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6. Attityder till genusroller och 
jämställdhet inom Caritas 

Pernilla Rosell Steuer 

Låt mig först tala om vad genus inte handlar om inom Caritas. Det handlar inte 
om att prästviga kvinnor eller att kalla Gud för ”hon”. Det handlar inte om att in-
föra en feministisk agenda. Det handlar inte om att skapa antagonistiska relatio-
ner mellan kvinnor och män. Sådana förslag skulle inte förändra världen eller 
hjälpa de fattiga, och det är detta som är Caritas’ uppdrag – vi måste betrakta 
världen från de fattigaste och mest sårbara människornas perspektiv, och bland 
dessa fattigaste och mest sårbara återfinns kvinnor. ... Det är ett ämne som berör 
vår identitet som människor på djupet, skapade till Guds avbild och likhet. (Dun-
can MacLaren, generalsekreterare i ”Caritas Internationalis” år 2005)1 

Hur ser en traditionell katolsk organisation inom social välfärd på ge-
nusfrågor idag? I vilken mån diskuteras och synliggörs genus och attity-
der till genusroller inom det övergripande arbetet att hjälpa människor i 
nöd? I vilken utsträckning synliggörs genusfrågor i den interna organi-
sationen? Citatet ovan, som är hämtat från ett tal av den dåvarande ge-
neralsekreteraren i ”Caritas Internationalis”, Duncan MacLaren, klargör 
att ”genus” inom Caritas inte handlar om en ny feministisk agenda, att 
införa kvinnliga präster eller att anlägga ett genusperspektiv på ”Gud”. 
Däremot framhålls starkt att arbetet med att hjälpa människor i hög 
grad handlar om att hjälpa kvinnor. Dessutom visar statistiken att själva 
hjälparbetet inom Caritas, särskilt vad gäller rent praktiska arbetsuppgif-
ter, traditionellt i hög grad har utförts och fortfarande utförs av kvinnor, 
medan de ledande posterna såväl inom det teologiska arbetet som inom 
andra områden har dominerats och fortsätter att domineras av män. 

                  
1 McLaren, Duncan, Globalising Society: Men and Women Working Together, tal 
hållet vid ”Caritas Asia Forum” i Bangkok, 14-15 juni 2005. 
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Denna motsättning innebär att Caritas är ett intressant objekt att studera 
i ett genusperspektiv.2. Vilka roller spelar/tilldelas kvinnor och män 
inom Caritas’ arbete, och vilket slags inflytande har de i praktiken på det 
organisatoriska arbetet?  

Medan det inledande citatet berör stora och övergripande frågor om 
kvinnors rättigheter och lidande i världen, har detta bidrag ett mycket 
mer begränsat syfte, nämligen att undersöka attityder till genusfrågor 
inom Caritasorganisationerna i två länder, Tyskland (såväl den västra 
som den östra delen) och Sverige (Stockholm). 

Caritas roll och historia ser dock mycket annorlunda ut i Tyskland 
jämfört med Sverige på grund av historiska, religiösa och samhälleliga 
faktorer. Därutöver innebär den ökande sekulariseringen i många av 
västvärldens länder att traditionella religiösa organisationer håller på att 
förlora den samhälliga förankring de tidigare haft, vilket även detta får 
konsekvenser för hur en socialt inriktad organisation som Caritas måste 
förändra sitt arbete. För vår studie är det dessutom av vikt att betrakta 
den tidigare tyska delningens konsekvenser för Caritas arbete, då även 
denna organisation blev uppdelad i en östlig och en västlig del. Förhål-
landena i det forna DDR var radikalt annorlunda än situationen i väst, 
vilket fortfarande återspeglas i Caritasorganisationens arbete i de forna 
öststaterna.3  

Det empiriska underlaget i denna studie består dels av skriftligt offi-
ciellt material som samlats in på plats vid besök hos de olika Caritasor-
ganisationerna, och dels av material hämtat från muntliga intervjuer 
med olika chefer/personalchefer på olika nivåer inom Caritas. Intervju-
                  
2 Forskningen kring betydelsen av kön på alla områden inom kultur och samhällsliv 
präglas av en stor mångfald och en omfattande diskussion vad gäller beteckningar 
och definitioner, vilket inte kan beröras här. I detta bidrag används de sedan 1980 
allmänt förekommande svenska beteckningarna ”genusforskning”, ”genusperspek-
tiv”, ”genusroller”, etc. som motsvarighet till de engelska termerna ”gender”, ”gender 
roles” etc., vilka i sin tur betonar det ”socialt och historiskt tillskapade som feminis-
mens konstruktivistiska uppfattning av kön betonar”, se Gemzöe, Lena, Feminism, 
Stockholm 2002, s. 80. Under postmodernismens inflytande har såväl kategorierna 
”kön” som ”genus”/”gender” förlorat sin prägel av ”fasta”, universella kategorier; de 
har dekonstruerats för att ge uttryck för ett mer dynamiskt och föränderligt synsätt 
”kön” som någonting som ”görs” (”doing gender”, se West, Candice & Zimmer-
mann, Don, Doing gender, Gender and Society 1 1987 (2), s. 125-151.  
3  Se kap 3 o ch 4. 
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erna genomfördes under år 2005 i såväl Tyskland som Sverige. Det em-
piriska materialet diskuteras därefter mot bakgrund av övergripande 
frågor som rör synen på jämställdhet, kvinnors ledarskap och familjepo-
litik i de båda länderna.  

Civilsamhället, familjepolitik och genusroller i 
Tyskland och Sverige 
Sedan ett antal år tillbaka finns ett starkt ökande intresse för civilsamhäl-
let inom många länder. Såväl Tyskland som Sverige befinner sig i en 
övergångsperiod vad gäller välfärdsstatens organisation och betydelsen 
av civilsamhället. Välfärdsstatens kris i bägge länderna har lett till ett 
förnyat intresse för tredje sektorn som en aktör inom välfärdsområdet 
och som ett uttryck för ett vitalt civilsamhälle. Dessa förändringar har 
också påverkat genusrollerna och attityderna mot genusroller. 

Forskningen om genusfrågor som berör civilsamhället fokuserar på 
många olika aspekter. Några viktiga frågeställningar behandlar hur 
kvinnor och män deltar i de formella och informella organisationerna 
inom civilsamhället – vilka organisationer de arbetar i, vilka uppgifter de 
utför, vilka positioner de innehar, hur många ledande positioner som 
uppbärs av kvinnor och män på olika nivåer, och så vidare. Om man kan 
finna specifika genusrelaterade mönster inom dessa områden, kan dessa 
i sin tur återspegla och påverka hur kvinnor och män skapar sin identitet 
inom privata och offentliga arenor inom civilsamhället och inom sam-
hället som helhet.  

I både Tyskland och Sverige måste man betrakta villkoren för enga-
gemang i civilsamhället och i organisationer inom tredje sektorn mot 
bakgrund av hur familjepolitiken och familjestrukturerna ser ut i respek-
tive land. Trots att det har skett stora förändringar i Tyskland under de 
senaste åren finns det generellt sett fortfarande stora skillnader inom 
områden som familjepolitik, kvinnors förvärvsarbete samt tillgången till 
barnomsorg. ”Hemmafruperioden” i Sverige definieras traditionellt som 
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ett slags parentes som varade ungefär från 1930-talet till 1950-talet.4 
Efter denna period, har majoriteten av svenska kvinnor, runt 80 procent, 
mellan 20 och 64 års ålder förvärvsarbetat utanför hemmet, antingen 
heltid eller deltid beroende på familjesituationen. Man ska dock upp-
märksamma att andelen deltidsarbetande är betydligt högre bland kvin-
nor än bland män, vilket tyder på att ansvaret för hem och barn fortfa-
rande i stor utsträckning ligger på kvinnorna.  

I Tyskland däremot visar studier att en majoritet i de västra delarna 
av landet, alltså forna Västtyskland, fortfarande anammar en familjemo-
dell med en ensam (manlig) familjeförsörjare (/männlicher/Familien-
versorger).5 Det så kallade ”hemmafru-äktenskapet” (Hausfrauenehe) 
som ideal återförs ibland felaktigt på nazisternas politik under Tredje 
riket, där kvinnornas roll som barnafödare generellt sett upphöjdes till 
ett slags kult.6 Men om man anlägger ett historiskt perspektiv på kvin-
nors förvärvsarbete i Tyskland visar det sig att denna familjemodell, med 
en förälder som försörjer familjen och en annan som tar hand om hem 
och barn, var den modell som praktiskt taget alla grupper i samhället 
pläderade för redan under andra hälften av 1800-talet, i Tyskland såväl 
som i andra länder.7  

Under Tysklands delning efter andra världskriget fortlevde ”hemma-
fru-traditionen” som dominerande modell i väst. DDR däremot införde 
ett system med omfattande offentlig barnomsorg och en hög andel för-
värvsarbetande kvinnor, ett system som under denna tid uppvisade stora 
likheter med den modell som införts i Sverige. Idag kan man ana en 
konflikt i de östra delarna av Tyskland mellan den förra östtyska model-
len och den äldre hemmafrutraditionen i väst.  Under 1990-talet syns 
tendenser till att befolkningen i öst anammar de västtyska familjeidea-
len.8  
                  
4 Carlstedt, Gunilla, Kvinnor under hemmafruns årtionde: vad gjorde de egentligen?, 
Häften för kritiska studier (2003) 36. 
5 Pfau-Effinger, Birgit, Kultur- und Frauenerwerbstätigkeit in Europa. Theorie und 
Empirie des internationalen Vergleichs, Opladen 2000; Opielka, Michael, Familie und 
Beruf. Eine deutsche Geschichte, Politik und Zeitgeschichte, bd. XXII-XXIII, 2002. 
6Friedrich Schönweiss & Carl Mühlfeld, Nationalsozialistische Familienpolitik. Stutt-
gart 1989.  
7 Pfau-Effinger 2000. 
8 Nickel 1998. 
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Den diskussion som idag förs i Tyskland idag om familjestrukturer 
och genusroller har intressanta likheter med, men även betydande skill-
nader mot diskussionen som förs i de skandinaviska länderna. Samtidigt 
är utvecklingen i Tyskland särskilt intressant eftersom vi här ser föränd-
ringar inom två tidigare system som idag existerar inom ett och samma 
land. Även i Sverige förs idag livliga diskussioner i till exempel dagspres-
sen om modersrollen, familjerollen och en eventuell ”hemmafruns åter-
komst”.9 

