastiska kring själva 
gudstjänsten. Vid ett tillfälle välsignas ett barn och de besökare som känner sig hågade 
uppmanas att sträcka händerna mot barnet när välsignelsen uttalas. Jag noterar att det 
endast är kvinnor som lyssnar till denna uppmaning. Männen står visserligen upp och 
uttalar ordet ”amen”, men jag ser ingen av dem som sträcker fram sina händer mot 
barnet.  
 Framför scenen på den första gudstjänsten jag besöker, den som är inriktad mot såväl 
vuxna som barn, finns barn som uppskattningsvis är mellan ungefär 6 och 12 år gamla, 
de som deltar i söndagsskoleverksamheten. De lyssnar uppmärksamt på vad som sägs 
från scenen och skrattar åt skämten. Barnen står, ligger eller halvsitter på den trappa som 
leder upp till scenen. Intressant med dessa barn är att det i stort sett endast är pojkar som 
har tagit sig fram till scenkanten. Flickorna i samma ålder sitter i allmänhet tillsammans 
med sina föräldrar. I lokalen är det en del barn som springer omkring och leker, även det 
främst pojkar. Ingen av de vuxna tycks dock irritera sig på detta utan de låter barnen stoja 
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och leka ganska fritt. Bland de pojkar som befinner sig framför scenen är det också lite 
omsättning, några kommer och går intermittent. Vid vanliga gudstjänster, de som inte är 
ämnade även för barn, deltar pojkarna och flickorna i det ordinarie programmet fram till 
dess att någon har tackat Jesus för att gudstjänsten kan genomföras. Därefter hämtas de 
av de kvinnliga söndagsskolelärarna och förs till ett annat rum för utbildning. 
 En tredje grupp som framträder är ungdomarna. De är i åldrarna 13-18 och de sitter 
uteslutande på läktaren. I ungdomsgrupperna sitter pojkarna för sig och flickorna för sig 
och ingen kommunikation mellan dem tycks finnas. Pojkarna i ungdomsgruppen är mer 
engagerade i gudstjänstens olika moment, de ber med sänkta huvud och sjunger med i de 
sånger som framförs från scenen. Flickorna är mer frånvarande, de sjunger inte med i 
samma utsträckning som pojkarna och flera av dem deltar inte i de gemensamma bönerna 
och även om pojkarna pratar med varandra under gudstjänsten gör de det inte i samma 
utsträckning som flickorna. Hos flickorna finns en mer ledig stämning och det fnissas och 
skrattas en hel del. Utspridda bland dessa övriga grupper finns några äldre, vilka jag 
tolkar vara pensionärer. De sitter i par, jag noterar inga ensamma äldre män eller kvinnor. 
När det är dags att samla in söndagens offer är det en äldre man på den sektion där jag 
sitter som tar på sig ansvaret för att skicka runt den låda i vilken pengarna läggs. De äldre 
deltagarna i gudstjänsten är djupt engagerade i händelserna. De ber, ofta med hög röst, 
sjunger och är mycket uppmärksamma på vad som utspelar sig på scenen.  
 Bland bänkraderna framför scenen finns också en grupp med några som jag får 
berättat för mig är utbytesstudenter vid högskolan. De har försetts med hörlurar och en 
man i på läktaren simultanöversätter gudstjänsten till dem. Utbytesstudenterna utgörs 
främst av kvinnor, jag räknar vid det första tillfället till 22 sammanlagt varav 16 är av 
dem är kvinnor. Vid övriga tillfällen är de något färre men den procentuella 
könsfördelningen tycks bestå över tid. Deras delaktighet i verksamheten är i det närmaste 
obefintlig, de sitter mest och lyssnar förutom en man. Vid förböner och predikningar är 
han mycket aktiv. Han gör utrop och lägger sig ner över ryggstödet på bänkraden framför 
honom. 
 Besökarna är överlag välklädda. Många av männen har kavaj, skjorta med eller utan 
slips, jeans eller finare byxor och lite finare läderskor. Kvinnorna har blus eller topp, kjol 
och högklackade skor eller stövlar. Barnen är uppklädda, de har skjorta eller blus. De 
ungdomar som sitter på läktaren är modernt klädda i luvtröja och jeans eller motsvarande. 
De bär gymnastikskor eller andra lediga skor.  

6.1.2 Den formella scenen 
På scenen utspelar sig de händelser som driver gudstjänsten framåt. Den är cirka 10x10 
meter och på den står ett piano och ett trumset. Det är på scenen som olika aktörer 
genomför de aktiviteter vilka utgör själva gudstjänsten. Aktiviteterna består av 
predikningar, sånger, välsignelser och uppträdande för barnen. Emellanåt är det även 
någon som berättar om församlingens kommande evenemang, som ungdomsläger eller 
vårstädning.  
 Gudstjänsterna inleds med en sång och att någon i församlingen tackar Jesus för den 
mässa som ska hållas. Denna person är vid de fyra observationerna samma individ som 
sjungit den inledande sången. Två män respektive två kvinnor genomför tacksägelsen 
under de fyra observerade gudstjänsterna. Vi den första gudstjänsten jag observerade, den 
som var ämnad för såväl barn som vuxna, var verksamheten på scenen främst inriktad 
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mot församlingens yngre deltagare i åldrarna 3-12 år. Barnen uppträder med den kör som 
de organiserat under söndagsskoleverksamheten och deras framträdande stöttas av sex 
vuxna, som tycks vara söndagsskolans lärare. Alla dessa sex är kvinnor i åldrarna 20-40 
år. Det är även dessa kvinnor som för barnen till söndagsskolan vid de mer traditionella 
gudstjänsterna. Den kvinna som leder kören uppmanar åhörarna att sjunga med i 
sångerna som de samtliga tycks känna igen och kunna texten till. Vid övriga gudstjänster 
har kvinnor inte tillnärmelsevis lika stor representation på scenen. 
 Vid en av gudstjänsterna välsignas ett nyfött barn av en pastor som vanligtvis inte 
tillhör församlingen i Karlskrona. För välsignelsen kallas familjen upp på scenen. De har 
två söner som är 10 och 6 år gamla. Spädbarnet hålls i famnen av mamman. Pastorn 
deklarerar att han känner familjen sedan tidigare och presenterar dem en efter en. 
Därefter läser han en välsignelse till den nyfödde pojken. Under välsignelsen avlägsnar 
sig alla kvinnor från scenen, men en annan pastor sitter på en stol i scenens bortre hörn.  
 Såväl män som kvinnor kommunicerar med Gud offentligt. Kvinnorna tackar också 
Jesus och Gud för olika saker men de gör inte anspråk på att veta något utöver det detta. 
Männen däremot tolkar bibeln och de olika karaktärernas handlingar. De förflyttar också 
berättelserna från det bibliska till det fysiska rummet. Så till exempel med den buktalare 
som uppträder för barnen vid en av gudstjänsterna. Han spelar upp en scen där han och 
hans docka befinner sig i Jerusalem vid tiden för Jesus levnad. Där låter han förklara 
händelserna när Jesus kallar till sig barnen trots lärjungarnas protester genom att använda 
sin docka på ett till synes humoristiskt manér.9 Ett annat exempel på detta är när en man 
håller förbön för de ungdomar som varit berusade under valborgsmässoafton. Han talar i 
bönen med slangord. Bland annat uttrycker han sig på följande sätt: ”Jag vet att vi tjatar 
på dig Jesus, men /…/”. Den manliga kommunikationen med Gud och Jesus är över 
huvud informell och enkel. Den kräver underkastelse, men inte in i absurdum. 
 De kvinnor som deltar i framträdandet på scenen är alla relaterade till antingen 
musiken eller barnen. Inga kvinnor predikar eller uttalar välsignelser. Istället är de som 
ovan beskrivits körledare, sångerskor eller pianister. De solosånger som framförs sjungs 
också av kvinnor och det är en kvinna som musicerar vid pianot eller en man som spelar 
gitarr. Musiken är således inte reserverad för det ena eller andra könet. 
 Förbönerna utgör ett intressant exempel. När en förbön ska hållas finns det två sätt att 
meddela till gudstjänstens ledare vem eller vilka man vill ska finnas med i bönerna. Det 
går att ringa in till kyrkan eller att ropa ut vid avsatt tid för detta kort innan förbönen 
påbörjas. Förbönen leds vid alla mina observationer av en man, men det är i stort sett 
uteslutande kvinnor som för fram personer de vill att församlingen ska bedja för. Kort 
innan förbönen påbörjas är det ett antal kvinnor och någon enstaka man som ropar ut 
namn eller grupper de vill ha med i bönerna. Oftast rör det sig om sjuka vänner eller 
släktingar, men även de omtalade apatiska flyktingbarnen berörs. Förbönen hålls sedan 
av en man men i församlingen är kvinnorna aktiva i det informella området. De gör utrop 
och lägger sig över bänkraderna. 
 Vid ett tillfälle hälsas två nya anställda välkomna till församlingen. De kallas upp på 
scenen av pastorn med orden: ”Kom nu killar så ska ni få känna på hur det känns att stå 

