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Abstract: 

This study deals with the historical development around the arguments for women's eligibility 

for the priesthood in the Church of Sweden between the years 1923-1950. Based on two 

government investigations in 1923 and 1950, I present the argument that emerges and how 

this relates to the gender order and social structures of the time. My purpose of the study is to 

provide an insight into the multifaceted debate that this issue gave rise to. My questions are: 

what arguments for or against the female priesthood were put forward in these investigations 

and how were these related to understandings of male and female? I will methodically use a 

qualitative text analysis based on the hermeneutic spiral and take as a starting point the gender 

theories of previous research to answer these questions. The study shows how the presented 

arguments in several ways formed a distinction between men and women. The argument was 

also developed during these years and the study shows how it is connected with an overall 

changed gender order and societal structures. 
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Kapitel 1: Inledning 

Redan 1916 började frågan om kvinnors rätt till prästämbetet i Svenska kyrkan att debatteras. 

Men vägen fram till detta var lång.1 Det var först vid kyrkomötet 1958 som beslutet togs att 

prästviga kvinnor och detta beslut var kontroversiellt, trots de många årens diskussioner.2  

I den här studien vill jag undersöka hur argumentationen påverkades inom Svenska kyrkan 

genom att titta på hur de statliga utredningarna från 1923 och 1950 formades av sin tids 

genusordning och samhällsstrukturer. 

  

1921 hade staten beslutat om kvinnors rätt att inneha statliga ämbeten och 1923 presenterades 

en första utredning om kvinnans rätt till prästämbetet. Jag vill se på dels vad denna utredning 

presenterar och hur den sen utvecklades till den utredning som presenterades 1950 och vad i 

argumentationen som förändrades sen den första utredningen.  

 

I denna studie vill jag också genom detta belysa en del av den mångfacetterade debatten som 

den framkom under dessa år kring kvinnors väg till prästämbetet och hur genus och 

samhällsstrukturer gestaltades i denna debatt. Det jag främst vill analysera är hur de praktiska 

argumenten förespråkade eller begränsade debatten och hur detta speglades av tidens 

genusordning och samhällsutveckling i form av exempelvis en framväxande sekularisering.    

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att visa argumenten som förekom vid de två statliga utredningarna 1923 

och 1950 och att se på hur dessa argument kan relateras till tidens förståelser av genusordning 

och samhällsstrukturer. Studien vill ge en historisk tillbakablick som visar oss en bild av hur en 

kyrkas självförståelse kom att utvecklas inom en avgränsad tidsperiod och vad som låg till 

grund för sådan utveckling.  

 

Från detta kan följande frågeställningar lyftas fram: Vilka argument för och emot att öppna 

prästämbetet för kvinnor förekom när frågan utreddes mellan 1923 och 1950? Hur relaterades 

dessa argument till förståelser av kvinnlighet och manlighet? 

 

 
1 Maria Södling. Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen. Diss., Uppsala 
Universitet, 2010. s.241 
2 Irma Irlinger. Kvinnoprästmotstånd i Svenska kyrkan. Lisa Tegby- tre fallstudier. Luleå: Grafikbyrån AB, 2005. s.105 



 

4 

 

Material och metod 

Mitt material kommer att vara de två statliga utredningarna 19233 och 19504 som gjordes i 

frågan kring kvinnors behörighet till prästämbetet. Jag kommer därav göra en konkret studie av 

argumentationen som den framkom i dessa utredningar. Utredningen från 1950 tar även upp 

viktiga debatter i mellantiden såsom kyrkomötet 1938, där ett särskilt kvinnligt ämbete 

föreslogs.5 Denna debatt blev särskilt viktig utifrån hur den speglade tidens genusordning och 

kommer tas i beaktande då 1950 års utredning också åberopar detta som förslag. 

 

Tidsmässigt kommer studien att avgränsas mellan åren 1923 och 1950. Det är inte möjligt att 

ta upp alla positioner i de debatter om kvinnors behörighet till prästämbetet som fördes under 

dessa år och min utgångspunkt kommer att ligga på de praktiska och till viss del exegetiska 

argumenten i de statliga utredningarna 1923 och 1950 och hur det som framställdes då hade sin 

grund i samtidens genusordning och samhällsstrukturer. Argument som framfördes tog dels 

utgångspunkt i direkt bibliska aspekter inom exegetiken såväl som i tradition som hade sin 

grund i tolkningar av de fornkyrkliga ämbetsbefattningarna. Även argument av praktisk art 

framfördes vilka tog sin utgångspunkt i om kvinnor kunde tänkas vara lämpliga att inneha 

prästämbetet med dess ledande funktion och hur man såg på behovet av att erkänna kvinnors 

utökade tjänstebefattningar. 

 

I dessa båda utredningar så har ett flertal personer varit involverade, både direkt inom kyrkan 

såsom biskopar såväl som teologer och sekulära politiker. Jag kommer att lyfta fram de 

sakkunnigas argumentation som den framlades i utredningen ur ett majoritetsperspektiv men 

också exemplifiera ett särskilt yttrande från varje utredning där argumentationen avvek från 

majoritetsinställningen.  

 

Studien berör argumentationen som den framkom inom ramen för Svenska kyrkan vilket 

medför att jag inte kommer redogöra för hur denna argumentation i frågan förhöll sig till andra 

 

3 SOU 1923:22. Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster. III Kvinnas behörighet 
att innehava prästerlig och annan kyrklig tjänst. 

https://lagen.nu/sou/1923:22?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded 

 
4 SOU 1950:48. Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster. 

https://lagen.nu/sou/1950:48?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded 
 
5 SOU 1950:48 s.21 

https://lagen.nu/sou/1923:22?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded
https://lagen.nu/sou/1950:48?attachment=index.pdf&repo=soukb&dir=downloaded
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europeiska kyrkor och konfessioner. Utredningen 1950 framhöll frågan både utifrån frikyrkliga 

rörelser,6 och inom andra i huvudsak europeiska kyrkor.7 Även utredningen från 1923 har ett 

avsnitt om hur denna fråga förhöll sig inom andra europeiska kyrkor.8  

Eftersom min studie i första hand vill beröra hur frågan kring kvinnors behörighet till 

prästämbetet utvecklades och förstods utifrån praktiska argument kopplade till förståelser av 

genusordningen i Sverige så kommer dessa avsnitt inte behandlas vidare i min undersökning. I 

utredningen 1950 konstateras de inte heller vara några grundläggande argument för Svenska 

kyrkans förhållning i frågan. En av de reservationer som i utredningen 1950 framhölls angav 

visserligen en risk för försvårade ekumeniska samarbeten med andra kyrkor ifall kvinnor skulle 

få behörighet till prästämbetet, men också att detta inte erhöll något stöd från majoriteten i 

utredningen.9  

 

1950 års utredning presenterar också en bilaga utifrån hur man tolkade de luthersk-

reformatoriska förhållningarna i frågan.10 I denna studie kommer jag endast som bakgrund 

beröra traditionella aspekter och främst kommer jag att hålla mig inom ramen för min studies 

år 1923-1950 men en viss historisk helhetsbild av såväl traditionella som exegetiska aspekter 

är nödvändig att framställas där dessa är av relevans för de förda argumenten.  

 

Min studie kommer utgå från att göra en kvalitativ textanalys av de olika positioner som 

förekom i debatten kring kvinnors behörighet till prästämbetet och som utlades vid 

utredningarna 1923 och 1950. Jag vill med analysen se hur argumenten förändrades över tid 

och av vilka samhälleliga aspekter och genusperspektiv som kan ha legat till grund för dessa 

förändringar. Mitt metodval grundar sig på att jag tolkar mitt källmaterial och sätter det i 

relation till genusordning och samhällsutveckling. 

 

Textanalys har sin bakgrund i hermeneutiken och är en övergripande tolkningslära. Detta kan 

beskrivas utifrån den hermeneutiska spiralen där tolkningsprocessens faser och beroendet 

mellan dem preciseras. Tolkningsprocessens faser där texten uttolkas i sin helhet utifrån dess 

detaljer, går över till att detaljerna studeras utifrån uttolkningen av texten som helhet och detta 

möter sedan forskaren i sin samtida förståelse av normer, värderingar och politiska frågor. 

Hermeneutiken betonar samspelet mellan forskaren och den analyserande texten där ramarna 

för detta samspel ska ha tydliggjorts. Som forskare kan man inte helt bortse från sin egen samtid 

 
6 SOU 1950:48 s. 70 
7 SOU 1950:48 s. 77 
8 SOU 1923:22 s. 27-35 
9 SOU 1950:48 s. 97 
10 SOU 1950:48 s. 64 
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i sina tolkningar kring historian och den hermeneutiska reflektionen blir därför ett samspel 

mellan nutid och historia som också tar sin grund i forskarens förförståelse om det sammanhang 

som studeras. Metodens fördel av att komma nära det kontextuella sammanhang som texten 

framställer gör den lämplig i min studie för att tolka hur argumenten relaterar till studiens 

teoretiska genusperspektiv.11 Jag kommer genom att tolka de historiska argumenten som de 

framkommer i mitt källmaterial i relation till den förförståelse som tidigare forskning i ämnet 

åskådliggjort, visa på hur detta givit relevans till de resultat och den diskussion som jag 

presenterar i studien.  

 

Tidigare forskning 

Det finns en bred forskning kring kvinnors behörighet till prästämbetet. Men mycket av 

forskningen tar sin utgångspunkt kring kyrkomötena 1957 och 1958 när slutligen beslutet 

fattades att kvinnor skulle ges behörighet. Forskningen kan i stort också handla om att kartlägga 

vilka samhälleliga faktorer som inverkade och hur man kan förstå samtidens utveckling idag. 

Det är inte möjligt att inkludera all forskning på ämnet och därför har ett medvetet urval gjorts 

utifrån den tid som min studie belägger och med ett fokus på de genusteoretiska perspektiv den 

avser framföra.   

 

Jag har för min studie valt att lyfta fram tidigare forskning från dels Maria Södlings (2010) 

Oreda i skapelsen. Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 1930-talen,12 och 

Johanna Gustafsson (2001) Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-

1985.13  

Södlings bok visar på hur mellankrigstidens könsskillnader var starkt uttalade inom kyrkan och 

hur dessa påverkades av luthersk tradition och kom att uttryckas med en förståelse som 

sammankopplade samtidens reaktioner på modernitet och genusordning.14  Gustafssons bok 

visar på att det inte funnits någon enhetlig syn kring förståelser av manligt och kvinnligt i 

Svenska kyrkan utan att olika betoningar givits det kontextuella sammanhang som debatter förts 

i. Under det sena 1940-talet påverkades debatten om kvinnligt prästämbete bland annat av 

tilltron till förnuftet och därav en förändrad inställning till bibel och tradition som 

kunskapskälla.15  Dessa avhandlingar visar också på den breda forskning som gjorts kring 

behörigheten till prästämbetet som tar avstamp i hur kvinnligt och manligt förstods i sin samtid 

 
11 Maria Sjöberg. Textanalys. I Metod. Guide för historiska studier. Martin Gustavsson & Yvonne Svanström (red.),  
69-95. Lund: Studentlitteratur AB, 2018. s. 69-72 
12 Södling 2010 
13 Johanna Gustafsson. Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985. Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion AB, 2001. 
14 Södling 2010 s. 369, 380-381 
15 Gustafsson 2001 s. 86-88, 313 
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som grund för diskussionen. För min studie är jag också intresserad av dessa frågor men då 

främst utifrån de två statliga utredningarnas argumentation som avgränsning.  

En bok som jag också återkopplar till i min studie trots att den berör de första kvinnor som 

prästvigdes är Frida Mannerfelt och Alexander Maurits (2021) Kallelse och erkännande. 

Berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska kyrkan.16 Denna bok ger en inblick i 

hur kvinnornas kallelse bemöttes i tiden före deras prästvigning och ger vidd åt den förförståelse 

av samtidens syn kring kallelsen och hur den uttrycktes och förstods i en tid när kvinnliga 

präster inte existerade. Genom att lyfta fram ett antal kvinnor som prästvigdes mellan åren 

1960-1970 så vill boken visa hur kvinnornas kallelser mottogs och erkändes inom kyrkan.17  

 

Jag återkopplar också till Johanna Anderssons (2019) avhandling Den nödvändiga 

manligheten: Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om 

prästämbete och kön.18 Denna avhandling ställer min fråga i ett vidare perspektiv på hur 

kvinnligt och manligt gestaltades inom Svenska kyrkan och prästämbetet utifrån en nödvändig 

syn på mannens avgörande betydelse och täcker in perioden med kyrkomötena 1938, 1957 och 

1958 där slutligen beslutet om behörighet fattades. Boken visar på hur argumentationen på 

kyrkomötena formades av mannen som ideal och oron för att kristendomen skulle feminiseras 

av aspekterna kring en könsöverskridande syn på prästens legitimitet och representativitet.19   

 

Det finns en omfattande forskning kring kvinnoprästmotstånd både i historia och i nutid, vilket 

belyser att frågan fortfarande aktualiseras. Boken av Irma Irlinger (2005) Kvinnoprästmotstånd 

inom Svenska kyrkan. Lisa Tegby- tre fallstudier,20 inkluderas då den också innehåller relevant 

bakgrundsmaterial för min studie och samtidigt visar på frågans aktualitet idag. Denna bok visar 

sammanfattningsvis på att det fortfarande finns ett kvinnoprästmotstånd inom Svenska kyrkan 

som tar sin utgångspunkt i en bokstavstrogen exegetik men som av många uppfattas som 

inkonsekvent. Boken visar vidare på att exegetiska argument legitimerat en genusordning, och 

att jämställdhet än idag förminskas av könsdiskriminerande skäl vid kyrkliga anställningar.21 

 

 

 

 
16 Frida Mannerfelt & Alexander Maurits. Kallelse och erkännande. Berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska 
kyrkan. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, 2021. 
17 Mannerfelt & Maurits 2021 s. 20-21, 414-415 
18 Johanna Andersson. Den nödvändiga manligheten. Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om 
prästämbete och kön. Diss., Göteborgs universitet, 2019. http://hdl.handle.net/2077/58944 
19 Andersson 2019 s. 3-5, 325 
20 Irlinger 2005 
21 Irlinger 2005 s. 162-165 

http://hdl.handle.net/2077/58944
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Teoretiska utgångspunkter för studiens upplägg 

I den teoretiska utgångspunkten för denna studie har genusaspekten en central roll. För att förstå 

denna aspekt är det av vikt att belysa några relevanta delar kring genusordningen i denna tid. 

Genus är ett latinskt ord som betyder slag, sort, släkte eller kön. Genusforskning kallades 

tidigare fram till 1980-talet för kvinnoforskning som då övertog benämningen från engelskans 

gender. Anledningen till att man tog över ordet genus var att man behövde ett begrepp som 

betonade att det i de underliggande fasta formerna ”man” och ”kvinna” dolde sig förståelser av 

prägling, fostran, tvång och underordning och därför behövdes ett begrepp som belyste denna 

relation och dess maktperspektiv. Genusbegreppet utgår av att både män och kvinnor är sociala 

föreställningar. Men ändå finns här en paradox som kopplar ihop den sociologiska rollteorin 

med begreppet könsroll. Även om man menar att en roll är en påhängd identitetsmarkör så 

frammanas ändå bilden av att detta närmast har en osynlig biologisk och deterministisk grund 

som är naturgivna. På det sättet fortsätter könet som roll att påverka makt, kultur och samhälle.22  

 

Det skulle inte varit möjligt att studera könskonstruktioner för 100 år sedan inom Svenska 

kyrkan som man gör idag, eftersom begreppet i sig inte existerade då och man heller inte såg 

något värde i att anlägga ett sådant perspektiv. Idag bidrar dock detta med att försöka förstå de 

historiska skeendena och ge en inblick i varför saker förstås på de sätt som de gör idag. Historien 

är föränderlig åt två håll, dels kan vi förändra synen på historien i ett nutida perspektiv och dels 

kan också det historiska perspektivet förändra synen på nutiden. Människan konstruerar på det 

sättet historia för att förstå sin identitet. Detta gör att historiker försöker hitta perspektiv i 

narrativ som kan leda till nya sätt att tänka och handla. Detta är särskilt utmärkande för kyrkans 

historia ur ett teologiskt perspektiv. Genom att möjliggöra för människor att förstå de historiska 

minnena som aktiva i mötet med helig Ande så kan ett verkligt möte med Kristus infinna sig 

som ger en vägvisning för ett framtida tänkande.23  

 

I grunden så handlar genus om hur vi uppfattar de olika mönstren som finns mellan män och 

kvinnor och ger en förståelse av dessa uppfattningar. De kan konkretiseras i grunduppfattningen 

av mannen som den omhändertagande, beskyddaren och försörjaren medan kvinnans uppgift 

utgår av att vara den omhändertagna som föder barn och sköter hemmet. Dessa mönster känns 

igen från de flesta mytologiska skapelseberättelser.24 Mannen har ofta beskrivits som norm för 

vilken kvinnan jämförts mot. Denna jämförelse blev en jämförelse mellan kvinnan och 

 
22 Yvonne Hirdman. Genus- om det stabilas föränderliga former. 2:1 uppl. Malmö: Liber AB, 2003. s. 11-13 
23 Mannerfelt & Maurits 2021 s. 22-23 
24 Hirdman 2003 s. 85 
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människan. Redan i skapelseberättelsen bekräftades detta utav att det var mannen som Gud 

skapade först och kvinnan skapades åt mannen.  

 

Genom normetableringen av mannen gav man dem ett primat som de medvetet eller omedvetet 

blev tvungna att förhålla sig till och som medförde både individuellt psykologiska, sociala och 

historiska konsekvenser. Genom denna normförståelse etablerades också föreställningen om 

könens isär hållande, att vara en man blev att vara något annat än en kvinna och därav skapades 

skillnader där det egentligen inte förelåg skillnader. Detta mönster av att hålla isär skapade på 

arbetsplatser segregerande förhållningar, även där könen arbetet bredvid varandra under en 

längre tid. Exempel på sådan isär hållning är inte bara avståndstagande av kvinnor från mannens 

sfär utan också kommentarer av berömmande där kvinnan uträttade något som typiskt 

normerades som manligt.25  

 

Ett stereotypiskt genuskontrakt kan spåras genom de kulturellt nedärvda överenskommelserna, 

där exempelvis problematiseringen gjordes om vad som ”borde” vara de grundläggande 

uppfattningarna kring mäns och kvinnors förpliktelser, behov och rättigheter. Liksom att 

mannen borde försörja kvinnan så skapades också föreställningen om att kvinnan tacksamt 

skulle låta sig tas om hand. Om kvinnans uppgift var att hon skulle föda barn och sköta hemmet 

så kunde mannen förvänta sig detta av henne och i gengäld då försörja henne. Denna ”naturliga 

ordning” framställdes som en jämlik ojämlikhet. Detta genuskontrakt gjorde mannen till den 

ansvarige och kvinnan till den beroende och markerade deras olika förutsättningar. Trots att de 

för varandra kunde utgöra möjligheter och begränsningar så kunde de aldrig komma från de 

skillnader som dessa olika förutsättningar bidrog med. Det var därför vanligt att kvinnor under 

1900-talets första hälft upplevde detta stereotypiska genuskontrakt som naturligt och 

äktenskapet med det medföljande hemarbetet som en förutsättning för ett gott liv.26  

 

Könen ansågs komplementära, vilket tog sig uttryck i hur olikheterna i egenskaper och uppgifter 

kunde berika varandra. Detta generella särartstänkande blev i viss mån ett uttryck för 

polarisering och konsekvenser av utvecklade maktstrukturer.27 I samhället har därav inga steg 

tagits utan diskussioner kring vad kvinnans uppgift är eller vad hon förmår göra. Det är också 

ett faktum att så snart ett yrkesområde öppnades för kvinnor så visade det på kvinnors potential 

att fylla upp det. Men dessa framsteg för kvinnor i samhället innebar inte insläpp på samma 

villkor som för män. Genuskonflikten skapade två lösningar. Den ena handlade om att utvidga 

 
25 Hirdman 2003 s. 59, 62, 65-67 
26 Hirdman 2003 s. 84-86, 88, 90 
27 Gustafsson 2001 s. 111-112 
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ett visst område som ett slags tillägg för kvinnor, såsom flickskolor eller av vinstmotiv införa 

”kvinnolöner”. Andra exempel på detta ses av de politiska och fackliga områden där kvinnor 

gavs ett extra rum att verka i. Den andra lösningen var att skapa en särskild verksamhet för 

kvinnan, i form av ett eget rum. Ett exempel på detta var de uppkomna hushållsskolorna. 

Skillnaden mellan extra rum och egna rum bestod av att de extra rummen gav kvinnan möjlighet 

att verka som ett tillägg till den normala verksamheten. Det egna rummet däremot skulle inte 

ha en manlig förebild utan vara en kvinnosyssla. Paradoxen låg att när dessa yrkesområden 

professionaliserades och krävde utbildning så tog man manliga yrken till förebild. Det egna 

rummets yrkesområde blev då en imitation av det manliga yrket som där i slutändan stod som 

förebild.28 

 

Disposition 

Kapitel två tecknar bakgrunden till de två statliga utredningarna 1923 och 1950 och gör en 

historisk kontextualisering av hur kvinnligt och manligt förvärvsarbete förståtts och 

introducerats, samt visar hur genusordningen grundade olika perspektiv i förståelsen av 

kvinnors insteg på arbetsmarknaden. Detta ger en övergripande bild av vilken särskiljning av 

kvinnor och män från deras olika funktioner som historiskt etablerats och på vilket sätt detta 

kunde inverka på argumentationen i de båda utredningarna 1923 och 1950. 

I kapitel tre kommer jag att redogöra för argumenten som de framkom i de båda utredningarna 

och till viss mån mellantiden. Här kommer jag även lyfta fram några centrala förgrundsgestalter 

för utredningarna och vilken påverkan dessa hade med sin argumentation. 

I kapitel fyra diskuterar jag resultaten av de båda utredningarna och sätter dem i relation till 

studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

I det avslutande kapitel fem kommer jag kortfattat presentera mina slutsatser av studien och 

resultatet utifrån de syften och frågeställningar som legat till grund för denna studie.  

 
28 Hirdman 2003 s. 113-116  
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Kapitel 2: Bakgrund 

I det här kapitlet vill jag övergripande teckna en historisk kontext i Sverige kring kvinnor i 

samhället och kyrkan, samt synen på förvärvsarbete och genusföreställningar. Jag tar i detta 

bakgrundskapitel utgångspunkt från den historiska kontexten av såväl samhällskontextens 

förhållningsätt till kvinnors insteg på arbetsmarknaden såväl som den lutherska synen kring 

kvinnor och kallelse inom kyrkan. De exegetiska och fornkyrkliga argument som 

framkommer i utredningarna kommer därav inte behandlas här.  

Samhällskontexten av kvinnors förvärvsarbete och samhälleliga rättigheter 

Kapitalismens uppkomst under 1800-talets industrialisering utnyttjade genuslogiken om att 

kvinnor var en sämre motsvarighet till män som därför blev billigare att avlöna. Men detta 

möjliggjorde också konsekvensen av att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden. Det skedde 

efterhand anpassningar och fackföreningar som kom att reglera och organisera en ny 

särordning. Dessa ekonomiska förutsättningar kom att påverka det stereotypiska 

genuskontraktet. Kvinnans plats idealiserades till hemmet förutom när det av ekonomiska skäl 

lönade sig att bryta med detta kontrakt.29  

 

Runt 1920 var samhällsutvecklingarna för kvinnor omfattande. Gifta kvinnor var fram till 1920 

formellt omyndigförklarade. 1921 fick kvinnor rösträtt och möjlighet att väljas in till riksdagen 

och två år tidigare fick de rätten att rösta i de kommunala valen. Förslaget om kvinnlig rösträtt 

lades redan 1884 men vann inget gehör, förrän männens reform om lika rösträtt genomförts 

1909. Detta pekade på hur kvinnans rösträtt fick komma i andra hand, och uttryckte att frågan 

inte var av samma relevans. Kvinnor var dock inte utestängda från politiska engagemang och 

bland både gifta och ogifta kvinnor av medel och överklass hade såväl inom välgörenhets som 

nykterrörelser kvinnor varit representerade. 1889 kunde kvinnor bli ledamöter i fattigstyrelser 

och skolstyrelser och 1910 kunde kvinnor väljas in i kommunfullmäktige och 

stadsfullmäktige.30 

 

Debatten kring de gifta kvinnornas yrkesutövande var en utdragen fråga. 1925 gavs förslag om 

en utredning på hur man skulle begränsa denna rättighet till de statliga tjänsterna. Anledningen 

var att man ville låta män och ogifta kvinnor få större möjlighet till dessa tjänster och därav få 

en inkomst att försörja sig på. I början av 1930-talet framlades enhälliga motioner oavsett 

 
29 Hirdman 2003 s. 102-103, 108 
30 Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg. Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid.  
3 uppl. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 2008. s. 166, 190, 192, 195 
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partitillhörighet kring hur man skulle begränsa de gifta kvinnorna från arbetsmarknaden. 