Som tidigare nämnts, har de senaste åren i Tyskland präglats av 
snabba förändringar och reformer inom familjepolitiken. Det tidigare 
systemet med ”Erziehungsurlaub” och ”Erziehungsgeld” (ung. ”ledighet 
för uppfostran” samt ”bidrag för uppfostran”) innebar traditionellt i stor 
utsträckning ett system där kvinnor helt eller delvis stannade hemma för 
att ta hand om barn och familj (Mutterschaftsurlaub) under såväl små-
barns- som skoltiden. Behovet att underlätta för både kvinnor och män 
att kombinera familj och arbete (Vereinbarkeit vom Arbeit und Familie) 
har lett till reformer där ”Erziehungsurlaub” ersatts av ”Elternurlaub” 
sedan 2001, och ”Erziehungsgeld” av ”Elterngeld” sedan 1 januari 2007. 
Det nya systemet innebär att såväl kvinnor som män har samma rätt till 
föräldraledighet; och man diskuterar även införandet av en så kallad 
”Papamonat” för att främja mäns deltagande i omsorgen. För att under-
lätta för småbarnsföräldrar att återinträda i arbetet efter föräldraledighe-
ten har även en ny lag antagits med syftet att bygga ut barnomsorgen 
(Tagesbetreuungsausbaugesetz, from 1 januari 2005, förkortat TAG).10  

Trots dessa förändringar i Tysklands familjepolitik, som delvis har 
genomförts efter skandinavisk modell, framstår skillnaderna mellan 
Tyskland och Sverige som stora inom detta område. Diskussionen i 
Sverige beträffande föräldraledighet och föräldraroller har relativt länge 
kretsat kring problematiken hur bägge föräldrarna ska kunna dela på 
föräldraledigheten på ett bättre sätt än vad som upplevs vara fallet idag. I 

                  
9 Kärnborg, Ulrika, Hemmafruns återkomst?, Dagens Nyheter 2005-04-03.  
10 För vidare diskussion av de aktuella förändringarna i Tysklands familjepolitik, se 
bl. a. Bothfeld, Silke, Vom Erziehungsurlaub zur Elternzeit. Politisches Lernen im 
Reformprozess, Frankfurt/Main, New York 2005; Amend-Wegmann, Christine, 
Vereinbarkeitspolitik in Deutschland aus der Sicht der Frauenforschung, Hamburg 
2003. 
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Tyskland däremot, präglas diskussionen fortfarande av frågan om för-
äldrarna, i mångas ögon fortfarande modern, överhuvudtaget ska försö-
ka kombinera familjeliv och förvärvsarbete så länge barnen är små.11  

Genusfrågor i officiella dokument inom Caritas 
Till att börja med kan vi konstatera att det endast fanns ett mycket be-
gränsat material att tillgå beträffande genusfrågor i de officiella doku-
menten hos Caritas-organisationerna i Tyskland och Sverige. Bägge 
organisationerna hade dock tagit fram vissa principiella riktlinjer om 
jämställdhet på riksnivå, vilka kommer att presenteras och kommenteras 
i det följande avsnittet. Denna officiella bild kommer därefter att 
kompletteras med utgångspunkt från de muntliga kommentarer som 
framkommit i intervjuer med personalchefer på den lokala, regionala, 
och nationella nivån inom Caritas. 

Genus-policyn i Deutscher Caritasverband 
Den 6 maj 1997 antog centralrådet inom Deutscher Caritasverband en 
övergripande policy för en mängd aspekter av Caritasarbetet i ett samlat 
dokument, det så kallade ”Leitbild des Deutschen Caritasverbandes” 
(ung. ”riktlinjer för Tyska Caritasförbundet”). Dessa riktlinjer hade för-
beretts genom cirka 6 års arbete av formuleringar och policydiskussio-
ner, och de är uppställda för alla Caritas-organisationer i Tyskland. Här 
återfinns ett antal centrala frågor för Caritas generellt, såsom de övergri-
pande målen och syftet med organisationen, den teologiska grundvalen, 
den organisatoriska profilen och föreskrifter för arbetets utförande.  

Inom detta ramverk kan man (endast) hitta följande rader som direkt 
tar upp genus- respektive jämställdhetsfrågor inom organisationen:  

                  
11 Ett lingvistiskt exempel på denna, ur ett svenskt perspektiv kulturspecifikt tyska, 
syn på modersrollen, utgörs av beteckningen ”Rabenmutter” (ordagrant: korpmor), 
som används för att beteckna en mor som försummar sina barn, inte sällan just 
yrkesarbetande mödrar. Den manliga motsvarigheten ”Rabenvater” resp. föräldrabe-
teckningen ”Rabeneltern” existerar visserligen, men används betydligt mer sällan.  
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4:26: Organisationen söker efter möjligheter för sin personal att utan svårigheter 
kunna kombinera arbete och familj. Män och kvinnor är garanterade lika möjlig-
heter att utvecklas professionellt.12 

Det bör noteras att den första meningen som citeras ovan berör frågan 
om hur arbete och familj ska kombineras, vilket kommer att återkomma 
i andra dokument nedan. Då dessa två rader är de enda som direkt kan 
relateras till genus- respektive jämställdhetsfrågor i Caritas’ övergripan-
de ”Leitbild”, kan vi konstatera att genusfrågor upptar en mycket liten 
plats inom detta dokument, där merparten av texten fokuserar på teolo-
giska frågor samt Caritas organisatoriska struktur inom det tyska väl-
färdssystemet.  

I maj år 2005 antogs även ett officiellt dokument som ger rekom-
mendationer för personalpolitik inom Caritas med rubriken ”Empfeh-
lungen zur Personalpolitik im Deutschen Caritasverband”. Här återfinns 
betydligt mer information om det aktuella arbetet med genusfrågor 
inom Caritas. Något förkortat lyder den mest centrala texten om genus-
frågor och jämställdhet som följer:  

Lika chanser för kvinnor och män, möjlighet att kombinera familj och arbetsliv 

Lika chanser för kvinnor och män på arbetsplatsen och främjandet av kombina-
tionen familj och arbete ska genomsyra alla områden av personalpolitiken i Deut-
scher Caritasverband. Under de senaste decennierna har ett flertal instrument ut-
vecklats och introducerats för att främja kvinnors befordringar inom organisa-
tionen (såsom en kvinnoombudsman och planer för att befordra kvinnor). Trots 
en viss framgång, har dessa åtgärder ännu inte medfört att möjligheter och pro-
fessionell karriär har fördelats rättvist mellan kvinnor och män.13 

Efter detta följer en kort introduktion kring temat ”Gender mainstrea-
ming” såsom det har formulerats inom Europeiska Unionen, vilket inte 

                  
12 ”Leitbild des Deutschen Caritasverbandes” (1997) återfinns på organisationens 
hemsida: www.caritas.de. Dessa citat liksom de följande i detta bidrag är översatta 
från tyskan av författaren. 
13 Deutscher Caritasverband e. V., Empfehlungen zur Personalpolitik im Deutschen 
Caritasverband. 2005.  
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citeras här. Av större intresse är de följande raderna som berör tyska 
Caritas. 

Främjande av familj och arbetsliv är en gemensam uppgift för alla medarbetare.14 

Det är framför allt personalchefernas ansvar att denna uppgift implementeras ge-
nom lämpliga åtgärder. Barnomsorg, föräldraledighet samt deltidsarbete får inte 
utgöra hinder för en professionell karriär. För närvarande rekommenderar Deut-
scher Caritas-Verband följande:  

större hänsyn ska tas till behovet av tid för att kunna ta hand om barn/nära släk-
tingar genom att arbetstiden görs mer flexibel 

medvetet främjande av återgång till arbetet före, under och efter familjefasen 
(Familienphase)15  

främjandet av en familjevänlig infrastruktur genom att införa eller stärka lämpli-
ga möjligheter till barnomsorg 

Flexibiliteten inom arbetsvillkoren för att kunna kombinera familjeliv 
och arbete begränsas dock av de behov som måste tillgodoses för klien-
terna.  

I dessa textpassager finner vi återigen att genusfrågorna och jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män omedelbart och tydligt sätts i relation 
till frågan om hur familjeliv och arbetsliv ska kombineras. Betoningen av 
arbetsgivarens ansvar för att tillhandahålla tillräckliga möjligheter för 
barnomsorg etc. återspeglar den allmänna aktuella situationen i (framför 
allt de västra delarna av) Tyskland där systemet för barnomsorg inte är 
tillnärmelsevis så utbyggt som i de skandinaviska länderna. Vidare utgör 
                  
14 I den tyska originaltexten används här och framöver genomgående dubbla gene-
riska former i texten för att markera den feminina och den maskulina formen för 
”medarbetare”: Mitarbeteiter(innen). Det förs en livlig språk- och genusvetenskaplig 
diskussion kring genderneutrala beteckningar i tyskan, vilket av utrymmesskäl inte 
kan refereras här; se t. ex. Jobin, Bettina, Genus im Wandel. Studien zu Genus und 
Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontras-
tierungen zum Schwedischen, Stockholm 2004 för en svensk-tysk kontrastiv analys.  
15 Tysk ”Familienphase” (ordagrant: familjefas, familjetid), är ett ord som kan be-
tecknas som kulturspecifikt i förhållande till svenskan, eftersom det är svårt att finna 
ett adekvat motsvarande begrepp på svenska. Ordet används praktiskt taget uteslu-
tande om kvinnor som ägnar resp. ägnat ett antal år åt att ta hand om sin familj och 
som därefter söker återgå till förvärvsarbete.  