9 Den berättelse som spelades upp för barnen var hämtad från Lukas evangelium, vers 18:15-17, vari Lukas 
berättar om när Jesus vid en predikan uppmärksammar att lärjungarna avvisar några barn som närmar sig 
honom. Han säger då: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som 
de” (Luk 18:16). 
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här uppe på scenen!” De två männen tar sig upp på scenen och de presenteras med 
smeknamn, typ ”Micke”. Efter att ha blivit presenterade i informell ton ber församlingen 
en bön för dem som leds av gudstjänstens överhuvud. Bönen är, liksom vid tidigare 
tillfällen när den hålls av män, informell och en hel del slanguttryck blandas in i talet.  

6.2  Resultat intervju 
Resultat från intervjudelen av empiriinsamlingen presenteras i denna uppsats under 
rubriker som följer intervjuernas struktur utifrån intervjuguiden. Underrubrikerna är 
informanternas inträde i pingstkyrkan, deras uppgifter respektive roll i församlingen och 
slutligen om deras syn på könsrelationerna. Rubriceringen är därmed inte exakt samma 
som i intervjuguiden utan något modifierade för att bättre passa in med de svar som 
informanterna har givit. 

6.2.1 Informanternas inträde i pingströrelsen 
Samtliga fyra informanter har kommit in i pingströrelsen via sina föräldrar, det vill säga 
föräldrarna har varit medlemmar antingen i en pingstförsamling eller i en annan 
frikyrkoförsamling. Pastorn beskriver sitt inträde i kyrkan som ett aktivt val: 
 

Eh… Jag är uppvuxen i en pingstmiljö, kan man säga, i en kristen miljö, och mina 
föräldrar gick till kyrkan i stort sett varje söndag. Väldigt breda i sin kristna livssyn. De 
hade ju pingstkyrkan, ja en frikyrka, i /ortens namn/ som sin församling då, och då blev ju 
det naturligtvis min kyrka, som barn valde jag ju inte direkt att gå med men som tonåring 
blev det ju ett val. Jag mötte andra värderingar i skolan, andra livsåskådningar och även 
kristna ifrån andra församlingar. Men jag tyckte att jag hörde hemma där jag var 
uppvuxen. /…/ 
Det bottnade i att jag bestämde mig för att läsa igenom bibeln, så jag läste igenom bibeln 
som tonåring. Och det har jag ju förstått nu i efterhand att det är det inte många tonåringar 
som gör. Utan jag kände liksom att jag ville stämma av, stämmer det här jag har fått med 
mig från min… Ja, min uppväxt. Stämmer den gudsbild… Egentligen var det Jesusbilden 
jag var frågande inför. Kan det här stämma? Det var den ena saken jag gjorde. Den andra 
saken var att jag gjorde några väldigt personliga livserfarenheter. Det låter tunt när jag 
säger det men jag tyckte mig uppleva att Gud verkligen existerar och bryr sig om mig. 
Bakom det ligger liksom en lång berättelse va, men det kan man ju ta vid ett annat 
tillfälle. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Linda säger: 
 

Vi kommer ursprungligen från en missionsförsamling uppe i /ortsnamn/ och sen så var vi 
i pingstkyrkan i /ortsnamn/ och sen blev det naturligt att ansluta sig till pingstkyrkan när 
familjen flyttade hit då. (Intervju 2, Linda) 

 
Kristina berättar att hon i hela sitt liv har varit medlem i Karlskronas pingstförsamling 
och samtliga informanter förutom Linda är medlemmar tillsammans med hela sin familj. 
Pastorns fru arbetar dessutom inom församlingen som diakon. Lindas make är dock inte 
med i pingstkyrkan utan i statskyrkan. Hon berättar även att det är relativt ovanligt med 
gifta par där endast en av parterna är med i församlingen, men att det förekommer alltmer 
frekvent: 
 

Just från min bakgrund så att säga, /…/ det är ju väldigt mycket så att kristna ungdomar 
träffar andra kristna ungdomar som har samma frikyrkliga bakgrund, liksom. Men /…/ 
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däremot överlag blir det mer och mer vanligt. /…/ Kanske någon som har haft en tro och 
som börjar söka sig hit på nytt och då kanske inte maken, eller makan då, hänger på 
riktigt på en gång sådär. (Intervju 2, Linda) 

 
Informanterna poängterar dock att de inte vill påtvinga sina barn ett frikyrkligt liv. Ordet 
frivilligt betonas när det gäller barnens medlemskap såväl som när jag frågar hur en ny 
medlem tas emot i församlingen. 
 

Sen får ju våra barn välja då… Vi har ju barn ifrån nio till 18 år och av dem är det en som 
är medlem i församlingen. Den andra har flyttat härifrån men är med i en 
pingstförsamling där hon bor nu. Det blir ett så aktivt val, va, medans nioåringen har ju 
att fundera… Är det en barnatro jag har? Är det kärlek jag har? Stämmer det? Det är ju 
den frågan hon får ta när hon växer upp så att säga. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Att barnen ska ha en gudstro ifrågasätts dock inte. 