Argumenten var att maken skulle försörja dem och dessa arbeten skulle därför tillfalla männen 

och argumenterades också utifrån samtidens lågkonjunktur och arbetslöshet. 1934 tillsatte 

riksdagen en utredning om yrkesförbud för gifta kvinnor. Samtidigt hade Sverige en 

alarmerande låg befolkningstillväxt och många ogifta kvinnor, vilket gjorde att man inte heller 

kunde bortse för hur en sådan lag skulle kunna inverka på att kvinnor hellre behöll sitt arbete 

än gifte sig och födde barn. När en utredning bestående av flertalet kvinnor tillsattes 1935 togs 

av en kvinnopolitisk opinion från både borgliga och socialistiska kvinnor, frågan kring 

behörigheten för gifta kvinnor att få yrkesarbeta en vändning. De fick stöd genom att en 

befolkningskommission tillsattes för att utreda förslag för ett ökande födelsetal. Detta medförde 

att man så småningom helt tog avstånd från förslaget om yrkesförbud för gifta kvinnor och 

istället blev det 1939 lag på att arbetsgivare inte fick avskeda kvinnor på grund av äktenskap, 

graviditet eller barn.31 

 

Kyrkligt ämbete och grunden för utredningarna 1923 och 1950 

Man förstod det lutherska förhållningsättet av kvinnor och deras kallelse, som att kvinnan hade 

ett kall att verka inom hemmets sysslor med att ta hand om barn och hem och i offentligheten 

skulle hon vara en tyst lyssnare. Luther avvisade sin tids katolska föreställningar om att det 

fanns ett högre sätt att tjäna Gud genom klosterliv och celibat och betonade istället den 

äktenskapliga statusen som ett sätt för människan att tjäna Gud.32 Detta införlivade alla 

människor i en religiös likvärdighet som gjorde att kvinnans uppgifter i hemmet ärades.33  

 

1686 års kyrkolag föreskrev krav på alla människors läskunnighet av katekesen, vilket satte 

kvinnan i syfte att verka för barnens undervisning. Detta borgade för att kvinnors insteg i 

lärarinneyrket öppnades när den obligatoriska folkskolan infördes 1842 och kvinnors lärande 

fick en organiserad form. Prästyrket förutsatte i denna tid också prästfruns oavlönade agerande. 

Prästfrun representerade sin make genom att hon fanns vid hans sida vid de kyrkliga 

förrättningarna och hjälpte till med praktiska detaljer, ledde andakter och psalmsång i hemmen, 

samt att hon förutsattes finnas till hands med hjälp och stöd till församlingsmedlemmarna. 

1800-talet formade också det diakonala arbetet till diakonissornas framväxt som 

ämbetsbefattning. Diakonissorna förutsattes vara ogifta i sin tjänst och vid giftermål fick de 

sluta arbetet. Denna ämbetsbefattning kan ses som en föregångare som banade väg för kvinnors 

insteg i kyrkliga befattningar som ledde vidare till prästämbetet.34 Men diakonissorna förstods 

 
31 Ohlander & Strömberg 2008 s.170, 172   
32 Södling 2010 s. 25-26 
33 SOU 1923:22 s. 19 
34 Ohlander & Strömberg 2008 s. 131, 142-143, 156-157 
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också som den enda alternativa kyrkliga vägen för kvinnor som var accepterad, just för att hon 

var prästen till hjälp och därmed underställd mannen.35  

 

Det motstånd som fanns mot kvinnors behörighet till prästämbetet var starkt. Under det tidiga 

1900-talet var predikstolen så starkt förknippad med män att en kvinnas talande där väckte stor 

debatt. Kvinnor som ville bli präster och förkunna hade sina största möjligheter att göra detta 

på missionsuppdrag, vilket bidrog till att kvinnor sökte sig till sådana alternativ. Ju längre ifrån 

Sverige desto större förkunnelsemöjligheter hade de. Missionen i främst Afrika och Kina gav 

kvinnor de största möjligheterna och inom frikyrkorna var villkoren för att få predika mer 

jämlika. Den första kvinnan som examinerades med en teologie kandidatexamen var Emilia 

Fogelklue 1909.  Men det var inte förrän tio år senare som några professorer i Lund föreslog att 

kvinnor skulle få behörighet att prästvigas. Detta ledde fram till att en behörighetskommitté 

som arbetade med frågan om kvinnors behörighet till statstjänst påkallade den särskilda 

utredningen 1923. Behörighetskommittén framförde förslag på att prästämbetet skulle öppnas 

för kvinnor med några restriktioner, men när frågan kom upp till biskopsmötet bordlades frågan 

med argumentet om att kvinnor inte efterfrågades i församlingarna och kunde väcka anstöt hos 

kyrkfolket.36  

 

Detta blev början på den långa debatten om kvinnors behörighet till prästämbetet som kommer 

att presenteras i min studie av utredningarna 1923 och 1950.  

Till följd av en ändrad lagstiftning 1945 kring kvinnors likvärdighet att inneha statstjänster så 

uppkom på nytt frågan som ledde till en ny utredning kring kvinnors behörighet till 

prästämbetet. 1946 tillsattes en statlig utredning som utgjordes av en bred sammansättning av 

såväl kvinnor som män, såväl aktiva inom kyrkan som sekulära. Utifrån en luthersk 

ämbetsteologi framställde den senare biskopen Ragnar Askmark att Luther avvisade kvinnors 

behörighet till prästämbetet som en lämplighetsfråga med stöd i Paulus ord, men att det 

teoretiskt inte gick att belägga om Luther skulle kunnat ha erkänt kvinnors behörighet. En kort 

exegetisk utredning av lektorn Erik Sjöberg uttryckte också att det från de nytestamentliga 

texterna inte gick att avvisa kvinnor av principiella teologiska hinder utan frågan behövde 

utredas utifrån en praktisk lämplighet.37  

 

Andra historiska aspekter som togs upp i 1950 års utredning var att det sen 1686 års kyrkolag 

inte funnits någon direkt reglering av kvinnor som präster eftersom det endast förutsattes att 

 
35 Södling 2010 s. 295  
36 Ohlander & Strömberg 2008 s. 172-173 
37 Ingmar Brohed. Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Malmö: Verbum Förlag AB, 2005. s. 208-
209 
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män kunde verka i denna befattning. Man belyste även att kvinnor sen 1861 fått behörigheten 

att verka som organister, med inskränkning av klockarsysslan men där denna dock 

undantagslöst beviljades dispens och att frågan debatterats sen 1919, vilket också togs upp som 

argument för en ny utredning.38 

 

Moderskapets förutsättningar 

Kvinnan har i sina egenskaper ofta förståtts vara en sämre motsvarighet än mannen, detta har 

gällt såväl förmågor till olika njutningar och begär liksom till intellektuella förmågor. Men trots 

att kvinnan ansetts som ofullgången, så sågs hon också inneha specifika egenskaper som inte 

eftersträvades av männen, men som gynnade henne. Att föda barn var en egenskap som män 

inte hade och gav kvinnan en potential till ett särskilt område. Denna moderlighet blev ett ideal 

och eftersträvansvärt. Moderligheten kom att expandera till en ökad betoning på det kvinnliga 

könsorganet där allt ifrån intellektuell stimulans som läsning till fysiska aktiviteter tänktes 

inverka negativt på den kvinnliga reproduktionen.39  

 

Underordningen skapade ett slags passivt intellektuellt ointresse för de förbjudna områdena och 

byggde därigenom en segregering mellan könen. De genuskonstruerande processerna som 

uttryckts utifrån den ”naturliga ordningen” inom hemmet med könens isär hållanden, byggde 

vidare upp sådana konstruktioner i andra offentliga sammanhang för att upprätta en bekräftelse 

av att isär skiljande ordningar skulle legitimeras mellan könen även på andra områden. För att 

sen möjliggöra förändringar så blev omständigheterna tvungna att ändras så det inte längre blev 

relevant att försöka efterleva detta genuskontrakts mönster.40 

 

Det fanns en stark kontrast mellan det kvinnoideal av självständiga och ansvarstagande 

medborgare som kvinnoorganisationerna kom att framställa på 1920-talet och det som var 

uttryckt i kyrkan. I kyrkan betraktades kvinnan som en ikon i sina olika roller som hustru, 

husmor, men framförallt mor.41 Där gestaltades också hur en tredelning av kvinnoidealen kring 

hur det kyrkliga intresset kunde arta sig utifrån att spegla kvinnan i sina olika livsroller av 

konfirmanden, kyrkgumman och modern. Konfirmanden som troget och tillbakadraget tog till 

sig Guds ord på lekmannanivå. Kyrkgumman och modern som de kvinnor med eller utan barn 

som bedrev det allmänna prästadömets kallelse genom att sköta hem och barn och på kyrkans 

 
38 SOU 1950:48 s. 9 
39 Hirdman 2003 s. 33-34, 36, 38, 40  
40 Hirdman 2003 s. 92-95  
41 Södling 2010 s. 13-14  
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villkor engagera sig. De kvinnor som inte passade in under dessa idealbilder utgjordes av de 

självförsörjande kvinnorna.42  

 

Genusförståelsen i kyrkan präglades av synen på mannen som tillhörande offentligheten medan 

kvinnans plats förutsattes vara i den privata sfären. Kvinnors engagemang och förvärvsarbete 

legitimerades endast i den mån det kunde motiveras av den yttersta föreställningen om kvinnans 

moderlighet. Gränserna mellan manligt och kvinnligt behövde befästas så kvinnan inte trängde 

sig in i den manliga sfären utan höll en stillsam verkan i det lilla rummet. Det fanns en 

uppfattning av att moderskapet var skapelseteologiskt medfött. Kvinnan förutsattes därmed 

verka för att sätta barn och make främst, och klandrades i de fall där kvinnan uttrycktes fokusera 

på andra områden.43  

 

Denna ”naturliga ordning” legitimerades också av en biblisk skapelseordning där mannen 

skapades först i 1 Mos. 2:21-23 och efter syndafallet skulle råda över kvinnan i 1 Mos. 3:16. 

Fokuset därav medförde att när kvinnan ville verka som självständig så bröt hon med dessa 

naturgivna föreställningar. Moderligheten framhölls också särskilt i 1 Tim. 2:13-15 där 

kvinnans konsekvens av syndafallet gjorde att hennes väg till frälsning möjliggjordes genom 

barnafödande och att leva uppoffrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Södling 2010 s. 237-239  
43 Södling 2010 s. 123, 126, 288  
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Kapitel 3: De statliga utredningarna 1923 och 1950 

I det här kapitlet kommer jag att presentera de båda utredningarna 1923 och 1950 och dess 

argument och se på vilka förändringar som skett mellan dem.  

 

Den statliga utredningen 1923 med dess centrala argument 

Utredningen leddes av professor Edvard Rodhe och en behörighetskommitté bestående av Axel 

Afzelius, Harald Hallén, Mathilda Staël von Holstein och And. Pers. 

