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Abstract
Denna studie presenterar en tillbakablick på kvinnliga prästers historia från 1958 fram till 
idag, med tyngdpunkt på attityder och motsättningar som funnits och finns bland såväl 
kyrkans personal som i församlingen. I studien finns en sammanställning av bibelcitat som 
kvinnoprästmotståndare har använt och använder som argument mot kvinnliga präster samt en 
fallstudie av tre kvinnliga präster med olika erfarenheter och upplevelser som berättar om de 
attityder och eventuella motsättningar de stött på under sin studietid och i sitt yrkesliv, och 
deras tankar om kvinnoprästmotstånd och jämställdhet. För att uppnå mitt syfte har jag använt 
en hermeneutisk tolkningsmetod och gjort en litteraturstudie och en fallstudie med intervjuer. 
Fallstudien visar att de tre kvinnliga präster jag intervjuat upplevt diskriminerande behandling 
och motstånd, som enligt dem själva dock begränsas till ett fåtal incidenter som skett i subtil 
form. Prästerna uppger även att de överlag är nöjda med sin arbetssituation, men att 
medvetenheten kring jämställdhetsfrågor är låg.   

Nyckelord: kvinnoprästmotstånd, kvinnlig präst, könsdiskriminering, teologi
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1. Inledning
Motståndet mot kvinnliga präster är en brännande fråga, lika aktuell idag som för femtio år 
sedan. Trots att kvinnors rätt till prästyrket är lagstadgad sedan just femtio år tycks det i 
praktiken ännu finnas ett utbrett motstånd mot kvinnliga präster. Motståndare mot kvinnliga 
präster menar att den kristna tron är oförenlig med kvinnliga präster, och att de finner belägg i 
bibeln för denna uppfattning och att det således är ett teologiskt problem. Förespråkare för 
kvinnliga präster hävdar å sin sida att motståndarna väljer tidsbundna bibelcitat som är ryckta 
ur sitt sammanhang för att bevisa att kvinnor inte bör arbeta som präster, och att 
kvinnoprästmotstånd är en jämställdhetsfråga och inte en teologisk fråga.

 I Tro och tanke sägs att "En kvinna som är präst är fortfarande 1997 i språkbruket en kvinnlig
präst. En präst tycks härmed i princip vara en man, medan kvinnor kan bli en slags varianter 
på denna normalitet" (Edgardh Beckman 1998, s 90). Omnämningen av kvinnliga präster med 
betoning på epitetet kvinnliga tycks vara utbrett, och indikerar att mannen är normen. 
Kvinnoprästmotståndare menar att det i bibeln finns belägg som bestyrker att endast män ska 
vara präster, och att det således blir normerande för prästyrket. Den centrala frågan i den 
diskussionen är om bibeln kan fungera normativt i det avseendet, eller om bibeltexterna bör 
omtolkas för att fungera i det samhälle vi har idag.  

Enligt artikeln Prästyrket lockar fler kvinnor än män publicerad i Dagens Nyheter den 27 
januari 2008 är var tredje präst av den tjänstgörande prästkåren verksam i Svenska kyrkan 
idag kvinna, och i år studerar fler kvinnor än män till präster vid pastoralinstituten. En nyligen 
genomförd undersökning pekar dock på att arbetssituationen för kvinnliga präster inom 
Svenska kyrkan är långt ifrån jämställd. Det är alltså dokumenterat att kvinnliga prästerna 
ökar i antal i förhållande till manliga präster, ändå tycks inte motståndet mot kvinnor i 
predikstolen minska. Vad handlar denna långdragna dispyt i grund och botten om, och finns 
det en lösning i sikte? Mitt intresse för denna fråga rör främst hur kvinnoprästmotstånd har 
yttrat sig genom tiderna och hur situationen ser ut idag. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Denna studie utgår ifrån den feministiskt teologiska ståndpunkten att kvinnor är underordnade 
män i teologier, kyrkor och samfund (Eriksson 2004), och syftet är att undersöka hur 
kvinnliga präster i Svenska kyrkan har påverkats och fortfarande påverkas av att betraktas 
som underordnade i förhållande till manliga präster av kyrkliga medarbetare och 
församlingsbor. Undersökningen fokuserar på hur motståndet mot kvinnliga präster yttrade 
sig förr, vilket jag redogör för med en litteraturstudie, och hur situationen ser ut idag vilket jag 
använder en fallstudie med intervjuer till att undersöka. De frågor jag utgår ifrån är följande:

1. Vilka uttryck tar sig kvinnoprästmotstånd i praktiken, och i vilken omfattning 
uppfattar de kvinnliga prästerna att det sker?

2. Vilka skillnader finns i kvinnoprästmotstånd idag jämfört med för några årtionden 
sedan?

3. Vilka teologiska argument används mot kvinnliga präster?

1.2 Metod
Den metod som är aktuell för denna studie är ett kvalitativt forskningssätt, som fokuserar på 
individen och hur denne tolkar och formar en verklighet. Vanliga metoder att tillämpa inom 
den kvalitativa forskningsramen är intervjuer, naturalistiska/etnografiska studier och 
dokument. (Backman 1998) Detta är dels en litteraturstudie med fördjupning i tidigare 
forskning, och dels en fallstudie med tonvikt på intervjuer. Studien har en hermeneutisk 
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utgångspunkt, där skrivna och muntliga källor utgör grunden för tolkning. Den hermeneutiska 
vetenskapen passar för denna studie eftersom hermeneutiken fokuserar på hur världen 
uppfattas eller tolkas. (Hartman 2004) En central studieaspekt är i denna studie om kvinnliga
präster upplever att de stött på motstånd mot sitt yrkesutövande på grund av kön, till exempel 
i fråga om anställningar. Patel och Davidsson skriver att det enligt ett hermeneutiskt synsätt 
går att förstå andra människor och den egna livssituationen genom att tolka vilka uttryck den 
mänskliga existensen tar sig i det talade och skrivna språket, mänskliga handlingar samt 
livsyttringar. De menar även att forskarens förförståelse är en tillgång i arbetet att tolka och 
förstå forskningsobjektet, och att forskaren använder sin förförståelse som redskap i 
tolkningen. I den hermeneutiska arbetsprocessen är det helheten som står i förgrunden, där 
forskaren pendlar mellan att sträva efter en helhetsförståelse och en förståelse av delarna.  Det 
hermeneutiska tolkningsförloppet innebär således en överensstämmelse mellan till exempel 
helhet och del, subjekt och objekt och förförståelse, som kallas "den hermeneutiska spiralen". 
Med detta menas att allt är delar i en helhet som oupphörligt växer och utvecklas. (Patel & 
Davidson 2003)

Denna studie är en kvalitativt inriktad fallstudie. En fallstudie undersöker enligt Backman 
(1998) ett specifikt fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, vilket har varit min avsikt 
med intervjuerna. Min analysenhet är kvinnoprästmotstånd, och de konkreta fallen är tre 
kvinnliga präster. De ska på inget sätt representera alla kvinnliga präster inom Svenska 
kyrkan, utan enbart beskriva sina upplevelser av kvinnoprästmotstånd. I min studie är 
huvudfrågorna koncentrerade till att förklara varför och på vilket sätt kvinnoprästmotstånd 
förekommer, varför en fallstudie är en passande metod.

1.3 Urval och genomförande
Informanterna i de utförda intervjuerna är tre kvinnliga präster inom Svenska kyrkan. I urvalet 
av informanter har jag tagit hänsyn till ålder: jag har intervjuat präster i olika åldrar för att 
utröna vilka likheter och skillnader deras personliga erfarenheter har och i vilken utsträckning 
deras upplevelser stämmer överens med mina litterära källor. Intervjuerna syftar till att
beskriva prästernas upplevelser och erfarenheter som enskilda fall, informanterna 
representerar således inte de kvinnliga prästerna som helhet. Intervjuerna har utförts enligt 
Patel och Davidson beskrivning av en kvalitativ intervju, som har syftet att upptäcka och 
identifiera egenskaper och karaktären hos något, i detta fall intervjupersonernas upplevelse av 
kvinnoprästmotstånd.  Patel och Davidson skriver att denna form av intervju innebär att det på 
frågorna inte finns ett "rätt" svar eller ett på förväg formulerat svarsalternativ och att den 
kvalitativa intervjun i princip alltid har en låg grad av standardisering vilket betyder att 
frågorna som ställs ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. (ibid.)

Då jag utarbetat min intervjumall har jag utgått ifrån frågor som belyser respondentens 
erfarenheter, åsikter, värderingar och känslor kring ämnet kvinnoprästmotstånd. Enligt 
Merriam finns det olika strategier att använda då frågorna utformas: den hypotetiska frågan 
(Anta att...), "djävulens advokat" som utmanar respondenten att anamma en motsatt åsikt (En 
del påstår att... Hur ser du på det?), idealfrågor (Hur skulle du beskriva en ideal...) och 
tolkande frågor där intervjuaren framlägger prövande tolkningar av vad respondenten har sagt 
för att få fram en reaktion. ( Merriam 1994)

Prästerna jag har intervjuat är alla verksamma inom Luleå stift. Jag kontaktade ett antal 
kvinnliga präster via olika församlingars kontaktuppgifter, och hade slutligen tre kandidater i 
olika åldrar att intervjua. Eftersom jag valt att använda djupintervjuer i min fallstudie skulle 
varken tiden eller uppsatsens omfång räcka till alltför många intervjuer, men eftersom jag 
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strävade efter bredd och mångfald i min studie tycktes tre informanter vara ett passande antal. 
Jag träffade informanterna på deras arbetsplatser och intervjuade dem med hjälp av 
intervjumallen som är bifogad i bilaga 1. Intervjuerna tog cirka en timme vardera och spelades 
in. Därefter skrev jag ut intervjuerna och sammanställde dem. Sammanställningarna bildade 
sedan underlag till den del av uppsatsen som finns under rubrik 6: ”Intervjuer”. För att i 
största möjliga mån säkerställa informanternas anonymitet har jag utelämnat vissa uppgifter i 
uppsatsen: namn, församling, exakt födelseår och eventuella andra utmärkande upplysningar. 
Ungefärlig ålder och prästvigningsår anser jag dock vara av intresse för min studie, varför 
dessa uppgifter finns med. 

1.4 Validitet och reliabilitet
Patel och Davidsons definition av god validitet är vetskapen att man undersöker det man avser 
att undersöka, medan god reliabilitet innebär att man vet att det sker på ett tillförlitligt sätt. 
(2003) På Göteborg Universitets webbplats om information om forskningsmetodik står att 
validitet och reliabilitet mäts på olika sätt i kvantitativa respektive kvalitativa studier. I 
kvalitativa studier kan inte tillförlitligheten mätas med siffror, utan handlar istället om att 
forskaren ska kunna styrka att insamlingen och bearbetningen av data skett på ett sätt som 
garanterar tillförlitlighet. Viktiga aspekter i studiens validitet är exempelvis forskarens 
förförståelse samt beskrivning av datainsamling, urval och analysprocess. Vad gäller 
reliabiliteten handlar det om trovärdighet och tillförlitlighet i metoder som används av 
forskaren, som exempelvis kan finnas i forskarens egen förmåga vid intervjuer eller de 
tekniska hjälpmedel som använts. 