6.2.2 Informanternas uppgifter i församlingen 
Två av informanterna, pastorn och Linda, är anställda av församlingen och har därmed 
formella uppgifter att lösa. Kristina och Mats är endast medlemmar i församlingen och 
har inga formella eller avlönade uppgifter. Däremot deltar båda två i frivilliga 
sysselsättningar såsom att städa kyrklokalen eller dylikt. Deras engagemang rör sig dock 
främst om att gå till kyrkan på söndagar för att lyssna på predikan och delta i böner. 
Kristina menar att samlingarna på söndagarna med gudstjänst och påföljande fika utgör 
en viktig del i hennes liv men att hon inte ser att hon har några uppgifter att lösa i 
samband med gudstjänsten.  
 Pastorn ser sin uppgift som tvådelad: 
 

Ja, jag brukar säga att min uppgift handlar om… om… förkunnelsen, att förkunna Guds 
ord. Det är en del och den andra delen är relationer. Förkunnelse och relationer. Där har 
du mitt arbete, eller min uppgift. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Pastorns uppgifter är således aktiv. Att förkunna innebär som bekant att proklamera, 
vilket är en aktiv handling. Linda ser sin uppgift som ungdomsledare främst riktad mot 
aktiviteter: 
 

Vi har haft ungdomscafé varannan lördagskväll, natt kan man säga, då vi har haft här nere 
i kaféet. Man går ut på stan, och så bjuder vi in ungdomar och snackar med dom och 
allmänt liksom… eh… det blir ju lite av en fritidsgård kan man ju säga. Då har vi ju 
bjudit in bra musikband, och så har vi ju hockeyspel och pingis och annat och så kan man 
ju ha gott och billigt fika och underhållning. Bara ha kul liksom. (Intervju 2, Linda) 

 
Pastorn tillfrågades även om vilka uppgifter hans hustru, som är diakon i församlingen, 
har varpå han framhåller: 
 

Alltså diakon är ju ett bibliskt begrepp och det betyder medhjälpare. Diakonerna i bibeln 
var ju medhjälpare på alla områden åt församlingsledaren. Nu är ju inte hon min 
medhjälpare, men alltså i församlingens ledningsarbete. Hon hjälper till både med att leda 
gudstjänster men främst med själavård, så att hon kan man säga har en ganska social 
funktion i församlingsarbetet. (Intervju 1, Pastorn) 
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 Mats menar att han har en uppgift mer genom sin religiösa övertygelse och mer 
kopplad till samhället än församlingen. För honom är uppgiften, vilken han menar är 
universell för alla kristna, att sprida ett andligt budskap. Han betonar dock att han för den 
sakens skull inte vill påtvinga någon sin tro eller livsstil.  
 Pastorn och Linda tillfrågades hur de skulle beskriva den process som ledde fram till 
att de fick de uppgifter, det vill säga blev pastor respektive ungdomsledare, som de har 
idag. Pastorn framhåller ovan beskrivna redovisning om ett personligt ifrågasättande som 
ledde till ett aktivt ställningstagande, och Linda beskriver att hon började arbeta ideellt på 
sin fritid med barngrupper och att det så småningom växte ut och blev en 
projektanställning på heltid: 
 

Och i och med det så har man ju fått mer uppgifter då. Så att det har ju byggts på undan 
för undan så man har fått ökad insikt i saker och ting och sådär. Det har nog växt fram, 
det har det gjort från.. eh… och jag har ju själv blivit coachad av tidigare 
ungdomspastorer som har varit här. Alltså just att man fick en egen lite grupp och jobba 
med dom och engagera sig i dom barn. Från början hade jag bara en liten, då hade jag en 
liten grupp med små barn och det är ju dom som nu är tonårstjejer. Det rullar ju på så man 
kastas ju inte in i ett okänt sammanhang såhär poff! Utan man får liksom chans att växa. 
(Intervju 2, Linda) 

6.2.3 Informanternas roll i församlingen 
Vad avser informanternas uppfattning om sin egen roll i församlingen har jag bara svar 
från pastorn och Linda. Pastorn är församlingens ledare, vilket kan liknas vid en 
kyrkoherde, och han beskriver sin upplevda roll på följande sätt: 
 

/…/ alltså min roll är ju både… skulle nog både kunna liknas vid en förälders roll i en 
familj. Och då både föräldrarollen när barnen är små, då man så att säga får bestämma 
ganska mycket. Alltså man får ta ansvar och se till att barnen får vad de behöver, kläder 
och mat, men också den roll föräldern har när barnen är vuxna. Bara för att barnen blir 
vuxna upphör man ju inte att vara förälder. Då är man ju mer en samtalspartner, va. 
Någon man kan relatera till. Jag vet inte… Jag menar, vuxna mogna kristna som kommer 
hit till kyrkan dom kommer ju inte för att läsa sig vem Jesus var utan dom kommer ju för 
att… få det andliga samtalet, bönen, gemenskapen och även någon slags referenspunkt, 
va. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Han vill dock betona att liknelsen vid föräldrarollen inte får misstolkas. Han vill inte 
framstå som alltför faderlig i förhållande till församlingens medlemmar. 
 

Det är en väldigt tydlig skillnad, skulle jag bara vara förälder såsom småbarnsföräldern är 
förälder, eller bara vara pastor såsom en småbarnsförälder, då blir det fel, då är det 
Knutbyvarning på det hela. Men eh… Men den sidan finns, va, det här när man, jag 
menar, man tittar ju inte på klockan om ett barn vaknar mitt i natten och behöver 
någonting. Utan då ser man ju till att barnet får det barnet behöver. Det finns… eh… det 
finns liksom en uppoffrande sida i uppgiften. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Han beskriver även sitt val av livsstil, det vill säga som församlingsledare i en frikyrka, 
som ett kall och att hans uppgift har kommit till honom i en nära relation med Gud.  
 Lindas syn på sin roll i ungdomsverksamheten präglas mer av passivitet. Hon betonar 
att hennes roll inte innebär något förkunnande eller att hon själv ska stå i händelsernas 
centrum.  
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Det är mera att coacha, eller vad ska man säga… Ja, stötta. Det är inte liksom jag som 
kanske kläcker idéer som sen ska genomföras utan eh… Dom kommer med: Nu vill vi 
göra detta, starta en dansgrupp och så där som kör mycket på stan i olika sammanhang 
och så där. Och det är mycket det här med att tjejerna själva vill och tar tag så hjälper man 
dom och sporrar dom och liksom ser till så att det blir mer… ja… Praktiskt ser man till att 
det blir genomförbart för det är inte så lätt alla gånger. Så eh… ja… det är det nog. Att 
hjälpa dom här, att serva andra så att dom kan få… Vad ska vi säga? Det blir lite att se 
dom som kommer i ledarroller och lyfta upp dom… Så att eh… Det kan ju handla även 
om våra barngrupper handlar det om, att till exempel är det nån som är mer pratsam och 
så här så kan man ju ge den en uppgift så att man inte behöver säga tyst nu eller så, så att 
jag behöver synas eller vara i centrum utan att försöka lyfta fram så att det är barnen som 
medverkar och får lära sig saker, liksom att man… Och sen är det så i grupperna att man 
mycket… eh… att liksom plocka fram så att det är många som bidrar med lite istället för 
att det är nån som ska jobba ihjäl sig för ingenting, liksom. (Intervju 2, Linda) 

 
Att den huvudsakliga delen i Lindas syn på sin roll som ungdomsledare som en stöttande 
funktion är något hon lyfter fram ytterligare: 
 

Jag är nog själv ingen tävlingsmänniska, så jag gillar att få den… eh.. ja… synas i 
rampljuset på det viset. Jag vill hjälpa andra eller  stötta andra så att dom kan komma 
vidare. Det känner man ju, det är min roll. (Intervju 2, Linda) 

6.2.4 Könsordning inom församlingen 
Som ovan beskrivits återfinns någon form av könsordning under gudstjänsterna. Män är 
de som predikar och kvinnor sköter i större utsträckning om barn och musik. 
Informanterna tillfrågades om det var en slump att det vid just de observationer jag 
genomfört hade råkat bli så eller om det var en del av en struktur. Linda svarar: 
 

Nej, det är nog ingen… det är nog ingen slump. Att det… Man försöker jobba på det. Det 
gör vi. Vi är nog ganska medvetna om det, det är vi faktiskt. Dom som har söndagsskolan 
nu, alla dom är förskolelärare. (Intervju 2, Linda) 

 
Linda tror att den könsordning som observerats i mångt och mycket är en spegling av den 
könsordning som återfinns i det samhället utanför församlingen. På frågan hur detta kan 
komma sig säger hon att det finns såväl yttre som inre faktorer till varför det är så:  
 