Utredningen framförde förslaget att kvinnan skulle kunna prästvigas i likställdhet med mannen 

med några undantag. Ett sådant var att kvinnan bara kunde anställas i en församling där det 

fanns mer än en prästtjänst och att minst en av dessa innehades av en man. Kvinnan fick i sin 

prästtjänst inte heller ta tjänstgöring inom armén, marinen, fångvårdsanstalt, allmän 

uppfostringsanstalt, alkoholistanstalt eller liknande där dess intagna var huvudsakligen män 

eller minderåriga pojkar. Varje kyrkoråd skulle ha rätt att lämna in ett yttrande till domkapitlet 

om att de inte önskade en kvinnlig präst vid rekrytering och missiv. Denna yttranderätt 

problematiserades utifrån argumentet att ett sådant förehavande skulle försvåra domkapitlets 

plikt om att utdela missiv till prästvigda kvinnor. Men man argumenterade att yttranderätten 

inte skulle vara ett hinder för vigningen utan att det skulle vara möjligt att kringgå plikten av 

att utdela missiv genom att hitta andra lösningar. En sådan lösning kunde vara att kvinnan skulle 

få behörighet till missiv genom en ansökan till ett annat domkapitel, och i en annan församling 

än i hemstiftet. En annan tänkbar lösning var att utdelande av missiv kunde bortses ifrån, 

eftersom man i många fall räknade med att den prästvigda kvinnan inte tänktes förrätta 

församlingstjänst, utan ägna sig åt specifika verksamhetsområden såsom exempelvis 

kristendomsundervisning. I fråga om andra kyrkliga tjänster skulle män och kvinnor vara 

jämställda.44  

 

Det fanns inom utredningen inte några principiella hinder för kvinnors behörighet till 

prästämbetet, även om det lyftes fram att prästens arbetsuppgifter kunde vara mindre lämpliga 

för kvinnor. Detta handlade om prästens stora ansvarsområde och administrativa uppgifter. Att 

prästens auktoritet och ställning skulle förminskas och leda till att ett känslomässigt motstånd 

inom församlingarna utvecklades. Här lyftes också fram de uppfattningar av hur det främst på 

landsbygden framfördes att prästen förknippades med det profana ledarskapet av att ingå i 

kommunala, administrativa och representativa uppgifter som att vara hela bygdens 

förtroendeman.  Det fanns därmed en stark oro inför den allmänna folkliga uppfattningen som 

utgjorde huvudargument och man varnade för att ett ovarsamt agerande i frågan kunde orsaka 

 
44 SOU 1923:22 s. 5, 7-8, 24, 42 
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kyrklig splittring. Att det därmed var ytterst viktigt att visa stor hänsyn till människors religiösa 

känsla, eftersom kyrkan specifikt handlade om religiösa känslor och dessa var starka förenande 

begrepp som överlappade varandra. Ett argument mot detta som lyftes var att ett sådant 

motstånd också kunde lösas genom kvinnors behörighet till prästämbetet. Detta hade visats i 

diakonistjänstens införande. Ett annat argument till förmån för kvinnornas väg in i prästämbetet 

var den positiva verkan som kvinnor haft inom andra kyrkliga områden, exempelvis 

utlandsmissionen och ungdomsverksamheten med dess resesekreterare, som i flera fall varit 

kvinnor. Man lyfte också fram kyrkans behov av utbildad arbetskraft, och då särskilt kvinnors 

nytta i själavård, konfirmationsarbete och vid kvinnliga institutioner. Man ville därför öppna 

för att på något sätt tillgodose kvinnors behörighet till prästämbetet, och detta försvarades av 

behovet av en utökad kvinnlig arbetskraft som ur ett vidare perspektiv betonade en utvidgning 

av de kyrkliga verksamhetsområdena.45  

 

De exegetiska och traditionella argumenten 

I 1923 års utredning framlade professor Rodhe en utläggning kring hur kvinnors behörighet till 

prästämbetet problematiserades av traditionella och exegetiska skäl, där det främst menades att 

sakramentsförvaltningen i alla tider varit förbehållen männen. Utifrån ett bibliskt perspektiv 

framställdes hur de första urkristna församlingarna kunde karaktäriseras som karismatiska, och 

där profetior utlades av både män och kvinnor. I 1 Kor. 11:5 fick kvinnor utlägga profetia 

offentligt så länge de täckte sitt huvud.  Denna vers ställdes ofta mot 1 Kor. 14:34 där kvinnan 

uppmanades att tiga i församlingen. En förklaring som framlades kring 14:34 var att den sågs 

som ett senare tillägg inspirerad av de senare skrifterna i 1 Tim. 2:11 där det tydliggjordes att 

kvinnor skulle ta emot undervisning i stillhet och underordna sig. En annan förklaring var att 

profeterande och talande var två olika saker, där kvinnor fick profetera men de fick inte 

ifrågasätta eller framföra synpunkter på andras profetior som framlades. Kvinnors ställning i 

församlingslivet kunde också bekräftas utifrån såväl evangelierna som de paulinska brevens 

framförda hälsningar till kvinnliga medarbetare. Från de gammaltestamentliga skrifterna gavs 

ytterligare stöd för tolkningen av det könsneutrala profeterandet utifrån profeten Joel som 

refererades i Apg. 2:17-18. Men den vers som tydligast framförde jämställande av män och 

kvinnor var Gal. 3:28 där män och kvinnor likställdes i förening av att tillhöra Jesus Kristus.46  

 

Rodhe framhöll också vikten av att konkretisera i vilket sammanhang 1 Korinterbrevet var 

skrivet. Enligt tolkning av dess kontext fanns där en uttryckt kvinnosyn, där som exempelvis 

tempelprostitution fick Paulus att framföra sina skarpa uppmaningar kring kvinnors sedlighet.  

 
45 SOU 1923:22 s. 22, 36-40 
46 SOU 1923:22 s. 13-16 
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Rodhe framhöll också överlag det kritiska i framhävandet av en bokstavstrogen bibeltolkning 

av apostlarna som ledande argument i frågan om kvinnors behörighet till prästämbetet ur en 

rationell synvinkel, men att texterna visade att det fanns starka problematiska motiv som 

fortsättningsvis var centrala i frågan och framförallt behövde belysas utifrån människors 

känslomässiga motstånd.47  

 

I den fornkyrkliga organisationens framväxt så kom nya förhållanden att leda till profeterandets 

upphörande och ämbetsbefattningar av episkopat och presbyteriet växa fram. Detta påverkade 

att det kvinnliga offentliga församlingsframträdandet upphörde. Kvinnors ställning formades 

utifrån tre funktioner av änkor, diakonissor och jungfrur varav den församlingsgivande 

funktionen endast var framträdande hos diakonissorna. Dessa tre funktioner kom senare att växa 

samman och forma klosterväsendet.48  

 

Professor Rodhes tillägg om kvinnans civilstånd 

Den som var tillkallad som sakkunnig och som ledde 1923 års utredning var professor Edvard 

Rodhe som senare kom att bli biskop. Det var med hans sakkunniga utlåtande i utredningen 

1923 av traditionella, exegetiska och samhälleliga skäl som förslag framfördes om att kvinnor 

skulle ges behörighet till prästämbetet med vissa restriktioner.49  

 

Rodhe lade dock fram ett särskilt yttrande i utredningen rörande kvinnans civilstånd, där han 

endast ansåg att behörigheten skulle vara öppen för ogifta kvinnor. Detta var inte en uppfattning 

som behörighetskommitténs majoritet delade och de fann inga övertygande skäl för att göra en 

åtskillnad mellan kvinnor och män i denna fråga. Här hänvisade man till att lagen om kvinnlig 

statstjänst även gav den gifta kvinnan behörighet till tjänst. Man var medveten om att kyrkan 

intog en särställning från allmän statstjänst och att det även bland de som inte var direkta 

motståndare till kvinnliga präster också kunde förespråka uppfattningen av att endast ogifta 

kvinnor borde få denna behörighet.50  

 

Professor Rodhe uttryckte i sitt yttrande att han ville se en klausul i lagen som tydligt 

poängterade att en kvinna som gifte sig också med det avsåg att sluta sin prästtjänst. Hans 

argument landade i de komplikationer som gifta kvinnor kunde få, för vilket han inte 

specificerade närmare men uttryckte att de nya plikterna vid giftermålet kunde vara 

problematiska för en fortsatt tjänstgöring och såg det av vikt att undanröja alla former av sådana 

 
47 SOU 1923:22 s. 25-27 
48 SOU 1923:22 s. 16-19 
49 Ohlander & Strömberg 2008 s. 173 
50 SOU 1923:22 s. 46 
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uppkomna komplikationer genom en tydlig klausul att endast öppna prästämbetet för den ogifta 

kvinnan. Rodhe ansåg inte att prästämbetet kunde jämföras med andra statstjänster, eftersom 

det vilade på en vigningsakt.51  

 

Både bland för och mot argumenten kring kvinnans behörighet till prästämbetet kritiserades 

Rodhes yttrande för att det stod i stark kontrast med Luthers höga syn på äktenskapet och man 

menade att detta aldrig fick återkomma som ett prästideal i Svenska kyrkan. Förespråkaren för 

att öppna prästämbetet för kvinnor, Lydia Wahlström menade dock att denna regel kunde vara 

lämplig i alla fall under en övergångsperiod.52  

 

1923 års utredning kom att föreslå öppnandet av kvinnors behörighet till prästämbetet och det 

accepterades av behörighetskommittén men fick avslag av biskopsmötet. Argumentet var att 

kvinnliga präster inte efterfrågades i församlingarna och de kunde uppfattas att väcka anstöt 

inom dem. Motståndet att släppa fram en kvinna till predikstolen var så omfattande att 

exempelvis kvinnor kunde avskedas från sin tjänst inom kyrkan om de tog sig för detta. Så 

skedde exempelvis för teologie kandidaten Ester Lutteman som arbetade på kyrkans 

diakonistyrelse, men efter en predikan från predikstolen 1929 fick avsked.53 De praktiska 

motargumenten av känslomotstånd och praktisk olämplighet med kvinnliga präster som lyftes 

i 1923 års utredning kom alltmer ta utgångspunkt ur exegetiska och traditionella aspekter.54 

 

Kyrkomötet 1938 och förslag på inrättande av ett särskilt kvinnligt ämbete 

Även om 1923 års utredning nämnde en utvidgning överlag kring kvinnors kyrkliga 

verksamhetsområden, så fanns förslaget av att öppna upp prästämbetet för kvinnor med vissa 

begränsade restriktioner.  

 

Till kyrkomötet 1938 framförde biskop Manfred Björkquist en motion om att tillsätta en ny 

kvinnlig tjänst. Man fann att tre vägar som möjliga att utreda. Ett öppnande av prästämbetet i 

sin helhet för kvinnor, en utveckling av diakonissornas tjänst, eller en särskild prästerlig tjänst 

för kvinnor bestående av förkunnelse, undervisning och själavård. Betoningen lades på denna 

särskilda tjänst som ur utbildningssynpunkt skulle vara likvärdig med den manliga prästens.   

Ur diskussionen framkom att det var framförallt sakramentförvaltandet som kyrkomötet ställde 

sig negativ till som uppgift för kvinnor. Flera av kyrkomötets representanter påpekade dock 

både skapelseordning och Jesu utsändande av enbart manliga apostlar som principiella hinder 

 
51 SOU 1923:22 s. 51 
52 Södling 2010 s. 247   
53 Ohlander & Strömberg 2008 s. 173  
54 Södling 2010 s. 248  
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för kvinnans behörighet att inneha prästämbetet. Detta ställdes mot att man också såg ett behov 

av utökad kvinnlig tjänst inom kyrkan. Det framkom också kritiska reaktioner på att en särskild 

kvinnlig tjänst som skulle ha likvärdig utbildning och i stort sett inneha lika uppgifter som den 

manliga prästens, frånsett sakramentsförvaltningen, skulle undanhålla kvinnan prästens 

befattningstitel. Detta kunde göra sakramentsförvaltningen upphöjd till en nivå som inte 

överensstämde med den evangelisk-lutherska läran. Det framfördes också synpunkter på hur 

denna nya tjänst skulle förhålla sig till kyrkans behov utifrån diakonissornas tjänstgöring.55  

 

Den statliga utredningen 1950 med dess centrala argument 

Utredningen 1950 bestod av 14 sakkunniga och leddes av biskopen Torsten Bohlin. Övriga var 

ledamot för riksdagens första kammare Greta Bredberg, överdirektör och chef för 

fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson, prosten och ledamot av riksdagens andra kammare 

Harald Hallén, komminister och direktor vid Sigtunastiftelsen Carl-Olov Hartman, professorn 

vid Uppsala universitet Dick Helander, teologie och filosofie kandidaten Eva-Gun Junker, 

författarinnan Märtha Leijon, komminister och lektor för folkskoleseminariet för kvinnliga 

elever i Göteborg Werner Lemark, teologie och filosofie kandidaten Ester Lutteman, 

församlingsdiakonissan Elsa Scheutz, lektor vid högre allmänna läroverket för pojkar Erik 