Jag anser att jag har undersökt det jag avser att undersöka i min studie, det vill säga kvinnliga 
prästers historia från 1958 och framåt med tyngdpunkt på attityder och motsättningar, och 
bedömer därför validiteten i min studie som relativt hög. Reliabiliteten i de intervjuer jag gjort 
hänger samman med min tolkning av informanternas redogörelser, och är således svårare att 
bedöma. Eftersom jag spelade in intervjuerna lyssnade jag på informanterna upprepade 
gånger, men då jag genomförde intervjuerna ensam har jag enbart kunnat lita till mina egna 
intryck av dem. Informanterna har dessutom inte tagit del av mitt sammanställda material 
efter att intervjuerna genomförts och har således inte kunnat styrka min tolkning.

1.5 Disposition
I det första kapitlet beskrivs vilket syfte studien har, vilka frågeställningar jag har utgått ifrån 
och vilken metod jag har använt. I det andra kapitlet presenteras en historisk återblick av 
kvinnliga prästers arbetssituation från tiden innan beslutet om kvinnors tillträde till prästerlig 
tjänst trädde laga kraft, till idag. En nyligen genomförd enkätundersökning presenteras, 
liksom en genomgång av tidigare forskning på området. I kapitel tre presenteras två 
sammanslutningar mot kvinnliga präster. Under punkt fyra finns de dokumenterade teologiska 
argument som används mot kvinnliga präster sammanställda. Slutligen presenteras i kapitel 
fem intervjuerna samt en analys av dessa och under punkt sex mina slutsatser.
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2. Historik
2.1 En historisk tillbakablick
Irma Irlinger har i boken Kvinnoprästmotstånd i Svenska kyrkan : Lisa Tegby – tre fallstudier 
undersökt diskriminering av kvinnliga präster. Hon har funnit att debatten om kvinnliga 
präster i Svenska kyrkan på allvar tog fart på 1920-talet. Den första motionen om kvinnliga 
präster nådde riksdagen 1919 och gav upphov till den så kallade behörighetslagen som antogs 
1925 och som gav kvinnor tillträde till statliga tjänster. Kvinnor fick enligt lagen dock inte 
tillträde till präst-, polis- eller militäryrket. Vid den här tiden blev motståndet mot kvinnliga 
präster inriktat på principiella värderingar, och motståndarna menade att den svenska kyrkan 
skulle rätta sig efter urkyrkans doktriner. År 1951 offentliggjordes den så kallade 
exegetdeklarationen som färdigställdes av två professorer och fem docenter, där åsikten att 
”ett införande av s.k. kvinnliga präster i kyrkan vore oförenligt med nytestamentlig åskådning 
och skulle innebära ett avsteg från troheten mot den heliga skrift.” (Irlinger 2005, s 113) 
Denna deklaration kritiserades dock, bland annat för att argumenten saknade förklaringar, och 
vid en prövning av dokumentet tog en av professorerna avstånd från deklarationen. Vid 1957 
års kyrkomöte avhandlades ett regeringsförslag om kvinnliga präster, som dock röstades ned. 
Beslutet orsakade stor uppståndelse, och året därpå antogs regeringens förslag, lagen om 
kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster (1958:514). (ibid.)

Enligt Kvinnoprästutredningens betänkande, Omprövning av samvetsklausulen: män och 
kvinnor som präster i svenska kyrkan fortsatte motståndet mot kvinnliga präster även efter att 
lagen trädde i kraft den första januari 1959, och har gått från ett aktivt till ett passivt skede. 
Under de första årtiondena efter beslutet om att lagstadga kvinnans behörighet till prästyrket 
var motståndet präglat av aktiva aktioner: protester, trakasserier och demonstrativ opposition. 
Därefter gick motståndet in i en mer passiv fas som kännetecknas av ett indirekt motstånd 
som är utbrett än idag. Samtidigt som lagen om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst 
(1958:514) stadfästes, så offentliggjordes det som kom att kallas samvetsklausulen av det 
Statliga särskilda utskottet. Den innebar: 

att biskop inte bör vara skyldig att mot sin religiöst grundade övertygelse viga 
kvinna till präst att i tjänsten utföra sådant som uppenbarligen skulle kränka hans 
samvete på grund av hans övertygelse i kvinnoprästfrågan att prästlöftena ej borde 
tolkas så att den som ställde sig avvisande till kvinnliga präster inte skulle kunna 
avlägga dem. (Omprövning av samvetsklausulen: män och kvinnor som 
präster i svenska kyrka: betänkande, s 81)

De första kvinnliga prästerna prästvigdes år 1960, och i samband med det offentliggjordes ett 
handlingsprogram på sjutton punkter med anvisningar för hur präster som inte kunde erkänna 
kvinnliga präster skulle handla i olika situationer. Under punkt tre sägs: 

Eftersom en kvinna icke förvaltar prästämbetet på Kristi uppdrag, kan en präst icke 
utföra prästerlig tjänst med henne, icke tjänstgöra vid samma gudstjänst, icke 
gemensamt deltaga i altartjänst, nattvardsfirande, kyrkliga förrättningar, vignings-
och installationsakter etc. (Omprövning av samvetsklausulen: män och kvinnor som 
präster i svenska kyrkan: betänkande, s 28)

I "de 17 punkterna" framgår det att kvinnliga präster inte arbetade på samma villkor som de 
manliga, eftersom männen inte var förpliktade att arbeta tillsammans med en kvinna. Båda 
dokumenten tyder på en gängse uppfattning inom kyrkoväsendet att enbart män var utrustade 
med ett samvete och en religiöst grundad övertygelse. 
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Under 1970-talet blossade debatten om kvinnliga präster upp, och ledde till att ärendet nådde 
riksdagen upprepade gånger. I motioner framställdes begäran att samvetsklausulen skulle 
omarbetas eller avskaffas. Under 1975 års kyrkomöte prövades samvetsklausulen mot 
bakgrund av att den aktivt användes för att motarbeta kvinnliga präster. Hos allmänheten 
väcktes starka reaktioner mot att en del manliga präster inte kunde tänka sig att samarbeta 
med kvinnliga kollegor, och diskrimineringen fick massmedial uppmärksamhet med en 
uppmaning att avskaffa samvetsklausulen och ”de 17 punkterna” som följd. Svenska kyrkan 
tillsatte en samrådskommitté, som utarbetade ett förslag på åtgärder för samexistens och 
samarbete mellan kvinnliga och manliga präster i Svenska kyrkan. De förordade bland annat 
en väjningsrätt som innebar att den som inte kunde utföra liturgisk tjänst tillsammans med en 
kvinnlig präst hade rätt att avstå från att tjänstgöra tillsammans med henne, men fick på inget 
vis hindra hennes arbete. (Omprövning av samvetsklausulen: män och kvinnor som 
präster i svenska kyrkan: betänkande, 1981) Irlinger (2005) menar även att väjningsrätten 
innebar den s.k. transportvigningen som betydde att biskopar kunde neka till att prästviga 
kvinnor i sitt stift, varvid vigningen fick flyttas till ett annat stift. 

I Omprövning av samvetsklausulen framkommer att kvinnliga präster upplevde att de fick för 
liten plats i stiftssammanhang, och att de kände sig motarbetade vid tjänstetillsättningar. När 
utredningen framlades 1981, så fanns förutom en begäran om rätten att avstå från liturgisk 
tjänst tillsammans med kvinnliga präster en problematik som rörde upplåtande av kyrka för 
förrättning utanför den egna församlingen, då en kvinnlig präst kunde nekas tillträde till 
kyrkor. 

Samvetsklausulen och 1958 års lag upphävdes 1982, då ingen ny lag ansågs nödvändig med 
bakgrund av jämställdhetslagen, och 1978 yttrades uppfattningen att ”de 17 punkterna” var ett 
historiskt dokument som inte var förenligt med de nya bestämmelserna. År 1994 
offentliggjordes ett dokument från Svenska kyrkan där statens direktiv bekräftades och att 
kvinnliga prästers vigning och sakramentsförvaltning skulle accepteras av prästkandidater.

När uppbrottet mellan kyrka och stat blev ett faktum år 2000 blev det nödvändigt med en 
skärpt lagstiftning för kyrkan för att behålla dess karaktär, och det fastslogs att kyrkan 
fortsättningsvis skulle vara demokratisk och rikstäckande. I 1999 års kyrkoordning fanns 
kravet att präster som prästvigs ska intyga att de i sitt yrkesutövande ska tjänstgöra med alla 
kollegor oavsett kön. Anmärkningsvärt är att det efter den nya kyrkoordningen 2000 tycks ha 
blivit svårare för kvinnor att tillträda tjänster. Det är enligt Irlinger svårt att belägga, men 
siffrorna för anmäld diskriminering tyder på att så är fallet. Inom kyrkan finns också 
farhågorna att den nya kyrkoordningen försämrar kvinnornas villkor. Exempelvis finns en oro 
att jämställdhetsaspekten vid tillsättning av stiftschefer nonchaleras när det inte längre är 
regeringen som tillsätter dessa poster. (Irlinger 2005)

Irlinger (2005) har funnit att sedan kyrkan och staten skildes åt har de bibeltrogna börjat 
opponera sig allt kraftfullare, särskilt mot behörighetsreglerna som inte tillåter prästvigning av 
kvinnoprästmotståndare. Irlinger menar att det numera finns flera församlingar som 
nonchalerar kyrkoordningen och jämställdhetslagen, och hon hävdar att orsaken till att detta 
är möjligt är att församlingarna har övertagit arbetsgivaransvaret efter delningen av kyrkan 
och staten. Hon nämner tjänstetillsättningar, ekonomiska medel och kollekter som gynnar 
kvinnoprästmotståndare som exempel på hur vissa församlingar verkar i strid med lagar och 
förordningar. 



6

3. Sammanslutningar mot kvinnliga präster
3.1 Svenska kyrkans fria synod
År 1983 bildades Svenska kyrkans fria synod, en sammanslutning vars anhängare enligt 
Irlinger inte vill följa lagar och förordningar i kyrkliga sammanhang utan som tycks anse att 
kyrkan står över världsliga lagar. Synoden arbetar för att präster inte ska behöva samarbeta 
med kvinnliga kollegor vid sakramentsförvaltning. Efter att kyrka och stat delades år 2000 
fick Synoden tillstånd att verka inom kyrkan. Detta är enligt Irlinger en viktig markering 
genom att kyrkor idag upplåter kyrkorum för kvinnoprästmotståndare. Professor Ann-Sofie 
Ohlander anser att Synodens gudstjänster är en symbolhandling eftersom kvinnor inte får leda 
den. (Irlinger 2005) Ulla-Carin Holm, präst och doktor i religionspsykologi, menar att 
motståndet mot kvinnliga präster samlades i sammanslutningen "Kyrklig samling kring 
Bibeln och bekännelsen", som blev mer konkret i bildandet av synoden. Hon anser att 
synoden kan vara ett frö till en självständig kyrka. (Holm 1982) Vissa anhängare av Svenska 
kyrkans fria synod har visat sitt stöd för tanken att bilda ett stift för präster som inte accepterar 
den gällande kyrkoordningen.  Diskussionerna om ett eget stift ledde till bildandet av 
Missionsprovinsen, som har en uttalat starkt negativ inställning till kvinnliga präster. 