 
 

Attityder till genusroller och jämställdhet 

 135

behovet av medvetna åtgärder för att främja en återgång till arbete ”före, 
under och efter familjefasen” en klar indikation på svårigheterna för 
föräldrar i Tyskland att kombinera en yrkeskarriär med familjeliv. Man 
kan ana en viss självkritik i det första textstycket ovan – det har ännu 
inte skett något genombrott för lika chanser för män och kvinnor inom 
yrkeskarriären. Ur arbetstagarens synvinkel är det dock av intresse att 
notera att den sista meningen som citeras ovan innebär att klienternas 
behov prioriteras högre än arbetstagarnas behov av flexibla arbetstider 
vid en möjlig konflikt.  

Dock betonas arbetsgivarens ansvar återigen i den följande textpassa-
gen som följer direkt efter de ovan citerade raderna:  

Rekommendationer för personalpolitik inom området för jämställdhet mellan 
kvinnor och män/möjligheten att kombinera familj och arbete 
• Jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen och främ-

jandet av möjligheten att kombinera familj och arbete är ledningens 
uppgift. Samtidigt är det en sektorsövergripande uppgift som ska ge-
nomsyra allt arbete inom personalpolitiken (Gender mainstreaming). 

• Jämställdheten vad beträffar lika möjligheter oavsett kön och främ-
jandet av möjligheten att kombinera familj och arbete kräver ett antal 
olika och anpassade åtgärder, som förutsätter ett övergripande kon-
cept som är utformat för att möta de skiftande behoven. Utarbetan-
det av ett sådant generellt koncept samt dess implementering är en 
gemensam uppgift för alla anställda med personalansvar inom Cari-
tas. 

I dessa avslutande rader om genusfrågor ser vi återigen att problemati-
ken kring kombinationen familj- arbetsliv utgör den centrala frågan som 
Deutscher Caritasverband tar upp inom detta område. Det framgår även 
att det ännu inte finns något generellt koncept för att hitta lösningar på 
dessa problem, men däremot står det tydligt klart att detta är en led-
ningsfråga.  

Dokumentet ”Empfehlungen zur Personalpolitik im Deutschen Cari-
tasverband” omfattar sammanlagt 20 sidor, varav ovanstående rader om 
jämställdhet och familj- och arbetsproblematiken upptar endast en sida. 
Sammanfattningsvis kan vi följaktligen återigen konstatera att genusfrå-
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gor och frågor om jämställdhet upptar en mycket liten del av de officiella 
riktlinjerna inom Deutscher Caritasverband.  

Genusfrågor inom Caritas Sverige 
Bland Caritas Sveriges officiella dokument fanns det vid tiden för denna 
studie ett policy-dokument som i sin helhet uppvisar likheter med den 
tyska ”Leitbild” som citeras ovan, där de övergripande målen för Cari-
tas-arbetet formuleras. Dokumentet bär rubriken ”En policy för 2000-
talet”16, och innehåller två rader som fokuserar på jämställdhet mellan 
könen: 

Vi vill arbeta för jämställdhet – vilket även betyder att ge kvinnor deras rättmäti-
ga plats inom Caritas’ strukturer 

Dessa rader har mer eller mindre direkt övertagits från dokument som 
återfinns inom ”Caritas Internationalis”. I jämförelse med det tyska 
Caritas’ ”Leitbild” kan vi notera att denna riktlinje inte tar upp någon 
problematik kring kombinationen arbete-familj, utan istället pekar på 
den interna strukturen inom den egna organisationen. Förutom detta 
hade dock Caritas Sverige vid denna tidpunkt ett separat tvåsidigt do-
kument med rubriken ”Jämställdhetsplan för Caritas Sverige” som hade 
tagits av organisationens styrelse några år före vår undersökning. Enligt 
den muntliga information som vi erhöll vid intervjun med Caritas Sveri-
ges generalsekreterare hade detta dokument framtagits som en direkt 
konsekvens av en intern konflikt inom personalen, som slutligen hade 
lett till att Caritas Sverige hade anmälts till Jämställdhetsombudsman-
nen. De inledande raderna i detta dokument lyder som följer: 

Caritas Sverige arbetar för jämställdhet på kontoret och i sina aktiviteter som 
helhet. Jämställdhetsaspekten skall vara en del av hela organisationen. Vid alla 
beslut skall jämställdhetsaspekten beaktas. 

                  
16 Enligt information i dokumentet består dess innehåll av en lätt adapterad över-
sättning av ett ursprungligt måldokument från den övergripande internationella 
”Caritas Internationalis”.  
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Caritas Sverige vill arbeta aktivt för att följa intentionerna i den svenska jäm-
ställdhetslagen vad gäller kravet att utarbeta jämställdhetsplaner … och för att 
kunna uppnå jämställdhet på arbetsplatsen.  

Det övergripande målet för genusarbetet i Caritas Sverige är en fullständig och 
harmonisk jämställdhet mellan kvinnor och män baserad på: 
• den kristna människosynen, enligt vilken alla människor, oavsett ur-

sprung eller kön, har samma värde inför Gud och därför skall ha 
samma värde inför varandra 

• tron att ett fullvärdigt mänskligt liv är beroende av erfarenheten, per-
spektiven, engagemanget och deltagandet av kvinnor såväl som av 
män.17 

Till skillnad från det tyska policydokumentet ligger fokus här på relatio-
nen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen såväl som i samhället och 
för mänskligheten som helhet. Här nämns även kristna värderingar som 
en av de viktigaste faktorerna på detta område. 

Det svenska policydokumentet om jämställdhet är uppdelat i fem av-
snitt: rekrytering/anställning, arbetsmiljö och arbetsbelastning, repre-
sentation, personalutveckling samt övrigt. 

Texten om rekrytering inleds som följer: 
• Caritas tillämpar principen om lika lönesättning 
• Vid rekrytering är målet att uppnå lika fördelning mellan könen på 

alla nivåer. Vid likvärdiga kvalifikationer, ska det underrepresentera-
de könet äga företräde. 

• Rekryteringsgruppen ska även bestå av kvinnor såväl som av män. 

Det är intressant att notera att punkten om rekrytering och anställning 
tas upp som första område i det svenska policydokumentet. Att de rent 
juridiska aspekterna av jämställdhetsfrågorna prioriteras som första 
avsnitt kan dock förmodas hänga samman med den anmälan till JämO 
som gjorts tidigare av en av organisationens medarbetare. De ovan cite-
rade raderna följs av ytterliga juridiska riktlinjer gällande övertidsersätt-
ning, sjukskrivning samt flexibel arbetstid, vilket inte återges här. Längre 
ned i denna text återfinner vi dock det tema som togs upp som första 

                  
17 Caritas Sweden, Jämställdhetsplan för Caritas Sverige, 2004. 
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punkt i det tyska policydokumentet, nämligen möjligheten att kombine-
ra arbete och familj: 

Caritas Sverige ska uppmuntra och underlätta möjligheten att kombinera för-
värvsarbete och ansvar för hem och barn. 

Caritas Sverige ska underlätta för småbarnsföräldrar, oavsett kön, att stanna 
hemma för vård av sjukt barn etc. genom att: 

A säkerställa att det finns en back-up som kan ta ansvaret för de mest 
pressande arbetsuppgifterna 
B fortsätta att undersöka möjligheterna för att införa distansarbete 

I den tredje delen av dokumentet framställs lika representation av kvin-
nor och män i alla beslutsfattande grupper och bland arbetstagarna på 
alla nivåer som en norm. Den fjärde delen av dokumentet återintroduce-
rar ämnet familjeliv kombinerat med arbete. Man fastslår att Caritas 
Sverige bör organisera sin interna fortbildning och viktiga möten så att 
även småbarnsföräldrar ska ha möjlighet att delta i dessa.  

Det sista avsnittet av policydokumentet med rubriken ”övrigt” beto-
nar också att Caritas ska sträva efter flexibilitet inom rollerna på arbets-
platsen, vad gäller utförandet av dagliga så kallade hushållssysslor. Man 
bör reflektera över hur uppgifter som kaffekokning, disk, protokoll-
skrivning, planering av interna fester etc. är jämnt fördelade mellan 
könen. 

För att göra en summering av de tyska och svenska dokumenten, kan 
vi för det första konstatera att de övergripande policydokumenten i sig 
innehåller relativt få eller mycket få uttalanden om genusfrågor, även om 
det sistnämnda svenska dokumentet omfattar två sidor. Vid en jämförel-
se av dokumenten står det omedelbart klart att de två organisationerna 
lyfter fram olika aspekter av genusfrågor respektive jämställdhet såsom 
varande av störst betydelse. I Tyskland framträder problemet att kombi-
nera familj och arbetsliv som den absolut centrala punkten för att främja 
jämställdhetsarbetet inom organisationen; detta tema utgör egentligen 
den enda riktiga genusfrågan som överhuvudtaget diskuteras inom den 
officiella personalpolitiken i tyska Caritas.  
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De tyska dokumenten framställer inte explicit kvinnor som det dis-
kriminerade könet på denna punkt. Mot bakgrund av den sociala och 
kulturella familjetradition som präglar (speciellt västra delarna av) Tysk-
land, blir det dock tydligt att denna fråga framför allt handlar om svå-
righeterna för kvinnor att kombinera arbete och familj före, under och 
inte minst efter ”familjefasen”, som i Tyskland ofta omfattar en betydligt 
längre tid en den föräldraledighet som tas ut i Sverige.  

I motsats till det svenska jämställdhetsdokumentet anförs dock rikt-
linjerna inom EU som modell för den tyska personalpolitiken inom 
Caritas. 