Just i våra barngrupper försöker vi, men vi har bara haft tjejer där denna terminen och det 
är en brist. Men vi har ett gäng jättehärliga ungdomskillar som brukar vara med på alla 
våra läger och har varit med länge nu men på grund av jobb och studier och lump och 
sådär så funkar inte det just den här terminen. Så det finns lite under ytan kan man säga 
grabbar som… och det finns i söndagsskolan också killar som kanske inte då syns i dom 
när dom står framme på estraden där. Sen det här med tjejer, det undrar jag också faktiskt. 
Vi har flera som är helt underbara goda damer alltså som har… Ja de har så enormt 
mycket att ge med dom… Antingen har de inte riktigt vågat kliva fram eller har de inte 
blivit tillfrågade eller så. Och blir de tillfrågade så vågar de inte. /…/ 
Det är lite så med, tror jag. Men även där om man tittar, bakom fasaden lite grann så vet 
man att det finns jättemånga kvinnor som är väldiga förebedjare. Så när man sen går 
fram… Jag vet att man jobbar på just det här i äldstekåren, att få in flera kvinnor så. Men 
det är… Det finns och välkomnas att det blir en sån förändring, men det är nog lite 
traditioner. Liksom, hur ska jag, det kan inte jag göra… <skratt> Det är mer såhär… 
(Intervju 2, Linda) 
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 Linda menar att kvinnor arbetar mer i det dolda än män. Att det är männen som syns i 
sammanhang där kontakt upprättas formellt och offentligt med Gud menar hon inte är en 
väg till status.  
 

Jag tror inte det är sådär att i övriga samhället så kanske man… nu får du hjälpa mig här 
men… Det känns lite såhär att man där tycker att man sätter fort en klass på det. Att man 
måste liksom upp där, man måste synas annars så är det inget värt liksom, men så tycker 
inte jag att det är i församlingen. Alltså så att bara för att /pastorn/ ofta står upp eftersom 
han är pastor och syns mest och hörs mest att det är han som får mest credit för saker och 
ting, utan det… man vet liksom att dom som har hand om fikat eller har lagt ner hela 
helgen på att städa kyrkan eller att vi har varit ute på stan halva natten… man känner till 
det och får precis samma uppskattning för det. Det är liksom inte att man ska synas mest 
eller höras mest, liksom. (Intervju 2, Linda) 

 
Även pastorn vill skilja mellan uppgifter och status.  
 

Det är skillnad mellan funktion och värde… Det blandar vi ihop ibland. I genusdebatten i 
samhället gör man ju enorma sammanblandningar, där man menar att en kvinna måste 
göra samma sak som en man för att ha samma värde. Man tror att värdet är relaterat till 
funktionen eller arbetet. Det tycker jag är helt fel. Värdet är inte relaterat till något annat 
än att kvinnan är en människa och mannen är en människa och värdet har människan 
därför att hon är människa. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Pastorn ger en tredelad förklaring till hur könsordningen har uppstått inom församlingen. 
För det första menar han att den tidiga pingströrelsen konstruerade sin organisation 
utefter de bibliska texter initiativtagarna till rörelsen läste: 
 

/…/ när då väckelserörelserna föddes och man skrev sina stadgar så skrev man ju det i en 
kontext, och det var bara män som ledde det arbetet. Och då satte man sig ner… Man 
satte sig ner och läste bibeln och sa: Vilka var församlingsledare? Har vi kvinnliga 
församlingsledare i bibeln? Nää… det är svårt att se exempel på det. Däremot gör bibeln 
ingen skillnad i värde mellan män och kvinnor. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Till detta fogar han de texter av Paulus som diskuteras ovan i kapitel 5.1.1 (Gamla 
testamentet – patriarkens tid). Han framhåller…  
 

… att Paulus då till exempel när han lyfter fram kvinnan, säger han samtidigt att vi är 
olika. Kvinnan ska inte upphöra att vara kvinna när hon tjänar och mannen ska inte 
upphöra vara man när han tjänar. Och då är det ju vissa uppgifter som Paulus tillskriver 
mannen och vissa som han tillskriver kvinnan. Men där finns en stor teologisk diskussion, 
som även finns hos oss, som inte alltid är så lätt. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Eftersom de som innehar ledande positioner inom församling är valda till sina ämbeten 
menar pastorn för det andra att könsordningen existerar då många av dem som sitter i 
äldsterådet valdes för 20-30 år sedan i en tid då kvinnor inte innehade framträdande roller 
i samhället över huvud: 
 

Det står ingenting /i församlingens stadgar/ om att det ska vara med bara kvinnor eller 
bara män… Men det var ju bara män i de första församlingsledningarna… Då valdes ju 
man som församlingsledare, men man var ju vald på livstid. Vi har ju många i vår 
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församlingsledning som valdes till sina uppgifter på 70… ja, på 70-talet och några till och 
med på 60-talet. Klart att det där gör att förändringarna i en församling tar längre tid än i 
samhället, där du sitter på ett styrelseuppdrag i fyra-fem år och sen flyttar du va. Så det är 
en av förklaringarna till att den här frågan har tagit längre tid. (Intervju 1, Pastorn) 

 
För det tredje framhåller pastorn skillnader mellan könen som en av anledningarna till att 
män och kvinnor tycks ha olika roller inom församlingen. 
 

En annan förklaring är ju att… det här vi var inne på… att män och kvinnor är ju olika. 
Det finns ju sekulära författare som menar att orsaken till att kvinnor i allmänhet föredrar 
dygdetik och omsorgsetik, män i allmänhet föredrar regeletik, beror på att kvinnor inte 
kan få lika många barn som en man kan få. /Ohörbart namn/ heter en författare som jag 
läste när jag läste… etik inom religion vid Mitthögskolan, och han driver den här tesen 
väldigt hårt, va. Det är en intressant tanke… Att det är biologiskt… Att biologin gör att 
man tänker olika. Men det ger oss inte olika värde. Men det är klart, där ser ju vi i 
församlingen att det är lättare att rekrytera kvinnliga volontärer när vi talar om arbete 
bland barn, medan det är lättare att rekrytera män när det gäller arbete bland tonåringar. 
Och förklara det för mig. (Intervju 1, Pastorn) 

 
Pastorn menar att biologiska förutsättningar ger upphov till olika typer av etiskt tänkande 
hos män och kvinnor. Enligt honom är kvinnor generellt dygdetiker och män är 
regeletiker. Detta ger, enligt pastorn, att de söker sig till olika typer av roller inom 
församlingen, en åsikt som förstärks av Linda: 
 

Vi menar ju att män och kvinnor är olika, och det är ju inget fel med det va? Eh… 
Kvinnor är ju mer omvårdande än män och så är det ju bara. (Intervju 2, Linda) 

 
Även Kristina menar att kvinnor är olika från män av biologiska anledningar. Hon säger 
att barngrupperna bäst sköts av kvinnor eftersom de har ett intresse för att ta hand om 
barn som män saknar. Män är, enligt Kristina, mer intresserade av, och mer lämpade för, 
att lösa tekniska uppgifter och uppgifter av mer praktisk karaktär. Linda framhåller att 
kvinnor likväl kan delta i projekt och vara initiativtagare till saker. Hon beskriver, liksom 
Kristina, den typiska kvinnan i församlingen som en stark individ. Männen menar hon 
dock är mer inriktade på att lösa tekniska problem. 
 