3.2 Missionsprovinsen
I artikeln Kvinnoprästmotståndare kan inte bilda eget stift från Dagens Nyheter den 8 
september 2003, sägs att Missionsprovinsen bildades 2003 med målet att vara ett icke-
territoriellt stift med hela landet som ansvarsområde. Enligt Svenska kyrkan så är det dock 
endast kyrkomötet som kan bilda nya stift, som enligt gällande lagstiftning även måste vara 
kopplade till ett geografiskt område. Vidare var Missionsprovinsens avsikt vid bildandet att 
samarbeta med en utländsk kyrka vid prästvigningar, för att sedan låta prästerna arbeta i 
alternativa lokaler till kyrkorummet i Sverige. De ämnade också utnämna fyra egna biskopar. 
Under punkt 3 ”Aktuell bakgrund” på Missionsprovinsens egen hemsida skriver rörelsen att 
de vill tillhöra Svenska kyrkan och dess evangelisk-lutherska tradition, men att de reserverar 
sig mot att Svenska kyrkan isolerar sig från "Kristi världsvida kyrka" genom att på eget bevåg 
införa nya läror, som exempelvis tillåtandet av kvinnliga präster. Missionsprovinsen kritiserar 
det andliga ledarskapet i Svenska kyrkan, och hävdar att det finns flera biskopar som är 
positiva till att låta kvinnoprästmotståndare prästvigas, men att dessa biskopar är "fångar i 
systemet" och inte vågar uttala sig.

Missionsprovinsens anhängare kan inte acceptera behörighetsreglerna i den rådande 
kyrkoordningen, utan arbetar aktivt för att upphäva dessa. Som en följd av att de inte 
accepterar kvinnliga präster kan de inte bli prästvigda i Svenska kyrkan utan måste förrätta 
egna prästvigningar. Svenska kyrkan försöker dock motarbeta Missionsprovinser genom olika 
aktioner. Ett exempel är att domkapitlet i Göteborgs stift år 2005 beslutade att biskopen måste 
godkänna ett deltagande i Missionsprovinsens präst- och biskopsvigningar, vilket i klartext 
innebär ett förbud då Svenska kyrkan följer kyrkoordningens beslut om behörighetsreglerna, 
enligt artikeln Hårda tag mot utbrytarkyrka i Dagens Nyheter från den 6 oktober 2005. I 
Svenska Dagbladets artikel, Hammar: Missionsprovinsen utträder, från den 5 februari 2005 
sägs att Svenska kyrkan reagerade starkt när Arne Olsson utnämndes till Missionsprovinsens 
förste biskop år 2005. Detta föranledde dåvarande ärkebiskop KG Hammars uttalande i ett 
pressmeddelande: "Det blir nu tydligt för alla att Missionsprovinsen inte är en del av Svenska 
kyrkan. Missionsprovinsen har nu bildat en egen självständig kyrka". Genom att viga egna 
biskopar och präster anses Missionsprovinsen stå utanför Svenska kyrkan. Präster som låter 
sig vigas till biskopar i Missionsprovinsen riskerar att fråntas sina ämbeten inom Svenska 
kyrkan, då det anses vara oförenligt att kombinera engagemang i en kvinnoprästfientlig 
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sammanslutning med gällande lagstiftning och förordningar. Missionskyrkan framhärdar dock 
att de fortfarande står under Svenska kyrkan.

4. Teologiska argument
De teologiska argument som har åberopats för att underkänna kvinnan som förkunnare av 
bibelordet återfinns bland annat i Paulus ord: 

Gud är inte ordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar 
skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall 
underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga 
sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid 
sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått, och är det bara till 
er som det har kommit? Om någon tror sig vara profet eller ha andegåvor skall han 
veta att vad jag skriver till er är Herrens bud. (1 Kor 14:33-37). 

Holm (1982) menar att kvinnoprästmotståndare har fastställt att det i dessa bibelord betonas 
att det är "Herrens bud" som förkunnas och att de därigenom är förbindande att gälla för alla 
tider. I en intervju i Västerbottens Folkblad kritiserar kontraktsprosten och kyrkoherden Lisa 
Tegby de teologiska argumenten som förekommer för kvinnoprästmotstånd, exempelvis att 
kvinnan ska tiga i församlingen, och menar att den uppmaningen är bunden till den tid då den 
yttrades. 1 Kor 14:33-37 är det mest kända och mest använda bibelcitat i frågan om kvinnliga 
präster. Kvinnoprästmotståndare menar att det med detta citat är fastslaget hur Guds syn på 
kvinnor yttrar sig, och att det är en oåterkallelig uppmaning. Anhängare av kvinnliga präster 
hävdar i stället att citatet är tidsbundet och inte kan sägas gälla för all framtid. Detta citat som 
argument för att kvinnor inte bör bli präster förefaller vara ganska svagt, och frågan är om det 
är möjligt att tillämpa allt som står i Bibeln bokstavligt i vår tid.

Irlinger (2005) menar, till kvinnliga prästers försvar, att Paulus hade kvinnliga följeslagare, 
till exempel Priscilla (Apg 18:26), och att Paulus godkände kvinnor att vara resande apostlar, 
profeter och lärare. Irlinger nämner även Margit Sahlin, Sveriges första kvinnliga präst, som i 
sin tolkning av Bibeln uppfattade såväl Jesus som Paulus som "radikalt kvinnosakliga". 
Irlinger menar vidare att det är tydligt att en del manliga präster anser sig ha 
tolkningsföreträde av Bibeln, och att kvinnan av dem anses vara oren och profan medan 
mannen anses vara andlig. Det förefaller möjligt att manliga teologer och forskare kan ha 
skapat efterhandskonstruktioner med tolkningar som passat deras syften bäst.

Även skapelseberättelsen används som ett argument, då kvinnan skapas av mannen. "Då 
försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde 
igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en 
kvinna och förde fram henne till mannen." (1 Mos 2:21-22). Också bibelcitatet: "Ty en man är 
sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin 
kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna 
sig sina män." (Ef 5:23) har använts.

Ett argument som däremot används för att förespråka kvinnliga präster är Bibelns vittnesmål 
om Jesus uppståndelse, då det var en grupp kvinnor som mötte honom och fick uppdraget att 
förmedla budskapet om hans återuppståndelse: "Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, 
och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: "Var inte 
rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig" (Matt 28:9-
10) Enligt Irlinger (2005) har förespråkare för kvinnliga präster använt detta som ett belägg på 
kvinnans roll som förmedlare av Guds ord. Hon menar att kyrkan har underlåtit att lyfta fram 
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bibelcitat och beskrivningar som varit till kvinnans fördel genom historien, och således tonat 
ned kvinnans roll i Bibeln och i kristendomen.

Det finns inga uppgifter som tyder på att Jesus har uttalat sig om kvinnor som förkunnare av 
Guds ord, däremot tolkas hans handlingar som argument för eller emot kvinnliga präster. Att 
Jesus valde tolv män till apostlar anses av motståndare vara ett bevis för att endast män kan 
inneha prästämbetet. Motståndarna menar att Jesus skulle kunna ha valt även kvinnor till 
apostlar om det var hans mening att kvinnor skulle bli förkunnare av Guds ord, och att hans 
val av apostlar är en avsiktlig handling med intentionen att klargöra att det apostoliska 
uppdraget endast kan innehas av män. Det ter sig som en tämligen långsökt tolkning, och 
kritik har yttrats mot detta resonemang. Bland annat hävdar Holm (1982) att Stendahl påpekar 
att valet av apostlar inte har någonting att göra med frågan om kvinnliga präster, utan att det 
var av "en-gångs-karaktär". Holm menar även att med ett sådant argument skulle i princip vad
som helst kunna åberopas, till exempel att "präster måste vara judar eller bära skägg eller 
använda sandaler". (1982, s 7) Hon anser att beviset som i detta fall presenteras är ett "bevis 
ur tystnaden" och hennes resonemang tyder på att hon menar att det är långsökt att dra 
slutsatser om kvinnliga prästers vara eller icke vara utifrån vad Jesus inte gjorde. Även i 
Kvinnoprästmotstånd (Irlinger 2005) sägs att kritik har yttrats mot tesen att Jesus uteslöt 
kvinnor som förkunnare genom att enbart välja manliga apostlar. Irlinger refererar bland annat 
till Rodhe som motsätter sig tanken att Jesus genom att kalla tolv manliga apostlar till ombud 
reglerade prästämbetet för alla tider. 

Den kvinnoprästfientliga sammanslutningen Missionsprovinsen anger på sin hemsida 
bibelcitatet 1 Tim 2:12 som ett argument mot kvinnliga präster: "Att själv undervisa tillåter 
jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och 
stilla." Det förefaller också vara en tidsbunden situation som inte innebär ett evighetsförbud 
mot kvinnliga präster. Tolkas detta citat bokstavligt blir det ett förbud mot kvinnor i alla 
positioner i dagens samhälle: lärare, föreläsare, chefer och andra som inte "håller sig tyst och 
stilla". Det tycks ohållbart att förbjuda kvinnor att tillträda i princip alla tjänster i samhället 
med hänvisning till detta bibelcitat, därför ter det sig även oförenligt med motståndet mot 
kvinnliga präster.

Holm (1982) tar i sin studie av kvinnliga präster upp frågan om kvinnoprästmotståndets 
grunder återfinns i bibeltolkningen, eller om det finns andra orsaker till att det förekommer. 
Enligt Holm spelar den sociala aspekten stor roll, där frågan om hur mycket kyrkan ska 
anpassas till samhället kan sägas orsaka splittring bland präster och lekmän. 
Kvinnoprästmotståndarna anklagar anhängare till kvinnliga präster för att "sälja sina själar" 
till anpassning i samhället, medan anhängarna i sin tur anklagar motståndarna för att dölja sitt 
kvinnoförakt bakom bibelargument. Harald Riesenfeld uttalade sig i en intervju att kyrkan har 
bytt referensramar sedan reformationen, och att kyrkans tradition ändrats till den grad att alla 
kyrkans ritualer, symboler och seder borde omprövas.

5. Situationen idag
Enligt en enkätundersökning utförd av Kyrkans Tidning i mars 2008, redovisad i artikeln Fler 
än hälften har diskriminerats, uppger över 50 procent av de tillfrågade kvinnliga prästerna i 
Svenska kyrkan att de upplevt diskriminering eller en negativ behandling på grund av sitt kön. 
Studien är baserad på enkäter skickade till 554 slumpvist utvalda kvinnliga präster 
verksamma i Svenska kyrkan. Totalt finns 1 521 kvinnliga präster i tjänst. Av dessa uppger 
över hälften att det är en prästkollega som diskriminerat dem genom att till exempel vägra att 
samarbeta med dem. I andra diskrimineringsfall handlar det om chefer, kyrkorådsledamöter 
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eller andra arbetskollegor, där diskrimineringen bland annat kommer till uttryck i att 
kvinnorna får utstå mobbning och negativa kommentarer, får lägre lön än manliga präster och 
att sökta tjänster tillsätts av män med lägre eller likvärdiga meriter. Ett flertal av de tillfrågade 
uppger även att de upplevt ett motstånd från församlingsbor som inte accepterar en kvinnlig 
präst. 