I det svenska dokumentet om jämställdhet, kommer de juridiska 
aspekterna som första område, vilket bland annat omfattar lika lön och 
lika representation i olika grupper inom organisationen. Även proble-
matiken kring familj och arbete tas upp, men betydligt längre ned i do-
kumentet. De svenska formuleringarna på detta område liknar de tyska, 
men det svenska dokumentet fastslår explicit att rätten till föräldraledig-
het gäller ”oavsett kön”. Det svenska dokumentet fortsätter med att 
samma rättighet oavsett kön gäller för vård av sjukt barn, ett fenomen 
som inte alls förekommer i det tyska dokumentet. Slutligen tar det 
svenska dokumentet även upp genusfrågor på en mer vardaglig nivå, då 
man även pekar på vikten av att betrakta genus ifråga om hushållssyss-
lor. Sammanlagt kan det svenska dokumentet om jämställdhet mellan 
könen sägas återspegla en vidare uppfattning av genusfrågor än det tys-
ka, eftersom det omfattar mer text och problematiserar ett större antal 
aspekter kring ämnet.  

Slutsatsen av ovanstående jämförelse blir att behandlingen av genus 
och jämställdhet i dessa dokument återspeglar de underliggande struk-
turerna i de två länderna, vad gäller kvinnors förvärvsarbete, jämställd-
het på arbetsmarknaden och tillgången till barnomsorg. Där det tyska 
Caritasdokumentet i stor utsträckning fokuserar på att hjälpa föräldrar, i 
praktiken oftast mödrarna, att kombinera arbete och familj, väljer det 
svenska Caritasdokumentet ett stort antal aspekter som även inkluderar 
barnomsorgsfrågan, men först efter att juridiska aspekter såsom rätt till 
lika lön och lika representation avhandlats. 
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Intervjuer 
Som nämndes inledningsvis, består det empiriska materialet till studien 
dels av skriftligt material, dels av muntliga intervjuer genomförda på 
plats under år 2005. Två intervjuer genomfördes med personalchefer på 
den regionala respektive lokala nivån i Caritas Dekanat Magdeburg och 
Caritas Magdeburg i östra Tyskland. Två intervjuer gjordes med repre-
sentanter på samma nivåer, regionalt och lokalt, i Freiburg im Bresgau i 
västra Tyskland. Slutligen intervjuades en personalchef på den nationella 
nivån inom Deutscher Caritasverband för att få en övergripande bild av 
komplexiteten i det omfattande Caritasarbetet i Tyskland. I Sverige har 
vi genomfört en intervju med den dåvarande generalsekreteraren för 
Caritas Sverige, vars kontor var beläget i Stockholm. På grund av den 
svenska Caritasorganisationens mycket begränsade omfång, genomför-
des endast en intervju i Sverige. Syftet med intervjuerna var dels att er-
hålla kompletterande information om den aktuella utvecklingen och 
förändringarna inom Caritas under de senaste 15-16 åren som vid denna 
tid förflutit efter återföreningen, dels att få en mer ”inofficiell” inblick i 
hur organisationerna arbetar med notoriskt ”känsliga” områden som 
bland annat genusfrågor.  

På den regionala nivån i det östra Caritas Dekanat Magdeburg i Tysk-
land, fastslog personalchef Jan-Wout Vrieze (Personalreferent) att orga-
nisationen uppvisar olika genusstrukturer på två områden. För det första 
är det fler kvinnor än män som arbetar deltid. Vrieze framhöll att fler 
kvinnor önskade arbeta heltid i det forna DDR än som var fallet i den 
västra delen av Tyskland. Detta har historiska orsaker eftersom systemet 
i DDR var uppbyggt på att såväl kvinnor som män var förvärvsarbetande 
på heltid. Därtill kommer att lönerna i de östra delarna av Tyskland 
fortfarande vid tiden för intervjun generellt sett var lägre än i väst, en 
heltidslön framstår för många som en finansiell nödvändighet. 

För det andra, vilket här särskilt kan noteras, kunde Vrieze se en ne-
gativ trend vad gäller antalet kvinnor på ledande positioner, som under 
de senaste tio åren hade minskat istället för ökat. För drygt tio år sedan, 
1995, innehades nästan hälften av alla ledande poster av kvinnor, medan 
dessa idag nästan uteslutande innehas av män. Vrieze själv hade ingen 
direkt förklaring att ge till denna utveckling, men fastslog att det fanns 
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strukturella problem inom Caritas som måste lösas. Han betonade även 
att arbetet med genusfrågor framför allt utgick från ett familjeorienterat 
perspektiv, vilket bekräftar den bild som förmedlas av de officiella do-
kumenten. Caritas Dekanat Magdeburg deltog vid tiden för intervjun i 
ett nationellt projekt i Tyskland med syftet att främja möjligheten att 
kombinera familj och arbete (Vereinbarkeit Familie und Beruf). Viktiga 
aspekter inom detta projekt utgjordes bland annat av flexibla arbetstider, 
strategier för ledarskap och ”familjevänlighet” (Familienfreundlichkeit) i 
allmänhet. 

Till sist kunde Vrieze även tillägga att han, trots att hans kunskaper 
på detta område var begränsade, kände till att den huvudsakliga andelen 
av volontärerna inom Caritas utgjordes av kvinnor, ofta äldre. Överlag 
var det svårare att rekrytera volontärer i öst än i väst, vilket åtminstone 
till en del kan ses som en naturlig konsekvens av det högre antalet hel-
tidsarbetande kvinnor i öst. Detta tema tas upp ytterligare längre fram.  

Den biträdande chefen på lokal nivå, Verena Müller, kunde bekräfta 
den allmänna bild som getts av Jan-Wout Vrieze. Ungefär två tredjede-
lar av de anställda på Caritas Magdeburg var kvinnor vid tiden för inter-
vjun. Genus-strukturen inom organisationen kunde delvis förklaras av 
att olika projekt hade olika utformning; sålunda återfanns de flesta av de 
manliga medarbetarna inom ett projekt som drev en bondgård för ung-
domar med svårigheter att integreras i samhället. Vad gäller de ledande 
posterna, menade Müller med ett skratt att hon själv var ”kvinnokvoten” 
inom organisationen (Ich bin die Frauenquote). Hennes egen erfarenhet 
av Caritas i DDR och efter återföreningen hade övertygat henne om att 
en del av problemet med alltför få kvinnor på ledande poster berodde på 
att kvinnorna själva inte ville söka till chefsposter. Kraven är för höga 
och kan inte kombineras med familjeliv. De kvinnor som tidigare hade 
suttit på ledande poster inom Caritas Dekanat Magdeburg hade enligt 
Müller antingen varit ensamstående eller äldre, vilket gjorde att de inte 
behövde belastas med pressande familjeplikter. Verena Müller pekade 
också på att det enligt hennes erfarenhet ställdes höga förväntningar på 
anställda inom en Caritas-organisation. Av de personer på chefsposter 
som vi intervjuade i denna studie var Müller den enda kvinnan. Hon var 
även den enda personen som explicit tog upp att de traditionella roll-
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konstellationerna inom Katolska kyrkan kan spela en roll för hur genus-
arbetet bedrivs inom Caritas. ”Man gör det inte lätt för kvinnorna” (Es 
wird Frauen nicht einfach gemacht) var hennes avslutande kommentar 
på detta område. 

Då Verena Müller själv upplevt arbetet inom Caritas såväl före som 
efter återföreningen, kunde hon även bekräfta den utveckling som 
nämnts i kapitel 3 vad gäller situationen för Caritas i östra Tyskland. 
Under DDR-tiden var denna verksamhet ytterst marginaliserad och 
bemöttes ofta med misstänksamhet eller direkt fientlighet av den politis-
ka ledningen. Åren efter återföreningen innebar en stark expansion och 
ökad acceptans av Caritas praktiska arbete; bland annat fick Caritas 
yrkesutbildning för sjuksköterskor officiell status som professionell ex-
amen. De förändringar och nedskärningar inom den tyska välfärdsstaten 
som präglade den aktuella situationen i hela Tyskland vid vår intervju, 
medförde dock oro och osäkerhet vad gäller framtiden för det arbete 
som utförs av bland annat i Caritas Magdeburg. I motsats till västra 
Tyskland, särskilt de södra delarna, betraktas enligt Müller de kristna 
kyrkorna fortfarande ofta med misstänksamhet av många invånare i öst. 
Ibland motarbetades de konkret på politisk nivå, framför allt av med-
lemmarna i tyska kommunistiska PDS, efterföljaren till det gamla SED. 

Sammanfattningsvis kunde intervjuerna med representanter från det 
östra Caritas ge vid handen att kvinnor utgjorde en majoritet av de an-
ställda och bland volontärerna inom Caritas som helhet, men att antalet 
kvinnor på ledande poster var få och till och med minskande. Denna 
situation återfördes på olika faktorer: dels den övergripande svårigheten 
i Tyskland att kombinera familj och yrkeskarriär, dels på kvinnorna 
själva som inte sägs vilja söka ledande poster, och dels, åtminstone till en 
del, på den övergripande genusstrukturen inom katolska kyrkan.  

Hur såg det då ut i väst? På den regionala nivån i Caritas Diözesan 
Freiburg informerade Frau Milde, administratör och insatt i personal-
frågor, om den allmänna bilden vad gäller kvinnor och män inom orga-
nisationen. Generellt sett fanns det vid denna tidpunkt ungefär lika 
många kvinnliga och manliga anställda i personalen. Prästerna som 
fanns i huset var av naturliga skäl män. Om man sedan gick vidare och 
betraktade fördelningen av kvinnor och män inom organisationens 
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hierarkiska struktur, ändrades dock bilden tydligt: Sju poster som avdel-
ningsföreståndare (Abteilungsleiter) innehades av sju män, åtminstone 
för ögonblicket. Bland de så kallade ”Referenten” (personal med ansvar 
för särskilda områden) fanns det ungefär lika många kvinnor som män, 
medan huvuddelen av de ”lägre” anställningarna inom organisationen 
och de administrativa tjänsterna innehades av kvinnor. Ungefär hälften 
av administratörerna hade anställning på halvtid. I likhet med de östra 
representanterna, hade även Milde intrycket att kvinnor inte tycks söka 
till ledande poster lika ofta som män. Anledningen till det mindre anta-
let kvinnor skulle enligt henne kunna vara bristen på kvinnliga sökande.  