Alltså grabbarna här har lätt för att hjälpa till och ta tag i saker sådär. Om man tänker på 
ungdomssidan så är det ju liksom mycket med teknik, att fixa och tänka liksom. Alltså 
såna här effektgrejer liksom. Ehm… Ja… Dom ser inga omöjligheter så. Det löser dom. 
Dom fixar det. (Intervju 2, Linda) 

 
 Mats har ingen förklaring till varför kvinnor och män tycks ha olika roller. Han säger 
att uppdelning ”bara har blivit” utan att någon för den sakens skull har en uttalad strategi 
eller vilja att ordna tingen. Då jag frågar honom om vad han menar är en typiskt manlig 
roll i församlingen menar han att det är skillnad på män och män, alltså att variansen 
inom gruppen män är stor. Han betonar härvid vikten av frivillighet vid intagandet av en 
roll, att män mycket väl kan delta i söndagsskoleverksamheten och att kvinnor är lika 
välkomna att predika men att han inte vet varför det har uppstått en uppdelning.  
 Uppdelning mellan kön tycks uppstå redan under barndomen, något som framträder 
då jag ber Linda beskriva barn- och ungdomsverksamheten: 
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Vi är ju inte utbildade så att vi kan all konstens olika saker. Men det är några tjejer som 
håller på med dans och det är för att de älskar det och tycker det är kul och så hakar dom 
barnen på som tycker det är roligt och då… Dom tycker att det är kul när dom ser att 
ledarna är engagerade. Och likadant har vi några som bakar och dom älskar att kladda ner 
sig. Och sen är det ju då killarna, då är det ju data eller hålla på att snickra och greja. 
(Intervju 2, Linda) 

 
Som synes av citatet är det relativt traditionella könsroller som barnen ägnar sig åt. 
Flickorna dansar och pojkarna snickrar och håller på med datorer.  
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7 Analys 
Kan jag för det första påstå att något ojämlikt förhållande råder inom pingstkyrkan i 
Karlskrona? Informanterna påstår uppenbarligen att det inte spelar någon roll för dem om 
de syns på scenen eller inte, vilka uppgifter de löser, vilka roller de har et cetera. Kan kön 
ens sägas vara en faktor som påverkar fältets struktur, det vill säga påverkar kön 
styrkeförhållandet individerna emellan i Bourdieus (1997) mening? Jag ämnar 
inledningsvis i denna analys utreda huruvida något ojämlikt förhållande kan sägas 
föreligga i den studerade organisationen genom att besvara några frågor som har dykt upp 
under arbetets gång. Detta i syfte att leva upp till den abduktiva ambition som jag 
redovisat i kapitel 4.1 (Metodologiska överväganden). I denna del kommer jag även att 
fastställa de typologier som jag talat om tidigare och en rekontextualiserad figur likt figur 
5 ska konstrueras. Därefter beskrivs hur jag tolkat Tillys (2000) fyra orsaksmekanismer i 
förhållande till pingstförsamlingen i Karlskrona, det vill säga exploatering, 
möjlighetsansamling, efterlikning och anpassning. Tyngdpunkten i analysen ligger på de 
två förstnämnda, exploatering och möjlighetsansamling, men envar av mekanismerna 
kommer att diskuteras i förhållande till det empiriska material som samlats in.  

7.1 Ojämlikhetens grunder 
Det som produceras inom pingstförsamlingen är relationer med Gud och Jesus. 
Produktion ska i detta sammanhang inte förstås i industriell mening, det finns inget 
uppenbart bakomliggande ekonomiskt vinstsyfte, men som Tilly (2000) säger behöver 
produktionen inte vara av ekonomisk art. Församlingen kan i detta avseende liknas vid ett 
företag som säljer tjänster, men med en mycket viktigt skillnad. För medlemmarna i 
församlingen är syftet gemenskap och relation med Gud utifrån aspekten att de verkligen 
tror på Gud. Det finns i min mening således inget dolt bakom liggande syfte från 
församlingens sida. Likväl tycker jag mig ha belägg för mitt påstående att det som 
produceras i församlingen, det vill säga det som församlingen har att erbjuda sina 
medlemmar, är relationer med Gud och andra människor utifrån en ärlig intention om att 
sprida ett andligt budskap. 
 Under detta församlingens övergripande syfte, samlas en rad funktioner som 
innefattas i den totala verksamheten. Pingstvännerna ägnar sig, som ovan beskrivits, även 
åt ungdomsverksamhet, de hjälper äldre och missbrukare och missionerar utomlands för 
att nämna några saker. Det är dessa underordnade verksamheter som är möjliga att ta 
kontroll över. Det är här det finns en möjlighet att mejsla ut en nisch för en enskild 
individ eller en grupp individer.  
 Den första frågan att besvara i denna analys blir således: Kan kön förstås som ett 
kategoriellt par inom den studerade organisationen? Mitt svar på den frågan blir jakande. 
Kön är en organiserande princip eftersom män och kvinnor uppenbarligen löser olika 
typer av uppgifter och intar olika typer av roller inom församlingens verksamhet. Det gör 
att Tillys påstående om kultur som en grund av samfällda uppfattningar vilka tillsammans 
utgör verktyg för att begränsa och upprätta restriktioner inom en grupp människor kan 
anses som giltigt. Kulturen här, som till stor del bygger på uppfattningar om män och 
kvinnor som väsensskilda varelser, fungerar som en restriktion och en vägvisare för 
individerna när de söker uppgifter och roller inom organisationen. Män får en viss 
uppsättning roller som de kan välja mellan och kvinnor en annan. Könens världar tycks 
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dock inte vara helt åtskilda från varandra. Det finns gemensamma nämnare inom vilka 
män och kvinnor möts och delar på uppgifter, och det tycks till stor del vara 
verksamheten kring ungdomarna, även om uppgifterna inom denna verksamhet tycks 
vara könsordnad. Som en av informanterna berättade är det förbehållet såväl män som 
kvinnor att vara engagerade och delta i organiserandet av till exempel ett läger eller en 
hajk, såväl män som kvinnor kan härvidlag vara projektinriktade, för att använda 
Ambjörnssons (1999) ord. Men andra verksamheter är mer eller mindre helt 
genushomogena. Kan det då inte vara så, som pastorn med flera informanter säger; Att 
uppdelningen i uppgifter främst beror på biologiska skillnader vilka gör kvinnor mer 
lämpade för en uppgift och män för en annan? Nej, inte om vi ska lyssna till Tilly (2000): 
”Alltid när sådana kategorier använder skenbart biologiska markörer är de alltid beroende 
av en omfattande social organisering, sociala förställningar och ingripanden” (Tilly 2000: 
18). 
 Könsskillnader tycks även finnas hos församlingens yngre medlemmar, det vill säga 
barnen. Som visat i resultatdelen är de små pojkarna mer fria att röra sig i kyrklokalen än 
flickorna. När barnen så småningom blir tonåringar tycks istället pojkarna vara mer 
engagerade i gudstjänsterna. Bland ungdomarna bad pojkarna mer intensivt samtidigt 
som flickorna istället viskade till varandra, skrattade och fnissade. Det kan vara ett tecken 
på att pojkarna under sin uppväxt vandrar från den frie lekaren till den engagerat troende 
samtidigt som flickornas kristna utveckling snarare går från väluppfostrad lyssnare till 
mer oengagerad tonåring.  

