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1 
Inledning 

 
1.1. Bakgrund 
 
Ingen fråga har väckt så stor uppmärksamhet i Svenska kyrkan på 1900-talet som frågan om 
kvinnliga präster. Då och då under årens lopp har frågan kommit i fokus och förmedlats till 
allmänheten genom TV, radio och tidningar.  

 
År 1958 fick kvinnan genom kyrkomötets beslut tillträde till prästtjänst på samma villkor som 
en man. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1959. Kvinnans väg till den prästerliga tjänsten har 
varit lång och föregicks av nästan fyrtio års diskussioner på kyrkomöten och i riksdagen. 
Diskussionerna startade år 1919 d.v.s. betydligt senare än diskussionerna i den statliga 
debatten som gällde kvinnans tillträde till statsämbetet. Diskussionerna i den ”världsliga” 
debatten startade på 1860-talet.  
 
I dag, drygt fyrtio år efter 1958 års beslut pågår fortfarande, inom kyrkans kretsar, 
diskussionen om kvinnans rätt och hennes lämplighet till prästtjänst. De som är emot 
kvinnliga präster hävdar bestämt att deras övertygelse inte handlar om att de har en patriarkal 
nedvärderande kvinnosyn där kvinnan är underordnad mannen. Tvärtom är motståndarna till 
kvinnliga präster noga med att upphöja kvinnan. De menar att deras ställningstagande i stället 
bygger på bibliska och teologiska grunder. Människor utanför kyrkan har ofta svårt att förstå 
hur man än idag, på 2000-talet inte kan acceptera en kvinnlig präst och många har på grund av 
denna fråga lämnat Svenska kyrkan. Faktum att många lämnar kyrkan på grund av  
 
kvinnoprästmotståndet styrks genom en undersökning som gjorts av forskningsavdelningen 
på kyrkokansliet i Uppsala vilket Kyrkans tidning nyligen rapporterat om.1 De som sagt upp 
sitt medlemskap säger att de inte vill tillhöra en kyrka där män och kvinnor inte ses som 
jämlika.  
 
De som öppet är emot att kvinnor prästvigs är i dag en minoritet, trots detta är det de som hörs 
mest i media. Det finns också ett mörkertal, det vill säga, de som är emot ordningen med 
kvinnliga präster men ändå godtar kyrkans ordning. Det är knappast möjligt att uppskatta hur 
stort mörkertalet är. En del av dem som öppet är emot den över fyrtio år gamla ordningen 
bildade förra året den så kallade Missionsprovinsen. För en tid sedan pågick en skriftväxling 
mellan Svenska kyrkans ärkebiskop KG Hammar och den Kenyanske lutherske biskopen 
Walter Obare som har förklarat sig villig att viga missionsprovinsens biskopar. Biskop Obare 
anser att kyrkorna i Skandinavien och Tyskland har gjort sig kända över hela världen för att 
ha övergivit ”klassisk kristendom”. Han kallar ordningen med kvinnor som präster för 
”gnostisk nymodighet”. Att inte viga kvinnoprästmotståndare ser han som ett uttryck för 
förtryck och förföljelse av de män som Gud kallat till tjänst.2  
 

                                                 
1 Kyrkans tidning, 43/ 2004, s.2. 
2 Kyrkans tidning 25/2004, s.4. 
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Många av dem som är motståndare till kvinnliga präster menar att kyrkans beslut 1958 endast 
var en eftergift mot staten. I dag har diskussionen bland motståndarna i hög grad ändrat fokus 
från kvinnans rätt att inneha prästtjänst till den utsatta position de manliga prästerna upplever 
att de befinner sig i då de på grund av sin bibeltolkning och tradition inte anser sig kunna 
tjänstgöra tillsammans med kvinnliga präster. Motståndarnas kamp handlar idag mycket om 
att kunna utöva sitt ämbete enligt sin trosövertygelse. 

 
Motståndarna stödde sig från början på den så kallade samvetsklausulen som bifölls av 1958 
års kyrkomöte. Som en vidare utveckling av samvetsklausulen utformade Kyrklig samling 
med Bo Giertz i spetsen de så kallade ”17 punkterna”. Kyrklig samling bildades år 1959, 
samma år som kvinnan fick tillträde till prästtjänsten. Kyrklig samling är en sammanslutning 
av olika grupper i Svenska kyrkan som delar samma uppfattning i kvinnoprästfrågan. De 17 
punkterna skulle enligt motståndarna hjälpa prästerna, andra kyrkoarbetare och 
församlingsmedlemmar att hantera sådana situationer där deras samveten riskerade att 
kränkas. Dessa ”samvetssituationer” var sådana där en prästvigd kvinna var inblandad. 
Kyrklig samlings första punkt lyder: 
 

Präster som är medvetna om att prästvigning av en kvinna strider emot 
Herrens bud, kan självfallet icke assistera vid en sådan vigning och bör 
undvika att närvara där. Detta sista gäller också om lekmän.3 

 
De 17 punkterna har efterhand fått allt mindre betydelse för motståndargruppen då 
samvetsklausulen efter ett förslag på 1982 års kyrkomöte upphävdes. Lagen om lika 
rättigheter mellan man och kvinna gällde nu i lika grad inom kyrkan som i övriga samhället.4  
Som ett resultat av detta måste alla som idag vill prästvigas i Svenska kyrkan skriftligt intyga 
att de kommer att tjänstgöra med alla, oavsett kön. Trots detta så prästvigs fortfarande män 
som inte anser att en kvinna är kallad att bli präst och ibland leder det till samarbetsproblem.   
 
När jag började mina teologiska studier 1999 så hade jag som så många andra utanför de 
teologiska institutionerna och kyrkan en mycket vag aning om att detta motstånd fanns. När 
jag lite senare bestämde mig för att bli präst i Svenska kyrkan så blev kvinnoprästfrågan av 
naturliga skäl högst aktuell även för mig. Genom samtal med andra människor som var 
förankrade i Svenska kyrkan och genom en del artiklar fick jag ta del av motståndarnas 
argument mot kvinnliga präster. Trots detta var det väldigt svårt att förstå hur dessa mestadels 
män men också kvinnor hade kommit fram till ståndpunkten att kvinnor inte är kallade att bli 
präster.  
 
Det var denna nyfikenhet blandad med en hel del frustration som är upphovet till denna 
uppsats. 
 

                                                 
3 Stendahl 1985, s.133. 
4 Ibid. s.18. 
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1.2. Forskningsläget 
 
Det har skrivits en stor mängd böcker och artiklar i dags- och fackpress om kvinnan och 
prästämbetet. Ämnet har under mer än fyra decennier behandlats både av dem som 
förespråkar kvinnliga präster och av dem som är motståndare till kvinnliga präster. En 
undersökning som gjorts från motståndarsidan är Dag Sandahls Kyrklig splittring (Verbum 
förlag, Stockholm 1993). Sandahl har delat in sitt arbete i fyra delar. De två första delarna 
styrs av frågor som utredningen om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst presenterade. 
Den tredje delen är en genomlysning av Margit Sahlins ställningstaganden angående frågan 
om kvinnliga präster från år 1938-1958. Den fjärde delen är ett modellresonemang för att 
belysa frågorna om kyrkosplittring och kyrklig splittring. Sandahls undersökning rör sig 
framförallt från år 1946 fram till år 1987. Förutom dessa delar har Sandahl också gjort en 
omfattande förteckning på litteratur och artiklar (125 sidor) som rör frågan om kvinnliga 
präster från år 1905 till 1990.  
 
Ett exempel från dem som förespråkar kvinnliga präster är Brita Stendahls arbete 
Traditionens makt med underrubriken Kvinnan och prästämbetet i Svenska kyrkan (Petra 
bokförlag, Stockholm 1985). Hennes studie beskriver hur Svenska kyrkan tagit emot kvinnor 
inom prästämbetet. Boken inleds med intervjuer med Bo Giertz, Ingmar Ström, Olov Hartman 
och med Margit Sahlin och Elisabeth Olander. Sahlin och Olander prästvigdes 1960. Den 
tredje kvinnan som ingår i Stendahls studie är Else Orstadius som vigdes år 1967. I sitt andra 
kapitel beskriver hon hur prästrollen har förändrats under de sista århundradena. Kapitel tre 
beskriver de huvudsakliga argument som framförts mot kvinnliga präster, framförallt vid 
1957 och 1958 års kyrkomöten.  I ett sista kapitel har Stendahl visat på de reformer som 
resulterat i ett jämlikare Sverige.  
 
Som ett tillägg till sin undersökning har Stendahl också gjort en beskrivning av de debatter 
och diskussioner som pågått inom den ekumeniska rörelsen med anledning av 
kvinnoprästfrågan. 
 
1.3. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka argument som fördes mot kvinnliga präster 
under 1900-talet med betoning på de argument som kom fram under kyrkomötena år 1957 
och 1958. Jag kommer också att undersöka vilka argument motståndarna använder sig av 
idag. Vidare kommer jag att jämföra argumenten som fördes i debatten på 1920 och 1930-
talet om kvinnans tillträde till det statliga ämbetet med de argument som fördes mot kvinnliga 
präster på 1950-talet. Slutligen vill jag undersöka hur motargumenten har förändrats över tid. 
När det gäller argumenten har jag för avsikt att särskilt undersöka: 
 

 I vilken utsträckning återfinns argumenten mot kvinnors tillträde till 
statliga ämbeten i kvinnoprästdebatten? 
 
 Vilka manlighetsstrategier har de som är motståndare till kvinnliga 

präster? 
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1.4. Metod 
 
1.4.1. Källor 
 
För att studera debatten som fördes 1957 och 1958 angående kvinnans tillträde till 
prästämbetet har jag använt mig av kyrkomötesprotokoll.  
 
Dessa använder jag också för att undersöka den diskussion som fördes före 1957. För att 
belysa dagens argument har jag använt mig av Göteborgs Stiftstidning som är motståndarnas 
organ. Att detta organ haft en uppfattning om att kvinnan ska vara underordnad mannen 
framgår i en artikel från år 2002. Artikeln innehåller en analys av den ”västsvenska 
kristendomstypen” och den kvinnosyn som framkommit under åren 1930-1948 i tidningen. 
Alexander Gustavsson skriver att kvinnans roll var underdånighet under Herren och sina män. 
Hon skulle verka i saktmod och stillhet. Kvinnan skulle dessutom vara lågmäld i 
församlingen. Detta grundades på utsagor i Bibeln.  
 
Det var inte tänkbart att en kvinna skulle predika. Författaren skriver vidare att schartauanerna 
hade svårighet att acceptera den kvinnliga rösträtten.5  Som en andra källa för att belysa 
nutidens argument har jag använt argument från svensk Pastoraltidskrift som är ett teologiskt 
diskussionsforum där motståndet mot kvinnliga präster ges stort utrymme. Jag har studerat 
sex årgångar av dessa tidskrifter under perioden 1998-2003. 
 
1.4.2. Strukturering av argumenten 
 
Jag har i min framställning kategoriserat olika argument mot kvinnliga präster under olika 
rubriker. Detta har jag gjort för att underlätta läsningen. Problemet är att de flesta av 
argumenten i praktiken går in i varandra. Man kan egentligen inte redovisa skapelseordningen 
som argument utan att tala om Bibeln som argument då skapelseargumenten utgår ifrån 
Bibeln. Det går heller inte att beskriva Guds ord utan att nämna Bibeln.  
 
1.4.3.  Analysinstrument 
 
När jag analyserar motargumenten i kvinnoprästdebatten använder jag den begreppsapparat 
som Renée Frangeur, genushistoriker vid Linköpings Universitet, använder i sin avhandling 
Yrkeskvinna eller makens tjänarinna?(Arkiv förlag, Lund 1998). Hon beskriver i sin avhand-
ling tre olika manligheter som existerar i ett samhälle. Dessa manligheter är den hegemoniska 
manligheten/försörjarmanligheten, medelvägsmanligheten och likställdhetsmanligheten.6 Jag 
kommer att jämföra de argument som fördes i den ”världsliga” debatten mot att den gifta 
kvinnan fick tillträde till statsämbetet med de argument som fördes i den kyrkliga debatten 
mot att kvinnan fick tillträde till prästämbetet. Jag kommer också att undersöka vilka 
manlighetsstrategier som motargumenten i kvinnoprästdebatten grundar sig på.  Eftersom jag 
i mitt arbete undersökt motståndarnas argument kommer så kommer jag speciellt att fokusera 
på de två förstnämnda manligheterna, den hegemoniska manligheten/försörjarmanligheten 
och medelvägsmanligheten. I likställdhetsmanligheten ingår de som är förespråkare för såväl 
manliga som kvinnliga präster men det är inte deras argument som jag har för avsikt att 
undersöka. 

                                                 
5 Göteborgs Stiftstidnings julhälsningar 2002, s. 104. 
6 Renée Frangeur utgår från Robert Connells teori om manligheter – min anm. 
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2. 
Renée Frangeurs beskrivning  

av manlighetsstrategier 
 
Renée Frangeur utgår i sin avhandling Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? från Yvonne 
Hirdmans begrepp genusordning eller genussystem. Med genussystem menas en samhällelig 
uppdelning och en förståelse av manligt och kvinnligt som utmärks av två principer. Den 
första principen är att formandet av det manliga sker i särskiljande gentemot det kvinnliga. Att 
vara man grundar sig framför allt i att inte vara kvinna. Den andra principen utgår ifrån att det 
manliga är det normerande. Den genusordning som dominerade i Sverige under 
mellankrigstiden förutsatte på ett generellt plan en manlig yrkesarbetande försörjare och en 
kvinnlig försörjd hemarbetande husmoder. Denna genusordning innehöll även en maktrelation 
och det manliga som norm på de flesta plan i samhället, trots de rättigheter som kvinnor 
vunnit i början av 1920-talet. Detta innebar att kvinnors rum, fysiskt och psykiskt, 
begränsades eller kunde begränsas av män. Under mellankrigstiden rubbades genusordningen 
något och dessa förändringar i genusmönstret beror enligt Frangeur på inre motsättningar i 
genusordningen som kvinnors kollektiva agerande och på yttre faktorer som exempelvis 
arbetslöshet. I de första försöken att analysera kvinnorörelsernas ideologier utgick man utifrån 
begreppen likhet/samart eller olikhet/särart. I likhet eller samartsbegreppet läggs 
tyngdpunkten på likheten mellan män och kvinnor på de biologiska olikheternas bekostnad. 
Båda könen ses som lika mänskliga och bör ha i stort sett samma samhälleliga rättigheter och 
skyldigheter. I olikhet eller särartstänkandet framhålls istället skillnaderna mellan könen. Män 
och kvinnor är inte bara biologiskt olika utan också deras egenskaper, hela deras väsen, 
uppfattas som i grunden olika. Ellen Key (1849-1926) var en av de främsta förespråkarna för 
detta synsätt. Hon menade att kvinnan har en annan typ av begåvning som kan betraktas som 
mer emotionell än mannens. Karaktären var enligt hennes åsikt av annan typ än mannens. Att 
kvinnor drivs av sin moderlighet och därför är kallade till samhällsmödrar var en annan 
ståndpunkt. Frangeur drar slutsatsen att de tydliga skillnaderna i de olika ideologierna är de 
mellan biologismer, de som har uppfattningen att de biologiska skillnaderna mellan män och 
kvinnor är viktigast, att vi är födda olika och att det enda vi kan göra är att komplettera 
varandra. Den andra uppfattningen är den konstruktionistiska. Denna uppfattning tolkar 
skillnaderna i huvudsak som beroende på tradition och uppfostran. Dessa faktorer är inte 
statiska utan kan ändras.7  
 
I ett samhälle existerar det olika ”manligheter” för att försvara/kritisera genusordningen. 
Manlighetsstrategier är i hennes språk det politiska uttrycket för att uttrycka, stödja eller 
försvara en viss manlighet.8 Hon har i sitt arbete funnit tre olika typer av politiska och delvis 
kulturella manligheter under mellankrigstiden.  
 