Som man kunde förvänta sig, framträdde den religiösa/katolska 
bindningen mycket starkare i de intervjuer vi genomförde i södra Tysk-
land än i Caritas Magdeburg, där frågan om de anställdas konfessionella 
tillhörighet knappast tycktes utgöra någon central fråga vad gäller an-
ställningar eller avancemang. Hos Caritas Diözesan Freiburg förvänta-
des personalen däremot ha, om inte en katolsk, så åtminstone en kristen 
tro. På ett konkret plan betydde detta att man normalt inte kan vara 
frånskild för att få anställning i Caritas; helt säkert gäller detta ”stopp” 
om skilsmässan har följts av ett nytt äktenskap. Milde påpekade dock att 
detta är en fråga där Caritas som arbetsgivare ofta kritiseras och anses 
vara ”gammalmodig”. Volontärer, å andra sidan, tillfrågas uppenbarli-
gen inte närmare efter sin eventuella religiösa tillhörighet, då de inte har 
några anställningsavtal.  

På kontoret vid den lokala Caritas-avdelningen i Freiburg fick vi ge-
nom personalchefen Ulrich Schabel veta att ”genusfrågan” i praktiken 
diskuterades ”konstant” på arbetsplatsen. Sammanlagt var ungefär 
65 procent av de anställda kvinnor, medan endast en tredjedel av chefs-
positionerna innehades av kvinnor. Liksom fallet var på den lokala av-
delningen i Magdeburg, var fördelningen av kvinnor och män i det 
praktiska Caritasarbetet enligt Schabel delvis beroende av karaktären på 
de konkreta uppgifterna. Män tenderade att arbeta inom områden som 
krävde hantverkskunskap, såsom olika praktiska ”workshops” eller mer 
fysiskt krävande arbete med funktionshindrade människor. Den sociala 
omsorgen, däremot, dominerades stort av kvinnor. Orsakerna till att 
kvinnor var underrepresenterade i ledande positioner skulle enligt Scha-
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bel kunna återfinnas i följande omständigheter: Kvinnor arbetar deltid i 
en högre utsträckning än män, och deltidsarbete är svårare att kombine-
ra med en ledande post än heltidsanställningar. Därutöver var det inte 
alltid lätt att hitta kvinnliga sökanden till lediga tjänster med chefsan-
svar. Schabel drog själv slutsatsen att åtskilliga anställda inte tycker att 
det verkar tillräckligt attraktivt att söka sig till en ledande post, och att 
särskilt kvinnor kunde uppleva problem med att ”utskilja sig” från den 
gemensamma kollegiala atmosfären för att istället stiga i den interna 
hierarkin.  

Schabel avslutade med att fastställa att arbetet med genusfrågor inom 
Freiburg Caritas fortskrider stadigt, men att det går för långsamt. I mot-
sats till Verena Müller i Magdeburg, höll Schabel inte med om att frågan 
om kvinnors möjligheter till avancemang inom Caritas skulle vara rela-
terade till rollmönster och genusroller inom Katolska kyrkan som hel-
het.  

Allmänt kan konstateras att den generella situationen för det regiona-
la Caritas Freiburg var totalt annorlunda än för östra Caritas. Trots att 
den pågående omstruktureringen av välfärdssystemet i Tyskland disku-
terades även i Freiburg, med risk för en eventuell minskning av personal, 
tycktes det inte finnas någon allmän oro för några dramatiska föränd-
ringar inom den närmaste framtiden. Tvärtom framgick det att en an-
ställning på Caritas Diözesan Freiburg räknades som ett ”säkert” arbete 
med många fördelar för den anställde. Den allmänt ”tryggare” situatio-
nen för Caritas i Freiburg återspeglas även i det stöd de får från det om-
givande samhället. I motsats till Caritas Magdeburg, som enligt repre-
sentanterna fortfarande får möta motstånd och misstänksamhet från en 
befolkning som endast i liten utsträckning sympatiserar med katolska 
värderingar, kan Caritas Freiburg räkna med ett stort stöd från en majo-
ritet av invånarna i den relativt sett välmående delstaten Baden-
Württemberg. Såväl de anställda som klienterna inom Caritas är här 
själva katoliker, och trots den kritik som ibland framförs mot organisa-
tionens struktur som en ”byråkratisk gigant”, tycks detta stöd ändå vara 
relativt stabilt. 

Familjestrukturerna och andelen kvinnliga heltidsarbetande var 
mycket olika i det tidigare DDR och det ”gamla” Västtyskland, och dessa 
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förhållanden avspeglas naturligt nog delvis i synen på genusfrågor och 
jämställdhet i de bägge regionerna. I den östra delen är heltidsarbete 
eftersträvansvärt för både män och kvinnor, medan det höga antalet 
deltidsarbetande i väst bland kvinnor tycks framstå som en ganska na-
turlig situation. Trots denna skillnad, finner man samtidigt paralleller i 
situationen för de kvinnliga Caritasanställda i öst och väst. Antalet del-
tidsanställda var de facto, trots önskemål om motsatsen, högre bland 
kvinnor både i öst och i väst. Antalet kvinnliga chefer inom organisatio-
nen var vid detta tillfälle oproportionerligt lågt om man ser till det totala 
antalet anställda både i öst och i väst. Intressant nog hade antalet kvinn-
liga chefer sjunkit under det senaste tio åren i öst, vilket förmodligen kan 
ha flera orsaker, men åtminstone med försiktighet skulle kunna tolkas 
som att problematiken familj/arbete kan ha förstärkts något även i östra 
Caritas under tiden efter återföreningen jämfört med tidigare. Både i öst 
och i väst ansåg de intervjuade representanterna för Caritas att ansvaret 
för det låga antalet kvinnor i ledande positioner delvis kunde återföras 
antingen på kvinnorna själva, då de arbetar deltid, inte söker dessa tjäns-
ter i tillräckligt stor utsträckning eller inte ville ”lämna kollegiet”, eller på 
faktorer som ligger utanför den egna organisationens inflytande, så som 
bristen på adekvat barnomsorg etc. Dessa slutsatser tas upp ytterligare i 
den avslutande delen av detta bidrag.  

En ytterligare genusspecifik aspekt av Caritasarbetet både i öst och i 
väst avspeglas i fördelningen av kvinnor och män inom det frivilliga 
arbetet som utförs av volontärer. Under intervjuerna framkom tydligt att 
frivilligt arbete har en högre status i de västra delarna av Tyskland än i 
det forna DDR, där kvinnorna i regel förvärvsarbetade och inte var till-
gängliga för volontärarbete på samma sätt som i väst. Även i öst före-
kommer dock frivilligt arbete, där kvinnor, liksom i väst, tenderar att 
föredra alla områden som är förknippade med social omsorg, medan de 
(färre) männen återfinns inom områden som kräver mer praktiskt, 
ibland med fysiskt tyngre, arbetsuppgifter.  

Den avslutande intervjun i tyska Caritas genomfördes med Norbert 
Beyer, ansvarig för personal, arbetsrätt och personalutveckling inom 
Deutscher Caritasverband på nationell nivå. Beyer bekräftade i stor ut-
sträckning den bild av genusroller och jämställdhetsfrågor inom Caritas 
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som redan framkommit i de tidigare intervjuerna. Beyer betonade det 
faktum att arbetet med ledarskap och personalutveckling, och även ge-
nusfrågor, var någonting relativt nytt inom Deutscher Caritasverband. 
Man måste fortfarande anse sig vara i början av en utveckling mot en 
helt och hållet professionell organisation i detta avseende. På frågan om 
genusstrukturerna inom Caritas framhöll Beyer det faktum att runt 70 
procent av samtliga anställda inom Caritas var kvinnor. Å andra sidan 
bekräftade han att det finns alltför få kvinnor i ledande positioner – ”Vi 
är inte bättre än andra” (Wir sind auch nicht besser als andere), menade 
Beyer och medgav att de fortfarande måste arbeta för att förändra dessa 
strukturer. I likhet med de tidigare intervjuade representanterna, ansåg 
Beyer att det centrala problemet som måste lösas består i det generella 
problemet att kombinera familj och yrkesliv i Tyskland. Kvinnor tende-
rar, menade Beyer, att vilja arbeta deltid i högre utsträckning än män 
vilket försvårar möjligheterna till avancemang inom organisationen. 
Bland volontärerna utgör kvinnorna en tydlig majoritet inom Deutscher 
Caritasverband som helhet, vilket ju även avspeglades i de lokala avdel-
ningarna vi besökte. Som ett exempel på dessa frivilligarbetande kvinnor 
nämnde Beyer de så kallade ”gröna kvinnorna” (die grünen Frauen), 
som arbetar på sjukhus och hem för äldre med uppgifter som inte kräver 
professionella sjukvårdskunskaper. Beteckningen ”gröna kvinnor” 
kommer från färgen på volontärklädseln, eftersom den professionella 
sjukvårdspersonalen är klädda i vitt. Att antalet män inom denna kate-
gori uppenbarligen är i försvinnande minoritet inom denna kategori 
avspeglas härmed i själva beteckningen för volontärerna, eftersom ”grü-
ne Männer” – ”gröna män” sannolikt skulle utlösa andra associationer 
än de avsedda.18  

Sett ur ett svenskt perspektiv på genusfrågor och jämställdhet bland 
kvinnor och män kan vi konstatera att de tyska representanterna för 
Caritas samtliga framföll att den nuvarande situationen vad gäller för-
delning mellan kvinnor och män på ledande poster inte var idealisk, 
men att de till stor del tycks lägga ansvaret för denna situation utanför 
det egna påverkansområdet. Diskussionen kring familjeansvaret är cen-
                  
18 Se vidare bl. a. Nordenstam, Kerstin, Genusperspektiv på språk, Stockholm 2003, 
för en översikt över sexism och benämningar på kvinnor och män i språket. 
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tral och tycks nästan uteslutande diskuteras med utgångspunkt från 
mödrarnas, inte från fädernas ansvar. Att majoriteten av den administ-
rativa personalen är kvinnor, med åtföljande genusfördelning inom vissa 
”serviceuppgifter” som till exempel kaffekokning eller protokollskriv-
ning inom organisationen, tycks inte utgöra något brännande diskus-
sionsämne. Likaså tycks man helt enkelt konstatera att volontärerna till 
stor del utgörs av kvinnor, och framför allt att huvuddelen av all social 
omsorg inom volontärsektorn utförs av kvinnor, utan att för den skull 
ens diskutera att försöka rekrytera fler män inom dessa områden. De 
juridiska aspekter på jämställdhet som behandlades i Caritas Sveriges 
jämställdhetsplan, som till exempel lika lön för lika arbete, genuspolicy 
vid nyanställningar eller lika representation inom beslutande organ 
inom organisationen, kom inte heller till uttryck inom vare sig doku-
mentationen eller intervjuerna i de tyska Caritasorganisationerna.  