7.1.1 En typologisering ur det empiriska materialet 
För att kunna fullfölja en av den abduktiva metodologins grundsatser måste de teorier och 
modeller som används omprövas kontinuerligt. Under denna rubrik kommer nu de 
typologier som diskuteras i kapitel 5.1.3 (En typologisering ur de bibliska berättelserna) 
att omvärderas och rekontextueliseras.  
 Typologierna kan, som tidigare framgått, beskrivas som könsroller vilka är möjliga 
för aktörerna inom organisationen att befästa och uppfylla. De manliga typologier som 
presenterats tidigare är patriarker, lärjungar och underordnade män. För kvinnor 
konstruerades grupperna överordnade kvinnor (hustrur) och underordnade dito 
(tjänarinnor). Om vi börjar med de manliga könsrollerna finner jag att rollerna behöver 
omdefinieras något. Patriarken består dock och med patriarker förstås ur det empiriska 
materialet de män som leder de mer traditionella gudstjänsterna. Det är patriarkerna som 
predikar, leder förböner och driver församlingens verksamhet framåt. Gruppen lärjungar 
består även den. Med lärjungar förstås de yngre män som befinner sig i en position 
varifrån de inte kan kontrollera händelseförloppet men är engagerade i kyrkans 
verksamhet och likväl löser uppgifter som indirekt utgår från församlingens ledning. 
Exempel på lärjungar är de män som kom fram till mig innan den första observationens 
påbörjande och hälsade mig välkommen till kyrklokalen. De som tidigare benämnts som 
underordnade män är svårare att finna belägg för i denna studie. Jag väljer därför att 
konstruera den nya kategorin övriga män till förmån för de underordnade som därmed 
försvinner. Exempel på övriga män är Mats. Han är inte patriark och inte lärjunge, men 
han deltar till en viss utsträckning i församlingens verksamhet. Dessa tre typologier utgör, 
menar jag, en triad där patriarken placeras högst upp i en överordnad position (se figur 1). 
Huruvida de resterande två manliga könsrollerna är över- eller underordnade varandra 
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tycker jag är svårt att svara på med den empiri jag har, men jag lämnar öppet för att så 
kan vara fallet och placerar dem i denna studie på en likvärdig nivå. 
 De kvinnliga könsrollerna är svårare att typologisera, främst eftersom kvinnor 
framträder i församlingens offentliga rum i mindre utsträckning än männen. Likväl menar 
jag att det finns olika typologier för kvinnor att besätta. Tidigare har jag benämnt dem 
som hustrur och tjänarinnor, men menar nu att jag inte kan finna stöd för att nyttja den 
indelningen. Istället väljer jag att kategorisera kvinnorna i en kedja (se figur 1). Det som 
jag menar är synligt i att skilja kvinnorna åt är främst deras grad av engagemang på 
scenen och i kyrkans verksamhet runt utanför gudstjänsten. Vissa kvinnor är delaktiga i 
församlingens verksamhet, som ungdomsledare eller dylikt, medan andra mer använder 
kyrkan som en källa till gemenskap och för att delta i gudstjänster. Exempel på den 
förstnämnda gruppen är Linda och den sistnämnda Kristina. 
 Relationen mellan könen är dock, menar jag, av karaktären kategoriellt par. I 
församlingen skiljs männens verksamhet från kvinnornas och i verksamheter där båda 
könen deltar är uppgifterna inte samma för dem. Figur 6 visar hur jag tänker mig 
organisationens kombinerade konfigurationer i en social struktur. 
 
 

 
 
Figur 6. Modell över genusstruktur i församlingen 
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Det är manliga informanter som berättar om egna upplevelser med Gud och om att sprida 
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till cafékvällar för att möta dem och tala med dem. Men ingen av kvinnorna uttrycker 
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valde att bli pastor, Mats talar om att sprida det kristna budskapet till andra. Detta tycks 
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var ämnad för vuxna och barn innehåller element där unga män leder gudstjänsten. 
Buktalaren är ett exempel på detta och den unge pastor som inledde mässan ett annat.  

7.2 Exploatering 
Exploatering utgörs enligt Tillys (2000) teori av en mäktig grupps möjligheter att skaffa 
sig övergripande kontroll över en verksamhet. Tidigare i detta kapitel har jag benämnt 
producerandet av relationer mellan människor samt mellan Gud och människor som 
församlingens huvudverksamhet. Det är denna verksamhet som jag vidare menar att en 
grupp av individer i församlingen har exploaterat. Enligt min tolkning är det nämligen så 
att det är den patriarkala könsrollen som mer eller mindre har ensamrätt på predikande 
och offentlig kontakt med Gud. Det är främst individer ur denna kategori som uppträder 
på scenen under gudstjänster och det är män som talar om att de vill kommunicera 
församlingens anda utanför den egna organisationen. Enligt Tilly förhåller det sig vidare 
så att de som har exploaterat en verksamhet även har möjlighet att utnyttja andra 
individer i produktionen av detta till ett mindre värde än produkten i sig. Detta är 
naturligtvis svårare att mäta eller uppskatta på denna typ av verksamhet än om det hade 
rört sig om produktion av vetemjöl eller bilar, men de nyttigheter som kan komma ur den 
här verksamheten är status inför gruppens övriga medlemmar. Genom att vara den som 
framträder på scenen vinns också, menar jag, just status och det är i den patriarkala rollen 
som detta går att uppnå. Kommunikationen från scenen, när det gäller församlingens 
huvudverksamhet, är monopoliserad av den patriarkala könsrollen. Som Linda säger 
arbetar många kvinnor i det tysta med att städa kyrklokalen eller ordna med fika, men de 
tillåts likväl inte att predika eller framträda. De har således inte blivit tilldelade full 
ersättning för sitt arbete. 
 Män i olika roller har också ett övertag vad gäller sådant som teknik och de 
traditionellt manliga sysselsättningarna. Inom barn- och ungdomsverksamheten är det 
flickor som dansar och pojkar som sysslar med teknik och snickeri.  
 Vidare menar Tilly att exploateringen ger den överordnade gruppen möjlighet att 
”/…/ fördela solidaritetsskapande bidrag bland sig själva /…/” (Tilly 2000: 101). Detta 
innebär, som ovan förklarats, att de överordnade har möjlighet att säkra sin egen 
succession, det vill säga kontrollera vilka som ska ha möjlighet att komma åt denna typ 
av roll i framtiden. Även detta tycker jag mig finna i den studerade organisationen. Som 
beskrivs i kapitel 6.1.1 (Det informella området) kallas två män upp på scenen för att 
introduceras för församlingen. Den familjära ton och det faktum att de ska få ”prova på 
hur det känns att stå där uppe” tyder för mig på att successionen säkras och visas upp för 
de i publiken. Det är män som lyfter fram andra män på samma sätt som Abraham strävar 
efter att beskydda Lot.   

7.3 Möjlighetsansamling 
Möjlighetsansamlingen bygger på monopolisering. Som ovan konstaterats har den 
patriarkala könsrollen monopoliserat kontakten utåt från församlingen i form av 
predikningar och spridande av budskapet. Men Tilly (2000) menar vidare att den 
underordnade gruppen kan monopolisera en verksamhet i syfte att göra sig oumbärliga 
för verksamheten. Den verksamhet som jag menar utgör en potentiell källa till detta är 
omhändertagande av barn och ungdomar. Söndagsskolans verksamhet leds uteslutande av 
kvinnor och ungdomsverksamheten är också främst en kvinnornas arena. Dock ska det 
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sägas att det enligt Linda finns män som utför dessa uppgifter, men de har inte varit 
synliga under mina observationer eller intervjuer. Det är enligt henne yttre faktorer som 
har gjort att detta har blivit domäner för kvinnors agerande, men är inte dessa yttre 
faktorer egentligen påverkan från det omgivande samhället som också stödjer det 
ojämlika förhållande som råder i församlingen? Linda tillskriver dessa män, som alltså 
saknas i verksamheten, egenskaper som ”goda” och ”fixare” utan att de ens behöver delta 
eller fixa något. 
 Ingen tycks motsätta sig det förhållande som här har uppstått vilket är kongruent med 
Tillys teori. Uppdelning i uppgifter, exploateringen och möjlighetsansamlingen, 
cementerar könsrollerna och gör det lättare att hantera för alla inblandade. Tilly säger 
också att den verksamhet som monopoliseras måste vara förnybar och värdefull. Såväl 
kontakten med Gud och omvärlden som barnpassning och ungdomsverksamhet uppfyller 
båda dessa krav. Nya barn kommer alltid att komma så länge församlingen består och nya 
predikningar måste hållas varje söndag för att verksamheten ska fortskrida.  