                                                 
7 Frangeur 1998, s. 21. 
8 Ibid. s. 24. 
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Försörjarmanligheten eller den hegemoniska manligheten 
 
Denna manlighet reagerade mot att familjeförsörjarens roll hade omdefinierats. Denna 
manlighet reagerade också mot behörighetslagens principiella skrivning om de gifta 
kvinnornas rättigheter till statliga tjänster. Inom denna grupp gick man till angrepp mot den 
moderna kvinnan och kvinnosaken. De som ingick i denna typ av manlighet såg sig som 
norm.9Det centrala för denna manlighet är att den har en koppling till makt och dominans 
samt att den gör motstånd mot förändring. En hegemonisk manlighet är i en viss tid ett svar på 
frågorna om patriarkatets legitimitet och ska garantera mäns dominans och kvinnors 
underordning. 
 
Medelvägsmanlighet eller kompromissmanlighet. 
 
Företrädarna för denna typ av manlighet intog en mittlinje i debatten om de gifta kvinnorna 
och förvärvsarbetet. De ville både acceptera och förespråka principerna om jämlikhet och 
demokrati i de nya lagarna men samtidigt betona att hustruns naturliga arbete fanns i hemmet, 
åtminstone i goda tider.10 Denna manlighet tjänade bäst på status quo, dvs. förhållandevis 
demokratiska lagar för kvinnans medborgerliga rättigheter, men som samtidigt stöder en 
genusordning i arbetet, som garanterade åtskillnad. Mannen skulle sköta försörjningen och 
kvinnan hemmet och barnen men om ekonomin var dålig eller om kvinnan tvingades ut i 
förvärvsarbetet visade hon ansvar och sågs därför inte som ett hot mot männens privilegier.11   
 
Likställighetsmanlighet 
 
De som tillhörde denna grupp under mellankrigstiden var få. Den viktiga skillnaden mellan 
denna kategori och medelvägsmanligheten var att denna inte idealiserade de separata sfärerna 
utan tvärtom förespråkade likställighet för en man och hustru både i hemmet och på 
arbetsmarknaden. 
 
2.1. Renée Frangeurs beskrivning och analys av debatten om  
kvinnan och det statliga ämbetet  
 
1900-talets första del var en tid av stora reformer. Åren 1862-1863 diskuterades kvinnan och 
den statliga tjänsten första gången i riksdagen. Det gjordes en tydlig skillnad mellan den gifta 
och den ogifta kvinnans behov.12 Den gifta kvinnan ansågs ha sin försörjning i äktenskapet 
medan den ogifta måste kunna försörja sig då hon var utestängd från kvinnans ”naturliga” 
verksamhet som maka och mor13  
 
År 1921 infördes den allmänna rösträtten efter en långvarig kamp från kvinnornas sida. Under 
samma år trädde den nya giftemålsbalken i kraft. Den gav kvinnan full myndighet över sitt 
arbete och medförde också skyldighet att hjälpa till med familjens försörjning. 
Behörighetslagen från år 1925 gav gifta och ogifta kvinnor i princip samma rättigheter som 
män på den statliga arbetsmarknaden. 
 
                                                 
9 Frangeur 1998, s. 345. 
10 Ibid. s. 346. 
11 Ibid. s. 347. 
12 Ibid. s.48. 
13 Ibid. s.51. 
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I riksdagens debatter år 1925 talade man om att likställighet mellan kvinnor och män skulle 
råda i de statliga ämbetena. Några yrkesgrupper var dock undantagna likställigheten. Dessa 
grupper var präster, militärtjänster, vakttjänster och gymnastiklärare vid högre läroverk. Trots 
detta varnades det för att det inte skulle vara bra för hemmen om hustrur i allt för stor 
utsträckning arbetade utanför hemmen. Vidare poängterades det att statstjänsterna sedan 
gammalt var de ogifta kvinnornas möjlighet till försörjning.14 I debatterna fanns de som ville 
förbjuda eller begränsa gifta kvinnors tillträde till de statliga ämbetena. Dessa debattörer var 
få men de var synnerligen aktiva då de talade längst i debatterna.15 Det starkaste motståndet 
fanns bland bondeförbundare och socialdemokrater och från de traditionella och religiöst 
färgade länens riksdagsmän.16  
 
Renée Frangeur anser att förespråkarna för förbud eller begränsningar förde en i huvudsak 
ideologisk, ateoretisk argumentation men att utgångspunkten ändå var en beskrivning av 
verkligheten med stort inslag av värdeladdade ord såsom de upplevde verkligheten.17 Ett 
argument var att gifta män undanträngdes från de statliga tjänsterna, då kvinnan inte lämnade 
arbetet efter ingånget äktenskap. Kvinnornas minskade barnafödande var ett annat argument. 
Ett tredje argument var att gifta kvinnors arbete förde med sig dubbla inkomster till sina 
familjer medan andra inte fick användning för de kunskaper de tillskaffat sig efter dyrbara 
studier. Under denna tid var det ungefär arton procent av kvinnorna som hade en statlig 
tjänst.18 Ett förslag var att man skulle permittera gifta kvinnor och i stället inrätta 
reservtjänster åt dem.  
 
Frangeur menar att det som retade mest var att gifta kvinnor skulle ha samma rättigheter som 
män och ogifta kvinnor.19 Motståndarna argumenterade inte bara mot de gifta kvinnorna i 
statlig tjänst utan upprördheten riktade sig lika mycket mot de kommunalt anställda 
folkskollärarinnorna eller mot den privata marknaden över huvud taget, vilka inte riksdagen 
kunde göra något åt.20 Riksdagsdebatten om de gifta kvinnorna fick under denna tid stort 
utrymme i media och sågs inte sällan som en nyhet på tidningars första sida. Argumenten i 
tidningarna var av samma slag som i riksdagen förutom att det också förekom angrepp på den 
moderna kvinnan. Tidningarna skrev att det blivit modernt för en moder att inte ägna sig åt 
barnen. Det fanns artiklar som varnade arbetarklassen för en egoistisk livssyn. Kvinnan 
beskrevs som en lägre stående organism, som intellektuellt underlägsen, som ytligare och med 
mindre seriöst känsloliv än mannen. Kvinnornas shinglade nackar och nakna ben sågs som 
bevis för hennes andliga urartning. Kvinnans problem med att tjäna två herrar samtidigt var 
ett annat ämne som diskuterades. Denna argumentation byggde på en omtolkning av Bibelns 
ord från Matteusevangeliet som säger att ingen kan tjäna både Gud och mammon.21  
 

                                                 
14 Frangeur 1998, s.73. 
15 Ibid. s.74. 
16 Ibid. s.80. 
17 Ibid. s.81. 
18 Ibid. s.82. 
19 Ibid. s.84. 
20 Ibid. s.89. 
21 Ibid. s.104. 
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2.2. Frangeurs tolkning i termer av manlighetsstrategierna 
 
Renée Frangeur menar att framförallt en manlighetsstrategi dominerade i riksdagsdebatten 
1925-1927, den hon kallar för familjeförsörjarstrategin. 
 

Det jag uppfattar som den verkliga hjärtpunkten i deras argumentation 
var dock försvaret av den manlige familjeförsörjarens rättigheter och 
den gifta kvinnans naturliga plikter mot kvinnosakens agitation för 
likställdhet22   

 
Familjeförsörjarstrategin går ut på att betona skillnaden mellan den gifte mannens uppgifter 
som är förvärvsarbetet och försörjningen av familjen och av den gifta kvinnans som är 
hemarbetet och ickeförsörjningen. Gruppen som använde sig av denna strategi upprepade 
gång på gång den manlige försörjarens större rättigheter till arbetet och gjorde aggressiva 
utfall mot de fåtal gifta kvinnorna i tjänstesektorn. Mannen hade alltså både rätten och plikten 
att försörja sin familj enligt denna strategi. Dessutom hade han rätt att tolka och bestämma 
över hustruns plats.23 Frangeur anser att denna familjeförsörjarstrategi var en manlig 
maktstrategi som syftade till att ta kontroll över de sociala rummen, över arbetet och hemmet, 
och över kvinnan som sågs som följeslagerska åt mannen och inte som en självständig 
individ.24 
 
Åren 1933-1934 var det åter igen dags att diskutera de gifta kvinnorna och det statliga 
arbetet.25 Trettiotalsdebatten handlade inte som tidigare om den höga arbetslösheten generellt 
utan om ungdomsarbetslösheten. Nu var det med hänsyn till ungdomarna som 
dubbeltjänstsystemet skulle avvecklas och de gifta kvinnorna ställdes därmed mot 
ungdomarna. Med dubbeltjänstsystem menas att både mannen och kvinnan i samma familj har 
en statlig tjänst.26  
 
De gifta förvärvsarbetande lärarinnorna ställdes också mot de ogifta.27 I riksdagen talades det 
om att äktenskapet borde gynnas, eftersom kvinnorna längtade efter hemmet och trånade efter 
sin kallelse. De menade att kvinnans anställning missgynnade äktenskapet och därmed hennes 
trygghet.28 År 1933 skrevs det i Männens tidning att alla hade samma rätt att leva men inte att 
arbeta. Det skrevs vidare att kvinnor inte helt skulle uteslutas från förvärvsarbete men de 
skulle inte göra intrång på männens område. Man menade att kvinnor som förvärvsarbetade 
på grund av att de ville känna sig oberoende var osolidariska mot samhället och sina 
medmänniskor.29  I samma tidning skrevs det att kvinnans biologi predestinerade henne att 
föda barn och att samhället var organiserat utifrån könens olika uppgifter. De menade att 
kvinnan var underlägsen mannen fysiskt och psykiskt och att hennes natur var att böja sig 
under mannen. Hon skulle vara ett stöd för sin man i hemmet.  
 

                                                 
22 Frangeur 1998, s.89. 
23 Ibid. s.102. 
24 Ibid, s.103. 
25 Ibid. s.149. 
26 Ibid. s.157. 
27 Ibid. s.159. 
28 Ibid. s.160. 
29 Ibid. s.197. 
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Till denna argumentation knöts det bekanta bibelordet om Gud och mammon från 
Matteusevangeliet.  
 

Ingen gift kvinna kan tjäna två herrar, hemmet och skolan, utan att 
endera bli måste bli lidande…30 

 
Riksdagsdebatten år 1939 var den sista striden i den gifta kvinnans rätt till det statliga 
ämbetet. I denna rätt var dock inte prästämbetet inräknat.31 Lagen garanterade gifta och 
trolovade kvinnor rätten till yrkesarbetet på samma villkor som män och ogifta kvinnor redan 
hade. Under denna sista riksdagsdebatt hade det enligt Renée Frangeur skett en förändring 
från åren 1933-34. Det hade skett en förskjutning från försörjarmanlighetens hegemoni till en 
mera svårdefinierad medelvägsmanlighet då den gemensamma hållningen var att de gifta 
kvinnorna var viktiga i produktionen. Dessutom ansågs det nu vara vanligt i urbana miljöer.32  
 
2.3. Sammanfattning av argumenteringarna som framkom under 1920- och 
30-talet i riksdag och tidningarna  
 
Enligt min uppfattning kan de olika argumenten som framkommer i Renée Frangeurs 
avhandling (punkt 2.2.) delas in under följande punkter: 

 
 Männen och ungdomarna trängs undan på arbetsmarknaden på kvinnornas bekostnad.  

 
 Många män med dyrbar utbildning riskerar att inte få användning av den.  

 
 Risk för ekonomisk orättvisa mellan familjer då vissa familjer har två försörjare. 

 
 Risk för en negativ inverkan på barnafödandet. 

 
 Ett arbete utanför hemmet är ingen rättighet för en kvinna. 

 
 Kvinnans biologi predestinerar henne till speciella uppgifter i samhället. 

 
 Kvinnans natur är att böja sig under mannen. 

 
 Kvinnans kallelse och trygghet är hemmet. 

 
 Äktenskapet är en anställning för kvinnor. 