I Jämställdhetslagens (1991:433) andra paragraf står att:

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i 
arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra 
skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför 
arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De skall också främja lika 
möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. 

De kvinnliga prästernas uppgifter (12 % i undersökningen) om att de får lägre lön än manliga 
kollegor, och förbises vid tjänstetillsättningar tyder på att Jämställdhetslagen inte alltid 
efterföljs. Nästan en femtedel av de utsatta kvinnorna i Kyrkans Tidnings undersökning 
uppger att saknar stöd av domkapitel och biskop i denna fråga, och att de efterlyser mer 
handlingskraftiga kyrkoråd och hårdare regler i kyrkoordningen. Jämställdhetslagen har 
bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter som bland annat handlar om att förebygga och 
förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier, vilket av Kyrkans tidnings 
undersökning att döma heller inte alltid efterföljs.

Det är främst manliga präster som innehar tjänster med högre ställning, som biskops- och 
kyrkoherdetjänster, enligt artikeln Diskussioner om ny ärkebiskop påbörjade i Dagens 
Nyheter från den 26 januari 2006. I Kyrkans tidnings undersökning framkommer att kvinnliga 
ledare i kyrkan är hårt ansatta av diskriminering och negativ behandling, då 73 procent av 
kyrkoherdarna uppger att de blivit utsatta. Att kvinnliga chefer i så stor utsträckning utsätts 
för diskriminering kan vara en orsak till att så få kvinnor söker sig till de ledande posterna. 
Biskop Caroline Krook har exempelvis vid upprepade tillfällen sagt nej att söka till posten 
som ny ärkebiskop eftersom Svenska kyrkan i hennes tycke inte är redo för en kvinnlig 
ärkebiskop. I Per Hanssons undersökning Jämställdhet i Svenska kyrkan? från 1992 framläggs 
att kvinnor är underrepresenterade på ledande poster. Hansson finner att trots att kvinnliga 
kyrkoherdar funnits sedan 1970, är de en minoritetsgrupp i kyrkan. Han belyser även det 
faktum att kvinnliga präster i mindre utsträckning än de manliga söker kyrkoherdetjänster. 
Enligt den statistik som Kyrkans tidning presenterar är det tydligt att kvinnliga ledare i 
Svenska kyrkan är värst utsatta för diskriminering, vilket torde leda till ett hårt arbetsklimat 
som kan avskräcka kvinnor från att söka högre poster.

6. Intervjuer
6.1   Präst A
6.1.1 Prästens bakgrund
Präst A är född i början av 1970-talet och verksam inom Luleå stift. Hon prästvigdes år 2000 
och var således med i den första prästvigningskullen som utexaminerades efter att kyrka och 
stat skilts åt efter att den nya kyrkoordningen trädde i kraft. Präst A har arbetat inom Luleå 
stift sedan prästvigningen, varav de senaste fyra åren på sin nuvarande arbetsplats. 

Präst A bestämde sig för att bli präst under gymnasietiden. Hon erfor en i kyrkliga kretsar 
ganska klassisk kallelseupplevelse med en stark ingivelse om prästämbetet. Präst A var aktiv i 
kyrkans ungdomsgrupp och hade god kontakt med sin konfirmationspräst, i vilken hon fann 
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ett stort stöd i beslutet att läsa till präst. Prästen i fråga uppmanade henne även att tala med 
hans fru, tillika prästkollega, för att få ett kvinnligt perspektiv på prästyrket, något som dock 
aldrig blev av. Präst A berättar vidare att hon inte kommer från en kyrkligt aktiv familj, och 
att hennes beslut därför var överraskande, men att de trots detta stöttade henne helhjärtat. 
Präst A berättar också att eftersom hon varit aktiv i kyrkans ungdomsorganisation och i 
församlingen som konfirmand och ungdomsledare var väl medveten om det 
kvinnoprästmotstånd som fanns inom Svenska kyrkan. Någon praktisk erfarenhet av hur 
kvinnoprästmotstånd kunde se ut och på vilka grunder samt hur man kunde märka av det i 
interaktionen mellan människor i församlingen, hade dock inte präst A. 

6.1.2 Upplevelser av diskriminering 
Präst A yttrar emellertid att hon under studietiden i Uppsala mötte personer i sin egen ålder, 
både kvinnor och män, som var kvinnoprästmotståndare. De flesta hon mötte hade vad präst 
A kallar en högkyrklig profil och hade i många fall den högkyrkliga traditionen med sig från 
uppväxten, medan andra hade anammat och hittat rätt i högkyrkliga kretsar. Präst A berättar 
att kvinnoprästfrågan på studieorten blev en rationell argumentation där frågan diskuterades. 
Hon kunde emellanåt känna upprördhet, men kände samtidigt att hon inte blev riktigt berörd 
av diskussionerna. Präst A nämner även att hon i Uppsala hade lärare som hon visste var 
kvinnoprästmotståndare, men att hon upplevde dem som väldigt tillmötesgående. Hon tror att 
prästerna i fråga var rädda för att uppfattas som diskriminerande eller åsidosättande, och säger 
sig aldrig ha upplevt några sådana attityder under studieåren. I präst A: s prästseminariegrupp 
var 50 % av de studerande kvinnor, som enligt henne hade stort stöd i varandra. Präst A 
uppger att hon mött övervägande positiva reaktioner mot henne som kvinnlig präststuderande 
och är noga med att poängtera att huvudlinjen i Uppsala är att både män och kvinnor kan och 
ska prästvigas. 

Präst A nämner en specifik händelse på frågan om hon upplevt någon diskriminerande 
handling under sin yrkesbana. Hon berättar att hon vid ett tillfälle skulle leda en gudstjänst 
tillsammans med en manlig präst, som hon visste tidigare uttryckt tveksamhet mot kvinnliga 
präster men som nu officiellt ändrat ståndpunkt. Präst A ledde nattvardsfirandet och fick 
efteråt påpekat för sig av församlingsbor att den manlige kollegan inte gått fram till 
nattvardsbordet för att ta emot bröd och vin av henne. Hon hade inte själv uppmärksammat 
händelsen, men menar att församlingsborna reagerade häftigt eftersom det var en så kraftig 
symbolmarkering. Präst A konfronterade aldrig den manlige kollegan med incidenten, och 
ställer sig frågan vad det i sin tur betyder. Hon menar att man kan diskutera frågan på 
principplan, men att det blir mycket svårare att diskutera specifika handlingar och åsikter 
eftersom det då framgår hur människor möter varandra. Präst A framlägger också en teori, 
som hon inte har underbyggd, att kvinnor ibland väljer att blunda för diskriminering eftersom 
det blir för svårt känslomässigt och istället väljer att exempelvis omtolka situationen.

Präst A beskriver relationen mellan henne som kvinnlig präst och församlingsmedlemmar 
med en kvinnoprästfientlig hållning som god. Hon menar att hon trots de olika åsikterna 
känner att församlingsmedlemmarna i fråga bemöter henne med respekt, och att frågan med 
många av dem kan tas upp till diskussion på ett sakligt och rationellt sätt. Präst A betonar att 
det för henne inte känns som att frågan hindrar ett relativt välfungerande samarbete. På frågan 
om huruvida präst A upplever att en kvinnoprästfientlig hållning är en generationsfråga svarar 
hon nej. Hon tillägger att hon önskar att hon kunnat svara att det är en generationsaspekt som 
spelar in, men att det för henne blivit tydligt, framförallt under studietiden, att så inte är fallet. 
Hon påpekar dock att sätts frågan i perspektiv till samhället i stort tror hon att det sker en 
positiv värderingsförändring i jämställdhetsfrågor. 
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6.1.3 Tankar om kvinnoprästmotstånd och jämställdhetsarbete
På frågan om varför Luleå stift ligger så högt i Kyrkans tidnings statistik vad gäller 
diskriminerande behandling som kvinnliga präster upplevt svarar präst A att hon tror att det är 
den kyrkliga tradition som finns i stiftet. Hon menar att det finns många kyrkliga rörelser i 
Norrbotten: laestadianismen, en högkyrklig tradition och även en viss lågkyrklighet som av 
tradition och bibelsyn varit tveksam till reformen med kvinnliga präster. Präst A tror att de 
traditionsströmningarna gör Luleå stift ganska konservativt, vilket färgar kyrkligheten och ger 
genomslag i undersökningen. Präst A spekulerar även i om det kan ha att göra med synen på 
könsroller generellt sett i Norrbotten. Hon tror att det kan finnas många värderingar kring vad 
kvinnor och män ska göra som kanske lever kvar i samhället och som orsakar den höga siffran 
i Kyrkans tidnings undersökning.

I organisationen som präst A ingår i är majoriteten kvinnor. På chefsbefattningar ser dock 
situationen annorlunda ut, där det övervägande är män som sitter på posterna. Präst A berättar 
att den samfällighet hennes församling ingår i arbetar med att ta fram policys i frågor som rör 
arbetsmiljö, rekrytering, lönesättning och så vidare, där även jämställdhets- och 
mångfaldsfrågor ingår och som kommer att utmynna i en jämställdhets- och mångfaldsplan. 
Präst A tycker att det ska bli spännande att se hur de lyckas möta dessa frågor och arbeta med 
dem. Hon tillägger att arbetet ligger i startgroparna men att jämställdhetsplanen beräknas 
komma upp på agendan i slutet av året. Hon berättar vidare att det är en projektledare som är 
rekryterad externt som leder arbetet, vilket hon tror är positivt. Projektledaren är en 
personalvetare som har kunskap och erfarenhet av liknande frågor, och präst A menar att det 
är ett stöd i arbetet. Hennes intryck är att det fortfarande är svårt och känsligt att tala om 
frågor som rör jämställdhet och hon frågar sig vad det är som väcker så mycket rädsla i det. 

Präst A önskar att de på henne arbetsplats skulle komma dithän att de med förtroende kunde 
lägga fram frågor om jämställdhet på bordet. Dels när det gäller jämställdhet mellan män och 
kvinnor, med betoning på frågor som rör män och kvinnors lika påverkansmöjligheter, 
befattningar, rekrytering och så vidare. Hon tycker att de i hennes organisation har för låg 
kunskap om vad diskriminering och särbehandling är och hur det fungerar. Hon anser att de 
generellt sett skulle behöva höja sin medvetenhet om jämställdhetsfrågor, och att kyrkan som 
arbetsgivare måste ha kännedom och insikt om de frågorna. Präst A betonar att det inte enbart 
handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män: utan även jämställdhet ur ett etniskt 
perspektiv och om språkliga och kulturella kompetenser, funktionshinder, sexuell läggning 
etcetera. Hon tror att trovärdigheten i organisationen ökar om de arbetar med de aspekterna, 
och förloras om de inte tar tag i de frågorna. 