7.4 Efterlikning 
Efterlikningen är främst kopplad till organisationens utformning. Som Tilly (2000) 
hävdar innebär efterlikning att en organisation vid bildandet använder en redan 
existerande organisation som förebild. Även i den studerade organisationen finns tecken 
på att efterlikningen har varit aktiv som orsaksmekanism i skapandet av den kategoriella 
ojämlikheten. Som pastorn beskriver, vände sig pionjärerna i pingströrelsen sig till bibeln 
när de utformade den nya organisationen. Den bibliska förebild de fann där fick enligt 
pastorn utgöra modell för hur det nya samfundet skulle organiseras vilket är att se som 
efterlikning. Vidare menar han att organisationen dessutom präglades av sin samtid, det 
vill säga att den skapades utefter redan rådande genusnormer i det omkringliggande 
samhället, vilket också bidrog till att skapa den organisation som idag är i funktion.  
 Tilly säger att efterlikningen, när organisationen kopierar en redan bestående dito, är 
så integrerad i individen att de inte märker att den förs in i den nya organisationen. Detta 
märks bland annat hos Mats, som menar att han inte har ett svar på varför 
genusstrukturen i församlingen ser ut som den gör. Linda, Kristina och pastorn väljer 
dock att tillskriva förhållandet till biologiska faktorer, det vill säga att män och kvinnor är 
biologiskt olika. Detta är ett tankesätt som också har kopierats in i organisationen. Till 
exempel kan vi åter vända oss till den idétradition som här representeras av Durkheim 
(1993), som tydligt påpekar att män och kvinnor är olika och därför har olika 
förhållningssätt till sin sociala omgivning.  

7.5 Anpassning 
Som tidigare beskrivet är anpassningen mer kopplad till individerna i själva 
organisationen än organisationen i sig. Anpassning är, menar jag, tydlig i mitt material. 
Mest tydlig är den när de underordnade beskriver sina roller i församlingen. Linda menar 
att hon som ungdomsledare har till uppgift att stötta och stödja. Kvinnor som redan är 
förskolelärare får också ta hand om barngrupperna i församlingen. Kvinnorna anpassar 
sig därmed till det rådande könsmönstret. Men förhållandet är mer komplext än så. Detta 
hade inte kunnat bestå i en helt jämställd omgivning utan kräver att det omkringliggande 
samhället stödjer de stereotypa könsrollerna. Kvinnorna är redan utbildade till 
förskolelärare och vad är mer naturligt än att låta dem fortsätta med sitt värv även inom 
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församlingens verksamhet? Linda vet att hon inte främst kommer att sysselsätta sig med 
att leda en församlings verksamhet på samma sätt som en man, varför hon antar rollen av 
stödjare och coach.  
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8 Diskussion 
I denna studie konstateras att män och kvinnor inom Karlskronas pingstförsamling utgör 
ett kategoriellt par i Tillys (2000) bemärkelse. Det råder ett ojämlikt styrkeförhållande 
mellan män och kvinnor i den sociala struktur som församlingen utgör. I den avslutande 
diskussionen ämnar jag knyta an föregående analys till de mer generella genusteoretiska 
aspekter som presenteras i kapitel 2.1 (Kön och genus, manlighet och kvinnlighet). 

8.1 Genusförhållanden – åter till det omkringliggande samhället 
Om vi först återvänder till Höglund (2003) så konstaterade hon att kön utgör ett 
organiserande attribut i konstruktionen av det sociala livet. Likt Höglund kan jag hävda 
att det i den undersökta pingstförsamlingen, liksom i samhället i övrigt, finns 
uppfattningar om hur kvinnor och män ska agera och vara för att de ska uppfylla de 
könsroller som finns redo att låta sig besättas. I pingstförsamlingen bygger dessa 
kulturella tänkesätt i mångt och mycket på att kvinnor och män är varelser vars väsen 
från födseln är olika. Informanterna framhåller bland annat att kvinnor är dygdetiker och 
män regeldito vilka är åsikter som även speglas i organisationens verksamhet. Trubbigt 
uttryckt kan det formuleras som att män predikar och kvinnor sköter om barn. 
Uppfattningarna tysk vara hämtade från såväl direkt från bibeln som från en mer allmän 
inomkulturell uppfattning. Det bör dock sägas att detta på intet sätt torde vara specifikt 
för den pingstförsamlingen som undersöks här, troligtvis hade ett liknande resultat 
uppnåtts på en tandläkarmottagning eller en polisstation.  
 Detta resultat passar väl in i Bourdieus (1999) resonemang kring män som offentliga 
och kvinnor som privata. Förhållandet kan uppfattas som ett genuskontrakt vilket för 
individerna är ömsom synligt och ömsom osynligt. Det finns hos vissa en medvetenhet 
om uppdelningen i framträdande i det offentliga rum som gudstjänsten utgör samt åsikter 
om varför det är så men för andra är det osynligt och i det närmaste ointressant. Däremot 
är det inte säkerställt att Ambjörnssons (1999) tanke om den projektinriktade mannen är 
helt giltig. Kvinnor beskrivs som projektinriktade när det till exempel ska anordnas ett 
läger eller någon annan tidsbegränsad aktivitet. Däremot kan predikningar och förböner 
mer liknas vid projekt med tydlig början och slut än till exempel barn- och 
ungdomsverksamheten. Ej heller tycks det Ambjörnsson benämner som ett manligt ”/…/ 
konsumistiskt förhållande till tillvaron” (Ambjörnsson 1999: 10), där tiden mellan 
projekten ägnas åt någon form av apatiskt tillstånd. Istället är männen, som Mats 
uttryckte det, hela tiden aktiva i spridandet av församlingens värderingar.  
 Att kristendomen är en patriarkal religion lyftes i bakgrunden med hjälp av Pahnke 
(1995). En av de förutsättningar som hon sätter upp för att en religion ska kunna betraktas 
som patriarkal är en dualistisk världsbild. Detta stämmer väl överens med föreliggande 
studies resultat. Män och kvinnor är enligt informanterna olika, funktion och värde ska 
frikopplas från varandra et cetera.  
 En för mig intressant aspekt att diskutera är Connells (1996) stratifiering av 
mansvärlden. Connells hegemoniska manlighet återfinns tydligt i studien. De patriarkala 
könsrollerna bildar tillsammans med Gud och Jesus detta toppskikt av individer. Under 
dem i den hierarkiska konstruktionen återfinns de delaktiga män vilka utgörs av dem som 
jag i min typologisering benämner som lärjungar och övriga män. De är inte i direkt 
överordnad position men kan dra fördel av den hegemoniska manlighetens dominans. 
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Några direkt underordnade eller marginaliserade män, vilka i Connells betydelse skulle 
vara individer med avvikande livsstilar, kan jag inte påstå att jag har observerat, men 
detta tycks samtidigt vara logiskt eftersom de som innehar livsstilar vilka inte accepteras i 
den kultur som råder i den studerade organisationen inte heller kan förväntas söka sig dit. 
Ett medlemskap i en pingstförsamling borde nämligen medföra en viss livsstil och vissa 
medvetna val om hur en individs livsvärld ska arrangeras utifrån de formella och 
informella regler som kulturen ger. Om någon underordnad eller marginaliserad man 
återfanns på någon av gudstjänsterna torde det i så fall vara jag. 
 Manlighet inom församlingen tycks således konstrueras kring begreppen offentlighet 
och framträdande. Män beskrivs också som ”fixare” och individer ”som ordnar allt”. 
Kvinnlighet handlar i sin tur mer om omvårdnad och agerande i det dolda. Det betalar sig 
inte för en kvinna att vara driftig på samma sätt som det gör för en man. Informanterna 
framhåller visserligen att det inte finns någon koppling mellan funktion och värde, att 
individens handlingar inte har någon påverkan på synen på individens värde i förhållande 
till andra män eller kvinnor. Utifrån en biblisk definition av denna problematik är inte 
heller så fallet. Det görs inom kristendomen ingen skillnad i formellt värde mellan män 
och kvinnor och eftersom deltagarna i denna studie de facto tror på Gud och vad som 
sägs i bibeln är det säkert så att det inte gör någon skillnad i funktion och värde. Ej heller 
är det i denna uppsats min uppgift att sätta mig till doms över hur 
församlingsmedlemmarna framlever sina liv och konstruerar sina sociala relationer och 
situationer. Däremot kan jag konstatera följande: Kön är en vattendelare inom den 
studerade organisationen. Män är mer framträdande i det offentliga rummet än kvinnor 
som mer arbetar i bakom kulisserna för att driva verksamheten framåt. Könsdikotomin 
bestäms av kulturella uppfattningar som tycks bygga på dels den kristna tron mer 
specifikt, dels på den protestantiska etik som vi i västvärlden framlever våra liv i. För att 
använda Hirdmans (1990) terminologi möts inte könens världar inom den verksamhet 
som här har studerats. Likaså Heyer-Gray (2000) menar att uppgifterna och arbetet inom 
kristendomen är könskodat. 