 
 

                                                 
30 Frangeur 1998, s.198. 
31 Ibid. s.329. 
32 Ibid. s.341. 
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3. 
Frågan om kvinnors rätt att inneha 
prästämbetet före kyrkomötet 1957 

 
 

3.1. Handläggningen 1919-1950 och sakkunnigbetänkandet 1950 
 
Frågan om kvinnans behörighet till prästtjänst i Svenska kyrkan togs upp år 1919 från både 
kyrkligt och statligt håll, vilket resulterade i att biskopsmötet tillsatte en utredning i frågan.33 
 
År 1925 fick gifta och ogifta kvinnor i princip samma rättigheter som män på den statliga 
arbetsmarknaden men som jag tidigare påpekat så blev prästtjänsten undantagen lagen.34 En 
kommitté av sakkunniga föreslog att den kvinnliga prästtjänsten skulle begränsas till de 
församlingar där det fanns minst en manlig präst. De sakkunniga menade att det fanns ett 
misstroende i församlingarna mot kvinnliga präster. Misstroendet byggde på att man inte 
trodde att kvinnan skulle klara av de liturgiska delarna i tjänsten och därför var det bra att det 
fanns en manlig präst som kunde ta över när uppgifterna blev alltför betungande för kvinnan. 
Dessutom föreslogs det att en kvinnlig präst bara skulle kunna tillsättas om den aktuella 
församlingens kyrkoråd tillät det.35 Kvinnlig prästtjänstgöring vid försvarsmakt och fängelser 
var undantagna från 1925 års förslag.36 Liksom i den tidigare statliga ämbetsdebatten så fanns 
det också i prästdebatten förslag om att lagstiftningen skulle begränsas till ogifta kvinnor. Om 
kvinnan gifte sig skulle hon bli tvungen att lämna sin tjänst.37 
 
År 1938, femton år efter den första diskussionen kom frågan åter i fokus (samma år som 
prästämbetet öppnades för kvinnor i Norge). Kungl. Maj: t fick detta år en skrivelse från sex 
kvinnoorganisationer. De skrev att frågan om kvinnors tillträde till prästämbetet måste 
utredas. I skrivelsen gjordes en särskild betoning på att kyrkan inte borde fylla sitt behov av 
arbetskraft genom att skapa ett särskilt ämbete utan sakramentsförvaltning. Organisationerna 
skrev att kvinnan borde få tillträde till samtliga prästerliga uppgifter. Även i Riksdagens 
kvinnokommitté behandlades frågan om kvinnans behörighet till prästtjänst. De menade att 
den rådande situationen borde se annorlunda ut än 1925 och att det var hög tid att lösa 
frågan.38 
 
Samma år (1938) väcktes i kyrkomötet en motion av dåvarande biskopen Manfred Björkqvist 
om att inrätta en ny kvinnlig prästtjänst. Utskottet skrev i ett betänkande att inga avgörande 
bibliska eller teologiska skäl kunde anföras mot ett kvinnligt prästämbete. Det avgörande 
skälet var istället meningsmotsättningarna som fanns inom kyrkan. Av samma skäl vore det 

                                                 
33 Bihang, Allmänna kyrkomötets protokoll 1957, 1 samlingen, nr 6, s. 8. 
34 Ibid. s.3. 
35 Ibid. s.10. 
36 Ibid. s.11. 
37 Ibid. 
38 Ibid. s. 8  
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heller inte lämpligt att bygga ut diakonatet. Efter en långvarig debatt beslöt kyrkomötet att 
Kungl. Maj: t måste verkställa en utredning angående behovet av en kvinnlig prästtjänst.39  
 
Vid 1946 års riksdag väcktes en motion med yrkande om en allsidig utredning av frågan om 
kvinnans behörighet till prästämbetet eller ett annat kyrkligt ämbete för kvinnor.40 Utskottet 
svarade att ett särskilt ämbete för kvinnor skulle stå i strid med behörighetslagstiftningen från 
1945, vilken säger att det ska vara likställighet mellan man och kvinna. Utredningen kom 
därför att omfatta frågan om kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster 
generellt.41 Dåvarande statsrådet Quensel anförde bl.a. att motståndet mot kvinnliga präster 
verkade grunda sig på tolkning av vissa bibelställen och traditionen och att man i utredningen 
var tvungen att ta hänsyn till dessa aspekter. Å andra sidan menade han att kvinnor ofta har en 
andlig utrustning som gör dem särskilt lämpade för själavårdande uppgifter och kyrkliga 
tjänster i allmänhet. Han menade att kvinnor därför borde vara till nytta för den kyrkliga 
verksamheten. Hans förslag var att kvinnan på ett eller annat sätt, skulle få möjlighet att 
praktiskt visa sin färdighet. Detta skulle enligt honom vara ett sätt att påverka de konservativa 
till att bli mera positiva till kvinnliga präster.42 
 
År 1950 var det de sakkunnigas tur att komma med ett förslag till lag om kvinnas behörighet 
att inneha prästerlig och annan kyrklig tjänst. Förslaget innebar att kvinna skulle äga lika 
behörighet som en man att prästvigas men hennes tjänstgöring skulle begränsas till församling 
med minst två prästtjänster varav en skulle vara manlig. Detta förslag kom efter en 
undersökning där de sakkunniga undersökt vilka behov en kvinnlig tjänst skulle kunna täcka. 
Undersökningen visade på att kvinnor var särskilt önskvärda inom själavården och 
förkunnelsen. Hon skulle kunna vara till hjälp för att nå flera människor.43 Ett annat skäl var 
att täcka behovet av dem som önskade möta någon av samma kön. Förutom de nämnda skälen 
menade de sakkunniga att ett öppnande av ämbetet var en naturlig konsekvens av den 
fastslagna principen om mäns och kvinnors jämställdhet. De påtalade vidare att 
jämställdhetsprincipen inte kunde vara ensamt avgörande men att den ändå var tvungen att 
tillmätas en viss vikt. Dock var det inte alldeles självklart för de sakkunniga att män och 
kvinnor skulle utföra alldeles samma uppgifter inom kyrkan.44 
 
I betänkandet ägnas en ingående diskussion om fördelar och nackdelar med ett särskilt 
kvinnligt ämbete respektive kvinnliga präster. Fördelarna med ett särskilt kvinnligt ämbete 
skulle enligt utredningen vara att: 
 

 Ett sådant ämbete skulle i allmänhet tas emot av dem som avvisar tanken på kvinnliga 
präster.  
 
 Det skulle inte påverka ekumeniken. 

 
 Ett sådant ämbete skulle kunna utformas så det mera passade det kvinnliga kynnet än 

det i maskulina former med betungande expeditionella och förvaltningstekniska plikter. 
 

                                                 
39 Bihang, Allmänna kyrkomötets protokoll 1957, 1 samlingen, nr 6. s. 12. 
40 Ibid. s. 12. 
41 Ibid. s.13. 
42 Ibid. 
43 Ibid. s.14. 
44 Ibid. s.15. 
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 Kvinnorna kunde ges en utbildning som ur vissa synpunkter gör dem bättre på att 
möta tidens krav än vad prästutbildningen kan erbjuda. Framförallt genom en vidare 
psykologisk och social orientering.45 

 
Det som talade emot ett särskilt kvinnligt ämbete var följande: 

 
 Ett särskilt kvinnligt ämbete skulle komma att uppfattas som ett lägre ämbete än 

prästämbetet. 
 
 Det skulle inte innebära en tillfredställande lösning av frågan om likställighet mellan 

man och kvinna inom kyrkans arbete. 
 
 Att kvinnan skulle få tillåtelse att utföra själavård och att förkunna men inte få förvalta 

sakramenten skulle innebära en onaturlig klyvning av arbetsuppgifter. Exempel på 
denna klyvning är att hon skulle få predika men inte utdela nattvard. Hon skulle få 
undervisa konfirmander men inte konfirmera dem.46 

 
Förslaget från 1950 innehöll förutom ett särskilt kvinnligt ämbete också ett förslag om en 
kvinnlig prästtjänst med begränsning till tjänstgöring i församling med minst en manlig präst. 
 
Till detta förslag yttrade sig universiteten i Lund och Uppsala, samt alla domkapitel och ett 
stort antal av föreningskretsar.47 Vid den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet var 
majoriteten för förslaget och vid den teologiska fakulteten i Lund var majoriteten emot. 
Samtliga domkapitel avstyrkte förslaget med undantag av Linköpings domkapitel. Endast hos 
tre av de tretton domkapitlen var beslutet enhälligt. Av de deltagande 77 domkapitels-
ledamöterna avstyrkte 59, varibland samtliga dåvarande biskopar. De 18 inte prästerliga 
ledamöter tillstyrkte förslaget. Av de 119 församlingar och kyrkliga samfälligheter som ytt-
rade sig var det 76 som utan uppskov ville ge kvinnan behörighet till prästämbetet. Alla i 
ärendet hörda politiska och opolitiska kvinnoföreningarna tillstyrkte förslaget med undantag 
av det kyrkliga kvinnorådet.48 Sammanfattningsvis kom de uppskattande omdömena för 
förslaget från församlingarna och kvinnoföreningarna medan domkapitlen mestadels var krit-
iska. Domkapitlet i Uppsala menade att en kvinna har goda förutsättningar att utöva själavård 
och att predika men inte att utföra de liturgiska uppgifterna. De påpekade vidare att den vanl-
ige kyrkobesökaren har svårt att tänka sig en kvinna iklädd prästskrud då prästens ställning 
som husfader i församlingen har en viktig symbolisk betydelse.49 Dock ansåg domkapitlen 
och en del instanser att det fanns ett behov av ökade kvinnliga insatser i kyrkan. Dessa anslöt i 
regel till den linje som ville inrätta en särskild icke prästerlig kvinnlig tjänst i kyrkan.50 
 

                                                 
45 Bihang, Allmänna kyrkomötets protokoll 1957, 1 samlingen, nr 6. s. 17. 
46 Ibid. s.20. 
47 Ibid. s. 23. 
48 Ibid. s.24. 
49 Ibid. s.33. 
50 Ibid. s.25. 
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3.2. Argument mot kvinnliga präster i diskussionen av  
sakkunnigbetänkandet 1950 
 
Trohet mot Bibel och bekännelse 
 
Flera av remissinstanserna behandlade frågan om prästvigning av kvinnan är ett hinder mot 
kyrkans trohet mot Bibeln eller mot Bibeln och bekännelseskrifterna. Åtskilliga domkapitel 
och enskilda präster menade att det fanns hinder av detta slag. Vanligen hänvisades till en 
gudomlig skapelseordning, särskilda nytestamentliga ställen eller att Jesus valde endast män 
till apostlar.51 Andra domkapitel menade att det inte fanns hinder av detta slag. Denna 
sistnämnda ståndpunkt var också vanlig i församlingarna och kvinnoföreningarna.52 
 
Traditionen 
 
Traditionen var ett annat argument som en del av domkapitlen hänvisade till. De menade att 
det skulle innebära ett brott mot en obruten tradition och att man borde tänka igenom ett 
sådant traditionsbrott noga.53 Majoriteten i Linköpings domkapitel tyckte inte att man kunde 
hänvisa till traditionen då det skett förändringar på andra kyrkliga områden inom kyrkan.54  
 
Ekumeniken 
 
En del domkapitel t.ex. Uppsalas menade att det inte var önskvärt att en enstaka kyrka skapar 
splittring i en kristenhet som just vaknat till medvetenhet om den kristna enhetens betydelse. 
Detta argument höll samtliga prästsammanslutningar med om. Kyrkliga kvinnorådet menade 
tvärtom att Svenska kyrkan inte hade skyldighet att invänta de andra kyrkorna. Tvärtom så 
kanske de andra kyrkorna avvaktade för att se hur Svenska kyrkan kom att lösa problemet.55 
 
3.3. Manlighetsstrategier fram till år 1950 
 
Under den tidiga debatten på 1920-talet fanns det inga tydliga bibliska eller teologiska hinder 
mot att en kvinna skulle få tillträde till prästämbetet. När kvinnliga präster först kom på tal så 
grundade sig snarare motståndet på en känslomässig ovilja. I samhället och framför allt i 
kyrkans domäner rådde vid denna tid en idealisering av mannens och kvinnans olika sfärer. 
Kvinnan hade sin stora roll och funktion inom hemmets väggar och mannen hade sin funktion 
utanför hemmet. Att vara präst var vid denna tid ett statsämbete och tillhörde således mannen.  
Ett argument mot kvinnliga präster under tidigt 1900-tal var att kvinnans svaga fysik riskerade 
att bli ett hinder för henne då hon skulle utföra de liturgiska delarna i prästtjänsten. Mannen 
betraktades som den fysiskt starke medan kvinnan var den fysiskt svaga. Att kvinnan i alla 
tider haft fysiskt tunga sysslor i hemarbetet diskuterades inte. Förmodligen var arbetet på 
gårdarna mycket fysiskt tyngre för en kvinna än de prästerliga liturgiska uppgifterna. Den 
tunga liturgiska bördan som argument kan ses som en första strategi av en hegemonisk 
manlighet för att undvika en förändring av kvinnans och mannens olika funktioner i hemmet 

                                                 
51Bihang, Allmänna kyrkomötets protokoll 1957, 1 samlingen, nr 6. s.26. 
52 Ibid. s.27. 
53 Ibid. s. 27. 
54 Ibid. s. 28. 
55 Ibid. 
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och i kyrkan. Detta argument syftade till att vidmakthålla den manlige prästens överordnade 
position som församlingens andlige huvudförsörjare.  
 
Liksom i den världsliga statliga ämbetsdebatten gavs det vid samma tid ett förslag på att 
prästtjänsten skulle begränsas till de ogifta kvinnorna och om hon gifte sig skulle hon få 
lämna sin prästtjänst. Både denna uppfattning och uppfattningen om kvinnan som fysiskt 
svagare stämmer väl överens med den hegemoniska manlighetsstrategin som Frangeur i sin 
avhandling kallar för familjeförsörjarstrategin. Denna strategi går ut på att betona skillnaden 
mellan den gifte mannens uppgifter som är förvärvsarbetet och försörjningen av familjen och 
av den gifta kvinnans som är hemarbetet.  
 
I slutet av 1930-talet ökade kravet utifrån på en kvinnlig prästtjänst. Det ökade kravet kom 
framförallt från olika kvinnoorganisationer. Inte heller vid denna tid fanns det några tydliga 
teologiska eller bibliska argument mot att en kvinna fick tillträde till prästämbetet. Det 
förefaller snarare som att motståndet också vid denna tid grundade sig på en allmän 
känslomässig motvilja och var en reaktion mot att det hitintills manliga prästämbetet var 
hotat. Motståndet på både 1920 och 1930-talet synes ha sin grund i samma saker som i den 
statliga ämbetsdebatten, nämligen att den rådande hegemoniska manligheten reagerade på att 
de traditionella manliga och kvinnliga rollerna hotades. Inom kyrkans värld grundades 
motståndet mot att den manlige prästen hotades i sin normerande ställning.     
 
Först i slutet på 1940-talet började motståndarna på ett tydligare sätt än innan att definiera sitt 
motstånd. Den strategi som de använde sig av var att påbörja utarbetning av bibliska och 
teologiska argument för att förhindra att kvinnan fick tillträde till ämbetet. Då 
behörighetslagstiftningen trädde i kraft 1945 blev det svårare för motståndarna att använda sig 
av tidigare argument som grundade sig i att kvinnans rätta plats var i hemmet och att hon inte 
var fysiskt stark nog att klara av prästämbetet. Dessa argument hade i stort redan övergivits i 
samhället. Enligt min uppfattning var alltså de bibliska och teologiska argumenten mot 
kvinnliga präster en strategi för att bibehålla ordningen med den manlige prästen som 
församlingens husfader och den kristna trons uttolkare.  
 
Ett försiktigt närmande en medelvägsmanlighet var förslaget som kom från de sakkunniga år 
1950. De menade att en kvinna skulle äga samma rätt som en man att prästvigas men hennes 
tjänst skulle begränsas till de församlingar som redan hade en manlig präst. Många ansåg att 
det i kyrkan fanns ett behov av kvinnlig arbetskraft, framförallt i själavårdande situationer.  
 