Präst A har inte funderat särskilt mycket på att avancera till en kyrkoherdetjänst, främst därför 
att den tjänsten i hennes tycke lämnar alltför lite tid till det prästerliga arbetet: att möta 
människor i själavård, gudstjänster, begravningar och så vidare.  På frågan om hon tror att det 
är svårare att vara kvinnlig ledare i kyrkan än inom andra instanser i samhället svarar hon att 
hon inte vet, men menar att det är någonting som orsakar att kvinnor endera håller tillbaka 
eller hålls tillbaka när det gäller kyrkoherdetjänster. Hon påpekar också att det är märkligt att 
det inom Luleå stift finns så få kvinnliga kyrkoherdar.

6.1.4 Teologiska synpunkter
På frågan om präst A:s tankar kring de bibelcitat vissa kvinnoprästmotståndare använder som 
argument mot kvinnliga präster svarar hon att texterna skrevs i ett patriarkaliskt samhälle och 
i en patriarkaliskt tradition. Hon menar att författarna naturligtvis var präglade av de 
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kulturella föreställningar om kvinnor och mäns roller i samhället och religionen som fanns då 
och att det färgar texterna. Präst A hävdar att bibelcitaten är kontextbundna och inte säger 
något om predikuppdraget. Hon tycker inte att det går att applicera de texterna på frågan om 
kvinnor ska ha tillträde till prästämbetet. Hon påpekar också att i den katolska kyrkan är den 
kyrkliga traditionen normerande, vilket till exempel innebär att om man aldrig haft kvinnliga 
präster så blir den traditionen normerande. I en luthersk kyrka är situationen annorlunda, där 
tendensen hellre pekar i riktningen att organiseringen av prästämbetet är en ordningsfråga 
snarare än en djupgående teologisk fråga, och att den kan ändras över tid. Därför menar präst 
A att det egentligen finns goda skäl för en luthersk kyrka att acceptera reformen med 
kvinnliga präster. 

Även Jesus val av enbart manliga lärjungar har hänförts som argument mot kvinnliga präster, 
något präst A avfärdar. Hon anser kvinnoprästmotståndarna övertolkar en handling som ingen 
vet någonting om, och att de skapar teologiska principer av en kontextbunden situation. Hon 
menar även att apostlarna ganska snabbt försvinner ur bilden och att det delvis är andra än 
apostlarna som blir de första kyrkoledarna och får framstående positioner i kyrkan. Präst A 
påpekar också att det finns en del bevisning som pekar på att kvinnor var delaktiga redan från 
början, framförallt rika kvinnor ur medelklassen som kunde öppna sina hem för kyrkliga 
gemenskaper, och bidra med finansiella medel. Präst A talar även om kvinnans roll i historian 
som marginaliserad, och tar Maria av Magdala som exempel. Maria var den första som såg 
den uppståndne Jesus och kan ha varit en av förgrundspersonerna i församlingen, men som i 
Bibeln har blivit den fallna kvinnan.

6.2   Präst B
6.2.1 Prästens bakgrund
Präst B är född i början av 1960-talet, och prästvigdes 1997. Hon har en kristen bakgrund med 
en far som är kyrkomusiker, så hon har varit med i olika kyrkliga sammanhang sedan späd 
ålder. Hon var väl medveten om att det fanns ett utbrett kvinnoprästmotstånd inom Svenska 
kyrkan när hon började läsa till präst, och tvekade länge innan hon slutligen tog steget mot 
prästämbetet. De tveksamheter hon kände inför yrket handlade dock inte om vetskapen om 
kvinnoprästmotståndet, utan om en inre osäkerhet om huruvida prästyrket var det hon skulle 
göra i livet. Efter ett några år långt uppehåll efter en fil.kand. i teologi bestämde hon sig för att 
läsa färdigt utbildningen, uppmuntrad av arbetskamrater och familj. Präst B betonar särskilt 
hur sporrad hon blev av stödet från icke-kristna eller icke-kyrkligt aktiva. 

6.2.2 Upplevelser av diskriminering
Präst B berättar vidare om då hon som nästan färdigutbildad präst fick ett besked från sin 
biskop som hon först kände ett visst mått av osäkerhet inför. Biskopens planer för präst B var 
att hon som pastorsadjunkt skulle ta plats i en församling, som dels hade uttalat 
kvinnoprästfientlig personal och dels inte haft någon kvinnlig präst på elva år, trots åtskilliga 
tjänsteutlysningar. Biskopen menade att präst B skulle bli en pionjär i församlingen och bryta 
ny mark i egenskap av kvinnlig präst, vilket präst B reagerade mot eftersom ett 
pastorsadjunktsår i hennes tycke syftar till att mogna in i prästrollen. Att hamna i en 
konfliktsituation, som präst B beskriver det som, var i hennes ögon inte en ideal position. 
Norrbottenskuriren hade dessutom även haft en artikelserie om kvinnoprästmotståndet i just 
den församlingen samma vår som präst B var tilltänkt att tillträda tjänsten, med mycket 
uppståndelse och turbulens som följd. Efter att ha tagit tjänsten i besittning, uppger dock präst 
B att hon fick ett mycket varmt mottagande samt kände ett stort stöd från församlingens sida 
som uttryckte glädje över att ha fått en kvinnlig präst. Att kollegorna hade 
kvinnoprästfientliga åsikter bestämde sig präst B för att bortse ifrån, och menar att det inte var 
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hennes problem. Präst B förklarar att kyrkoherden hade omtalat hållningen hos de två präster 
som var uttalade kvinnoprästmotståndare: att den ene var mer pragmatisk och förmodligen 
skulle samarbeta med präst B vid gudstjänster och så vidare, medan den andre inte skulle göra 
det. Präst B menar att hon därför visste hur situationen med de två kollegorna var, vad hon 
hade att förhålla sig till och förvänta sig. Hon påpekar att det inte är oproblematiskt att ha 
kollegor med en kvinnoprästfientlig hållning, men att hon inte upplevde någon negativ 
markering mot henne som kvinnlig präst från prästerna i fråga eller att de betedde sig 
olämpligt mot henne på grund av hennes roll som kvinna och präst.

Präst B tycker sig inte ha stött på något motstånd från studiekamraterna i Uppsala, men 
nämner att hon valde att betrakta de få hon mötte, främst unga män med högkyrklig bakgrund, 
som ”lite patetiska figurer” som inte påverkade henne nämnvärt. Präst B berättar att då hon 
läste till präst sågs motstånd mot kvinnliga präster som ett klart problem, och att det inte var 
många som skyltade med den hållningen annat än eventuellt i valda kretsar. Det tror hon kan 
vara en orsak till att hon inte stötte på särskilt många negativa reaktioner bland 
studiekamraterna.

Präst B berättar att hon blivit relativt förskonad från direkta angrepp på henne som kvinnlig 
präst, men beskriver en incident som inträffade då hon skulle leda en gudstjänst. En 
församlingsmedlem sökte då upp henne och klargjorde att hon inte skulle vara präst, samt 
uppmanade henne att ta av sig sin prästkrage. Präst B försökte föra en dialog med mannen där 
hon bland annat förklarade att det var biskopens val att prästviga henne och att mannen skulle 
vända sig till denne om han ifrågasatte hennes rätt att vara präst. Präst B märkte dock att 
mannen verkade vara något psykiskt labil, så slutligen bad hon honom att lämna kyrkans 
lokaler. Präst B beskriver incidenten som obehaglig och hotfull, och även kyrkoherden ringde 
senare upp henne för att försäkra sig om hennes tillstånd. Präst B har vid upprepade tillfällen 
sett mannen ifråga, till exempel i kyrkokören, men inte blivit angripen av honom igen.

Präst B berättar att hon, sedan hon började arbeta i sin nuvarande församling, har en 
prästkollega som är uttalad kvinnoprästmotståndare. Hon tycker dock att samarbetet fungerar 
väl, och att han är en god arbetskamrat med en pragmatisk hållning till situationen. Hon tror 
att han har accepterat situationen att de två måste samarbeta, och då gör han det. Hon är väl 
medveten om att han inte skulle delta i en gudstjänst som hon leder och att de inte skulle 
kunna stå enade vid altaret, den splittringen känns för henne sorglig men hon kan annars inte 
uttala något negativt om honom eller hans attityd mot henne. Präst B förklarar vidare att 
kollegan inte verkar ha något speciellt problem med kvinnliga ledare, eftersom han uttryckt 
beundran och respekt för en kvinnlig kyrkoledare, vilket hon tycker är något märkligt. 
Kollegan tycks inte ha den synen att kvinnor inte ska kunna leda män, enbart att prästämbetet 
inte ska innehas av en kvinna. Präst B spekulerar i om kollegans syn på kvinnliga präster styrs 
av tradition eller en tanke att Gud har olika uppgifter i åtanke åt män och kvinnor. Hon 
nämner att kollegan kan ha mindre problem med en kvinnlig chef än vad en del sekulära 
människor kan ha, och att hon har svårt att få ekvationen att gå ihop. 

Präst B uppger att hon överlag blivit förhållandevis besparad från motstånd i yrkesrollen 
under sina år i prästämbetet. Hon förklarar att hon inte upplever att hon blivit motarbetad i 
egenskap av kvinnlig präst, eller att hon haft svårt att komma tillrätta i sitt arbete på grund av 
detta. Hon har heller aldrig påverkats att känna sig tveksam eller osäker på sin roll. Hon 
tillstår att det är smärtsamt och påfrestande att möta kvinnoprästfientliga åsikter, men tillägger 
att det är en annan sak att bli aktivt motarbetad av en arbetsledare eller kollegor som lägger 
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hinder i vägen i arbetet eller fryser ut en, som hon menar kan ha förekommit på andra håll. 
Den typen av mobbningssituation menar präst B att hon aldrig har utsatts för.

6.2.3 Tankar kring jämställdhet och kvinnoprästmotstånd
Präst B har fått frågan om hon kan tänka sig att bli kyrkoherde, men alltid tackat nej. Hon 
menar att det med kyrkoherdetjänsten tillkommer mycket administrativt arbete som hon inte 
känner sig lockad av. Hon förklarar att det hon känner sig kallad till och trivs med är det 
prästerliga arbetet att möta människor i gudstjänster, dop, begravningar och så vidare. Att det 
enligt Kyrkans tidnings undersökning är kvinnliga ledare som är värst utsatta för 
diskriminerande behandling i Svenska kyrkan, tror präst B är ett generellt kulturellt problem 
som återfinns överallt i det svenska samhället. Hon tillägger att situationen för kvinnliga 
ledare inom kyrkan även kan försvåras av eventuella djupt rotade konservativa värderingar 
om hur en kyrklig ledare ska vara, men att det i de flesta fall är ett generellt problem snarare 
än ett kyrkligt sådant. Präst B menar dock att om hon mer konkret skulle fundera över en 
kyrkoherdetjänst kan det hända att aspekten att vara kvinnlig chef även den spela in i beslutet.