För att återgå till Svenska Caritas, genomfördes den sista intervjun i 
studien med dess dåvarande generalsekreterare Fredrik Alpin. Han bör-
jade med att betona hur olika förutsättningarna var för den svenska 
organisationen med dess begränsade resurser jämfört med den ”gigan-
tiska” tyska organisationen. Vid tiden för intervjun hade Alpin tillträtt 
sin post som generalsekreterare först året innan, vilket medförde att han 
endast kunde ge begränsad information vad gäller den tidigare situatio-
nen för genusfrågor inom organisationen. Som redan tidigare antytts 
stod det dock klart att organisationen hade haft interna problem på detta 
område vilket slutligen lett till en anmälan till Jämställdhetsombuds-
mannen. Den interna arbetsatmosfären hade uppenbarligen präglats av 
problem på flera områden och bland annat mot den bakgrunden fram-
togs den tidigare citerade jämställdhetsplanen. Om situationen hade 
förändrats sedan dess var svårt att utläsa vid intervjutillfället, men det 
övergripande intrycket var att den tycktes ha förbättrats i och med det 
förstärkta arbetet med genusfrågor. Vid tiden för intervjun arbetade 
runt 20 anställda på Caritas Sveriges kontor i Stockholm, några på deltid 
men de flesta heltid. Av dessa heltidsanställda var 6 män, inklusive Fred-
rik Alpin själv och den biträdande chefen. Posten som ekonomiansvarig 
innehades dock av en kvinna. Vid tiden för intervjun skulle en ny chef 
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för bistånd rekryteras, varvid enligt Alpin kvalifikationerna måste väga 
tyngre än kön.  

Vad gäller de svenska Caritas-volontärerna, bekräftade Alpin det ge-
nerella intrycket att det är många kvinnor som söker sig till Caritas Sve-
rige. I de lokala grupperna tycks det dock finnas en ganska jämn fördel-
ning mellan könen, men bland ”eldsjälarna”, som Alpin uttryckte det, 
var de kvinnliga volontärerna överrepresenterade. Vid årliga förenings-
möten är kvinnorna i klar majoritet. För att främja arbetet med genus-
frågor och jämställdhet mellan könen, kunde Alpin vid intervjutillfället 
tänka sig något slags ”equality coach” inom en nära framtid, med inspi-
ration från ett framgångsrikt arbete med detta inom Uppsala kommun.  

Eftersom det svenska Caritas är en så liten organisation jämfört med 
den tyska, går det inte att jämföra antalet kvinnliga anställda eller antalet 
kvinnor i ledande positioner med de tyska motsvarigheterna. För att få 
ytterligare jämförelsematerial och komplettera bilden av genusfrågor 
och jämställdhet på detta område, följer därför i nästa avsnitt en kort 
diskussion om jämställdhet och genusaspekter inom den protestantiska 
Svenska kyrkan samt inom kyrkliga organisationer i allmänhet.  

Kvinnors ställning inom svenska kyrkliga 
organisationer 
De slutsatser som kunde dras av det begränsade empiriska materialet i 
denna studie tyder på att strukturerna inom tyska Caritas i stort sett 
överensstämmer med det allmänna mönstret för kvinnors representa-
tion inom organisationer som arbetar med social omsorg: Trots att 
kvinnor tenderar att vara i majoritet bland de anställda i sådana organi-
sationer som helhet, är de likväl underrepresenterade när man tittar på 
de ledande posterna, som i regel innehas av män. Detta mönster berörs 
närmare längre fram i detta avsnitt, men först ska en kort jämförelse 
göras mellan tyska Caritas och strukturerna inom den protestantiska 
Svenska kyrkan, då även denna organisation utför ett antal sociala upp-
gifter både med hjälp av anställda (diakoner) och frivilligarbetare. Om vi 
tittar på det totala antalet kvinnor som är anställda inom Svenska kyr-
kan, framträder samma mönster som ovan: En överväldigande majoritet 
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av de anställda såväl som frivilligarbetarna inom Svenska kyrkan består 
av kvinnor, men de högre ledande positionerna, framför allt kyrkoher-
darna, innehas fortfarande i stor utsträckning av män.19. Även bland 
frivilligarbetarna dominerar männen tydligt på de ledande posterna 
trots att kvinnorna utgör en majoritet av det sammanlagda antalet enga-
gerade.20  

Intervjuerna med representanterna för tyska Caritas visade att ett ak-
tivt arbete för att främja genderfrågor bedrivs och, enligt de intervjuade, 
måste bedrivas ännu mer aktivt i framtiden för att förbättra kvinnors 
chanser till befordran inom organisationen. En fråga som dock på ett 
avgörande sätt skiljer den katolska organisationen Caritas och den pro-
testantiska Svenska kyrkan åt är det teologiska aspekten av genderfrågor 
och jämställdhetsarbetet inom organisationen. Medan den Katolska 
kyrkan, som ”moderorganisation” till Caritas, inte tillåter att kvinnor 
blir präster eller andra teologiska ledare, bedrivs inom Svenska kyrkan 
och andra protestantiska kristna kyrkor i världen ett aktivt arbete för att 
få fram fler kvinnliga biskopar och andra kyrkliga ledare. På en konfe-
rens i Genève 14-15 juni 2005 formulerades en gemensam policy för 
jämställdhet inom protestantiska kyrkor, som uttryckligen fastslog att  

alla människor, kvinnor såväl som män, är skapade till Guds avbild. Därför kan 
evangelierna i sin helhet bara förmedlas på ett adekvat sätt när både kvinnor och 
män kan söka och inneha ledande poster 

Dock stod det klart att mycket återstod att göra innan detta mål kunde 
nås. Vid tiden för denna konferens 2005 fanns det endast 23 lutheranska 
(protestantiska) kvinnliga biskopar och kyrkoledare i världen. Det kon-
staterades även att vissa protestantiska kyrkor ännu inte erkände rätten 

                  
19 Bland nyutbildade präster och präststuderande är dock kvinnor numera i majori-
tet, den manliga dominansen väntas på sikt sjunka i denna yrkesgrupp. År 2002 var 
bland de nyutbildade prästerna andelen kvinnor 61 % och män 39 %, medan det 
totala antalet anställda präster samma år var 66 % män och 34 % kvinnor, se Kyrko-
mötet 2004, www.svenskakyrkan.se/km-2004/betankanden/tu2004-02.shtml. 
20 Jeppsson-Grassman, Eva,”Mest äldre damer”. Kyrkan som arena för frivilligt 
arbete”, i: Genus och civilt samhälle, Socialstyrelsen, Rapport, Stockholm 2004, s. 63-
77. 
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för kvinnor att bli präster, medan andra kyrkor visserligen erkände den-
na rätt på papperet, men ännu inte genomfört den i praktiken.  

För jämställdhetsarbetet inom Svenska kyrkan återfinns sedan 1995 
organisationen ”Kvinnor i Svenska Kyrkan” som grundades utifrån föl-
jande ståndpunkter:  

Kvinnor i Svenska Kyrkan har det alltid funnits. Kvinnor har burit kristen tro i 
det dagliga livet. Kvinnor har bett kyrkans böner. Kvinnor har praktiserat kristen 
tro i omsorg om familjen och i solidaritet med behövande. Kvinnor har däremot 
inte alltid haft tillträde till kyrkans beslutande församlingar. Kvinnors liv och er-
farenheter har inte heller haft en självklar plats i de rum där kyrkans tro formule-
rats.21 

Bland de riktlinjer som denna organisation ställer upp för sin verksam-
het, kan bland annat nämnas att de ”i kritisk solidaritet med kyrkans 
tradition” vill ”forma ett teologiskt tänkande om livet, universum och 
Gud”, att de vill ”uppmuntra och stödja kvinnor i deras personliga ut-
veckling och växt samt inspirera kvinnor till insatser i kyrka, samhälle 
och internationellt” och slutligen att de vill ” stödja kvinnor som nått en 
position i offentliga församlingar till att driva frågor som ligger i kvin-
nors intresse och främjar en framtid för vår jord”.  

Det som gör dessa riktlinjer intressanta ur denna studies perspektiv, 
som kontrast till det katolskt präglade Caritas, är att den kritiska aspek-
ten explicit betonas i förhållande till den kyrkliga traditionen. Av de 
intervjuer som redovisats ovan var det endast kvinnan i ledande befatt-
ning som hänvisade till den generella synen på kvinnor inom såväl Cari-
tas som katolska kyrkan som ett problem.  

Man kan även notera att arbetet för att främja kvinnors arbete inom 
kyrkan sker utifrån ett tydligt definierat genusperspektiv inom den 
svenska organisationen för kvinnor i Svenska kyrkan. Som kontrast till 
de problemområden som framför allt togs upp inom det tyska skriftliga 
materialet inom Caritas, kan noteras att problematiken familjeliv/arbete 
inte alls omnämns; det är andra aspekter som står i fokus.  