8.2 Könsordningens orsaker 
Vilka är då orsakerna till ovan beskrivna förhållande? För att formulera en tänkbar 
förklaring vill jag återvända till Bauman (1999) och Tilly (2000). För Bauman är en av 
anledningarna till att över huvud leva ett religiöst liv den möjlighet som erbjuds att få 
ordning på det kaos som det moderna samhället annars erbjuder. För att uppnå detta 
menar jag inte att religion är den enda lösningen, vissa intresserar sig för fotboll och 
andra för aerobics, men det är ett sätt att lösa problemet. Inom en organisation menar 
Tilly i sin tur att det kategoriella paret upprättas i syfte att undvika kaos inom 
organisationen, eller något försiktigare uttryckt för att lösa vissa organisatoriska problem 
som uppstår. Att ordna könen i ett kategoriellt par är en metod som står till buds för att 
lösa de problem som Tilly avser. Ett tänkbart syfte med det kategoriella paret inom 
kristendomen är just att bestämma vem som ska och vem som inte ska predika. Genom 
att ordna det kategoriella paret behöver dessa beslut inte tas kontinuerligt, vilket stämmer 
in på den tes Bauman driver; ”/…/ man vet att man därigenom gör det rätta och besparas 
risktagandets fasor” (Bauman 1999: 250). 
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8.3 Avslutning 
Syftet med denna studie var att undersöka den sociala strukturen avseende genus inom 
den avgränsade kontext som pingstförsamlingen i Karlskrona utgör. Studien visar på att 
ett ojämlikt förhållande tycks råda inom den undersökta organisationen, men jag vill 
avslutningsvis lyfta fram att jag inte tror att resultatet hade blivit annorlunda om jag hade 
studerat en annan profan verksamhet. Vad jag menar är att församlingens medlemmar 
inte ska ses som producenter av genus och könsmaktsordning utan snarare reproducenter 
av könsroller som redan finns i deras organisation såväl som i omvärlden. 
 Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till pingstförsamlingen i Karlskrona för att de 
släppte in mig i sin verksamhet och så öppenhjärtigt och varmt svarade på mina frågor 
samt lät mig delta på deras gudstjänster. 
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Bilaga 1 
Korrespondens med Pingstkyrkan 
 
 
From: Johan Löfgren 
To: <Pingstkyrkans e-postadress>  
Sent: Wednesday, March 02, 2005 12:28 PM 
Subject: Besök vid Pingstkyrkan 
 
Message: 
Hej <församlingsledarens namn>, 
  
jag är student vid Blekinge Tekniska Högskola där jag studerar Sociologi. Jag är nu i färd med att planera min kandidatuppsats, och 
jag är intresserad av att skriva om Pingstkyrkan i Karlskrona. 
  
Det jag undrar är om det finns möjlighet för mig att deltaga vid några av Era sammankomster, t.ex. gudstjänster, cafékvällar eller 
andra evenemang ni anordnar för att genomföra några observationer om Er verksamhet. jag skulle också vara intresserad av att 
intervjua några av Era medlemmar senare. 
  
Tacksam för svar! 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Johan Löfgren 
 
 
 
 
From: <Pingstkyrkans e-postadress> 
To: Johan Löfgren  
Sent: Wednesday, March 02, 2005 2:26 PM 
Subject: Re: Besök vid Pingstkyrkan 
 
Message: 
Det går alldeles utmärkt. Föreslår att du deltar en valig söndagsgudstjänst samt några andra samlingar. Du kan enkelt se vad som 
händer på vår hemsida och tex ladda ner vår nyhetstidning Ankaret. 
  
Meddelar du oss lite i förväg så kan vi fixa ett samtal med en av pastorerna eller annan person från församlingens ledning för att 
svar på dina eventuella frågor. Vill du även prata med några medlemmar eller andra besökare går det säkert också att ordna 
  
Slå en signal så fixar vi detta. Du kan prata med mig eller ass. pastor <namn och telefonnummer>. 
  
Hälsningar 
  
<församlingsledarens namn> 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Formalia 
 
Ålder? 

Sysselsättning vid sidan av kyrkan? 
Familj? 
 
Bakgrund i Pingstkyrkan 
 
Hur kom det sig att du blev medlem i Pingstkyrkan? Hur kan man beskriva den process 
som ledde fram till ditt medlemskap? 
Är hela din nuvarande familj medlemmar? 
 
Roll i församlingen 
 
Vilka är dina uppgifter i församlingen? 
Hur skulle du beskriva din roll i kyrkans verksamhet? 
Hur skulle du beskriva din familjs roll i kyrkans verksamhet? 
Hur skulle du beskriva din make/makas roll i församlingens verksamhet? 
Hur skulle du beskriva den process som ledde fram till att du (din make/maka) fick den 
roll som du/ni nu har i församlingens verksamhet? 
 
Könsrelationer 
 
Hur skulle du beskriva en typiskt kvinnlig och en typiskt manlig roll? 
På de gudstjänster jag har besökt tycks det förhålla sig så att män och kvinnor har olika 
roller i församlingen. Hur kommer det sig att det är mest män som agerar på scenen och 
mest kvinnor som för barnen till söndagsskolan? 
Tror du att du skulle ha en annorlunda roll i verksamheten om du inte var kvinna/man 
utan man/kvinna? 
 
 
Om jag skulle gå med i pingstkyrkan nu, skulle jag då få uppgifter att göra eller hur 
skulle det gå till? 
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