Sjöberg, kyrkoherde emiritus Tord Ström samt ledamot av riksdagens andra kammare Ellen 

Svedberg.56  

 

Utredningsförslaget 1950 yttrade att kvinnor skulle ha lika behörighet till prästämbetet som 

män med inskränkningen att de endast kunde verka i en församling som hade minst en manlig 

präst. Kvinnorörelsen framförde anspråk i frågan om att tillsätta en utredning av hur kyrkan 

tillgodogjorde sig kvinnliga tjänstebefattningar, utifrån att man inte borde inrätta ett särskilt 

ämbete för kvinnor. Kvinnoarbetskommittén lyfte också gifta kvinnors rätt till prästtjänst 

utifrån utredningen 1923 och ville utreda hur detta skulle förstås, då synen på gifta kvinnors 

rätt till tjänstebefattningar hade förändrats mellan dessa år. På grund av de delade meningarna 

i behörighetsfrågan från kyrkomötet 1938 om det särskilda ämbetet, så uppkom inte heller där 

en samsyn till grund för ett lagstiftande. Motargumenten i behörighetsfrågan rörde tolkningar 

av enskilda bibelställen samt traditionella aspekter för vilket man behövde förstå frågans 

känslighet. Likväl behövde kvinnors specifika förmågor för främst själavårdsarbete lyftas fram 

och samtidens behov av detta. Man behövde i likhet med diakonissornas uppkomst, också ge 

 
55 SOU 1950:48 s.21-24 
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kvinnan behörighet till prästämbetet så man möjliggjorde ett övervägande av kvinnors utövande 

av de olika prästerliga uppgifterna.57  

 

Från de exegetiska och traditionella argumenten kopplade till kvinnors talförbud i 1 Kor. 14 

och 1 Tim. 2 och valet av Jesu apostlar som enbart manliga så framhöll de sakkunniga ändå att 

det inte gick att hitta religiösa motiv som tillräckligt övertygande styrkte ett avvisande av 

kvinnor som präster. Enskilda bibelställen som motargument skulle också vara att lagtolka 

bibeln på ett sätt som inte stämde med den luthersk-evangeliska läran. Inte heller vid de 

patriarkala föreställningar som var rådande i Paulus samtid och lutade sig mot 

skapelseordningen kunde de sakkunniga hämta något stöd för att detta skulle vara gällande för 

alla tider.58 

 

 Utvecklingen av de exegetiska och traditionella argumenten sen 1923  

Utredningens sakkunniga uttryckte dock att den religiösa principfrågan under de senaste åren 

fått allt större betydelse. Om frågan hade en religiös motivering så skulle den vara 

utslagsgivande, då kyrkan inte kunde likställas med andra statstjänsters ämbetsverk. Från de 

exegetiska och traditionella argumenten 1923 framfördes att från de urkristna bibliska ämbetena 

var kvinnor och män jämlika. Vissa kvinnor utförde viktiga insatser genom mission och annan 

praktisk tjänst, utan att inneha särskilda ämbetstitlar. Det var inte möjligt att förstå hur eller om 

det fanns några utformade kvinnliga ämbetsformer såsom diakonissans eller församlingsänkans 

utifrån dessa urkristnas former. Det var heller inte heller möjligt att helt klargöra förhållandet 

mellan 1 Kor. 11 och 14, där kvinnorna i 1 Kor. 11 tilläts profetera ifall de dolde sitt huvud 

medan 1 Kor. 14 förbjöd kvinnor att tala. Förbud mot att undervisa framkom i 1 Tim. 2 och den 

senare tidens fokus på principiella hinder för kvinnors behörighet till prästämbetet lade därför 

stor vikt vid dessa bibelställen. De principiella hindren hade också tagit en starkare grund i Jesu 

utnämnande av sina apostlar som endast män.59  

 

Sedan 1923 års utredning hade en utveckling gjorts kring kvinnors talande i 1 Kor. 11. Att tala 

om förkunnelse likställt med det profeterande som framkom där uttrycktes missvisande. Det 

närmaste en exegetisk problematisering av kvinnor som präster, framkom i 1 Tim. 2:12 där 

kvinnan förbjöds att undervisa. Men en strikt hållning till detta bibelställe skulle även förbjuda 

kvinnor att fungera som exempelvis resesekreterare. Inte heller att frånta kvinnan behörigheten 

till sakramentsförvaltningen fann de sakkunniga som tillräckliga skäl i argumentationen. Dels 

 
57 SOU 1950:48 7, 10-12 
58 SOU 1950:48 s. 42, 46 
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så skulle ett särskiljande mellan ord och sakramentsförvaltning vara problematisk utifrån ett 

lutherskt-reformatoriskt förhållningsätt och dels fanns inget som utifrån en biblisk syn stödde 

ett sådant förbud. Att utgå från Jesu val av apostlar var inte ett övertygande stöd. Detta 

argumenterades utifrån att det i Jesus kontext torde vara fullt rimligt att han valde män att 

predika och bota, men att detta inte behövde legitimera prästämbetets form för alla tider. 

Beträffande de tre ämbetena biskop, präst och diakon som oftast hävdats som de äkta ämbetena 

ansåg man vidare att det borde medvetandegöras att Nya Testamentet också nämnde andra 

ämbeten som apostlar, profeter och lärare. Från den fornkyrkliga traditionen borde man också 

beakta hur ämbetenas funktioner varierat genom historian och där biskop och presbyterier 

(präst) från början var ämbeten som användes växelvis om samma personer.60  

 

Utveckling av argumenten kring behovet och formen av kvinnlig tjänstgöring 

De sakkunniga argumenterade också i frågan utifrån behovet av utökade kvinnliga insatser i 

kyrkans arbete. Argumenten utgick av att samtida förändringar hade lett till en ökande 

sekularisering som lett till en sjunkande kyrkogång. Även de moraliska normerna i främst 

sexualitetsdebatten var under uppluckring. Denna utveckling ansåg de allvarlig och därför 

behövde alla krafter mobiliseras som kunde vara kyrkan till nytta. Kyrkligt arbete hade också 

ändrat karaktär och ett utökat ideellt arbete var framväxande. Kvinnor i det kyrkliga arbetet 

kunde verka för en nyansering och att möta olika livsbehov. Inom särskilt själavården kunde 

kvinnor vara lämpliga, då det kunde vara enklare för en kvinna att anförtro sig åt en annan 

kvinna. Av samma skäl argumenterades det för en utökad kvinnlig tjänstgöring genom att verka 

bland den kvinnliga ungdomen. Konfirmandtiden riskerade att förskjutas av en utökad 

folkskola upp till en nionde årskurs och detta bidrog till att ungdomarna hade större behov av 

en omsorgsfull handledning kopplat till deras personliga livsbehov. Att kvinnor utgjorde en 

majoritet av kyrkobesökarna var också ett argument som gagnade att kvinnor skulle få arbeta 

som präster. Kvinnors insatser inom mission och det kyrkliga frivilligarbetet var argument som 

också visade på hur kvinnors framträdande varit till nytta för kyrkan. Kvinnorörelserna tryckte 

också på behovet av jämställdhet vilket kyrkan borde beakta med hänseende till den minskade 

kyrkogången och framskridande sekulariseringen. Detta menade de sakkunniga dock inte fick 

vara den huvudsakliga utgångspunkten i behörighetsfrågan, men beaktas från ett allmänt 

folkligt perspektiv på kyrkan. Ett annat viktigt argument var de kvinnliga resesekreterarna som 

inte hade någon avlöning utan försörjdes på frivilligmedel. Dessa riskerade att temporärt arbeta 

en tid åt kyrkan, utan att kunna få en säker avlöning och där deras kunskaper inte togs tillvara 

 
60 SOU 1950:48 s. 42-46 
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när de slutade. Det var från kyrkans sida viktigt att garantera att de som ämnade arbeta åt kyrkan 

kunde göra det under trygga anställningsförhållanden.61  

 

De sakkunniga debatterade också utifrån i vilken form som kvinnors insatser i kyrkan skulle 

kunna tillvaratas. Om prästämbetet skulle öppnas i sin helhet eller om ett särskilt kvinnligt 

ämbete borde inrättas. Som vi tidigare sett framkom argument om ett särskilt kvinnligt ämbete 

vid 1938 års kyrkomöte. Argumenten för ett förespråkand tog utgångspunkt i att denna lösning 

skulle ses som oproblematisk även av de som förhöll sig kritiska till kvinnliga präster. En 

minskad risk för ekumeniska splittringar i framförallt förhållningen till Anglikanska kyrkan var 

också skäl. Men motargumenten till det särskilda ämbetet var fler. De sakkunniga som 

förespråkade det särskilda ämbetet hävdade argumentet att fler kvinnor skulle känna sig 

attraherade av det särskilda ämbetet, men detta motargumenterades av att det troligen 

förväntades ändras om prästtjänsten i sin helhet öppnades för kvinnor. Istället var förhållningen 

att om ett särskilt kvinnligt ämbete skulle inrättas, så borde det vara ett komplement till ett öppet 

och könsneutralt prästämbete. Ett argument för det särskilda ämbetet som komplement till ett 

könsneutralt prästämbete låg också i utbildningsformen, där de sakkunniga inte ville 

karaktärisera det särskilda ämbetet som en lägre form än prästtjänsten och därför behövde 

utbildningens form vara likställd. Detta spårade en jämställdhetsproblematik av att kvinnor 

skulle tillgodogöras likställd utbildning men utan att kunna få prästvigas. Argumentet av 

ekumenisk hänsyn till Anglikanska kyrkan om att inte tillåta kvinnors behörighet till 

prästämbetet fick också motargument av att det verkade högst osannolikt att Anglikanska 

kyrkan skulle bryta sin uttalade nattvardsgemenskap med Svenska kyrkan på grund av 

behörighetsfrågan. De sakkunniga som förespråkade ett öppnande av prästämbetet för kvinnor 

menade att dessa två kyrkor höll egna uppfattningar i vissa frågor och att prästämbetsfrågan 

inte förutsatte en definitiv brytning.  Om endast den ekumeniska aspekten skulle råda i denna 

fråga, där olika kyrkosyner höll starkt skilda uppfattningar, så kunde frågan inte komma till ett 

beslut.62  

 

De sakkunniga var vidare oroad över att ett särskilt ämbete skulle anses som ett lägre ämbete 

som kvinnor inte skulle söka då det inte överensstämde med deras kallelse. Kvinnorörelserna 

skulle också fortsätta att vidhålla kyrkans ovillighet till likställdhet mellan könen, om ett särskilt 

ämbete upprättades och detta behövde beaktas utifrån ett alltmer sekulariserat samhälle och den 

inverkan detta fick på människors inställning till kyrkan. Praktiska olägenheter av att kvinnliga 

ämbetsutövare skulle få hålla konfirmationsundervisning men inte få delge konfirmanderna 
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nattvard eller att en själasörjare inte skulle få förrätta begravning framlades också. De 

sakkunniga ansåg med hänsyn till dessa argument av särskiljning från arbetsuppgifter såväl som 

i utbildningsform av likställdhet, inte behöva utreda frågan om ett kvinnligt ämbete närmare 

vid denna utredning utan invänta hur behörigheten av kvinnliga prästers verkan vid en 

lagändring skulle mottagas i första hand.63  

 

De sakkunniga föreslog att prästämbetet skulle öppnas för kvinnor med restriktionen att kvinnor 

endast kunde tjänstgöra i en församling där minst en prästtjänst innehades av en man. Detta för 

att ingen församlingsmedlem skulle bli tvingad att betjänas av en kvinnlig präst.64  

Från 1923 års prästvigningsförslag ändrades dock församlingens rätt till att lämna in avvisande 

om en kvinnlig präst. Detta togs bort ur förslaget då det ansågs onödigt av den tidigare 

restriktionen om att kvinnliga präster endast kunde anställas i församlingar med minst en manlig 

präst, men det ansågs också skadligt då en sådan särbestämmelse i varje enskilt fall kunde vålla 

stridigheter. Därav behövde heller inte klausulen där domkapitlet kunde avstå att bringa missiv 

kvarstå. Denna problematik bortföll då församlingarna inte hade någon uttrycklig rättighet att 

neka kvinnor. Domkapitlet gavs ansvar att missivera kvinnor till lämpliga församlingar och 

man antog att trycket på kvinnliga präster i början inte skulle vara så stort att det skulle utgöra 

något problem kring missivförsamlingar. Till följd antog man också att fler församlingars 

inställning till kvinnliga präster med tiden skulle förändras. I frågan om kvinnors civilstånd såg 

man inte behov av några restriktioner. Kvinnor skulle vara likställda vad som gällde andra 

statstjänster och manliga präster. Detta innebar att en gift kvinna som för en tid avstod 

församlingstjänst av olika skäl, när helst hon önskade kunde återgå i tjänst.65 

 