Vid frågan om Kyrkan tidnings undersökning där 86 % av de tillfrågade kvinnorna uppgav att 
de upplevt diskriminering, medger präst B att det är en väldigt hög siffra. Hon påpekar att det 
inkluderar all diskriminerande behandling man som kvinnlig präst stött på i sitt yrkesliv, och 
att även hon skulle hamna i den statistiken eftersom hon mött människor som inte vill 
samarbeta med henne eller ha henne som präst för att hon är kvinna. Hon menar också att 
laestadianrörelsen är stark i Norrbotten och att det är vanligt att laestadianer kräver manliga 
präster vid gudstjänster och så vidare, och att det är ofrånkomligt att som kvinnlig präst i 
området förr eller senare stöta på dessa åsikter framförda av grupper eller individer. Präst B 
tror att de 14 % som inte upplevt någon diskriminerande behandling antingen finns i 
studentbaserade storstadsregioner med lågkyrkliga rörelser, eller i Västerbottens inland där de 
lågkyrkliga traditionerna är starka. Hon menar att det i Norrbotten där den laestadianska 
rörelsen är stark liksom de högkyrkliga traditionerna är näst intill oundvikligt att stöta på 
motstånd som kvinnlig präst.

Om uppgiften att situationen för kvinnor i Svenska kyrkan försämrats sedan kyrka och stat 
skildes åt år 2000, håller präst B delvis med. Hon menar att när regeringen utsåg biskopar av 
de tre främsta som fått flest röster, kunde kvinnor ha något lättare att bli valda eftersom valet 
då kunde bli mer strategiskt ur jämställdhetssynpunkt. Idag vinner automatiskt den person 
som fått flest röster. Präst B berör också det faktum att biskopen har mindre inflytande över 
församlingarna i sitt stift som blivit mer självständiga, med kyrkoråd som kan ha blivit mer 
konservativa. Detta, menar präst B, kan påverka anställningar av kvinnliga präster. När 
prästerna var stiftsanställda hade biskopen ett större inflytande över prästerna och kunde agera 
mer slagkraftigt om någon blev illa behandlad. Präst B har inget konkret exempel på att 
situationen för kvinnor försämrats sedan kyrka och stats skildes åt, men misstänker att så är 
fallet.

Präst B är överlag relativt nöjd med sin arbetssituation, men efterlyser en större medvetenhet 
om kvinnor och mäns könsroller och hur de påverkar arbetet i kyrkan. Hon säger att det är lätt 
att tro att det inte finns jämställdhetsproblem på den egna arbetsplatsen men att det är ett 
antagande man kanske behöver syna djupare i sömmarna: vilka roller intas och varför blir det 
så? Hon kan inte konkret visa på hur hon begränsas eller påverkas av det, men förmodar att 
det sker i någon utsträckning trots att hon inte känner sig hindrad eller motarbetad. Hon 
påpekar att det kan ske subtilt på många sätt. Präst B tror att det skulle gagna arbetet att ha en 
mer öppen och realistisk syn på vad ovanstående innebär. 
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På frågan om huruvida präst B tycker att det ska införas hårdare tag mot präster som har 
kvinnoprästfientliga åsikter svarar hon att diskriminering, utfrysning, mobbning och 
motarbetning i någon form aldrig ska tolereras och att det är en arbetsmiljöfråga och således 
inte förhandlingsbart. Kan man som präst inte finna sig i det med hänvisning till sitt samvete 
menar präst B att man helt enkelt får kliva åt sidan. Däremot tycker hon inte att de präster som 
redan finns i systemet, som prästvigdes på andra premisser än de nu gällande, ska kastas ut 
eftersom bestämmelserna inte kan fungera retroaktivt. När det gäller arbetsledare betonar 
präst B vikten av att vara tydlig och klar, och att fullt ut vara beredd att samarbeta med alla 
anställda. Hon tycker att ledare i Svenska kyrkan måste bli mer konsekvent med att följa upp 
de präster som vid prästvigningen deklarerar att de har för avsikt att samarbeta med alla 
kollegor oavsett kön och sedan inte gör det. Präst B menar att det man en gång stått upp för 
måste gälla, och att den som efter prästvigningen påstår sig ha ändrat åsikt måste ta 
konsekvenserna och lämna sin tjänst. Präst B uttalar en kritik mot biskoparna, som i hennes 
tycke sett för mycket mellan fingrarna i denna fråga, och en önskan om att de ska agera 
tydligare i de fall som uppkommer. 

6.2.4 Teologiska synpunkter
Präst B:s reaktion på bibelcitaten som många kvinnoprästmotståndare använder som argument 
mot kvinnliga präster är att de är situationsbundna texter som inte kan tillämpas på dagens 
samhälle. Hon menar att Paulus i 1 Kor inte pratar om att kvinnor ska predika offentligt, utan 
att de ska vara tysta överhuvudtaget. Ska man vara konsekvent med den uppmaningen måste 
man enligt präst B exempelvis bannlysa att kvinnor talar vid bibelstudier i församlingsgården, 
att kvinnliga kyrkvärdar läser texterna, kvinnliga konfirmandledare, barnledare, 
församlingspedagoger och så vidare. Hon menar att hon hittills aldrig stött på någon, ens 
väldigt konservativ, grupp som förbjuder kvinnor att tala vid sammankomster. Hon frågar sig 
hur någon kan ta sig rätten att göra tolkningen att bibelordet gäller präster, eftersom det inte 
handlar om präster. Även argumentet att Gud skapade kvinnan av mannen, och att därför 
endast män ska vara präster, avfärdar präst B. Hon ifrågasätter tolkningen och översättningen 
av första Mosebok, där ordet för ”människa” och ”man” är samma på hebreiska men som har 
översatts till ”man” i översättningen. Vidare finns det två olika skapelseberättelser: i första 
kapitlet står det att Gud skapade människan till sin avbild, ”till man och kvinna skapade han 
dem”. Där står ingenting om någon slags rangordning utan bara att båda är delar av Guds 
avbild. Paulus argumenterar för att eftersom mannen skapades först så är han Guds avbild 
medan kvinnan som skapades efteråt är en avbild av mannen. I det andra kapitlet skiljer sig 
skapelseberättelsen från första kapitlet, där skapas en människa av Gud som är ensam, och för 
att bryta den människans ensamhet skapar Gud en människa till. Präst B berättar om en 
kvinna som skrivit om denna text och funnit att den svenska översättaren översatt strofen ”Det 
är inte bra att människan är ensam” ur originaltexten till ”Det är inte bra att mannen är 
ensam”. Präst B påpekar att valet av ett könsbestämt ord är helt omotiverat eftersom ordet för 
människa/man i texten ditintills är översatt med det könsneutrala ”människa”. Präst B hävdar 
att man med stöd av bibeltexterna på samma sätt kan visa att könsolikheterna uppkommer när 
människan blir två, för att de ska komplettera varandra. Hon menar att det i hennes ögon inte 
är särskilt logiskt att skapa en man som man innan det finns någon som kan vara kvinna, utan 
att hellre säga att när Gud förändrar den första människan för att dom tillsammans ska 
övervinna ensamheten, då blir det två olika kön. Det är en tolkning som präst B tycker är mer 
rimlig, och då ges inte utrymme att tala om en rangordning. Präst B framhåller att 
bibeltolkning är ett intressant område, där ett visst nytänkande kommit i ljuset som tillåter en 
tolkning som inte förändrar Bibelns budskap. Hon menar att en översättning kan vara mer 
styrande än vad grundtexten är vilket kan stämma till lite eftertanke. 
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Präst B avfärdar också ett argument som Missionsprovinsen anger som ett bevis för att 
kvinnor inte ska vara präster: 1 Tim 2:12. Hon menar att om man ska vara konsekvent och 
foga sig efter det bibelcitatet så är det mycket i församlingarna som måste förändras. Hon 
påpekar att flest församlingspedagoger är kvinnor, och det handlar om undervisning i kristen 
tro: för konfirmander, barn och vuxna. Den rollen skulle kvinnor enligt präst B inte kunna 
inneha om församlingarna levde efter 1 Tim 2:12., och det tror hon inte att Missionsprovinsen 
är beredda att leva efter. Präst B inflikar även att det är en rätt extrem åsikt att lufta i dagens 
samhälle och att hon inte tror att det är många kvinnoprästmotståndare som är beredda att dra 
det till sin spets. Att sedan hävda att bibelcitatet exklusivt handlar om kvinnliga präster anser 
präst B vara ologiskt.

Präst B avvisar tanken att Jesus val av enbart manliga lärjungar har satt ramar för 
prästämbetet för all framtid. För det första menar hon att prästerskap inte är en direkt 
efterföljare till apostlaämbetet, utan att apostlaämbetet var väldigt speciellt. För det andra 
pekar hon på det faktum att vissa argumenterar för att Jesus var man och därför kan kvinnor 
inte gestalta och representera Kristus i gudstjänsten. Präst B ställer frågan att om Jesus var en 
man, kan han då sägas ha försonat hela mänskligheten, man som kvinna, eller ska kvinnor 
vänta på en kvinnlig frälsare, om könet i sig är det viktiga. Hon menar att hur man än 
argumenterar så kan man hamna i en återvändsgränd av märkliga slutsatser, och att det inte är 
givande att diskutera Jesus kön eftersom det i hennes tycke inte är vad som är viktigt.

Präst B berättar att det i Svenska kyrkan är den lutherska synen på kallelsen som är den 
rådande, vilket innebär att varje människa får sin egen kallelse, som hon kan uppfatta mer 
eller mindre tydligt. Präst B tror att kvinnoprästmotståndare menar att kvinnliga präster har 
missuppfattat sin kallelse till prästämbetet, att kvinnan kan vara kallad till att arbeta inom 
kyrkan men på andra befattningar.  

6.3   Präst C
6.3.1 Prästens bakgrund
Präst C är född i slutet av 1940-talet och prästvigdes 1990. Med en bakgrund inom 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen som bland annat tonårs- och barnledare och biträdande 
predikant var beslutet att bli präst inte så konstigt, berättar präst C, som tillägger att hon 
upplevde det som positivt att ha livs– och arbetslivserfarenhet i ryggen när hon relativt sent 
omsider beslöt sig för att läsa till präst. Under sin studietid stötte präst C på studiekamrater 
med avvikande åsikter, men menar att hon inte tänkte särskilt mycket på det då. Det var först 
när hon läste en kurs i norrländskt kyrkoliv som präst C började reflektera över kvinnan och 
kvinnans ställning, och hon fördjupade sig i studier av predikande kvinnor i Västerbotten på 
1800-talet. Särskilt nämner hon Marja Lisa Nilsdotter som tongivande. Präst C berättar om 
motståndet de kvinnorna mötte som hon menar är samma slags motstånd som kvinnor i alla 
tider fått kämpa emot, företrädesvis de idag välkända härskarteknikerna. (Enligt 
Nationalencyklopedin är det den norska socialpsykologen, politikern och professorn Berit Ås 
som har identifierat och analyserat dessa så kallade härskartekniker som används av män för 
att marginalisera och förtrycka kvinnor. De olika strategierna för detta har Ås sammanfattat i: 
förlöjligande, osynliggörande, skuldbeläggande, undanhållande av information, objektifiering 
av kvinnors kroppar samt våld eller hot om våld.)    