Typiskt för medelvägsmanlighetens företrädare är att de både vill acceptera och förespråka 
principerna om jämlikhet och demokrati men samtidigt betona att kvinnans plats var i 
hemmet. Förslaget med en begränsad prästtjänst skulle ha inneburit en viss jämlikhet mellan 
det mannliga och kvinnliga prästämbetet. Den kvinnliga prästen skulle framförallt ägna sig åt 
själavård, det som kvinnor gjort i alla tider utan att vara präst. På detta sätt skulle den manlige 
prästen fått behålla sin överordnade position som församlingens husfader medan den 
kvinnliga prästen skulle ha fått en underordnad prästposition. 
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4.  
Argument mot kvinnliga präster  

vid 1957 och 1958 års kyrkomöten 
 
 
4.1. Handläggningen 
 
Vid 1951 års kyrkomöte väcktes en motion om en allsidig utredning i kvinnoprästfrågan. År 
1953 väcktes frågan då en motionär föreslog åtgärder för att kvinnan skulle bli behörig till 
prästämbetet.56 På biskopsmötet år 1955 antogs ett förslag om en ny kyrklig tjänst för 
medhjälpare i församlingsarbetet. Uppgifterna skulle vara själavård, evangelisation och 
undervisning av barn och ungdomar.57 Tjänstens teoretiska del föreslogs bygga på en teologie 
kandidatexamen. 
 
År 1955 väcktes tre motioner i riksdagen om att senast året därpå lägga upp ett förslag till 
lagstiftning för kvinnans behörighet till prästtjänst.58 År 1957 fick kyrkomötet en förfrågan 
från riksdagen hur de ställde sig till frågan. Kyrkomötet förklarade i sin skrivelse att de inte 
kunde godkänna förslaget om kvinnas behörighet till prästtjänst.59 Detta efter en röstning med 
64 röster mot förslaget och 34 för. En person tog inte ställning i frågan utan reserverade sig.60 
Nästkommande år, 1958 röstade bara 29 ledamöter mot förslaget medan 69 röstade för 
förslaget.61  
 
När röstningen var avgjord yttrade dåvarande Lundabiskopen Anders Nygren följande ord: 
 

Då det fattade beslutet icke blott innebär ett avgörande av den 
begränsande frågan om kvinnliga präster, utan enligt min övertygelse 
tillika inkluderar, att vår kyrka växlar in på ett för henne hittills 
främmande spår i riktning mot gnosticismens och svärmarnas 
åskådning   (- - -) 62 

 
4.2. Argument i kyrkomötesdebatten 1957 och 1958 
 
4.2.1. Bibeln som argument 
 
Flera ledamöter hänvisade till den så kallade exegetförklaringen från år 1951. 
Exegetförklaringen skrevs av ett flertal exegeter från universiteten i Uppsala och Lund. I sin 
förklaring skriver de att införandet av kvinnliga präster är oförenligt med Bibeln. De förklarar 
vidare att både Jesu val av apostlar och Paulus ord om kvinnans ställning i församlingen 
måste gälla oberoende av tid.63 Ett av de mest omtalade bibelställen i samband med 
                                                 
56 Bihang till Allmänna kyrkomötets protokoll 1957, 1 samlingen, nr 6, s.36. 
57 Ibid. s. 37. 
58 Ibid, s. 38 
59 Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1958, 1 samlingen, nr 1. 
60 Allmänna kyrkomötets protokoll, Nr 5, 1957, s. 140. 
61 Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s. 153. 
62 Nygren, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s.154 
63 Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.71. 
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kvinnoprästdebatten är det som användes som argument av ett flertal personer med den 
dåvarande Göteborgbiskopen Bo Giertz i spetsen. Bibelordet var det välkända, kvinnan ska 
tiga i församlingen (Första Korinthierbrevet 14:34-38). Detta bibelord kopplar Giertz till 
diskussionen om ämbetet men också till frågan om vad i Bibeln som måste gälla för all tid och 
vad som kan förändras över tid. Prästämbetets utformning hör enligt honom till de ting som 
inte kan ändras över tid, då uppdraget är grundat av Jesus själv.  Sådant som går tillbaks till 
Jesus själv kan alltså inte kyrkan ändra på. Giertz menade att eftersom Paulus betonade att det 
han skrev var ”Herrens bud” så måste det uppfattas som Guds ordning och därmed Guds vilja 
för all tid. 
 

Jag vill alltså nöja mig med att fastslå, att det i Skriften finns ting som 
synes förbjuda att kvinnan vinner tillträde till prästämbetet och att en 
lång rad exegeter i sina uttalanden bekräftat detta.64 

 
Även bibelordet utifrån Första Mosebok 3:16 användes som ett argument mot kvinnans 
tillträde till prästämbetet. Detta bibelord är enligt motståndarna inbakat i Första 
Korinthierbrevet 14:34-38. De som reserverade sig mot lagförslaget sade sig veta att Paulus 
tänkte på Första Mosebok 3:16 när han skrev brevet. Denna vers säger att mannen ska råda 
över kvinnan. Reservanterna argumenterar vidare med att Paulus också hade traditionen i 
åtanke i sitt skrivande. Med tanke på att dessa ord enligt reservanterna är grundade på 
”Herrens bud” och därmed på Jesus själv måste orden gälla för all tid.  
 

Paulus motiverar sitt förbud först på tvenne hänvisningar, dels till 
lagen och dels till den rådande seden. Efter hans uttryck att döma 
tänker han, när han talar om lagen, på 1Mos. 3:16, där det står, att 
mannen skall råda över kvinnan. Enligt judisk sed räknades det som 
särskilt vackert, om kvinnan iakttog blygsamhet och tillbakadragenhet 
och ej framträdde offentligt mer än som var absolut nödvändigt.65   

 
Den dåvarande biskopen i Lund, Anders Nygren, argumenterade inte mot kvinnliga präster 
med hänvisning till exegetförklaringen. Den tog han snarare avstånd ifrån med motiveringen 
att den byggde på lösryckta bibelord. 
 

En stor del av den diskussion, som under den senare tiden förts i 
pressen och annorledes, har legat på ett mycket ytligt plan. Man har 
åberopat exegetiska skäl för och emot, och på båda hållen har man 
resonerat lika enkelt fundamentalistiskt.66 

 
Nygren tog i stället utgångspunkt i diskussionen om förhållandet mellan samhälle och kyrka 
och argumenterade för att kyrkan är ett självständigt samfund. Kyrkan ska alltså inte enligt 
honom försöka att efterlikna samhället gällande kvinnans likställighet med mannen. Frågan 
om kvinnliga präster ska enligt honom inte behandlas som en jämställdhetsfråga utan ska ses 
som en teologisk fråga som tar sin utgångspunkt i vad han kallade för den realistiska 
människosynen. Denna människosyn finns enligt honom beskriven i Första Mosebok 1:27. I 
bibelversen står det att Gud skapade människan till man och kvinna. Nygren menar att det 
faktum att Gud skapat män och kvinnor olika också pekar på kvinnors och mäns olika 
                                                 
64 Giertz, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.46  
65 Särskilda utskottets betänkande nr 2, 1958, bihang 8, samling nr 2, s.23. 
66 Nygren, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.53 
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funktioner i samhället och i kyrkan. Han kritiserar den vad han kallar för 1800-talets abstrakta 
människouppfattning som försöker att omforma kvinnan till att likna mannen och menar att 
kyrkan inte bör följa samhällets värderingar i denna fråga. De olika funktionerna är inte bara 
en teologisk fråga utan också en ståndpunkt i omsorgen om kvinnan.  
 

Kyrkan är den enda, som inte har svikit kvinnan, som inte gått med på 
det maskulina samhällstänkandet. Försök inte att tvinga kyrkan att 
uppge sin bibliska syn på människan, på man och kvinna, ty den hör 
verkligheten till på ett helt annat sätt än 1700- och 1800-talens 
overkliga homme mécanique-idéer.67 

 
En annan ledamot, Reinhold Andersson, gick till angrepp mot dem som inte kunde finna 
något bibliskt hinder mot att öppna prästämbetet för kvinnor. Han menade att det knappast var 
dåvarande samhällsförhållanden som hindrade att Jesus valde kvinnliga apostlar. Andersson 
menar att om Jesus ville ha kvinnor som apostlar så hade han drivit igenom sin vilja trots den 
då rådande samhällsordningen. Detta måste innebära att ordningen med endast manliga 
präster bygger på Jesu egen vilja och därmed Guds vilja.  
 

Men skulle inte han, den allsmäktige Gudens son, åt vilken all makt i 
himmelen och på jorden blivit given, kunnat ge kvinnan tillgång till 
prästämbetet och även framgång i hennes tjänst, om så hade varit hans 
vilja?68 

 
Andersson fortsätter i sin argumentation att hänvisa till Luther som i sin förklaring över 
Första Mosebok på ett ställe skrev att predikan är anbefalld mannen. Vidare hänvisar han till 
Paulus i Första Timotheosbrevet kapitel 2 i samma ärende. I detta kapitel står det att kvinnan 
ska ta emot all undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Vidare säger texten att hon är 
förbjuden att själv undervisa och att hon inte ska bestämma över mannen, utan hålla sig tyst 
och stilla (Första Timotheosbrevet 2:11f.). 
 
 I Efesierbrevets femte kapitel (Efesierbrevet 5: 21f.) framträder den husbondetanke som flera 
ledamöter hänvisade till. Brevet beskriver kyrkan såsom Kristi kropp. Kristus är huvudet och 
kroppen är församlingen. De olika medlemmarna har sin speciella funktion. I denna bild finns 
enligt ledamoten det inbördes förhållande som måste gälla mellan kvinna och man, d.v.s. 
ordningen att kvinnor ska underordna sig män på samma sätt som kyrkan underordnar sig 
Kristus. Denna hierarkiska modell med Kristus-mannen-kvinnan blir således en modell för att 
mannen står närmast Kristus medan kvinnan istället står närmast mannen. Detta inbördes 
förhållande sågs som ett starkt argument för att en kvinna inte kunde vara präst. 
 

Att se detta är att få nyckeln till så oändligt mycket i Guds ord, bland 
annat till den så förkättade s.k. husbondetanken i Efesierbrevet 5 och 
andra ställen, där det talas om mannens och kvinnans inbördes 
ställning. Den kyrkosynen löser frågan om kvinnliga präster.69 

 

                                                 
67 Nygren, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.57. 
68 Andersson, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s 59. 
69 Byström, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 78.  
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4.2.2. Bibeln och tidsbundenheten 
 
Många av diskussionerna i kyrkomötena fördes kring vad som är tidsbundet i Nya testamentet 
och vad som inte är det. Biskop Giertz menade att sådant i Bibeln som är ”icke-kristet” bara 
är bundet till en viss tid medan sådant som går tillbaka till Herren själv är tidsbundet. Ämbetet 
går enligt Giertz tillbaka på Jesus själv och det är på hans uppdrag som en präst förkunnar 
hans ord. 
 

Kyrkan är därför icke fri att gestalta ett sådant ämbete hur som helst. 
Det blir inte ett ämbete, om det utformas i strid med Guds vilja.70 

 
I ovanstående argumentation ligger Paulusorden om kvinnans tigande i Första Korinthier-
brevet 14:34-38 till grund för argumentationen.  
 
Riksdagsmannen Ernst Staxäng hade en annorlunda tolkning om hur man skulle behandla 
Bibeln och tidsbundenheten. Han argumenterade för att tiden då Paulus skrev till Korinth 
påminde om nutiden (1950-talet). Paulus och hans samtida hotades enligt honom av grekiskt 
inflytande på samma sätt som 1950-talets kristendom och kyrka hotades av humanism och 
idealism. Denna jämförelse tyckte Staxäng var tillräckliga bevis för att Paulus ord om 
kvinnans tigande också måste gälla i nutid (1950-tal), just för att skapa ordning.71 En annan 
ledamot höll dock med dem som var förespråkare för kvinnliga präster på en rad punkter t.ex. 
att både Jesus och Paulus kanske skulle ha sagt något annat om de levt idag. Men eftersom 
ingen vet vad de skulle ha sagt så löser det inte frågan med kvinnliga präster. Av denna 
anledning ansåg ledamoten ifråga att den enda lösningen var att hålla fast vid skriftens ord. 
 

Vi har då ingen annan råd än att hålla oss till vad han själv har sagt, 
vad han själv överlämnat åt sina heliga apostlar och vad han nedlagt i 
sina ord, han som sade: Himmel och jord skola förgås, men mina ord 
skola aldrig förgås.72  

 
4.2.3. Guds ord som argument 
 
Guds ord som ett argument mot kvinnans inträde till prästämbetet användes flitigt under både 
1957 och 1958 års kyrkomöten. Dessa argument var oftast inte bundna till några särskilda 
bibelställen utan var kopplad till hur de såg på Bibeln i sin helhet. Representanter ifrån 
västsvenskt håll använde sig särskilt mycket av dessa argument. En uppfattning är att Bibeln 
är Guds ord, bokstavligt talat. Inom denna bibelsyn finns inget, eller små möjligheter att tolka 
texten. Man tolkar inte Bibeln utan man läser som det står. En ledamot argumenterade för att 
han ville läsa Bibelns ord som det stod och tro som det stod. I sin argumentation hänvisade 
han till sin mor som läste Bibeln på detta sätt. 
 

Min gamla mor lärde mig att läsa bibeln på sitt sätt och sina fäders 
sätt: att läsa som det står där och tro som det står. Hon fattade allt i 
bibeln som sin himmelske Faders tilltal.73  

 

                                                 
70 Giertz, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 46. 
71 Staxäng, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 97. 
72 Danell, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 107. 
73 Thore, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s. 72  
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En annan ledamot från samma geografiska område argumenterade för att kyrkfolket i sin 
helhet ville läsa Bibeln på det bokstavliga sättet. Han menade att hur mycket den 
sekulariserade folkmassan och kvinnorörelsen ville ha igenom reformen med kvinnliga 
präster så skulle aldrig kyrkfolket från västsvenskt håll acceptera reformen. 
 

Det bibel- och bekännelsetrogna kyrkfolket kan aldrig finna sig till 
rätta med en anordning som strider mot något som aposteln förklarat 
vara Herrens bud.74 

 
Riksdagsmannen Ernst Staxäng sade att det gick en skiljelinje i kvinnoprästfrågan mellan dem 
som var bundna vid skriftens ord och mellan dem som inte var det. I sin fortsatta argumenta-
tion sade han att de som inte tolkar bokstavligt (på hans vis) lider brist på ödmjukhet.  
 

Det signifikanta just nu i fråga om människornas ställning till Bibeln 
och Guds ord är bristen på ödmjukhet och vilja att underordna sig 
Guds ord. Man läser Bibeln med en kritisk inställning vers efter vers. 
Gör man så kan man hamna var som helst.75 

 
Ovanstående citat belyser tydligt vad Staxäng m.fl. menade med att Bibeln är Guds ord.  
 
I 1958 års kyrkomöte var samvetsfrågan tydligare än året innan. En ledamot påtalar den 
samvetsnöd som uppkommer när han och andra måste acceptera en ordning med kvinnliga 
präster. Han påtalade visserligen att denna samvetsnöd fanns på båda sidor, både hos dem 
som var för kvinnliga präster men framförallt hos dem som var emot. 
 

Vore vi, som kommer att rösta för reservationen, inte bundna av Guds 
ord, skulle vi inte tala om samvetsnöd.76  

 
Ovanstående ledamot talade om samvetsnöden som fanns hos båda grupper men så som 
citatet visar så har enligt honom motståndargruppen som tolkade Bibeln som Guds direkta 
tilltal tolkningsrätten på sin sida.  
 