                  
21 Se organisationens hemsida: www.kvinnorisvenskakyrkan.se 



 
 

Attityder till genusroller och jämställdhet 

 151

Men har då dessa mer teologiska aspekter någon betydelse för det på-
gående jämställdhetsarbetet inom Caritas respektive Svenska kyrkan? 
Från ett rent religionsvetenskapligt perspektiv kan man utan teologiska 
värderingar konstatera att vissa religioner har ett mer grundläggande 
”patriarkaliskt” mönster än andra, även om kategorier som ”patriarka-
lisk” i sig kan ifrågasättas utifrån ett dekonstruktivistiskt synsätt på ge-
nus:  

den romersk-katolska kyrkan…. har, i likhet med islam och judendom, patriarka-
tet som religiös kärnsymbol. Det framgår av att världen styrs av en manlig gu-
dom, Gud Fader, och kyrkoorganisationen leds av en manlig påve och manliga 
biskopar som står i spetsen för en prästerlig hierarki som också består av män. De 
viktigaste kvinnogestalterna ingår i den patriarkaliska maktsymboliken.22  

Vissa grundläggande förutsättningar som kan analyseras utifrån ett ge-
nusperspektiv ifrågasätts inte i Katolska Kyrkan, åtminstone inte på det 
principiella planet. Förutom ledarskapsfrågan kan även synen på abort, 
skilsmässa, sexualitet och homosexualitet med flera aktuella frågor in-
kluderas i detta fält, vilka dock inte kan beröras här, men man skulle 
kunna förmoda att de pågående förändringarna i det omgivande sam-
hället inom genusrollerna även på sikt påverkar inställningen till dessa 
frågor hos de anställda inom Caritas i Tyskland, och att en klyfta mellan 
organisationens och samhällets värderingar kan upplevas som proble-
matisk. Som exempel på detta uttryckte även en anställd vid det regiona-
la Caritas att vissa värderingar till exempel angående skilsmässa och 
anställning på Caritas kunde ses som ”gammaldags”. 

Internationella perspektiv 
Genusroller och genusfrågor inom de stora kyrkliga organisationerna 
och deras respektive sociala organisationer utgör naturligtvis ett alltför 
komplext ämne för att man ska kunna dra några slutsatser av ett så be-
gränsat material som denna studie är baserad på, men vi kan ändå göra 

                  
22 Gilhus Sælid, Ingvild & Mikaelsson, Lisbeth, Nya perspektiv på religion, översätt-
ning av Ulla-Stina Rask, Stockholm 2003. 
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några försiktiga iakttagelser av Caritas arbete internationellt sett. Det 
inledande citatet till detta bidrag av Caritas dåvarande generalsekretera-
re Duncan MacLaren visar på att det finns en pågående diskussion inom 
Caritas, åtminstone på den internationella nivån, om vad genusdiskus-
sionerna egentligen ska syfta till, och hur arbetet med att hjälpa kvinnor 
ska utformas världen över. Vid tidpunkten för denna studie tycks en 
distinktion göras mellan det praktiska, karitativa arbetet inom Caritas å 
ena sidan, där man arbetar aktivt för att anlägga ett genusperspektiv, och 
det teologiska området å andra sidan, där denna diskussion inte står i 
centrum.  

Om vi ser till tyska Caritas egna intervjuer med sina medarbetare, 
som låg till grund för den övergripande ”Leitbild” som antogs 1997, 
ansåg 66 procent av medarbetarna att män i högre utsträckning än kvin-
nor bestämde i katolska kyrkan. 37 procent av kvinnorna kände inte att 
de var helt och hållet ”erkända” (anerkannt) inom katolska kyrkan.23 
Dessa siffror visar att det tycks vara svårt att helt och hållet separera 
genusfrågorna inom Caritas från genusfrågorna inom katolska kyrkan 
som helhet. En ytterligare röst från Caritas Internationalis, Anne Dick-
inson, som tidigare lett en ”Gender Working Group” inom organisatio-
nen, fastställde att ”kvinnor fortfarande utgör en marginaliserad grupp i 
de beslutsfattande strukturerna inom federationen”. Antalet officiella 
kvinnliga delegater i Caritas generalförsamling var det högsta någonsin 
år 2003, men fortfarande var endast 100 av 450 deltagare kvinnor.24 
Donna Hanson, kvinnlig direktör för volontärer i amerikanska Caritas, 
påpekade att runt 85 procent av dem som anställs och dem som erhåller 
hjälp av Caritas Internationalis är kvinnor, medan 95 procent av organi-
sationens ledarskap utgörs av män, fortfarande återstod mycket att göra 
vad gäller jämställdhet.25  

Många av huvudprojekten inom genusarbetet i Caritas fokuserar på 
att hjälpa kvinnor i nöd världen över, då kvinnor ofta hör till de mest 
sårbara och de fattigaste inom nödlidande befolkningar; det framförs 

                  
23 Se Köcher, Renate, Meinungsbild Caritas, bd. I, Freiburg 1997. 
24 Dickinson, Anne, ”President, Gender Working Group”, tal hållet 8 juli 2003, pub-
licerat på ”Caritas Internationalis” hemsida www.caritas.org (2005-06-23). 
25 Intervju i The Fig Tree, 2005. 
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krav på kraftfullare åtgärder mot bland annat trafficking, religiöst för-
tryck, våld mot kvinnor etc. På en mer allmän nivå arbetar en ”Gender 
Working Group” inom Caritas för att stärka Caritas sektioner för freds-
arbete och försoning, som även inkluderar arbete mot vapenindustri och 
korruption.26 Dock framgår det att denna genusorienterade arbetsgrupp, 
som vid denna tidpunkt nästan uteslutande bestod av kvinnor, fått 
mycket intern kritik från många andra sektioner av Caritas. De ovan 
citerade kvinnliga cheferna rekommenderar och önskar ett starkare 
samarbete mellan kvinnor och män inom organisationen på dessa om-
råden. Kvinnors möjligheter att göra sina röster hörda på lika villkor, 
och deras möjlighet till praktiskt inflytande, tycks ännu inte ha uppfyllts 
fullt ut.  

I detta sammanhang kan det vara av intresse att ge en kort inblick i 
den teoretiska forskningen om kvinnors ledarskap och svårigheterna 
med jämställdhet i arbetslivet i allmänhet. Bland många andra har de 
norska forskarna Jacobsen och Thorsvik pekat på att genus framför allt 
är sociala konstruktioner som ”återspeglar grundläggande antaganden, 
normer och värderingar om kvinnor och män som har överförts från 
generation till generation.27 De underliggande mönstren av förväntning-
ar på kvinnors och mäns roller är djupt rotade hos såväl allmänheten 
som inom den privata sfären, vilket kan vara en viktig faktor bakom 
sådana yttranden som att ”kvinnor inte söker sig till ledande positioner” 
eller att ”kvinnor inte vill lämna gemenskapen bland kollegorna”, något 
som kunde höras i de här genomförda intervjuerna. Detta formulerades 
tydligare i Caritas Tyskland än i Sverige, men då antalet kvinnor på le-
dande poster inom Svenska kyrkan de facto ännu är lågt trots de aktiva 
ansträngningarna, torde samma mönster vara giltigt även här. Liksom 
inom andra områden av arbetslivet, tycks det finnas ett osynligt ”glas-
tak” som ett stort antal kvinnor stöter emot när de försöker nå högre 
positioner inom en hierarkisk organisation. Orsakerna till detta feno-
men är alltför komplexa för att kunna analyseras här, men för att åter-
igen citera Jacobsen och Thorsvik, måste man erkänna det faktum att 

                  
26 Dickinson 2003. 
27 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar. Lund 
2002, s. 509. 
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genusrelationerna inom samhället som helhet är sammanflätade med 
”socialt konstruerade maktrelationer som gynnar män”.28 Dessa maktre-
lationer är ännu svårare att förändra eftersom de tenderar att ”reprodu-
cera sig själva genom rekrytering, arbetsuppdelning och karriär”.29 

Därutöver har många forskare påpekat att den empiriska forskning 
som utförts vad gäller kvinnligt och manligt ledarskap inte tycks bekräf-
ta de generella antagandena om att kvinnor skulle representera ett ”an-
norlunda” ledarskap än män, såsom ett mer intuitivt, mer kommunika-
tivt eller mindre målorienterat förhållningssätt etc. I stället manifesteras 
genusskillnaderna i de stereotypa förväntningar som många människor 
har på kvinnligt och manligt uppträdande, och följaktligen även kvinn-
ligt och manligt ledarskap. Det har bland annat kunnat påvisas att en 
kvinna som intar en ”uppdragsorienterad” ledarstil kan bli bedömd som 
mindre effektiv än en manlig kollega, även då bägge personerna uppträ-
der på exakt samma sätt.30 Kvinnor i ledande positioner kan uppleva att 
de måste vara mer försiktiga och mindre emotionella än män, medan de 
samtidigt måste utföra sina uppgifter lika väl. Som en annan forskare 
uttrycker det:  

The career woman, for instance, often finds that she is expected to fulfil at one 
and the same time the expectations attached to being a woman and the expecta-
tions attached to a male stereotype of successful executives. The two roles are in 
conflict.31 

Beträffande arbete och ledarskap inom en kyrklig organisation som 
Caritas måste hänsyn tas till att detta har sina egna förutsättningar, då 
kristna teologiska värderingar är sammanvävda med de hänsyn som 
måste tas till ledarskapet. Den personalchef som intervjuades på Caritas 
nationella nivå i Tyskland menade att arbetet mot en professionell orga-
nisation ännu befann sig i början av sin utveckling; flera av dessa aspek-