6.3.2 Upplevelser av diskriminering
Präst C berättar att även hon blivit utsatt för härskarteknikerna i sitt yrkesliv, särskilt i sitt 
förutvarande arbete som sekreterare, och målar som ett exempel upp ett scenario där en man 
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kommer in i ett fikarum där det sitter fler kvinnor och säger ”Är det inget folk här? Var är allt 
folk”, som är ett typiskt exempel på osynliggörande. Det är oerhört förnedrande, menar präst 
C, som tror att osynliggörande är en av de mest använda härskarteknikerna. 

Präst C har tidigare innehaft en ledande befattning i sin församling i ett flertal år, en tjänst hon 
lämnade eftersom hon upplevde att det administrativa arbetet i form av löneförhandlingar, 
policydokument, arbetsmiljöfrågor etcetera tog över i alltför stor utsträckning. På frågan om 
hon stötte på något motstånd i egenskap av kvinnlig ledare svarar präst C i generella ordalag 
hur kvinnliga chefer kan möta bristande respekt, dumförklaringar och så vidare i större 
utsträckning än manliga dito. Från församlingens sida mötte präst C övervägande positiva 
reaktioner, och nämner en intressant incident med en man som vägrade hälsa på henne innan 
han hört henne predika men som efteråt hälsade henne välkommen till samhället. Präst C är 
dock inte säker på vad markeringen betydde, men förmodar att mannen ville testa hennes 
färdigheter som förkunnare innan han accepterade henne.

6.3.3 Tankar kring jämställdhet och kvinnoprästmotstånd
Angående Missionsprovinsen menar präst C att de vill tillhöra Svenska kyrkan på sina egna 
villkor. Hon hävdar bestämt att om en grupp inte kan ställa upp på Svenska kyrkans ordning 
så finns där heller ingen plats för den gruppen. Hon berättar i anslutning till detta att en biskop 
initierade regelbundna möten för att stärka, uppmuntra och hjälpa kvinnliga präster i stiftet, 
något hon tycker var ett bra initiativ. Nackdelen, enligt präst C, var att mötena blev ett forum 
för kvinnor som hänförde alla sina personliga problem till frågan. Hon säger att det inte alltid 
beror på att det faktum att en individ är kvinna som hon kan få problem, utan problemen kan 
också ha med personen att göra. Präst C berättar vidare att träffarna upphörde, tills de 
engagerade kvinnorna i organisationen Forum för kvinnliga präster plötsligt fick höra att 
biskopen hade träffar med Synoden. Kvinnorna skrev till biskopen och framförde åsikten att 
om han hade träffar med Synoden skulle han också återuppta träffarna med de kvinnliga 
prästerna, med regelbundna träffar med kallelse på biskopens uppdrag. Reaktionen fick gehör, 
och träffarna mellan biskopen och de kvinnliga prästerna återupptogs.

Organisationen Forum för kvinnliga präster lades ned på 2000-talet och på frågan om det 
finns planer att återupprätta föreningen svarar präst C att det som kanske behövs istället för en 
renodlad kvinnoorganisation är ett forum för både män och kvinnor, där arbetet exempelvis 
skulle kunna handla om härskarteknikerna. Präst C berättar också om 50-årsjubileet för 
kvinnliga präster som firas i hela Svenska kyrkan till hösten, med tonvikt både på historian 
och vägen fram. Att lyfta fram föregångare som har kämpat för kvinnans tillträde till 
prästerliga tjänster är av största vikt, berättar hon, och tillägger att en gäst är Islands första 
prästvigda kvinna. Präst C är mycket intresserad av att starta något slags samnordiskt 
jämställdhetsarbete, och har fått till stånd ett samtal med en norsk präst verksam i Sverige. 
Hon hoppas även på att få kontakt med en finsk präst. Präst C berättar även om sin önskan att 
få till ett nordnordiskt samarbete med bland annat Barentsregionen, Island, Nordnorge och 
Nordfinland. Präst C berättar också att det hålls ett ekumeniskt kvinnomöte på Island i 
augusti, dit hon gärna skulle vilja åka. Hon berättar om hur stärkande sådana möten är, och 
hur givande det är för kvinnor att träffas och finna stöd i varandra.

På frågan om varför det är så många kvinnliga präster i Luleå stift som enligt Kyrkans 
tidnings statistik uppger att de upplevt diskriminerande behandling svarar präst C att det beror 
på rörelserna, bland annat laestadaniasmen, som finns i området. Hon säger sig ha blivit 
förvånad över den höga siffran och säger att biskopen blivit alldeles bestört över uppgifterna. 
Präst C menar att ytterligare en bakomliggande orsak är att de inom kyrkan inte diskuterar 
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frågan, utan att de berörda lär sig hantera diskrimineringen med olika strategier och hellre 
pratar sinsemellan än öppet om problemet. Präst C tillägger även att det är en skam för kyrkan 
att situationen ser ut som den gör. Hon tror att många utsatta kvinnor har en psykologisk 
mekanism som gör att de kan skämmas över att ha blivit utsatta, som är lika absurd som när 
våldtäktsoffer tror att det är deras fel att de blivit våldtagna. Det är så känslomässigt svårt, tror 
präst C, att diskrimineringen förträngs och sopas under mattan. Hon tror också att om en 
liknande undersökning skulle göras i det icke-kyrkliga arbetslivet skulle många bli förvånade 
över hur mycket kvinnoförakt det finns i vårt samhälle. 

På frågan om hur kvinnoprästmotståndare tänker sig de kvinnliga prästernas 
kallelseupplevelser svarar präst C att hon tror att de tänker att kvinnor missuppfattar kallelsen 
på grund av att de är för känslomässiga. De handlar för mycket efter sin känsla och för lite 
efter sitt huvud. Präst C säger i anslutning till detta att hon önskar att fler kvinnor skulle stå 
upp för det de är och vad de tillför kyrkan. Hon berättar att hon har träffat många kvinnor som 
undviker att stå upp för sig själva, och som hon menar flyr frågan. Hon ser ingen skillnad 
generationsmässigt, men önskar att hon kunde säga att så är fallet. Hon uppger att hon ibland 
känner sig förskräckt över unga kvinnor i dagens samhälle, som inte står upp för vilka de är 
utan istället blir mäns attribut. Hon medger att hon i viss utsträckning tror att det kan vara ett 
generellt problem för människor i norr på grund av den machokultur hon tycker genomsyrar 
samhällen i den delen av Sverige i större utsträckning än i övriga delar av landet.

På präst C: s arbetsplats är det en ojämlik könsfördelning med övervägande kvinnliga 
medarbetare. De arbetar med jämställdhetsfrågor på ett arbetsmiljöplan och har utarbetat en 
jämställdhetsplan. Hon nämner att de har könsfördelning i åtanke när de rekryterar och att de 
behöver rekrytera fler män i alla yrkeskategorier, men att det är svårt eftersom urvalet i varje 
kategori är relativt litet. Präst C tycker att frågan om hur en ideal jämställd arbetssituation ser 
ut är en intressant fråga, och menar att den i hennes tycke har en lika könsfördelning mellan 
män och kvinnor. Hon tror att en arbetsplats med övervägande manliga eller kvinnliga 
medarbetare kan sakna det motsatta könets perspektiv med allt vad det innebär gällande 
erfarenheter och sätt att handskas med situationer etcetera. 

6.3.4 Teologiska synpunkter
Om bibelcitaten är det bara att säga, menar präst C, att Paulus var en man av sin tid. Skulle 
alla uppmaningar i Bibeln tolkas bokstavligt och appliceras på vårt samhälle skulle vi till 
exempel heller inte ha funktionshindrade präster. Hon drar en parallell till Marja Lisa 
Nilsdotter som av kyrkoherde Nordlander blev konfronterad med bibelordet, varpå Marja Lisa 
svarade ”Men det är så att Kristi kärlek tvingar mig att förkunna ordet för den som vill lyssna” 
och med det använde samma författare, Paulus, mot kyrkoherden. Präst C anser inte att 
kvinnoprästmotståndet är en bibelfråga, utan en jämställdhetsfråga som handlar om makt och 
underkastelse. Angående skapelseberättelsen påpekar präst C att det i de tre första kapitlen 
finns två olika skapelseberättelser och nämner 1. Mos 1:27: ”Människan skapas till man och 
kvinna. Till man och kvinna skapade han dem. Till guds avbild skapade han henne”. Mannen 
och kvinnan tillsammans är Guds avbild, menar präst C. Hon tycker inte att de uppgivna 
bibelcitaten är hållbara argument, och hävdar att en syn på en ordning där kvinnan har en 
underordnad ställning är att köra i gamla hjulspår. Hon menar att det finns en ordning som är 
överordnad allt, dopets ordning, som innebär att människan är kallad att leva som lärjunge, 
som Guds utvalda och älskade barn. Hon refererar till Paulus som säger ”Här är inte man och 
kvinna, i dopet är vi alla ett!”. Präst C återkommer till osynliggörandet, och tar bland annat 
upp kvinnliga namn. Junia var till exempel en lärjunge, menar hon, men det namnet har 
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ändrats till det maskulina Junios, ett namn som inte fanns på den tiden. På det sättet, säger 
präst C, har genusforskare visat hur man försökte styra in i de gamla hjulspåren.

Angående det faktum att Jesus enbart valde manliga apostlar och att det enligt vissa 
kvinnoprästmotståndare reglerar prästämbetet för alla tider, tror präst C att det var så att Jesus 
valde män till apostlar eftersom han visste att det var männen som var vittnesgiltiga i 
samhället, och att det var vittnen han ville ha. Samtidigt menar präst C att den första 
missionären var en kvinna, vars namn inte har lagts på minnet men som är känd som kvinnan 
vid Sykars brunn. Det var även kvinnorna som var först vid graven och som fick budskapet. 
Präst C tillägger att om människor skulle ägna sig åt det som verkligen är viktigt, i en värld 
som lider, då skulle frågor som exempelvis Jesus val av enbart manliga apostlar inte särskilt 
högt upp på dagordningen. 

6.4   Analys 
6.4.1 Upplevelser av diskriminering 
Alla tre präster uppger att de stött på kvinnoprästmotståndare under sin studietid. Präst C 
nämner ingenting specifikt om vilka personer hon mötte, medan präst A och B uppger att 
personerna oftast hade en högkyrklig profil. Prästerna berättar att de inte lade särskilt stor vikt 
vid kvinnoprästmotståndarna under sin studietid, att de inte tänkte så mycket på dem eller att 
de inte brydde sig om dem. Präst A berättar: ”Jag kunde känna ibland att jag var arg, men jag 
blev ändå inte riktigt berörd av det.” angående diskussioner med studiekamrater om kvinnliga 
präster. Detta är en intressant synpunkt, och väcker frågan om varför prästerna inte reagerade 
starkare på det motstånd de faktiskt mötte. Ingen av prästerna förklarar närmare vad det kan 
ha berott på, men en tänkbar orsak kan vara att det var en slags försvarsmekanism. Präst B 
förklarar även att det under hennes studietid sågs som ett problem att ha kvinnoprästfientliga 
åsikter, varför sådana åsikter inte luftades offentligt. Att kvinnliga präster så att säga har 
allmänhetens och majoritetens stöd i frågan kan också ha bidragit till att informanterna inte 
lade så stor vikt vid de motsättningar de stötte på hos vissa studiekamrater. Om de negativa 
attityderna finns i en mindre, isolerad grupp kan de kanske vara lättare att handskas med än 
om de är del av en gängse uppfattning i befolkningen. Alla tre präster är någon gång under 
intervjuerna noga med att påpeka att kvinnoprästmotståndet förekommer i liten utsträckning i 
förhållande till det stöd som finns för kvinnliga präster i församlingarna såväl som i samhället. 