4.2.4. Skapelseordningen som argument 
 
Argument utifrån skapelseordningen med hänvisning till Första Mosebok 1:27 användes av 
både dem som talade för att kvinnan skulle få tillträde till ämbetet och ännu flitigare av dem 
som talade emot. De som förespråkade kvinnliga präster menade att kvinnan skulle 
komplettera den manlige prästen inom de områden han inte hade lyckats. Hon var kallad till 
att bli präst just därför att hon var olik mannen. 
 

Enligt skapelseordningen, som det nu så ofta och förnumstigt talas 
om, är kvinnan ju annorlunda än mannen. Och fördenskull, sägs det 
kan hon inte bli präst. Jo, just därför! Det är just därför hon behövs 
som präst, för att komplettera mannen i hans prästerliga gärning, för 

                                                 
74 Andersson, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s. 78. 
75 Staxäng, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 96. 
76 Byström, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s. 115. 
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att med Guds ord kunna tränga fram dit, där mannen kanske har 
misslyckats.77 

 
Motståndarna till kvinnliga präster pekade också på mannens och kvinnans olikhet. De 
använde i stället olikheten som ett argument för att kvinnan inte var lämpad att bli präst. De 
menade att Gud hade skapat kvinnan till andra uppgifter såsom att föda barn, fostra dem och 
ta helhetsansvaret för hemarbetet. En av ledamöterna argumenterade för att kvinnans stora 
uppgift hade försummats till förmån för kvinnans strävan att få del av mannens uppgifter. 
 

Att de ska komplettera varandra var Guds mening, när han skapade 
människan till man och kvinna. När vår tid gör våld på denna 
skapelseordning, måste vi reagera. Vi vill, att mannen ska vara man 
och kvinnan vara kvinna, icke att kvinnan skall till ytterlighet 
maskuliniseras – det har redan gått alltför långt på den vägen. 78 

 
4.2.5. Ett ämbete särskilt anpassat för kvinnor 
 
År 1938 väcktes av biskop Björkqvist en motion om utredning rörande frågor som rör 
inrättandet av ny kvinnlig tjänst inom svenska kyrkan. Frågan kom sen upp med jämna 
mellanrum och vid 1957 års kyrkomöte talade många ledamöter för en sådan tjänst. 
Förespråkarna av en sådan tjänst var flest bland dem som av olika anledningar var emot att 
kvinnan fick tillträde till prästämbetet. Flera av dem som var för ett särskilt ämbete menade 
att kvinnor hade mycket att tillföra kyrkan. Dock var inte lösningen enligt dem, vare sig för 
kvinnan eller för kyrkan att kvinnan skulle få tillträde till ämbetet på samma villkor som en 
man. De menade att deras motstånd berodde på att de kände omsorg om kvinnan. Denna 
omsorg bestod i att skydda henne från den manliga kyrkliga hierarkin. De menade att kvinnan 
inte skulle behöva slåss på den manliga arenan. 
 

Är det inte för resten något fantasilöst över tanken – den förefaller för 
övrigt vara framsprungen ur manliga hjärnor – att när den akademiskt 
bildade kvinnan äntligen beredes tillfälle att göra aktiv tjänst i kyrkan, 
så skall hon strax placeras in i den maskulint starkt belastade kyrkliga 
hierarkien på de olika ämbetsposterna: pastorsadjunkt, komminister, 
kyrkoherde, kontraktsprost eller biskop? Här skulle man sannerligen 
kunna tala om missbrukad kvinnokraft. 79 

  
En ledamot föreslog att man skulle inrätta tjänster för kvinnliga teologer i församlingarna. 
Han menade att de kvinnliga teologerna skulle kunna göra en insats inom själavården och i 
ungdomsarbetet. Detta skulle enligt honom vara ett sätt att tillfredställa både dem som var 
emot inrättandet av kvinnliga präster och dem som var för. Att kvinnan fick fullt tillträde 
skulle möta motstånd och därmed ha negativ inverkan på hennes arbetsinsats. 
 

Motståndet, även om det kommer blott från enstaka motståndare, 
någon präst och ett fåtal församlingsbor, skulle skapa sådan vantrivsel 
i arbetet för den kvinnliga prästen att hon, även om hon kunde taga 
som sin uppgift att bryta isen, icke skulle kunna göra den nytta som 

                                                 
77 Göransson Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 14. 
78 Lillieroth, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957 s. 84. 
79 Cullberg, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957 s. 10. 
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man har rätt att vänta av henne. Tiden läker alla sår, men i det här 
fallet skulle motståndet, eftersom människor läser sin bibel på olika 
sätt, i många fall bli bestående. 80 

 
Det fanns också motståndare som inte förespråkade ett särskilt kvinnligt ämbete. En ledamot 
argumenterade för att det redan fanns en kyrklig tjänst för kvinnor, nämligen diakonitjänsten. 
Han menade att diakonissans tjänst kunde byggas ut och kompletteras så att tjänsten bättre 
skulle kunna möta både kvinnans och kyrkans behov. Denne ledamot menade att skriften rent 
bokstavligt sätter stopp för varje kvinnligt ämbete. 
 

Jag menar nämligen, att Bibeln icke kan läsas eller förstås om man 
icke går vägen över bokstäverna.81 

 
I 1957 års kyrkomöte deltog bara två kvinnor och en av dem menade att en ny ordning med 
kvinnliga präster skulle vara ett svek mot både kyrkfolket och emot Bibelns ord. Hon gick på 
samma linje som föregående ledamot ifråga om en diakonal utbyggd tjänst men förutom den 
talade hon också för ett särskilt ämbete för kvinnor med predikovenia men utan 
sakramentsförvaltning. Precis som många av de manliga ledamöterna talar hon om mannens 
och kvinnans olikhet och därmed olämpligheten att en kvinna blir präst på samma villkor som 
en man. 
 

Vart är vi på väg? Var det inte som kvinna – till kvinna född människa 
– kvinnan skulle frigöras – inte till att bli en mer eller mindre perfekt 
kopia av mannen.82 

 
Ovanstående citat visar på att det inte bara var män som var emot att kvinnor fick fullt 
tillträde till prästämbetet. Att även kvinnor var motståndare visar på att motståndet i grunden 
inte nödvändigtvis utgörs av män utan att motståndarna utgörs av alla de som medvetet eller 
omedvetet vill bevara en ordning där kvinnors och mäns uppgifter är åtskilda. 
  
Dåvarande domprosten i Växjö, Gustaf Danell, argumenterade för att kyrkan hade mycket att 
ta igen med tanke på att så många tidigare tagit avstånd från tanken på en ny kvinnlig tjänst. 
Danell menade att denna nya kvinnliga tjänst inte skulle ses som mindre värd i jämförelse 
med den manliga prästtjänsten. Han drog paralleller till Maria och Josef och menade att Josefs 
husfadersfunktion inte betydde att han var mer värd än Maria. 
 

Herrens moder, skall ju enligt Skriften av alla släkten prisas salig och 
att timmermannen Josef fungerade som husfader ger honom därför 
inte ett uns av högre människovärde.83 

 
Danells argumentering gick ut på att mannen och kvinnan är likvärdiga men olika och att 
därför kyrkans funktioner måste vara olika men likvärdiga.  
En av de kvinnliga ledamöterna, fröken Junker, argumenterade emot en särskild anpassad 
tjänst för kvinnor. Hon menade att man inte kan skilja mellan ordet och sakramenten. Ett 

                                                 
80 Stendahl, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957 s.60. 
81 Byström, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957 s. 76. 
82 Wohlfahrt, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957 s.82. 
83 Danell, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957 s.86.  
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sådant särskiljande skulle enligt henne innebära en konstlad skilsmässa. Hon hänvisade sin 
argumentation till den augsburgska bekännelsen.84 
 
Diskussionen om ett särskilt kvinnligt ämbete och dess för- och nackdelar var vanligt 
förekommande under 1957 års kyrkomöte. Ett år senare 1958, var det få som tog upp saken 
för diskussion.  
 
4.2.6. Kyrklig splittring som argument 
 
Fara för att kyrkan riskerade att splittras om ämbetet öppnades för kvinnor var ett argument 
som användes flitigt i båda kyrkomötena. I 1957 års kyrkomöte satte man denna risk i 
samband med ett alltför snabbt beslut om kvinnors tillträde till prästtjänst. Många ledamöter 
menade att de inte hade några entydiga bibliska skäl att säga nej till en ny ordning. 
Anledningen att säga nej hängde för en del istället samman med vad de ansåg var ett brott mot 
kyrkans långa tradition.  
 

Ett beslut om kvinnliga präster skulle innebära, att vår kyrka därmed 
faktiskt avviker från en tradition som går tillbaka till urkyrkan. Innan 
vi gör ett ingrepp av så avgörande innebörd måste vi nog ha lite större 
klarhet om den principiella innebörden och konsekvenserna därav.85  

 
Många av ledamöterna varnade både för en inomkyrklig splittring på grund av att kyrkan 
bestod av många olika bibeltolkningar i frågan. De varnade också för att kyrkan riskerade sin 
relation med andra kyrkor, t.ex. den Anglikanska kyrkan. 
 

Den oro som skulle vållas, om svenska kyrkan införde ett kvinnligt 
ämbete, komme med visshet inte att begränsas till vår egen kyrka. Inte 
minst skulle den göra sig märkbar inom en kyrka, med vilken svenska 
kyrkan är förbunden i nattvards- och ordinationsgemenskap: den 
anglikanska kyrkan.86  

 
Biskop Anders Nygren pekade inte bara på risken för splittring utan också på att kyrkan hade 
ett ekumeniskt ansvar. Han menade att det var att svika det ekumeniska ansvaret med ett 
beslut innan frågan med kvinnliga präster retts ut ordentligt. 
 

Det är närmast genant att inför andra kyrkor behöva röja, hur litet och 
hur ytligt frågan hittills behandlats inom den svenska kyrkan. Men på 
en så bräcklig grundval vill svenska kyrkan nu fatta ett 
genomgripande beslut. Detta är att svika det ekumeniska ansvaret.87  

 
Flera ledamöter argumenterade för att kyrkofolket inte hade något önskemål om kvinnliga 
präster. En talare för kyrkfolket i väster menade att det var få medlemmar som ansåg att ett 
kvinnligt ämbete skulle gagna Sveriges kyrka. Han menade att man måste ta hänsyn till den 
stora skaran av trogna kyrkobesökare som har Bibeln som sitt rättesnöre och som håller fast 
vid bekännelsen och den kristna traditionen. Han sade att han sällan träffat någon i eller i 

                                                 
84 Junker, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 28. 
85 Fält, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 81. 
86 Karlström, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 22. 
87 Nygren, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s. 58. 
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närheten av sin församling som önskade sig kvinnliga präster. Han hänvisade inte bara till de 
som var trogna kyrkobesökare utan också till dem som inte vistas i kyrkan. 
 

Detta gäller kyrkfolket, men även ett stort antal av dem som icke 
besöker kyrkan önskar av olika anledningar icke ett kvinnligt 
prästämbete.88 

 
I ovanstående argumentation stödde ledamoten sin åsikt både på dem som regelbundet 
vistades i kyrkan men också på dem som intresserade sig för kvinnoprästfrågan men som inte 
annars hade något större intresse eller behov av att aktivt tillhöra kyrkan. 
 
Ledamoten Ernst Staxäng menade att den vad han kallade för den nya bibelsynen skulle bli 
auktoriserad i och med kvinnans tillträde till prästämbetet. Att också ett annat sätt att tolka 
Bibeln fick sitt erkännande skulle för honom vara slutet på den ”enade” kyrkan.  
 

Även om det inte blir någon omedelbar organisatorisk sprängning av 
vår kyrka så blir det i själva verket två kyrkor, som inte kan förstå 
varann [sic!] och som för eller senare kan bli tvungna att gå skilda 
vägar.89 

 
I ovanstående citat ser det ut som om denna fråga var det enda hotet mot en enad kyrka. 
Svenska kyrkan har under sin långa historia bestått av en mångfald av sätt att tolka Bibeln på.  
Av någon anledning blev det just frågan om kvinnliga präster som av många setts som det 
största hotet under 1900- talet.  
 
4.2.7. Tiden är ännu inte mogen 
 
Att tiden ännu inte är mogen var ett argument som användes flitigt, särskilt under 1957 års 
kyrkomöte. Argumentet användes ofta tillsammans med argumentet ”risk för splittring”. 
Många menade att statsmakterna tvingade till ett för tidigt beslut. En ledamot menade att 
staten borde vänta in tiden så att kyrkomötet kunde enas i ståndpunkten om kvinnliga präster. 
Tiden var enligt honom en viktig faktor för att bli eniga om att det inte fanns några bibliska 
hinder mot att en kvinna blev präst. Han menade att motståndet ibland berodde på en känsla 
av olust inför tanken på kvinnor i prästtjänst mer än en genomreflekterad åskådning eller 
motvilja mot förändringar. 
 

Vi måste ha ett uppskov, och jag tycker inte det är oskäligt att 
statsmakterna ger oss det. Om kyrkomötet, som jag hoppas, kommer 
till slutsatsen, att principiella hinder inte finns för kvinnor får bli 
präster, så måste prästerna och kyrkfolket få tid att smälta det.90 

 

                                                 
88 Olsson, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.113. 
89 Staxäng, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 4, 1958, s.143. 
90 Hassler, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.33. 
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En annan av ledamöterna gick på samma linje som ovanstående då han menade att 
kyrkomötet ännu inte var redo att fatta ett avgörande beslut på frågan om kvinnliga präster. 
Han efterlyste en grundlig teologisk forskning angående ämbetsuppfattningen innan ett beslut 
togs. 
 

Flera kyrkomöten skulle behövas för att komma tillrätta med detta 
viktiga problem.91 

 
Gustaf Danell sade att det krävdes full bevisning om en kvinnas rättighet till prästtjänst för att 
ändra kyrkoordningen. Han argumenterade för att den som ska utföra ämbetet måste ha full 
visshet om att denne står på Guds ords grund. Denna argumentering slutade med att det 
krävdes full bevisning för att kvinnor skulle få bli präster. 
 

Man måste redan ur eventuellt blivande prästers egen synpunkt kräva 
full bevisning för den saken. Det får inte finnas någon tvekan, utan 
man måste helt och fullt veta sanningen, så att inte något inkast kan 
göras eller deras ämbete på något sätt betvivlas eller förnekas.92 

 
En ledamot påtalade att frågan om kvinnliga präster är så viktig att den inte borde avgöras av 
en nationalkyrka ensam utan vill ta beslut tillsammans med andra kristna kyrkor. Han 
hänvisade till det då pågående utredningsarbetet inom Kyrkornas världsråd. Detta inväntande 
var för honom viktigt då Svenska kyrkan är en del av den Heliga Allmänneliga Kyrkan. 
 