De kvarstående motsättningarna och dess grund 

Fyra av de 14 sakkunniga lade fram en reservation där de påpekade att de inte delade förslaget 

om att öppna prästämbetet för kvinnor. Dessa var komministern och direktorn vid 

Sigtunastiftelsen, Hartman. Komministern och lektorn för folkskoleseminariet för kvinnor i 

Göteborg, Lemark. Professor Helander vid Uppsala universitet samt församlingsdiakonissan 

Scheutz.66  

 

Reservationen utgick från att man ville se inrättandet av ett särskilt kvinnligt ämbete, utifrån 

1923 års utredning om att försöksvis pröva kvinnor i en sorts prästbefattning. Man hävdade 

argumenten av att kvinnliga präster inte fanns i fornkyrklig tradition, att de lutherska 
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bekännelseskrifterna ställde sig bakom en tradition av enbart manliga präster, att prästämbetet 

inte alltid varit det främsta och att kvinnors väg till insatser tillgodogjordes via diakonin. Man 

argumenterade mot likarättighetsprincipen där dels Gal. 3:28 ansågs vara taget ur sitt 

sammanhang och syftade på frälsningen. Vidare menade man att kyrkan inte var en profan 

samhällsordning som kunde berättiga likställdhet, människors olika uppgifter var inte inom 

kyrkan jämförbara som argument och kunde därav inte ses som förminskande av 

människovärde utifrån könen, genom deras skilda arbetsuppgifter. Man argumenterade kring 

församlingarnas motstånd, utifrån andra länders erfarenheter och ekumeniska 

problematiseringar där man främst ville invänta den pågående ekumeniska utredningen.67  

 

I en särskild bilaga bifogade de även en egen exegetisk utredning kring frågan där bibeln 

behövde anses normativ. I utredningen framfördes att människor hade olika uppgifter utifrån 1 

Kor. 12 och kroppen som en, men lemmarna som många, alla med sin specifika uppgift. Det 

var också ett genomgående tema där de menade att kvinnor getts andra betydande uppgifter. 

Slutsatserna av denna exegetiska utredning visade att det var nattvardsliturgin och den 

apostoliska församlingsbilden som skulle bli lidande om kvinnor erkändes behörighet till 

prästämbetet. Man ville värna om frälsningsmysteriets manliga karaktär. Prästämbetet borde 

därför få ha kvar denna manliga karaktär och överlämna till kvinnorna en annan tjänsteform där 

hon betroddes andra betydande uppgifter.68  

 

En författarinnas betydelsefulla reservation 

Den inlämnade reservationen av författarinnan Märtha Leijon i 1950 års utredning lade en första 

grund till förslaget att prästämbetet skulle öppnas för kvinnor utan några restriktioner kring 

minst en manlig verkande präst i varje församling. Leijon hade ingen teologisk bakgrund utan 

var lantbrukardotter och småskolelärarinna. Hon hade dock haft planer på att bli missionär, men 

hennes åldrande föräldrar fick henne att stanna hemma. Efter att hennes man drabbats av 

tuberkulos kunde hon inte på grund av smittorisken fortsätta som lärarinna. Istället blev hon då 

författare, tidningsskribent och politiskt aktiv som grundare av Svenska Landsbygdens 

kvinnoförbund som senare blev Centerkvinnorna. Trots Leijons allmänna erfarenhet och 

kunskap inom politik och journalistik så var hon tveksam till att ingå i 1946 års 

kvinnoprästkommitté, men kände samtidigt ett ansvar gentemot framförallt landsbygdens 

kvinnor för en utredning av prästämbetsfrågan. Hon förberedde sig genom att studera 

framförallt exegetik. Leijon argumenterade tydligt för kvinnors behörighet till prästämbetet 

genom att belägga Paulus ord som kopplade till den samhällskontext han verkade i och vände 
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sig mot de traditionella argumenten av apostolisk succession då det framväxande prästerskapet 

inte bildades i Jesu samtid utan senare och utav praktiska skäl.69  

 

Leijon framhävde också tydligt att det var viktigt att beakta prästerskapets ställning men 

menade samtidigt att Svenska kyrkan också underhölls av kommunalt och statligt stöd för vilket 

den behövde betrakta frågan från hela svenska folkets perspektiv. Hon betonade att kyrkan 

måste tjäna till att bli det bästa för Guds rike och därför måste släppa invanda sedvänjor och 

fördomar för att fullt komma till sin rätt. Leijon var enig med argumenten kring den negativa 

samhällsutvecklingen, där hon lyfte in våldsbrottens ökande och menade att kyrkan därav 

behövde tillsätta fler resurser, när samhället stod handfallna att bekämpa detta. Leijon menade 

att motsättningen mot kvinnliga präster främst utgjordes av unga manliga präster men att denna 

grupp av motståndare var en minoritet. Vidare uttryckte Leijon att en utbyggnad av diakonin 

inte var tillräcklig, då dessa finansierades på frivilligmedel som på grund av den minskade 

kyrkogången och intresset, inte erhöll de ekonomiska medel som behövdes. Leijon hade även 

gjort en utredning bland de större medborgargrupperna om inställningen i frågan till kvinnlig 

prästvigning. Hon konstaterade att det från organisationerna förelåg ett ointresse i frågan där de 

inte velat ta ställning, men att av de svarande så förespråkade de en likställdhet mellan män och 

kvinnor i frågan. De organisationer som uttalade sig för detta var Landsorganisationen 

Arbetarnas Bildningsförbund, Svenska Landsbygdens Studieförbund, Svenska Landsbygdens 

Ungdomsförbund, Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, Folkpartiets Kvinnoförbund, 

Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund och 

Fredrika Bremerförbundet. Högerns Kvinnoförbund var inte eniga i frågan. Leijon betonade 

också folkkyrkotanken, om att kyrkan var alla medborgares sak och inte bara de kyrkligt 

engagerade.70 

 

Utifrån skapelseordningen argumenterade Leijon att kvinnan endast skulle vara sin egen make 

underordnad och såg inget argument i en sådan underordning som skäl för att neka kvinnor 

behörighet till prästämbetet. Vidare argumenterade Leijon för att det var genom en kvinna som 

frälsningen kom in i världen. Att den mosaiska lagen föreskrev att syndares straff skulle drabba 

ättlingarna i tredje och fjärde led, och menade därav att Evas straff i skapelseberättelsen sen 

länge avverkats. Hon argumenterade vidare för att Jesus förlät kvinnor och att han vid 

uppståndelsen först visade sig för kvinnor som tecken på deras fulla mänskliga upprättelse. 

Leijon menade vidare att det inte gick att jämföra det nutida kristna prästerskapet med det 

judiska prästerskapet i Jesu tid. Dels så var deras uppgift att offra och välsigna, predikan 

 
69 Ohlander & Strömberg 2008 s. 173-176 
70 SOU 1950:48 s. 120-121 
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utfördes av de som kallades profeter och kunde vara vem som helst oavsett kön. Eftersom det 

var på de judiska prästernas begäran som Jesus utlämnades till Pilatus för att korsfästas så hade 

de första kristna en allmänt negativ syn på att upprätta ett eget prästerskap. Istället delade man 

i de kristna församlingarna på såväl världsliga som evangeliska uppgifter. Leijon hänvisade till 

Hebreerbrevet 7 om att de kristna inte skulle ha präster utan att Jesus Kristus var den enda 

översteprästen. Leijon lyfte i anslutning till Paulus att det inte borde glömmas alla de 

gammaltestamentliga profetissor och förebilder i ledande ställning, här exemplifierades 

Debora, Ruth och Hanna. Leijon argumenterade också för att Paulus i 1 Kor. talade om att 

upprätta de kvinnor som stod utanför samhällssystemet i Korint och därför inte hade rätten att 

gifta sig. Genom att förespråka ett för kontexten ärbart beteende försökte Paulus ge dessa 

kvinnor människovärde. Leijon uttryckte också att ett land med förebilder med såväl Nathan 

Söderblom som heliga Birgitta borde överlåta till Gud vem han ämnade kalla till prästtjänst.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 SOU 1950:48 s. 122-125 
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Kapitel 4: Diskussion 

I 1923 års utredning lades förslaget att öppna prästämbetet med några restriktioner för kvinnor. 

Det ansågs inte finnas några principiella hinder för att öppna prästämbetet för kvinnor utifrån 

exegetisk eller traditionell grund. Utgångspunkten låg i de praktiska begränsningarna inför 

kvinnors behörighet till prästämbetet. Man diskuterade främst hur en kvinnlig präst skulle tas 

emot av församlingen och den känslomässiga aspekten som man kallade det och om 

församlingen kunde tänkas behöva en kvinna. Man uttryckte också praktiska begränsningar 

som att kvinnor kunde vara mindre lämpliga att handha de ansvarstyngda arbetsuppgifter som 

prästämbetet bestod av och hur prästbefattningen skulle förhålla sig till kvinnors olika 

civilstånd. Behörighetskommittén såg inget hinder i frågan om civilstånd men den sakkunnige 

professor Rodhe som ledde utredningen innefattade ett eget yttrande om att prästämbetet enbart 

borde tillåtas ogifta kvinnor. Detta yttrande mötte motstånd av både förespråkare och 

motståndare då det ansågs stå i strid med det lutherska motståndet till celibatet.  

 

Diakonissorna som kan sägas vara det närmaste kyrkligt anknytande ämbete för kvinnor, 

förutsattes vara ogifta och fick lämna sitt arbete om de gifte sig. Rodhes resonemang kan förstås 

med anknytning till dessa kvinnliga diakonissors ämbete, såväl som till den nytillkomna lagen 

som först 1920 bemyndigade gifta kvinnor. Rodhes resonemang kan därmed också förstås som 

en eftersläpning i synen på gifta kvinnor som omyndiga och teologiskt till skapelseordningen 

som alltid förutsatte att den gifta kvinnan skulle vara underordnad sin make. Rodhe lyfte fram 

de komplikationer en gift kvinna kunde få, vilket får antas vara givet barnafödandet och den 

omvårdnad detta krävde. Att kvinnor som präster borde kunna lösa detta genom hembiträden 

eller barnflickor gjordes inte relevant vilket förutsatte att det inte var denna praktiska 

komplikation som Rodhe främst anspelade på, utan i vidare bemärkelse att kvinnan skulle 

underordna sig mannen och därför inte borde inneha prästtjänst där hon var i ledande ställning 

för andra vuxna, såväl män som kvinnor, och i synen på prästen och dess ledande ställning i 

samhället överlag.  

 

Kyrkans bemötande av förändrade genusföreställningar 

Det var från början frågan om kvinnors rätt till statstjänster överlag som framställdes i 1923 års 

utredning och därav lyfte fram kvinnors behörighet till prästämbetet. Motståndet mot att gifta 

kvinnor skulle kunna inneha prästämbetet var ett uttryck för den överlag givna föreställningen 

att gifta kvinnor skulle avstå från förvärvsarbete och på så sätt bekräfta synen kring den 

”naturliga ordningen” där det förelåg att gifta kvinnor fullt ut skulle låta sig försörjas av 

mannen. Men samtidigt kunde detta stereotypiska genuskontrakt möta ett perspektiv av den 

luthersk-evangeliska synen på det allmänna prästadömet, där vissa former möjliggjorde för 
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kvinnor att verka inom kyrkan. Detta möjliggjordes genom de former där kvinnans moderliga 

egenskaper kunde tas tillvara. Av de tre kvinnotyperna, konfirmanden, kyrkgumman och 

modern så kunde de ses verka i den mån de underordnade sig och intog de positioneringar som 

kyrkan tillät dem. Med en förändrad syn på kvinnors arbete överlag så började också kyrkan att 

öppna dörrar för utökade ämbetsbefattningar.  