                  
28 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 509-510. 
29 Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 509-510. 
30 Eagly, A. H & Johnson, B. T, Gender and Leadership-Style. A Meta-Analysis,  
Psychological Bulletin 108, s. 233-256. 
31 Handy, Charles B., Understanding Organisations, tredje upplaga, Harmondsworth 
1985, s. 62-63. 
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ter var fortfarande någonting relativt nytt. De stereotypa föreställning-
arna om genusroller och kvinnligt respektive manligt ledarskap som 
citerades ovan, tycks dock kunna appliceras ganska bra på de mönster 
som framkom i analysen av organisationens skriftliga material samt 
intervjuerna. Antalet kvinnor på ledande positioner var utan tvekan 
oproportionerligt lågt på alla nivåer inom Caritas, vilket medför att färre 
kvinnor än män kan utöva inflytande på de formella beslut som tas och 
på utformningen av organisationens struktur. Som orsaker till denna 
ojämlikhet angavs flera gånger de övergripande familjestrukturerna i 
Tyskland, det vill säga faktorer som åtminstone delvis ansågs ligga utan-
för den egna organisationens möjlighet att förändra. Kvinnor har svåra-
re att kombinera familj och arbete, de måste eller vill arbeta deltid och 
stängs därmed ute från befordringar, löd en vanlig slutsats, och därmed 
vändes uppmärksamheten bort från andra möjliga faktorer som till ex-
empel intern diskriminering inom den egna hierarkin. Som kontrast kan 
noteras att en medarbetare inom Svenska Caritas anmälde sin organisa-
tion till Jämställdhetsombudsmannen, vilket senare ledde till upprättan-
det av en intern jämställdhetsplan. Synen på kvinnors familjeliv som 
hinder för karriär tycks dock vara ett etablerat mönster i många länder. 
Handy fastslår följande från ett amerikanskt perspektiv:  

Men and women have different work cycles. Women cannot easily combine 
those 65-hour weeks in the core with family responsibilities. When they can, they 
are often told that they are too old (at 40?) or out of touch. Men often like the 
hours if they have family responsibilities, because their earnings increase, but 
would like to ease off later on. Ironically ... we may be excluding many of the best 
and talented of our people, given that half of all our graduates are now women.32 

Denna beskrivning passar väl in på det tyska (traditionella) sättet att 
definiera kvinnor som ”svåra” att anställa efter att de haft sin så kallade 
”familjefas” (Familienphase). För att återgå till den specifika situationen 
inom Caritas som kyrklig organisation både i Tyskland och inte minst 
internationellt, tycks det dock som om kvinnorna själva kontinuerligt 
arbetar för att förbättra och främja villkoren för kvinnor både inom och 
                  
32 Handy, Charles B., Beyond Certainty. The Changing World of Organizations, Bos-
ton 1996, s. 171. 
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utom organisationen. Ur ett större historiskt perspektiv har deras arbete 
redan medfört förändringar.  

Sammanfattning 
Genusfrågorna inom Caritas  

handlar inte om att prästviga kvinnor eller att kalla Gud för ’hon’. Det handlar 
inte om att införa en feministisk agenda … Det är ett ämne som berör vår identi-
tet som människor på djupet, skapade till Guds avbild och likhet. 

Dessa ord uttalade av den dåvarande generalsekreteraren för ”Caritas 
Internationalis” visar på en attityd till genusroller inom Caritas som vid 
första anblicken, från en utomståendes perspektiv, kanske kan tyckas 
något paradoxal. Trots detta sammanfattar dessa rader ganska väl de 
svårigheter som arbetet med genusfrågor inom Caritas kan innebära, 
vilket ska sammanfattas nedan. 

Syftet med detta bidrag var att jämföra attityderna till genusroller 
inom Caritas i Tyskland och Sverige, med en kort utblick över det arbete 
som görs inom ”Caritas Internationalis” samt en jämförelse med Svens-
ka kyrkan. Det visade sig att det endast fanns ett mycket begränsat skrift-
ligt material om genusfrågor och jämställdhet att tillgå inom Caritas 
både i Tyskland och Sverige, där de motsvarande organisationerna av 
historiska och samhälleliga skäl för övrigt har mycket olika omfång och 
uppgifter, vilket även gäller för Caritas inom de västra och östra delarna 
av Tyskland. På den nationella organisationsnivån återfanns två olika 
dokument om jämställdhet mellan könen. Den största skillnaden mellan 
dessa dokument bestod av att de fokuserade på olika huvudfrågor. Det 
tyska dokumentet utgick framför allt från svårigheten att kombinera 
familj och arbete och räknade upp ett antal åtgärder som skulle vidtas 
för att främja denna möjlighet. Dock prioriteras, om det blir nödvändigt, 
klienternas behov före medarbetarnas önskemål om flexibilitet. Det 
fastställdes därutöver att genusfrågorna var ett ledarskapansvar, det vill 



 
 

Attityder till genusroller och jämställdhet 

 157

säga att det rör sig om åtgärder som ska implementeras från ledningens 
sida snarare än på initiativ av medarbetarna inom organisationen.33 

Som kontrast till detta, bestod det svenska dokumentet av de ”stan-
dardpunkter” inom jämställdhet mellan kvinnor och män som ofta åter-
finns i liknande jämställdhetsplaner på svenska arbetsplatser, såsom rätt 
till lika lön för lika arbete och lika representation i beslutande organ 
inom organisationen. De juridiska aspekterna återfanns som första av-
snitt i dokumentet, medan rätten att stanna hemma med barn, inklusive 
”vård av sjukt barn”, tas upp som en av flera punkter senare i dokumen-
tet. Till skillnad från det tyska dokumentet berörs även den konkreta 
jämställdheten på arbetsplatsen, som till exempel vardagssysslor som 
kaffekokning eller städning.  

Sammantaget kan skillnaderna i de bägge dokumenten sägas åter-
spegla de olika familjestrukturer som fortfarande, trots förändringar 
framför allt i Tyskland, är dominerande i Tyskland och Sverige. Tradi-
tionen att kvinnor stannar hemma och tar hand om barn och familj 
under en längre tid är betydligt starkare i Tyskland än i Sverige, även om 
det vid tiden för denna studie fortfarande fanns tydliga skillnader mellan 
de östra och västra delarna i Tyskland. 

Vad gäller de aktuella organisationsstrukturerna ur ett genusperspek-
tiv, följde intervjuerna och statistiken i Caritas det standardmönster som 
visar att kvinnor visserligen är i majoritet såväl bland de anställda som 
bland volontärerna i organisationer som bedriver social omsorg, men att 
de är klart underrepresenterade när det gäller ledande positioner. Dessa 
mönster återfanns både i Tyskland och Sverige samt även inom svenska 
kyrkan som är en ”stor” arbetsgivare i jämförelse med Caritas Sverige. 
Utvecklingen i det forna DDR tycktes till och med ha gått i ”fel” rikt-
ning, då antalet kvinnor i ledande positioner i det regionala Caritas 
Magdeburg hade sjunkit de senaste tio åren med runt 50 procent. De 
orsaker som angavs under intervjuerna till det disproportionerligt låga 
antalet kvinnor i ledande positioner var relativt lika såväl i östra som i 
västra Tyskland: Det fanns alltför få kvinnor som söker ledande tjänster, 
det är för svårt att kombinera familjeliv med arbete, kvinnor tycker det 

                  
33 Se kap 5 för en analys av Caritas’ organisationsstrukturer. 
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är oattraktivt att söka högre tjänster eftersom det är förenat med högre 
krav, och kvinnor vill slutligen inte ”sticka ut” och lämna den kollegiala 
gemenskapen för att avancera i hierarkin. En av de intervjuade nämnde 
även katolska kyrkan och dess syn på kvinnor inom organisationen som 
en möjlig orsak till kvinnors svårigheter att avancera inom Caritas. 

De mer informella uttalandena som gjordes under intervjuerna visa-
de dock att genusfrågorna utgjorde ett viktigt internt diskussionsämne 
inom organisationen. En av de intervjuade cheferna medgav till och med 
att detta tema diskuterades ”konstant” (Es wird konstant diskutiert!). 
Den allmänna medvetenheten om genusfrågor tycks därmed genomgå-
ende vara hög, vare sig man vill förändra strukturerna eller inte. Detta 
kan i sin tur vara en följd av de generella förändringar som det omgi-
vande samhället genomgår inom jämställdhetsarbete och genusfrågor, 
såväl i Tyskland som i Sverige.  

Genusfrågorna i Svenska Caritas måste ses mot bakgrund av organi-
sationens begränsade omfång i jämförelse med den mycket stora tyska 
motsvarigheten, men de övergripande strukturerna bland de anställda 
och bland volontärerna uppvisade samma mönster i bägge länderna. 
Konkreta åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan könen nämn-
des inte i någon större utsträckning av de intervjuade. Den svenske ge-
neralsekreteraren tog upp idén med att anställa en jämställdhetscoach, 
medan de tyska cheferna snarare hänvisade till externa faktorer som 
orsak till snedfördelningen av ledande poster. 

Mot bakgrund av forskningslitteraturen om kvinnors ledarskap, kan 
vi dra slutsatsen att de stereotypa föreställningarna om kvinnors ”ovilja” 
att söka ledande poster och den generella svårigheten för kvinnor att 
bryta igenom ”glastaket” inom alla slags hierarkiska arbetsplatser tycks 
gälla även för anställda på de Caritasorganisationer som intervjuades. 
Frågan om genusroller och jämställdhet kompliceras ytterligare inom 
Caritas eftersom den är knutna till katolska kyrkans fastlagda teologiska 
grundsatser vad gäller mäns dominans som teologiska ledare. Den korta 
jämförelsen med Svenska kyrkan som refererats ovan visar att denna 
organisation har samma genusproblematik vad gäller låg kvinnorepre-
sentation på ledande poster, men att ett mer aktivt arbete kan bedrivas 
för att främja kvinnliga ledare på alla områden och även för att syn-
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liggöra ett kritiskt förhållningssätt till den tidigare traditionen. Om vi ser 
till den diskussion som förs i ”Caritas Internationalis”, tycks denna vid 
tiden för studien vara mer inriktad på ett praktiskt orienterat utveck-
lingsarbete för att hjälpa kvinnor i nöd världen över. För närvarande får 
man en bild av att kvinnorna arbetar avskilt från männen inom organi-
sationen med dessa frågor. Framtiden får utvisa vart detta arbete kom-
mer att leda, och om diskussionerna kring genusaspekter och jämställd-
het även kommer att få någon inverkan på den interna organisations-
strukturen och de rent teologiska frågorna inom katolska kyrkan.  
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