Man har tidigare idag nämnt utredningsarbetet inom Kyrkornas 
världsråd, och jag finner starka skäl för att resultatet härav avvaktas.93  

 
4.2.8. Nyttoaspekten som ett argument  
 
Det fanns de som ställde frågan vilken nytta man skulle ha av att viga kvinnor. En del 
argumenterade endast kring dessa praktiska frågor medan andra blandade de praktiska 
nackdelarna med teologiska argument. Ett argument var att ett kvinnligt prästämbete knappast 
skulle avhjälpa den då rådande prästbristen eller ens minska den. Detta med tanke på att det 
enligt ledamoten hade börjat en tillströmning av studenter vid de teologiska fakulteterna, 
främst från högkyrkligt håll. En öppning för kvinnor skulle enligt honom verka hämmande på 
prästrekryteringen då de manliga studenterna förmodligen skulle avstå från att prästvigas. 
 

I Lund har vi i höst över 90 nyinskrivningar. Om prästämbetet öppnas 
för kvinnor, är risken stor att tillströmningen mycket snabbt sjunker.94 

 
En ledamot sade att han inte kunde finna några tillräckliga bibliska argument mot att en 
kvinna blev präst. Enligt honom var det andra praktiska skäl som talade emot. Ett argument 
var att tillströmningen ändå inte skulle bli så stor. De få som skulle välja att bli präster skulle 
få det så kämpigt med motståndet att de ändå inte skulle göra någon större nytta. 
 

                                                 
91 Rundblom, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s.104. 
92 Danell, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 105. 
93 Ljungberg, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 42. 
94 Gerleman, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 30. 
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Kvinnorna skulle länge känna det hårda vinddraget emot dem inom 
kyrkan och det skulle hålla dem tillbaka. Någon kvantitativt stor insats 
i det prästerliga arbetet skulle med säkerhet inte göras från kvinnohåll 
under rätt lång tid framåt.95 

 
En ledamot menade att det inte var helt enkelt att säga nej till kvinnliga präster på biblisk 
grund. Men en anledning att säga nej var enligt honom att man inte vann något på att tillsätta 
en kvinna istället för en man. Kvinnans insats skulle enligt honom begränsas till att endast 
ersätta mannens. Vart skulle då kvinnans speciella egenskaper ta vägen? 
 

Kvinnans stora insats som man talar om, blir alltså begränsad till 
detta.96 

 
Att säga nej, var enligt samma ledamot att ta hänsyn till kvinnan, då hon i ämbetet skulle 
komma att stå under stark psykisk press. Han menade att hon hela tiden skulle komma att 
bevisa sina teologiska kunskaper. Denna bevisning skulle krävas av församlingen just därför 
att hon var kvinna. 
 

Om hon skall inledande själavårdande samtal med en vaken 
bibelläsare, kanske en kvinna, måste hon börja med en exegetisk 
utredning för att visa, att hon kan vara präst fastän hon är kvinna.97 

 
 
4.2.9. Manlighetsstrategier under 1957 och 1958 års kyrkomöten. 
 
Jag har tidigare beskrivit att de teologiska och bibliska argumenten mot kvinnliga präster 
började utarbetas först i slutet på 1940-talet i samband med att behörighetslagen trädde i kraft 
år 1945 (3.3). Utformningen av dessa argument resulterade i exegetförklaringen från år 1951. 
De som utformat denna förklaring skrev att införandet av kvinnliga präster är oförenligt med 
Bibeln och att Jesu val av apostlar och Paulus ord om kvinnans ställning måste gälla i alla 
tider.  
 
Exegetförklaringen kan ses som en strategi för att försöka att vidmakthålla den manlige 
prästens överordnade roll. Fram till nu hade den manlige prästen varit kyrkans ledare och 
församlingens andlige försörjare. Hans position hade varit överordnad och i förhållande till 
honom hade församlingens samtliga kvinnor en underordnad ställning. Den manlige prästen 
hade inte på allvar varit allvarligt hotad i sin ställning även om diskussionen om kvinnliga 
präster pågått en lång tid. Fram till nu hade den manlige prästen haft tolkningsföreträde 
gällande Bibelns syn på kvinnan och ämbetet. En motståndarstrategi från dem som räknas in i 
en hegemonisk manlighet var att välja ut de texter i Bibeln där kvinnan beskrivs i en 
underordnad ställning gentemot mannen. Andra mera positiva kvinnobilder som framkommer 
i Bibeln uppfattar motståndarna vara av mindre betydelse. Sådana kvinnobilder kan vara 
sådana där hon har en mera aktiv roll. En användbar text för att hålla kvar kvinnan som 
underordnad mannen var Paulus ord om att kvinnan skall tiga i församlingen. 
Motståndargruppen tog ingen hänsyn till att Bibeln en gång skrevs av män och för män i ett 

                                                 
95 Hassler, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 31. 
96 Lampers, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 75. 
97 Lampers, Allmänna kyrkomötets protokoll Nr 5, 1957, s. 75. 
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patriarkalt samhälle. En hegemonisk manlighet tjänar på att förhålla sig till just de texter som 
beskriver kvinnan i en underordnad ställning gentemot mannen som oföränderlig. Att Jesus 
endast valde män till apostlar är viktigt för en hegemonisk manlighet att betona och att valet 
av män alltid är bestående. Detta argument brukar motståndarna plocka in under den kategori 
som brukar betecknas som ”tradition”. Motståndarna menar att eftersom valet går tillbaka på 
Jesus själv kan det inte förändras över tid. De som förespråkade kvinnliga präster såg tvärtom 
traditionen som föränderlig och traditionen kan därför ändras över tid.  
 
Den hegemoniska manligheten tjänar alltså på att hålla sig till den en gång fastslagna 
traditionen som har sin förankring i en patriarkal kontext. En föränderlig tradition med 
möjligheten att även kvinnor kan vara apostlar gynnar inte denna manlighets överordnade 
position. Den underordnade kvinnan gynnar den manlige prästens position högst upp i den 
kyrkliga hierarkin då den hegemoniska manligheten har en koppling till makt och dominans.  
 
Att använda sig av Guds ord och Guds vilja som ett argument mot kvinnliga präster är ett 
effektivt sätt för den hegemoniska manligheten att behålla sin överordnade position. En kritik 
mot motståndarna som använder Guds ord eller vilja blir i förlängningen en kritik mot Gud. 
Det jag anser ligger till grund för kvinnoprästmotståndet är tolkningen av Första Mosebok. 
Anhängarna av den hegemoniska manligheten menar att Gud skapat kvinnan till vissa 
uppgifter och mannen till andra. De typiskt kvinnliga uppgifterna är tätt förknippade med 
moderskapet, såsom att föda barn, fostra dem och ta ett helhetsansvar för hemmet. Kvinnan 
ses av dessa tätt sammankopplad med sin biologi medan mannen kopplas ihop med 
utåtriktade funktioner. Att vara präst tillhör således de manliga domänerna. Den hegemoniska 
manligheten är noga med att hålla isär den kvinnliga och manliga sfären. Att hålla isär det 
manliga och kvinnliga och sammankoppla kvinnan med sin biologi var ett sätt för den 
hegemoniska manligheten att ta kontroll över kvinnans sociala liv, arbetet, hemmet och 
framförallt över kvinnan själv.  
 
Under 1957 års kyrkomöte diskuterades ett särskilt ämbete för kvinnor. Detta ämbete 
förespråkades mest av dem som var emot att kvinnan fick tillträde till prästämbetet. Många av 
förespråkarna av det särskilda prästämbetet menade att kvinnan hade mycket att tillföra 
kyrkan men lösningen enligt dem var inte att kvinnan skulle få tillträde på samma villkor som 
en man. Tjänsten skulle enligt förslaget bestå av själavårdande uppgifter och arbete med barn 
och ungdomar. Ett sådant ämbete skulle ha gynnat en hegemonisk manlighet då den manlige 
prästen inte skulle ha fått konkurrens i hierarkin. Många av motståndarna menade att det var 
av hänsyn mot kvinnan de inte ville att hon skulle få tillträde till prästtjänsten på samma 
villkor som en man. Hänsynstagandet har också en annan sida, nämligen att dessa företrädare 
anser sig veta vad som är bäst för kvinnan. Det som på ytan kan se ut som omsorg  kan också 
vara en strategi för att kontrollera kvinnan. Företrädarna tog sig rätten att bestämma vad som 
var bäst för henne. De hegemoniska företrädarna skulle ha tjänat på en sådan tjänst då den 
skulle ha kommit att hålla isär den manliga och kvinnliga sfären. Kvinnan skulle ha kommit 
att ägna sig åt kvinnliga uppgifter och den manliga prästen skulle även i fortsättningen kunnat 
vara församlingens andlige fader utan konkurrens. 
 
Det förefaller som att diskussionen om ett särskilt ämbete vid 1957 års kyrkomöte var ett sista 
försök för många ledamöter att hålla fast vid en hegemonisk manlighetsstrategi. Jag tolkar det 
så med anledning av att det var få som tog upp en sådan diskussion vid 1958 års kyrkomöte. 
Det förefaller som att många av motståndarna som tidigare hade argumenterat för det 
särskilda ämbetet tog steget från en hegemonisk manlighet till en medelvägsmanlighet. 
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Typiskt för medelvägsmanligheten i den statliga världsliga debatten var att de både ville 
acceptera och förespråka principerna om jämlikhet och demokrati i de nya lagarna men 
samtidigt betona att hustruns naturliga plats fanns i hemmet. I den kyrkliga debatten kan detta 
översättas till att medelvägsmanlighetens företrädare innerst inne tyckte att det var mer 
naturligt för en kvinna att vara diakonissa men att de anpassade sig samhällets och kyrkans 
krav på jämlikhet mellan män och kvinnor.   
 

 
 

5. 
Kvinnoprästmotståndare idag 

 
 
5.1. Svensk pastoraltidskrift och Göteborgs Stiftstidning 
 
Redovisningen av hur kvinnoprästmotståndet ser ut idag och vilka argument motståndarna har 
mot kvinnliga präster är hämtad ur svensk Pastoraltidskrift och Göteborgs Stiftstidning. 
Argumenten är hämtade från perioden 1998-2003. 
 
5.2. Argumenttyper idag 
 
5.2.1. Motståndarna som utanförstående. 
 
De som idag är emot kvinnliga präster är liksom tidigare inte en entydig grupp. Argumenten 
växlar mellan grupperna och inom varje grupp. Fokus i kvinnoprästdebatten har i hög grad 
flyttats från kvinnans lämplighet att vara präst till en diskussion om kvinnoprästmotståndarnas 
utanförskap. Detta ändrade fokus beror till stor del på att majoriteten idag, både inom och 
utanför kyrkan ser det som något helt naturligt att en kvinna är präst. Kyrkan har sedan i 
mitten av 1990-talet förtydligat sitt ställningstagande gentemot blivande präster genom att låta 
varje man och varje kvinna intyga att han/hon är villig att tjänstgöra med alla oavsett kön. Vid 
varje tjänstetillsättning sker numera också en lämplighetsprövning i frågan. De allra flesta ser 
alltså idag kyrkan som en del av det övriga samhället medan många av dem som är 
motståndare till kvinnliga präster ser kyrkan som skild ifrån det övriga samhället. Kyrkan ses 
av dem som annorlunda än samhället i övrigt. Motståndarna menar därmed att det i kyrkan 
ska råda andra regler än i det övriga samhället.  
 
De som idag är kvinnoprästmotståndare är i minoritet och betraktar sig själva som 
utanförstående. En del av motståndarna jämför sitt utanförskap med olika typer av förföljelse 
som kristna människor råkat ut för på grund av sin kristna övertygelse genom historien. 
Förföljelsen jämförs med den förföljelse kristna utsatts för av nazist-, fascist-, och 
kommunistdiktaturer!   
 

Man propagerade mot kristen tro och ville ha bort kristet inflytande, 
man förlöjligade och förhånade och snart kom förföljelsen. Det som 
händer i vår tid pekar klart mot öppen förföljelse98 

                                                 
98 Ragnar Björk, Göteborgs Stiftstidnings julhälsningar 1998 s. 143. 
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En skribent menar att det bedrivs en klappjakt på dem som av teologiska skäl inte kan godta 
kvinnliga präster. Han skriver att villkoren för dem är och har varit oanständiga. Han menar 
att kyrkoledningens mål är att fördriva eller att marginalisera dem totalt. Han kritiserar den så 
kallade behörighetsprövningen som görs på varje präst innan en tjänst tillsätts och att detta 
förfarande möjliggör fördrivningen av motståndare. 
 

Inte ens i ett enpastorat kan en misstänkt motståndare komma i fråga. 
Hellre får en församling vara utan präst än att man rekryterar någon 
med fel teologisk uppfattning. Åsiktskontroll och åsiktsregistrering 
bedrivs i bästa DDR-stil.99 

 
Enligt en insändare i svensk Pastoraltidskrift finns det en skillnad mellan de äldre och de 
yngre kvinnoprästmotståndarna. Skribenten menar att många av de äldre motståndarna håller 
fast vid vad han kallar för 1960-talets bojkottänkande vilket innebar en vägran att godta 
kvinnliga präster och tjänstgöra tillsammans med dem. De yngre prästerna har enligt honom i 
stor grad övergivit denna strategi. Enligt honom är de yngre männens önskan att bli präster 
starkare än kyrkans nuvarande ordning med kvinnliga präster. De anser att det råder felaktiga 
ordningar inom kyrkan men att det är bättre att gå in under dessa och följa dem än att avstå 
från att bli präster.  
 

Det är bättre att vi finns här än att kyrkans ämbete helt lämnas i 
händerna på tidsandans tjänare. Vi följer alla gällande ordningar men 
behåller vår uppfattning och fortsätter att argumentera för att kyrkan 
bör reformeras och återgå till biblisk och allmänkyrklig ordning.100 

 
Många av artiklarna och insändarna tar upp den kränkning de unga manliga prästkandidaterna 
utsätts för idag. En skribent menar att prästkandidaternas enda brott består i att de vill följa 
Guds ord och Herrens bud och att de därför inte kan ta emot nattvarden av en kvinna. En 
artikelförfattare skriver att denna kränkning tydliggörs på den pastorala övningskursen som är 
prästutbildningens sista del innan vigning. 
 