 

1930-talets reformer kring kvinnliga anställningar tydliggjorde en alltmer likställd syn på att 

verka i statstjänst vilket gjorde så att även kyrkans kvinnoprästmotståndare behövde hitta andra 

relevanta argument som motiverades teologiskt istället för praktiskt. Att ändå vilja verka för ett 

erkännande av ökad kvinnlig tjänstgöring i kyrkan ledde fram mot att forma ett för kvinnan 

särskilt ämbete, där det som ansågs vara hennes moderliga specifika kompetens tillvaratogs. 

Den moderliga kompetensen hade utvecklats från kvinnans kallelse av att i hemmet ansvara för 

barnens kristna fostran till att verka inom skolväsendet och sen inom kyrkan som 

resesekreterare med ansvar för ungdomsverksamhet och i själavård genom diakonissornas 

tjänst. 

 

De kvinnor som i samtiden var drivande i frågan om behörigheten för kvinnors behörighet till 

prästämbetet, exempelvis Lydia Wahlström och Ester Lutteman upplevde en attitydförändring 

i 1930-talets Sverige, där 1938 års kyrkomöte kom att framhålla det principiella motståndet och 

alltmer hänvisa beläggen för Nya Testamentets åtskillnad mellan män och kvinnor tillbaka till 

skapelseberättelsen. Lutteman menade att detta motstånd grundade sig i en exegetisk bok av 

Olof Linton som var verksam i Sverige under 1930-talet. Han fick en efterträdare genom Anton 

Friedrichsen som deltog i 1938 års kyrkomöte. Senare hämtade även Bo Giertz stöd från 

bibeltolkningar där han framhöll Gud som Kristi huvud, Kristus som mannens huvud och 

mannen som kvinnans huvud, men samtidigt menade att det inte fanns någon rangordning 

mellan könen.72 

 

En annan förklaring till 1930-talets heta debatt i kvinnoprästfrågan var att kvinnoorganisationer 

och tidens framstående kvinnor blev alltmer förespråkande för ett öppnande av prästämbetet 

för kvinnor. Argumenten tog sin utgångspunkt av att det nya demokratiska samhället ställde 

nya krav på kyrkan när kvinnors ställning i samhället förändrades. I en skrivelse till Kungl. 

Maj:t om begäran av utredning kring kvinnors behörighet till prästämbetet blev detta starkt 

ifrågasatt. Det som främst ifrågasattes var kvinnornas förankring som aktivt kyrkokristna. Man 

misstänkte att skrivelsen var en allmän önskan om likaberättigande på profan grund med 

 
72 Irlinger 2005 s. 110 
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motivet av att upprätta jämställdhet i samhället till varje pris utan hänsyn till teologisk 

reflektion.73 Man menade också att behörigheten till prästämbetet för kvinnor från det 

kvinnopolitiska engagemanget var en del av en religiös sekularisering som skulle kunna 

medföra en moralisk sekularisering.74  

 

Det går också att se en gräns mellan en äldre och yngre form av bibelforskning som tog sin start 

vid tidigt 1930-tal. Den yngre formen kom alltmer att betona urkristendomens förordningar som 

en norm för ett samtida kyrkoliv. Detta fick till följd att prästen som manlig framstod som en 

osynlig norm.75  

De förändrade samhällsstrukturerna kring kvinnors förvärvsarbete, medförde en 

attitydförändring som alltmer bidrog till att belägga argumenten av kvinnoprästmotståndet på 

exegetiska grunder och forma en kyrkosyn i metaforen av en kropp med dess olika funktioner 

som ideal. Kvinnorörelsernas alltmer proklamerande av ökad jämlikhet behövde också bemötas 

utifrån exegetiska tolkningar för att vinna legitimitet och hindra den religiösa sekularisering 

som man ansåg framkomma från det kvinnopolitiska engagemanget. 

 

Det egna rummet 

De särskiljande arbetsformerna för kvinnor kunde utgöras av egna och extra rum, där de extra 

rummen inlemmade kvinnor på arbetsmarknaden som tillägg och de egna rummen gav kvinnan 

ett specifikt ämbete som sen kunde bli en imitation av mannens, när dessa arbetsformer 

professionaliserades.76  

 

 1938 års kyrkomötes förslag om att inrätta ett nytt kyrkligt ämbete specifikt riktat till kvinnor 

blev en tydlig form av detta egna rum som specifikt skulle rikta sig till kvinnor och redan från 

början professionaliserades till att bli en imitation av det ordinarie manliga prästämbetet. Detta 

framkom genom den likvärdiga utbildningen och arbetsuppgifterna där man endast ansåg vissa 

uppgifter frånskiljas kvinnorna, exempelvis sakramentsförvaltningen. Denna tydliga 

särskiljning till det egna rummet blev genom ett sådant särskilt kvinnligt ämbete en imitation 

av den manlige prästens tjänsteutövning. Det går också att urskilja att detta särskilda ämbete 

öppnade ett extra rum för kvinnor genom att man presenterade det som en utvidgning av 

kvinnans möjligheter att verka inom kyrkan. 

 

 
73  Irlinger 2005 s. 111-112    
74 Södling 2010 s. 243    
75 Andersson 2019 s. 17 
76 Hirdman 2003 s. 115 
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I takt med att samhället öppnades för kvinnor som medborgare med rösträtt och gifta kvinnors 

eget bemyndigande så skapades på arbetsmarknaden massor av segregerade arbetsmöjligheter 

där både extra och egna rum införlivades.77 Frågan i 1938 års kyrkomöte att öppna ett specifikt 

kvinnligt ämbete bemöttes dock av misstänksamhet från båda positioneringarna av 

argumenteringen. Tjänsten möttes av misstro från både de som såg den bereda vägen för 

kvinnor till att bli präster, såväl som av dem som kritiserade den för att vara ett surrogat till 

prästämbetet.78  

 

Arbetsmarknadens öppnande för segregerade tjänsteformer av egna och extra rum i stort, var 

ett sätt att bemöta de nya förhållningarna kring kvinnors rättigheter till statstjänster, där dessa 

rättigheter också kom att befästas för kvinnor oavsett civilstånd.  Det blev därmed av vikt att 

också kyrkan introducerade utvecklingar av kvinnliga tjänsteformer och där detta särskilda 

kvinnliga ämbete kunde legitimeras av de segregerade arbetsformerna på arbetsmarknaden 

överlag.   

 

Särskiljningen till egna och extra rum var en del av det stereotypiska genuskontraktet där man 

genom dessa fortfarande kunde utöva ett särskiljande mellan könen som bekräftade den 

naturliga ordningen av könens olikheter och kunde användas som gräns för vilka uppgifter som 

skulle tillkännages kvinnor. Det kunde också vidare legitimera att kvinnan främst borde verka 

inom de kulturellt nedärvda områdena som främst konkretiserades till hemmet och utanför detta 

område så skulle kvinnor inordnas under specifika kategorier av extra och egna rum.   

 

1923 års utrednings begränsningar kring behörigheten för kvinnligt prästämbete med 

motiveringen att det kunde väcka anstöt bland kyrkfolket och störa den religiösa känslan 

behövde framgent befästas av andra argument än ett känslomässigt motstånd.  

 

Kyrkans höga syn på moderskapet var en annan tanke bakom det egna rummet eftersom detta 

moderskap ansågs medfött och specifikt kvinnligt vilket gjorde att man gärna ville ta vara på 

kvinnors kallelse som resurs inom kyrkans tjänstgöring så länge som man kunde motivera att 

detta tillgodogjordes genom kvinnors specifika moderliga egenskaper av att vara särskilt 

lämpade inom barn och ungdomsverksamhet samt själavården. 

 

 

 

 
77 Hirdman 2003 s. 132-133  
78 Andersson 2019 s. 137 
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En otydlig kyrkosyn  

Bland motargumenten kring att öppna prästämbetet för kvinnor var det främst 

sakramentsförvaltningen som man menade behövde särskiljas från kvinnorna. Kvinnor skulle 

inte få ta plats vid altaret och utföra de heliga handlingarna eftersom detta traditionellt 

förbehållits männen och man menade därav skulle trons karaktär kunna avmystifieras och leda 

till större sekularisering. Förespråkarna för behörigheten av kvinnligt prästämbete menade att 

motståndet till kvinnors hanterande av sakramentsförvaltningen hade sin grund i katolska 

föreställningar om att kvinnor inte fick träda innanför altarringen och bottnade i 

gammaltestamentliga föreställningar om kvinnlig orenhet.79  

 

Detta visade på att sakramentsförvaltandet inom Svenska kyrkan bar en traditionell karaktär 

som gick att spåra tillbaka till katolicismen. Även det uppkomna särskiljandet mellan 

sakramentsförvaltande och förkunnelse, liksom debatten om kvinnors civilstånd som 

argumenterades livligt, tydde på sådana skavande förhållningar inom kyrkosynen.  

 

Kyrkans dogmatiska syn i frågan mötte en förändrad samhällsdebatt 

I 1950 års utredning återkom kärnan i argumenteringen om att frågan skulle utredas utifrån den 

praktiska tillämpningen av kvinnors behörighet till prästämbetet. Här påvisades åter behovet av 

ökad kvinnlig tjänstgöring inom kyrkan. I likhet med 1923 års utredning framställdes att några 

principiella teologiska hinder för kvinnors behörighet till prästämbetet inte fanns. Denna gång 

var det inte kvinnors rätt till statstjänster som motiverade uppkomsten av utredningen, men en 

förändrad lagstiftning kring likvärdighet mellan könen inom statstjänster.  

 

Utredningen följde en liknande disposition som 1923 med framställande av exegetiska, 

traditionella och här även historiskt lutherska förhållningsätt samt övriga europeiska kyrkors 

förhållningsätt.  Grunden till argumentationen tog ur ett särskiljande perspektiv i 1950 års 

utredning mest utgångspunkt i till vilken nytta som det kunde bringas kyrkan och samhället 

genom att öppna behörigheten till prästämbetet för kvinnor, där utredningen 1923 ställde frågan 

i relation till att andra statstjänster öppnades för kvinnor.  

 

Liknande förhållningsätt, som de egna och extra rummen legitimerat framkom fortfarande 

genom att det särskilda ämbetet för kvinnor debatterades. Kvinnan välkomnades till 

tjänstgöring i kyrkan utifrån sina specifikt kvinnliga förmågor men den ideala platsen var 

verkandet i hemmet utifrån moderskapstanken.  

 
79 Södling 2010 s. 244-245  
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En annan stor samhällsdebatt kom också att påverka hur argumentationen i 1950 års utredning 

framlades. Detta var den filosofiska debatten kring tro och vetande som framlagts 1949, av 

professorn Ingmar Hedenius och där han hävdade att rationell argumentation inte kunde utgå 

från något trosfenomen. Därav menade han också att trosfenomen kunde beläggas som direkt 

irrationella och farliga. För Hedenius var det en självklarhet att moderniteten alltid tog 

utgångspunkt i tilltron till människans förnuft och rättigheten att göra egna val. Detta kom att 

spegla en konflikt mellan den definitiva tilltron till förnuftet och utgångspunkten i de 

traditionella och bibliska perspektiven. För kvinnoprästdebatten kom detta att märkas på ett 

ökat fokus på praktisk lämplighet och mindre teologisk reflektion då det fanns en konflikt 

mellan synen på traditionella och exegetiska kunskapskällor och modernitetens framväxande 

förnuftsyn.80 

 

Folkhemstanken som växt fram sen 1930-talet började nu ta form och bildade förutsättningarna 

för att alla skulle få tillgång till medelklassens livsstil. Vetenskapen utgjorde en viktig bit i detta 

samhällsbygge, men där detta synsätt också formade mönster av utanförskap för de som inte 

levde upp till samhällets normer. De patriarkala dragen i detta var samhällsidealiseringen av 

den lilla familjen med ett fåtal barn. Detta kom till uttryck i den paradoxala debatten om hur 

jämlikhet skulle uppnås när kvinnan började förvärvsarbeta, samtidigt som kvinnans moderskap 

och mannens försörjningsplikt fortsatte idealiseras.81  

 

Det som tydliggjorde att 1950 års utredning grundade sig mindre på teologisk reflektion var att 

de exegetiska och lutherska förhållningssätten låg som bilagor i utredningen som det inte direkt 

argumenterades utifrån, istället föll ett större fokus på hur kyrkan i en tid av minskad kyrkogång 

skulle kunna tillgodogöra sig kvinnor som resurs i kyrkan. Man argumenterade utifrån farhågan 

av att inte möta samhällets och kvinnoorganisationernas krav på likställdhet mellan könen i en 

tid av framväxande sekularisering och gjorde endast tillägget att detta inte fick utgöra 

huvudfokuset för argumentationen. Detta ställdes i förhållande till den ideala synen på kvinnan 

och att hennes kallelse införlivades bäst av moderskapet inom hemmet men att kyrkan var 

beredd att göra anpassningar av kvinnlig tjänstgöring när detta mötte ett behov från 

församlingarna.  