Förutom att denna kurs är nedbrytande och människoovärdig, med 
hetsen kring bekännelsefrågor och frågor om ämbetet, får kandidater 
som troget följa Herrens bud inte tillträde att gå kursen.101 

 
Ett fåtal av de prästkandidater som vägrats antagning i Svenska kyrkan på grund av sin 
ståndpunkt i kvinnoprästfrågan vigs istället för någon av de lutherska kyrkorna utanför 
Sverige. På så sätt kan de ändå verka i Svenska kyrkan som missionärer antagna av t.ex. 
Bibeltrogna vänner.102 
 
5.2.2. Bibliska argument   
 
De bibliska argumenten förekommer även i dagens debatt, dock inte i lika stor grad som i den 
tidiga debatten på 1950-talet. En anledning till detta frånvarande är förmodligen att dessa mist 

                                                 
99 Jörgen. U. Bengtsson, Svensk Pastoraltidskrift, nr 3, 2003, s. 34. 
100 Svensk Pastoraltidskrift, nr 41, 2002, s. 634 (insändare). 
101 Ragnar Block, Göteborgs Stifttidnings julhälsningar, 1998, s. 145. 
102 Fredrik Fernbom, Göteborgs Stiftstidnings julhälsningar, 1998, s. 162. 
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sin effekt i och med att andra tolkningar som talar för kvinnan och prästämbetet har blivit de 
normerande. Motståndarnas bibliska tolkningar har därmed mist sitt tolkningsföreträde.  
I dag ligger istället fokus på motståndarnas upplevelse av utanförskap. De argument som 
pekar på enstaka bibelställen har jag främst funnit i kretsen för Göteborgs stiftstidning och 
består bland annat av det välkända Paulusordet om att kvinnan ska tiga i församlingen och 
underordna sig.  
 

I 1. Kor. 14:37 säger [Paulus] med hänvisning till Herrens bud, att 
kvinnorna skall tiga i församlingen och underordna sig.103 

 
Samme författare hänvisar även till ett av de deuterpaulinska breven för att styrka sin 
ståndpunkt om att Gud vill att kvinnan underordnar sig och att hon inte offentligt uppträder 
som lärare i kyrkliga sammanhang.  
 

Och i Tim. 2:13 förbjuder han, under hänvisning till skapelsen och 
syndafallet, kvinnan att offentligen uppträda som lärare.104 

 
Med hänvisning till ovanstående bibelverser så skriver författaren att dessa bibelverser inte är 
helt avgörande i frågan om kvinnliga präster. Det som enligt honom väger tyngre är att Jesus 
endast valde män till apostlar. Han skriver att även om kvinnorna fick uppenbarelser vid Jesu 
grav och begravning och att Maria från Magdala fick bära bud från den uppståndne till hans 
lärjungar så innebär det inte att de blev utsedda till evangeliets förkunnare och därmed finns 
det enligt författaren ingen koppling mellan apostlarna och kvinnliga präster. Det viktiga i 
denna argumentation är att Jesus valde män och inte kvinnor att sprida evangeliet vidare. 
Funktionen präst är alltså kopplat till det biologiska könet, i detta fall det biologiska könet 
man. I denna kristendomsuppfattning är traditionen en gång fastställd och kan inte ändras. 
 

Endast apostlarna blev utsända med orden: Såsom Fadern har sänt 
mig, så sänder jag er.105  

 
Samhörigheten mellan apostlaämbetet och kyrkans ämbete i vår egen tid säkerställs genom 
den apostoliska successionen, den obrutna vigningsföljden. Från högkyrkligt håll brukar det 
för de flesta teologer betraktas som ett brott mot traditionen att viga en kvinna då den obrutna 
kedjan skall bestå av män.106 Det intressanta med ovanstående citat är att det inte kommer 
från högkyrkligt håll utan från västsvenskt håll. Dessa brukar snarare betrakta sig som 
lågkyrkliga som bär med sig det schartauanska draget. Inom denna tradition brukar ordet och 
inte traditionen vara det centrala.  
 
5.2.3. Skapelseordningen som argument 
 
De flesta argument i dag liksom i den tidiga kvinnoprästdebatten har sin utgångspunkt i 
skapelseberättelsen, Första Mosebok 1:27 (som också i och för sig är ett bibliskt argument). 
Motståndarna har i grunden ett särartstänkande som framhåller skillnaden mellan könen. Män 
och kvinnor är inte bara biologiskt olika utan också deras egenskaper, hela deras väsen. En 
skribent skriver att människan är skapad till Guds avbild men också som man och kvinna. 

                                                 
103 Einar Lundberg, Göteborgs Stifttidnings julhälsningar, 1998, s. 158 
104 Ibid.  
105 Einar Lundberg, Göteborgs Stifttidnings julhälsningar, 1998, s. 159 
106 Radler 1995, s. 562. 
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Mannens och kvinnans olika funktioner och roller är enligt honom fastslagna redan i 
skapelsen av Gud.  
 

Med hänvisning till skriften har mannen antagit en överordnad 
position och kvinnan en underordnad. Det var så att säga Guds avsikt 
och av Gud påbjudet.107  

 
Mot denna biologiska uppfattning står den konstruktivistiska som tolkar skillnaderna i 
huvudsak som beroende på tradition och uppfostran. Faktorerna är inte statiska i denna 
uppfattning utan ändras över tid eller i den aktuella kontexten. 
 
Från motståndarnas sida är det viktigt att gränsen mellan könen hålls intakt. Detta argument 
bygger på att det är Gud som upprättat gränserna och att de finns för att livet ska fungera 
tillfredställande. Från motståndarhåll kritiserar man utifrån sin syn på skapelsen och dess 
gränser två tendenser som gjort sig gällande över tid. 

 
Å ena sidan skulle kvinnor få samma rätt som män att bli präster, 
gränsen mellan könen skulle utplånas. Å andra sidan skulle prästerna 
få allt mindre att säga till om, gräns mellan präst och lekfolk skulle 
raseras.108 

 
I ovanstående citat kan man läsa att den hierarkiska strukturen med över och underordning är 
viktig att hålla fast. Denna struktur bör hållas mellan män och kvinnor men också mellan 
prästen och övriga församlingsmedlemmar.   
 
En del av motståndarna menar att skapelsens gränser ska hållas i kyrkan men inte 
nödvändigtvis utanför kyrkan. Från motståndarhåll är man noga med att motståndet mot 
kvinnliga präster inte ska uppfattas som brist på jämställdhet mellan man och kvinna utan i 
stället ska motståndet ses som ett motstånd av teologisk art. En del av motståndarna hävdar att 
frågan om kvinnliga präster är av ett annat slag än frågan om kvinnan och andra funktioner i 
samhället. 
 

Hur kan de t.ex. utan problem acceptera en kvinnlig ordförande i en 
domstol men inte att en kvinna leder firandet av en nattvardsguds-
tjänst? Om man började fundera över sådant, kunde man få veta något. 
Men det gör man inte.109 

 
I ovanstående citat argumenterar ledarskribenten för motståndarnas jämlika förhållande i 
samhälleliga funktioner i samhället för visa på att kvinnoprästfrågan är av annan art än andra 
jämlikhetsfrågor. 
 

                                                 
107 Daniel Alvunger, Svensk Pastoraltidskrift, nr 29-30, 2000, s.482. 
108 Svensk Pastoraltidskrift, nr 42, 2002, s. 652 (ledare). 
109 Svensk Pastoraltidskrift, nr 7, 2002, s. 108 (ledare). 
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Detta jämlikhetstänkande i samhälleliga funktioner är dock inte alla motståndare överens om. 
I flertalet artiklar framkommer en uppfattning om att gränserna mellan män och kvinnor också 
bör gälla i hemmet och i samhället i övrigt. Dessa artiklar beskriver kvinnan som den som bör 
stå för den huvudsakliga omsorgen för barnen och mannen beskrivs som familjens 
huvudförsörjare. En ledarskribent menar att om dessa gränser överskrids så fungerar livet 
sämre. 
 

Den äktenskaps- och familjesituation vi har fått leder till att många 
barn inte får den start i livet som borde vara självklar. Män och än mer 
kvinnor tvingas in i roller som inte passar dem och som heller inte ger 
de vidgade erfarenheter som gör att de kan växa som människor.110 

 
5.2.4. Maria, Skapelseordningens goda exempel 
 
Många av artiklarna i svensk pastoraltidskrift och Göteborgs stiftstidning benämner Maria 
som det goda kvinnliga exemplet. Maria är i dessa artiklar en ”god” kvinna som inte 
överskrider de kvinnliga gränserna och således ett exempel för andra kvinnor. Maria och 
kvinnan i övrigt upphöjs ständigt av kvinnoprästmotståndarna. Under förutsättning att hon 
håller sig innanför sin gräns och inte gör intrång på mannens område. 
 

Ingen människa har fått ett så högt och underbart uppdrag i Guds 
tjänst som Herrens egen moder Maria. Hon framställs som ett 
föredöme i tro och lydnad.111 

 
I sin fortsatta argumentation skriver författaren att alla kristna, kvinnor som män, har 
uppdraget att i sin mån och på sin plats bära vittnesbörd. Men prästämbetet är enligt honom 
inte ett uppdrag för en kvinna därför att hon är skapad olik mannen. 
 

Kvinnan har haft och kommer alltid att ha sin stora betydelse som 
mor, fostrare och vårdare.112 

 
Citatet ovan belyser de kvinnoprästmotståndare som anser att kvinnan har sin plats och inte 
bör överskrida den vare sig i kyrkan, familjen eller i samhälleliga funktioner. Men det finns 
också de som anser att skapelsens gränser bör hållas i kyrkan men inte i de samhälleliga 
funktionerna.   
 
5.2.5. Klassisk kristendom och irrläror 
 
Inom motståndarkretsarna finns det en kritik mot att tolka Bibeln på nya sätt. En 
artikelförfattare menar att beslutet 1958 medförde att bibelordet inte längre kom att betraktas 
som sanning. 
 

Budskapet blev helt vilset, somliga tror på ett sätt, andra tror på något 
annat sätt.113 

 

                                                 
110 Svensk Pastoraltidskrift, nr 42, 2002, s. 652 (ledare). 
111 Einar Lundberg, Göteborgs stiftstidnings julhälsningar, 1998, s. 158. 
112 Ibid. s. 159. 
113 Ragnar Björk, Göteborgs stifttidnings julhälsningar, 1998, s.133. 
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Citatet visar att det inom motståndarkretsar finns en önskan om en objektiv sanning. Det finns 
ett motstånd mot att se Bibeln som tidsbunden, det vill säga att den skrevs en gång i en annan 
tid och i en annan kontext och därmed bör omtolkas i vår tid. 
 

Vår tid vill inte tro på någon sanning, utan håller sig strikt till åsikter 
och upplevelser. Också i Svenska kyrkans ledning tycks allt fler se det 
så, kyrkan blev tolkningarnas hus och man talar om sina gudsbilder. 
114  

 
Bibeltolkningar som tar hänsyn till att Bibeln skrevs av män i en viss tid och kontext och 
därmed bör omtolkas till vår tid förkastas av många kvinnoprästmotståndare. En del av 
motståndarna kallar dessa tolkningar för irrläror. Dessa irrläror jämförs med de läror som 
gnostikerna spred under den tidiga kyrkans framväxt. Gnostikerna sågs som kyrkans stora hot 
och gör det ännu i sin nya klädnad. 
 

Denna typ av irrlära har som en skugga följt och hotat kristendomen 
genom seklerna. Den är levande inte minst i vår tid. Mycket i det som 
kallas new age och den s.k. feminismen torde räknas in under 
Gnosticismen.115  

 
Citatet ovanför visar att motståndare hotas av tolkningar som ligger utanför det som 
motståndarna kallar för ”klassisk kristendomstolkning”. Eller snarare när deras tolkningar 
kommer i konflikt med andra tolkningar. Intressant är att majoriteten av dem som ingår i 
kategorierna New Age och feminism är kvinnor. 
 
5.2.6. Kristusrepresentation som argument 
 
Ett argument som jag bara funnit inom kretsen för svensk pastoraltidskrift är att prästen är en 
Kristusrepresentation. Detta beskrivs i ord som att hela prästens varelse måste förkunna 
sanningen om just Herrens person. Prästen ses av dem med denna uppfattning som ett levande 
sakrament. Att vara man är enligt artikelförfattaren en del av symboliken. 
 

Manlighet är en nödvändig del av symboliken116 
 
Inom kretsen för Göteborgs Stiftstidning skriver en artikelförfattare att de som tillhör den 
västsvenska kristendomstypen har aktat sig från att argumentera mot kvinnors tillträde till 
prästämbetet utifrån ovan beskrivna  Kristusrepresentation.117  
 
 
5.3. Manlighetsstrategier i dagens motargument 
 
I dagens debatt är det lätt att finna dem som ingår i den hegemoniska manlighetsstrategin då 
de flitigt argumenterar för sin sak. De består i dag av en liten minoritet som upplever sig som 
utanförstående och förföljda. Den minoritet som ingår i denna manlighetsstrategi ser sig som 
norm. De argumenterar för att de har den rätta tolkningen angående prästämbetet och menar 
                                                 
114 Svensk Pastoraltidskrift, nr 48, 1998, s. 759 (ledare). 
115 Rune Eliasson, Göteborgs Stifttidnings julhälsningar, 2000, s. 125. 
116 Rodney Schofield, Svensk Pastoraltidskrift, nr 11, 1999, s. 195. 
117 Fredrik Fernblom, Göteborgs Stiftstidnings julhälsningar 1998, s.163. 
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att majoriteten tolkar fel. Enligt min uppfattning grundar de sin uppfattning på en tolkning av 
skapelseordningen där män och kvinnor inte bara är biologiskt olika utan också är skapade till 
att ha olika funktioner.  Denna tolkning innebär enligt dem att män och kvinnor av Gud fått 
givna roller och funktioner. Dessa givna roller ska gälla i kyrkan, familjen och samhället. 
Detta synsätt har legat som grund hos motståndarna ända sedan diskussionen om kvinnliga 
präster startade. Ett sådant gynnar en hegemonisk manlighet som strävar efter att stå högst i 
den kyrkliga hierarkin. Det verkar dock ha skett en förskjutning i uppfattningen hos en del av 
motståndarna. En del av motståndarna menar att de olika funktionerna bör gälla i kyrkan, 
familjen och i samhället. Denna uppfattning var vanlig i 1950-talets debatt, framförallt vid 
1957 års kyrkomöte. Andra motståndare menar att de manliga och kvinnliga funktionerna 
bara bör gälla i kyrkan. Den sistnämnda gruppen menar att de är jämlika på livets alla 
områden utom inom kyrkans område. De menar att kyrkan inte är en plats för 
jämlikhetssträvande mellan man och kvinna. Jag uppfattar att företrädarna för denna 
hegemoniska manlighet motsträvigt har anpassat sig efter samhällets jämlikhetskrav. Kyrkan 
och prästämbetet har för dem som ingår i denna manlighetsstrategi blivit en sista plats att 
försöka att vidmakthålla de kvinnliga och manliga sfärerna och därmed få behålla en 
överordnad position gentemot kvinnan. Dock har det blivit allt svårare för dessa motståndare 
att behålla sin position efter drygt fyrtio år med kvinnliga präster. Det är inte bara män som 
ingår i denna hegemoniska manlighetsstrategi utan också de kvinnor som strävar efter att hålla 
kvar den manlige prästen högst upp på den hierarkiska stegen. 
 
En grupp av motståndare som möjligtvis närmar sig en medelvägsmanlighet är de unga män 
som är emot ordningen med kvinnliga präster men ändå går in under kyrkans ordning. Det är 
dock svårt att veta något om dessa då de av naturliga skäl knappast öppet deklarerar sin 
ståndpunkt. Att alltför öppet deklarera sin ståndpunkt skulle kunna leda till att de inte blir 
prästvigda.   
 

 
 

6.  
Slutdiskussion 

 
 
6.1 I vilken utsträckning återfinns argumenten mot kvinnans tillträde till 
statliga ämbeten i kvinnoprästdebatten under olika skeden? 
 
Det finns många likheter i motargumenten som fördes i debatten om kvinnors tillträde till det 
statliga ämbetet och i de motargument som fördes och fortfarande förs i kvinnopräst-
debatten.Det argumentet som låg till grund för motståndet i den statliga debatten på 1920- och 
1930-talet var tolkningen av skapelseordningen eller den ordning som Renée Frangeur be-
tecknar som husbondeväldet. Denna ordning innebar att mannen och kvinnan var skapade 
biologiskt olika och därmed skulle de också ha olika funktioner i hemmet och samhället. 
Kvinnan var den som skulle ta ansvar för hemarbetet och mannen var den som skulle vara 
huvudansvarig för familjens försörjning. I den statliga debatten argumenterade man i termer 
av att hemarbetet och omsorgen om barnen var kvinnans ”naturliga” kallelse. 
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I den kyrkliga debatten har tolkningen av skapelseordningen legat till grund för motståndet 
och gör det även idag. I dag har dock många av motståndarna reviderat sin uppfattning om var 
skapelseordningen ska gälla och anser att ordningen inte bör gälla i hemmet och samhället 
men i kyrkan. Andra motståndare till kvinnliga präster håller kvar vid 1950-talets uppfattning 
och menar att ordningen bör gälla i kyrkan men också i familjen och samhället i övrigt. I båda 
debatterna har motståndarna gjort sig till förespråkare för vad som är bäst för kvinnan. I den 
statliga debatten menade motståndarna att kvinnan egentligen ville ha sitt arbete i hemmet. 
Dessa mestadels män var således uttolkare för kvinnans funktion och välbefinnande. I den 
kyrkliga debatten agerar motståndarna Guds språkrör då de anser sig veta vad Gud vill. De 
menar att det är Guds vilja att gränserna hålls mellan man och kvinna och de olika 
funktionerna, i detta fall funktionen präst.  
 
I den kyrkliga debatten har vissa bibelställen fått ligga till grund för kvinnoprästmotståndet. 
De utvalda bibelställena har enligt min uppfattning sin grund i motståndarnas tolkning av 
skapelseordningen. De bibliska argumenten utarbetades på allvar först i slutet av 1940-talet 
och resulterade i exegetförklaringen år 1951 (se 4.2.1). Dessa bibelställen är sådana som 
beskriver hur en kvinna bör uppföra sig eller sådana som beskriver mannens och kvinnans 
inbördes ordning. Ett exempel är Paulus ord om att kvinnan skall tiga i församlingen (Första 
Korinthierbrevet 14:34-38). Även i den statliga debatten stödde sig motståndarna på bibelord. 
Ett exempel på ett sådant var Matteusevangeliets ord om att ingen kan tjäna både Gud och 
mammon. Motståndarna omformulerade dessa ord till att ingen kvinna kan tjäna två herrar! 
De två ”herrarna” syftade i detta fall på den äkta mannen och arbetsgivaren. Att motståndarna 
använde sig av bibliska argument hängde förmodligen samman med en tätare koppling mellan 
samhälle och kyrka i det tidiga 1900-talet än i dag. En annan orsak till att motståndarna 
använde sig av Bibeln i sin argumentation var att många av dem tillhörde de religiöst färgade 
länen. 
 
I den statliga debatten argumenterade motståndarna i termer av att den gifta kvinnan och 
hennes strävan efter den statliga tjänsten riskerade att konkurrera ut andra som bättre behövde 
de statliga tjänsterna. Motståndarna syftade här på andra män, ogifta kvinnor och arbetslösa 
män. I den kyrkliga debatten på 1950-talet oroade sig motståndarna för att de unga män som 
kände sig kallade som präster kanske skulle avstå från att prästvigas om kvinnor fick tillträde 
till ämbetet. Även i dag använder motståndarna de unga blivande prästernas utanförskap i sina 
argument. Dessa präster framställs som martyrer som går in i kyrkan trots att de anser att 
kyrkans ordning med kvinnliga präster är fel och jobbar inifrån kyrkan för den ”sanna” tron.  
 
I den statliga debatten på 1920-talet gav motståndarna ett förslag om att inrätta en slags 
reservtjänst åt den gifta kvinnan för att lämna plats åt de män som riskerade att utestängas 
från arbetsmarknaden på de gifta kvinnornas bekostnad. I kyrkodebatten gavs det vid samma 
tid ett förslag om att prästämbetet bara skulle vara tillgängligt för ogifta kvinnor. 
Diskussionen om en särskild kvinnlig tjänst fortsatte och diskuterades i större omfattning för 
sista gången på 1957 års kyrkomöte. Vid 1958 års kyrkomöte var det få som diskuterade en 
sådan tjänst. 
 
6.2. Vilka manligheter tillhör de som är emot kvinnliga präster?  
 
I den tidiga kvinnoprästdebatten har jag funnit en hegemonisk manlighet som reagerade på att 
den traditionella bilden av prästämbetet höll på att förändras. Denna majoritet av motståndare 
reagerade på samma sätt som motståndarna i den statliga ämbetsdebatten. Den hegemoniska 
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manligheten reagerade mest på att den kvinnliga prästen skulle komma att överge sitt ”riktiga 
arbete”, vilket enligt dem var hemarbetet. Utifrån denna rädsla gavs det ett förslag på att 
prästämbetet endast skulle vara tillgängligt för ogifta kvinnor. 
 
I slutet av 1940-talet reagerade den hegemoniska manligheten genom att ta till nya strategier 
för att behålla sin överordnade position. Dessa strategier resulterade i att motståndarna 
utarbetade bibliska och teologiska hinder mot kvinnors tillträde till prästämbetet. Dessa 
strategier var också en reaktion mot 1945 års behörighetsslag som förordade likställighet 
mellan man och kvinna. 
 
På kyrkomötena 1957 och 1958 argumenterade företrädarna för den hegemoniska 
manligheten att de hade rätt tolkning av Bibeln och traditionen. Många av motståndarna 
”visste” att deras syn på kvinnan och ämbetet var Guds egna ord och vilja.  
Mellan de två kyrkomötena hade många av företrädarna från den hegemoniska manligheten 
gått över till en medelvägsmanlighet då bara 29 personer röstade mot att kvinnor fick tillträde 
till prästämbetet. Året innan röstade 64 personer mot förslaget. 
 
I den statliga debatten ville företrädarna för medelvägsmanligheten både acceptera och 
förespråka principerna om jämlikhet och demokrati i de nya lagarna men samtidigt betona att 
kvinnans naturliga plats fanns i hemmet. Det förefaller som om samma sak skedde i den 
kyrkliga debatten. Inom gruppen för medelvägsmanligheten fanns det förmodligen de som 
innerst inne inte ville vara företrädare för kvinnliga präster men som kände sig tvingade av 
statens och samhällets jämlikhetskrav. 
 
I dagens debatt är det bara företrädarna av den hegemoniska manligheten som hörs. Det är de 
som öppet deklarerar sin åsikt om kvinnliga präster. Denna lilla minoritet av motståndare 
anser att de har den rätta tolkningen angående prästämbetet och många av motståndarna 
betecknar både kvinnliga präster och deras företrädare som gnostiker. De menar att dessa inte 
har den rätta läran och tron.  
 
Idag är svårt att finna företrädare för en medelvägsmanlighet i debatten. Företrädarna för en 
sådan manlighet skulle ha allt för mycket att förlora på att öppet deklarera sin ståndpunkt.  
Förmodligen finns ett mörkertal av präster som tycker att ordningen med kvinnliga präster är 
fel. Dock finns det de som går in i kyrkan trots att de tycker att ordningen med kvinnliga 
präster är fel. Kanske kan dessa män kategoriseras in under definitionen medelvägsmanlighet?      
 
6.3. Vilka manlighetsstrategier och argument har de som är motståndare 
till kvinnliga präster och hur har de förändrats? 
 
I den tidiga debatten på 1920-talet fanns det inga tydliga teologiska eller bibliska argument 
mot att en kvinna blev präst. Motståndet grundade sig snarare på en idealisering av mannens 
och kvinnans olika sfärer i samhället och i kyrkan. Detta synsätt har sitt ursprung i att mannen 
och kvinnan är skapade biologiskt olika. Att kvinnan och mannen därmed ska ha olika 
funktioner i samhället och i kyrkan ingår i den hegemoniska manlighetsstrategin. Ett 
argument mot kvinnliga präster vid denna tid bestod i oron över att en kvinna inte skulle klara 
av det fysiskt tunga liturgiska arbetet. Detta argument kan ses som en omsorg om kvinnan 
men det kan också vara ett uttryck för att den rådande hegemoniska manligheten hotades. I 
kyrkan hade inte den manlige prästens roll som husfader varit särskilt hotad och var det inte 
heller vid denna tid i någon större grad. De kyrkliga företrädarna för den hegemoniska 
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manligheten hade vid denna tid det övriga samhället på sin sida och behövde därför inte ta till 
några strategier för att vidmakthålla sin överordnade position. Den manlige prästen var 
normen och hade tolkningsföreträde i teologiska frågor. Det fanns inget allvarligt hot utifrån 
gällande frågan om kvinnliga präster. 
 
Det var först i slutet på 1940-talet i samband med behörighetslagen som prästens roll som 
husfader hotades. Lagen innebar att det skulle vara likställdhet mellan män och kvinnor och 
därmed ökade kravet på att kvinnan skulle få ta del av lagen, inte bara i samhället utan också 
inom kyrkan. I och med det ökade kravet från framförallt kvinnorörelserna men också ökade 
krav inifrån kyrkan var de som var företrädare för den hegemoniska manligheten tvungna att 
ta till strategier för att vidmakthålla sin position. Vid denna tid började motståndarna på allvar 
att utarbeta bibliska och teologiska argument mot att en kvinna skulle få tillträde till 
prästämbetet. Jag anser att exegetförklaringen från 1951 var en strategi av motståndarna att 
förhindra att kvinnor fick tillträde till prästämbetet. Det typiska för den hegemoniska 
manligheten är att den gör starkt motstånd mot förändring och att den har koppling till makt 
och dominans. I sin förklaring skriver de att kvinnliga präster är oförenligt med Bibeln och att 
Jesu val av apostlar och Paulus ord om kvinnans ställning i församlingen måste gälla 
oberoende av tid. Med denna strategi ville motståndarna garantera kvinnans för alltid 
underordnade ställning i ämbetsfrågan. En annan strategi var att argumentera för att vissa 
bibeltexter är tidsbundna och därför inte kan omtolkas. Att inte ta hänsyn till att texterna 
skrevs i en patriarkal kontext är ett sätt att vidmakthålla en manlig överordning gentemot 
kvinnan. Paulusorden om kvinnans tigande var som bekant en viktig text i kvinnoprästfrågan. 
Ett annat argument som användes flitigt under 1957 och 1958 års kyrkomöten var risken för 
både inomkyrklig och ekumenisk splittring. Här hänvisade motståndarna till de grupper inom 
kyrkan som stod på samma grund i kvinnoprästfrågan som de själva och till de kristna kyrkor 
som ännu inte hade kvinnliga präster. Att hänvisa till andra motståndsgrupper är ett effektivt 
sätt att undgå förändring och därmed få behålla sin position som normerande uttolkare av 
kvinnoprästfrågan. Genom att stödja sig på grupper av människor i kyrkorna som har samma 
patriarkala grundsyn legitimerar motståndarna också sin egen uppfattning och upprätthåller 
därmed sin överordnade position. 
 
En tydlig strategi hos många av motståndarna var att förespråka ett särskilt kvinnligt ämbete. 
Under 1957 års kyrkomöte var det många som förespråkade det kvinnliga ämbetet och gav 
förslag på olika varianter av det. Tjänsten skulle vara speciellt anpassad för kvinnor med 
tyngdpunkten på själavård och arbete med barn och ungdomar. Det förefaller som om detta 
förslag var ett sista försök av många motståndare att behålla en hegemonisk manlighet med 
den manlige prästen i den kyrkliga hierarkiska toppen. Det kvinnliga ämbetet skulle ha 
inneburit en viss eftergift till motståndet mot kvinnliga präster men inte fullt ut. På 1958 års 
kyrkomöte var det få som argumenterade för ett sådant ämbete. Vid 1957 års kyrkomöte 
röstade 64 personer mot förslaget och året efter var siffran nere i 29 personer. Detta tolkar jag 
som att många motståndare övergick i en medelvägsmanlighet som ville acceptera samhällets 
jämlikhetskrav men samtidigt ville ha kvar den gamla ordningen med den manlige prästen 
som överordnad. Den så kallade samvetsklausulen kan ses som ett medel för att den 
hegemoniska manlighetens fortbestånd. Några av motståndarna som röstade nej till kvinnliga 
präster under 1958 års kyrkomöte drog samvetsklausulen till sin spets och utformade de så 
kallade ”17 punkterna”. De 17 punkterna blev för motståndarna en praktisk konkretisering av 
samvetsklausulen. Detta var en strategi för att försöka bevara den manlige prästen som 
normerande och den kvinnliga prästen i underordnad ställning. 
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De motståndare som hörs i dagens debatt är få. Argumenten mot kvinnliga präster är i stort 
sätt densamma som vid 1950-talets kyrkomöten. Motståndet har sin grund i tolkningen av 
Första Mosebok där det står att Gud skapade människan till man och kvinna. Detta faktum 
innebär enligt motståndarna att Gud också menade att män och kvinnor skulle ha olika 
funktioner i hemmet, samhället och i kyrkan. Denna tolkning var vanlig i 1950-talets debatt 
och tidigare. I dag förefaller det ha skett en förskjutning då många av motståndarna har 
övergivit den patriarkala ordningen och anpassat sig efter samhällets jämlikhetskrav. Dock 
har jämlikhetstänkandet för dessa motståndare inte kommit att omfatta kyrkans prästämbete. 
Enligt min uppfattning är kyrkan samhällets sista post som företrädarna för den hegemoniska 
manligheten försöker att vidmakthålla.   
 
Allteftersom kyrkans klimat blivit hårdare för dem som är emot ordningen med kvinnliga 
präster, ju mer har deras argument kommit att handla om deras utsatta position. Dagens 
artiklar handlar till stor del om motståndarnas utsatthet, deras självpåtagna martyrskap och 
kamp för en renlärig kyrka. 
 

* * * 
 
  

Susanne Carlsten 
Linköping den 1 december 2004 
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