 

 

 

 
80 Gustafsson 2001 s. 86-87 
81 Gustafsson 2001 s. 88-89, 92  
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Delning mellan aktiva kyrkokristna och sekulära politiker 

Sammansättningen av 1950 års utredning utgjordes av en bred mängd av såväl aktiva inom 

Svenska kyrkan såsom sekulära politiker. Av de som förhöll sig negativa till att öppna 

prästämbetet för kvinnor genom den inlämnade reservationen kan man spåra en samsyn av de 

verkande inom kyrkan. Utifrån deras profession kan man konkretisera att tre var knutna till 

kyrkan och en professor vid Uppsala universitet. En var kvinna och verkande som 

församlingsdiakonissa, vilket kan grunda en konflikt knuten till att man ville värna diakonissans 

tjänsteform genom att inte öppna prästämbetet för kvinnor. Detta kan uttydas av 

argumentationen där de framförde hur prästämbetet inte alltid historiskt setts som det främsta 

och att kvinnor behövde ges andra betydande arbetsuppgifter, så sakramentsförvaltningen 

skulle få behålla sin manliga karaktär. Av de två komministrarna så verkade den ena på ett 

folkskoleseminarium för kvinnor, för vilket vi sett var en särskiljande utbildningsform från 

männens och därmed kunde spåra ett tecken på att man ville motverka ett könsneutralt ämbete 

och istället förorda diakonissans eller ett särskilt kvinnligt ämbete.  

 

De som motargumenterade behörigheten för kvinnor till prästämbetet var en minoritet och i 

likhet med Rodhes yttrande 1923 kring kvinnors civilstånd så mötte deras reservation inte något 

närmare gehör hos den övriga majoriteten. Detta exemplifierades bland annat av hur 

argumenteringen kring det särskilda kvinnliga ämbetets öppnande, nedlades med motiveringen 

att man inte avsåg debattera detta ytterligare utan istället ville invänta hur ett öppnande av 

prästämbetet i sin helhet för kvinnor skulle tas emot.  

 

Likaså var argumentet att vilja invänta den ekumeniska utredningen något som av förespråkarna 

konstaterades vara en omöjlighet då det inte ansågs gå att i ämbetsfrågan nå någon enhetlig 

ekumenisk lösning inom en överskådlig framtid.  

 

Att ge kvinnor betydande uppgifter men avskilja dem sakramentsförvaltningen på grund av 

dess frälsningsmystiska manliga karaktär var heller inte en fråga som utredningen gav något 

gehör för vilket visade på särskillnaden mellan 1923 och 1950 års utredning, där den religiösa 

känslan var ett starkt motargument som problematiserades, men som 1950 ersatts av en allt 

större tilltro till människans förnuft. Tilltron till förnuftet lyftes fram och fick därav 

konsekvenser för hur frågan debatterades.  

 

Detta kan också ses genom den reservation som den sekulära politikern Märtha Leijon lämnade. 

Där framställde hon visserligen frågan på exegetiska argument men där dessa kunde vändas till 

förmån för kvinnans möjligheter att få behörighet till prästämbetet, vilket också var den 
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majoritetshållning som uttrycktes. I relation till detta lade hon sen ett starkt fokus på kyrkan 

som folkkyrka och alla medborgares sak att uttala sig i, trots att hon i sin kartläggning av frågan 

inom organisationerna upplevde att prästämbetsfrågan bemöttes av ett ointresse. Detta tydde på 

kyrkans starka betydelse av att vara statlig och som ledande i debatten kring kvinnors 

behörighet till prästämbetet och att kyrkan kunde förändra sin syn på genus i samsyn med en 

utvecklande eller begränsande genusordning i samhällsdebatten överlag.  
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Kapitel 5: Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att visa på de argument som förekom vid de två statliga 

utredningarna 1923 och 1950 och att se på hur dessa argument kan relateras till tidens 

förståelser av genusordning och samhällsstrukturer.  

 Mina frågeställningar var: Vilka argument för och emot att öppna prästämbetet för kvinnor 

förekom när frågan utreddes mellan 1923 och 1950? Hur relaterades dessa argument till 

förståelser av kvinnlighet och manlighet?  

 

Studien har visat att båda utredningarna lade förslaget om att tillåta att ge kvinnan behörighet 

till prästämbetet med restriktionen att varje församling skulle utgöras av minst en manlig präst. 

Detta medförde en särhållning där mindre församlingar av endast en verkande präst, inte 

utgjorde valbara alternativ för prästvigda kvinnor. Restriktionen argumenterades utifrån att 

ingen församlingsbo skulle påtvingas en kvinnlig präst utan ha valmöjlighet att alltid kunna 

välja en man. Församlingens önskan skulle styra i frågan.  

 

Från 1923 till 1950 ändrades förslaget om att församlingar skulle ha rättigheten att avstå från 

att anställa en kvinna med missiv genom att inlämna ett avståndstagande till domkapitlet inom 

en viss tid. Detta motiverades utifrån att det skulle kunna uppstå splittringar inom församlingar 

där sådana enskilda beslut skulle fattas och att det skulle försvåra tillsättningen av missivtjänster 

för de prästvigda kvinnorna.  

En reservation till 1950 års utredning öppnade för förslaget att kvinnor skulle ges behörighet 

till prästämbetet utan restriktioner om en manlig präst som verkande i varje församling. 

 

Resultaten av argumentationen och dess centrala förändringar 

1923 års utredning tog utgångspunkt i de praktiska begränsningarna för kvinnors behörighet till 

prästämbetet. Man diskuterade främst hur en kvinnlig präst skulle tas emot av församlingen och 

den känslomässiga aspekten som man kallade det, och om församlingarnas behov av kvinnlig 

tjänstgöring utifrån de särskilt lämpade moderliga egenskaperna av att verka inom barn och 

ungdomsverksamheten samt själavården. Man koncentrerade sig på praktiska svårigheter av 

ansvarstyngda arbetsuppgifter som opassande och hur prästbefattningen skulle förhålla sig till 

kvinnors olika civilstånd som olika former av begränsningar av praktiska perspektiv.  

 

I 1950 års utredning lyftes ett behov av fler verkande kvinnor inom kyrkan som en del av att 

mobilisera mot den sekularisering och moraliska uppluckring som skett. Frågan som ställdes 

var nu om prästämbetet skulle öppnas i sin helhet för kvinnor eller om ett nytt likvärdigt ämbete 

skulle utformas för att tillgodose detta behov. Detta var ett resultat av att kyrkomötet 1938 
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utarbetat ett förslag på ett nytt kvinnligt ämbete likvärdigt med prästens för att tillgodose behov 

av kvinnlig tjänstgöring inom kyrkan, men av hänsyn till motståndet inte upplåta 

prästbefattningen i sin helhet. Detta tog grund i främst en sakramentssyn ställd i relation till 

Jesu utväljande av sina apostlar som enbart manliga, där en kyrkosyn byggd på kyrkan som 

Kristi kropp alltmer framträdde.  

 

Från 1923 kunde man inte på exegetisk eller traditionell grund avvisa kvinnor från prästämbetet 

då skilda uppfattningar av de enskilda bibelställena inte kunde motiveras som tillräckliga skäl. 

1 Korinterbrevet 11 och 14 ställdes mot varandra och sattes i samband med tolkningar av en 

gammaltestamentlig syn på kvinnligt ledarskap och profetissor samt till Nya Testamentets 

tolkningar av Paulus kvinnliga medarbetarskap och evangeliska tolkningar av hur Jesus visat 

sig för och mött kvinnor. Det starkaste exegetiska bibelställe för avvisning av kvinnors 

offentliga ledarskap hämtades från 1 Tim. 2:12 där kvinnan förbjöds att undervisa, detta blev 

en paradox till det sen lång tid tillbaka lutherska perspektivet på kvinnans kallelse i vardagen 

där barnens kristna undervisning erkänts henne, och kyrkan tillgodogjort sig av kvinnligt 

medarbetarskap med ansvar för ungdomsverksamheten, de så kallade resesekreterarna.  

 

1930-talet kom alltmer poängtera en kollektiv bild av skapelseordningens underordnande av 

kvinnor samt en syn på kyrkan som en bild av Kristi kropp där många funktioner samverkade 

och olika uppgifter motiverades av 1 Korinterbrevet 12.  

 

I 1950 års utredning återkom debatten om att inte kunna avvisa kvinnors behörighet på 

exegetisk och traditionell grund. Skapelseordningen fick ett fokus av att tolkas som antingen 

kollektiv eller privat inom den äktenskapliga ramen. Moderskapet som särskiljande egenskap 

som både använts för att förespråka och motargumentera kvinnors tjänstgörande i 

prästbefattningen tog också en riktning av att kvinnan inte endast behövde verka inom den 

äktenskapliga ramen för att använda denna egenskap, den kunde likväl komma till fullt uttryck 

inom det själavårdande arbetet i församlingsarbete och förstods inte längre helt i relation mellan 

kvinnan och hennes egna barn.  

 

Behovet av att inkludera kvinnor i kyrkan var också starkare i 1950 års utredning på grund av 

den framväxande sekulariseringen, det problematiserades därav att kvinnor innehade 

ekonomiskt osäkra anställningar avseende avlöning på församlingarnas frivilligmedel. 

Reservationen som ville öppna prästämbetet helt utan restriktioner för kvinnor tog grund i såväl 

uppfattningar om exegetiska och traditionella aspekter som samhällets och kyrkan som hela 

folkets och dess behov i sin utläggning. 
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Förhållningarna till samtidens syn på genus och samhälle 

1923 års utredning tog sin grund i lagförslaget om att tillåta statstjänster för kvinnor. Detta var 

en utveckling av den kvinnliga rösträtten 1921 och upphörandet av mannen som den gifta 

kvinnans förmyndare 1920. Under 1930-talet utvecklades frågan från att ha velat begränsa gifta 

kvinnors rätt till statstjänst till att utforma en lagstiftning som förbjöd diskriminering av gifta 

kvinnor på arbetsmarknaden. Hemmafruidealet för den gifta kvinnan var en del av tidens 

genusordning. I debatten kring kvinnors behörighet till prästämbetet kom det särskilda 

kvinnliga ämbetet alltmer i fokus och detta särskiljande kyrkliga ämbete, specifikt utformat för 

kvinnor kom att framställas i parallell med det ordinarie prästämbetet och därav skapa en 

imitation av det manliga prästyrket, där samma utbildning och till stor del arbetsuppgifter skulle 

gälla men där kvinnan inte skulle kunna erhålla vigning eller prästens titel. Detta särskilda 

ämbete skulle erkännas av både förespråkare och motståndare för att inkludera kvinnan i kyrklig 

tjänst. Man kom vid 1938 års kyrkomöte inte till ett slutgiltigt beslut kring detta ämbetes 

utformning vilket skapade ny debatt när lagstiftningen 1945 likställde kvinnor och mäns 

rättigheter vid statstjänst och en ny utredning med fokus på prästämbetet uppfördes.  

 

Samtidigt påbörjades den filosofiska debatten kring tro och vetande som kom i fokus då 

debatten åter aktualiserades, vilket fick betydelse för att tona ner den teologiska reflektionen 

byggd på exegetik, tradition och religiös känsla. Istället togs fokus på samhällets behov och 

kyrkans perspektiv för att värna jämställdhet och likvärdighetslag. Fortfarande hölls 

genusordningen samman av givna normer kring familjebildning och gifta kvinnors verkan i 

hemmet som ideal. Huruvida kvinnan i offentliga sammanhang var underordnad mannen gavs 

alltmer särskiljande uppfattningar och eftersom debatten grundade synen på förnuftets sanning 

så behövde den bygga på empiri snarare än exegetisk och traditionell tolkning och det blev 

därav allt svårare att hävda en kvinnlig underordning som kollektiv i offentliga sammanhang. 
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