Präst A och B specificerar varsin händelse vid frågan om de upplevt någon diskriminerande 
behandling, medan präst C svarar i generella ordalag. Hon uppger att hon inte vill lämna ut 
någon kollega eller medarbetare, och väljer därför att inte berätta om någon specifik episod. 
Präst A: s upplevelse är en kraftig markering från en manlig kollegas håll, medan präst B 
utsatts för ett angrepp av en församlingsmedlem. Präst B berättar även att hon idag arbetar 
tillsammans med en manlig kollega med kvinnoprästfientliga åsikter, vilket hon i vissa 
avseenden tycker är sorgligt men samtidigt menar fungerar bra. Hon skiljer mellan aktiv och 
passiv diskriminering och menar att det hon själv upplevt inte fått henne att tveka inför sitt 
yrkesval:

Det har aldrig fått mig att känna mig tveksam eller osäker, eller orolig: ”har jag gjort 
rätt val?” eller ”står jag ut att jobba här?” eller så där. Det kan ju vara smärtsamt och 
jobbigt att möta åsikter men det är ju kanske en annan sak att bli aktivt motarbetad av 
en arbetsledare eller kollegor.

Att arbetssituationen ibland uppfattas som smärtsam och jobbig indikerar i min mening att det 
ändå förekommer en diskriminering som påverkar arbetet, trots att präst B och även de övriga 
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prästerna halvt om halvt påstår att så inte är fallet. Per Hansson skriver i Jämställdhet i 
Svenska kyrkan? om vad Brunanders kallar de ”goda” relationernas princip, som innebär att 
människor upplever sig vara respekterade, men att det används av den som har makt. 

De ”goda” relationernas princip innebär då att man skall samverka med andra och 
inte störas av konflikter. När det i en organisation finns motsättningar och konflikter 
gäller det därför att undvika dem på något sätt. Men de ”goda” relationernas princip 
innebär att han inte går in i konflikterna och så småningom lär han sig att inte se dem.
(1992, s 75)

Hansson har i sin undersökning funnit att många församlingar styrs av denna princip, och de 
präster jag har intervjuat framlägger också denna teori på olika sätt. Präst A säger att hon tror 
att kvinnor ibland väljer att blunda för diskriminering och istället kanske omtolka situationen, 
medan präst C förklarar att man inom kyrkan inte talar om diskriminering utan att de utsatta 
finner strategier att handskas med situationen och diskrimineringen förträngs eller sopas 
under mattan. Detta är något som även Hansson funnit i sin undersökning då han uppger att 
”I dessa karaktäriseras kulturen av att man inte talar om problem, utan undviker att bearbeta 
dem” (1992, s 72).  Präst A och B beskriver relationen till kvinnoprästmotståndare inom 
församlingen respektive arbetsplatsen som god och respektfull, trots att den arbetssituationen 
innebär otaliga konfrontationer med människor som är emot deras yrkesval på grund av att de 
är kvinnor. Båda prästerna försäkrar att de för dem inte känns som att de skilda åsikterna 
förhindrar ett relativt välfungerande samarbete. Präst A säger att: 

Det är så här, att det i vår församling finns människor med hållningen att kvinnor inte 
ska ingå i eller ha tillträde till prästämbetet. Men de flesta av dem kan jag känna att 
jag möter någon form av respekt från ändå. 

Möjligen är det så att de ”goda” relationernas princip kan tillämpas även på dem. Ingen av 
prästerna anser att kvinnoprästmotstånd är en generationsfråga. De svarar att de önskar att så 
var fallet, men att de på olika sätt kommit underfund med att motstånd mot kvinnliga präster 
inte har med ålder att göra.

6.4.2 Tankar om kvinnoprästmotstånd och jämställdhetsarbete
På frågan om varför Luleå stift ligger så högt i Kyrkans tidnings statistik vad gäller 
diskriminerande behandling som kvinnliga präster upplevt svarar alla präster att det kan ha att 
göra med de kyrkliga rörelser som finns i området, De syftar bland annat på laestadianismen 
som de menar bidrar till att Luleå stift får en konservativ prägel. Präst A och B nämner även 
att det finns högkyrkliga traditioner i området, men viktigt att notera är att Luleå stift inte är 
ett högkyrkligt stift.  Det är intressant att alla tre präster utan att tveka nämner dessa orsaker 
som bidragande till den höga siffran i undersökningen. Präst A och C spekulerar även i om 
synen på kvinnliga präster påverkas av den syn på kvinnor och mäns roller som de tycker sig 
se är mer konserverade i Luleå stifts område än i andra delar av landet.

På frågan om prästerna har funderat på att avancera i sitt yrke svarar alla tre att det 
administrativa arbetet i tjänsten avskräcker dem. Präst C har ett förflutet som ledare i sin 
församling och säger att det var lusten att prova på en högre tjänst som drev henne att söka en 
högre tjänst, men att all administration slutligen fick henne att vilja återgå till sin ordinarie 
tjänst. Ingen av prästerna uppger att de avskräcks från att söka en ledande befattning på grund 
av de dokumenterade uppgifterna att kyrkoherdar och andra kvinnliga ledare i störst 
utsträckning blir utsatta för diskriminering. Alla präster drar vid något tillfälle i intervjun 
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paralleller till övriga samhället och menar att vårt samhällsklimat gör det svårare för kvinnliga 
ledare överhuvudtaget. Präst A säger:

Jag vet inte om det är svårare än i andra samhällstjänster. Om det egentligen är 
svårare att vara ledare. Men någonting gör att kvinnor håller sig eller hålls tillbaka. 
Det är märkligt att vi har så få kvinnliga kyrkoherdar till exempel i vårt stift.

Alla präster uppger att de överlag är nöjda med sin arbetssituation, men att medvetenheten 
kring jämställdhetsfrågor är förhållandevis låg. De efterlyser en större insikt i 
diskrimineringsfrågor, och mer öppenhet kring ämnet. Präst C påpekar att forum för kvinnor 
givetvis är bra, men att hon tycker att det borde finnas ett gemensamt forum för kvinnor och 
män. Det är tankeväckande, eftersom jämställdhetsfrågor och diskriminering inte bara berör 
kvinnor, utan även män, och att arbetet därför borde inkludera representation av båda könen. 
Angående hur prästerna tror att kvinnoprästmotståndare upplever kvinnors prästkallelser, 
svarar alla att de tror att motståndarna anser att kvinnorna missuppfattar kallelsen. De menar 
att motståndarna godtar en kvinnas kallelse att arbeta i kyrkan, men inte att det är 
prästämbetet kallelsen avser.

6.4.3 Teologiska synpunkter
Angående bibelcitaten många kvinnoprästmotståndare använder som argument mot kvinnliga 
präster menar alla prästerna att de är kontextbundna och inte går att tillämpa på dagens 
samhälle. Alla menar även att citaten heller inte är riktade specifikt mot predikuppdraget, och 
att det är mycket i församlingarna som skulle behöva ändras om man tolkade alla 
uppmaningar i Bibeln bokstavligt. Prästerna menar också att kvinnor var viktiga i de första 
församlingarna, vilket även Irlinger (2005) anser då det i Kvinnoprästmotstånd sägs att 
kvinnor i urförsamlingarna var viktiga medarbetare som av Paulus tilläts vara resande 
apostlar, profeter och lärare. Även skapelseberättelsen som argument tillbakavisas av 
prästerna, som menar att det finns två olika skapelseberättelser som visar i olika riktningar. 
De menar att kvinnoprästmotståndarna bortsett ifrån den första skapelseberättelsen där det står 
att Gud skapade människan till sin avbild ”till man och kvinna skapade han dem”, där det 
ingenstans står om någon rangordning. Detta är också något Irlinger betonar: 

Men här har en del bibeltrogna undvikit att fokusera den första skapelseordningen 
som redan finns i bibelns första kapitel där: Gud skapade människan till sin avbild 
/…/ till man och kvinna skapade han dem (1 Mos 1:27). (2005, s 109)

Det faktum att Jesus enbart valde män till apostlar, och att det ska styra prästämbetet för alla 
tider, tycker ingen av prästerna är ett giltigt argument.  Präst A anser att motståndarna 
övertolkar en handling ingen egentligen vet något om, och alla präster betonar att 
apostlaämbetet var något speciellt och särskiljt från prästämbetet. Präst B resonerar enligt 
följande kring den frågan:

Om man menar att prästen måste vara en man för att Kristus var man får man 
argumentera vidare att om det nu var så viktigt att Kristus var man, kan man då säga 
att han som man försonar hela mänskligheten, man och kvinna, eller ska vi vänta på 
en kvinnlig frälsare, för att det är könet i sig som är det viktiga? Har Kristus dött för 
mig på korset som kvinna, eftersom han nu var man?

Alla prästerna poängterar också att kvinnorna hade framstående positioner i 
urförsamlingarna, men att de som präst A uttrycker det, har blivit marginaliserade. Präst A 
tar Maria Magdalena som exempel på en kvinna som ursprungligen kan ha varit en mycket 
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framstående person i församlingen, men som i historien sedan degraderats till en ”fallen 
kvinna”.

7. Sammanfattande slutsatser
Sedan kvinnor fick laglig rätt till prästyrket år 1958, har mycket förändrats och utvecklats. 
Samhällsklimatet idag är ett helt annat än för femtio år sedan, och idag kan en kvinna utbilda 
sig till och arbeta som präst utan att väcka alltför mycket uppståndelse. Emellertid finns 
fortfarande djupt rotade konservativa tankeströmningar kvar på sina håll, som motsätter att 
kvinnor ska inneha prästämbetet. En nyligen genomförd undersökning pekar på att över 
hälften av de tillfrågade kvinnliga prästerna någon gång under sitt yrkesliv utsatts för 
diskriminerande behandling.  

Som orsak till kvinnoprästmotståndet finns exempelvis vissa bibelord dokumenterade, som 
tolkats till att kvinnor inte ska predika eller inneha andra prästerliga uppgifter: 1 Kor 14:33-
37, 1 Mos 2:21-22, Ef 5:23 och 1 Tim 2:12. Även Jesus apostlaval har av vissa 
kvinnoprästmotståndare använts som ett argument mot kvinnliga präster. Kritik har dock 
yttrats mot användningen av dessa citat och händelser som bevis för mannens exklusiva rätt 
till prästämbetet. Kritiker menar att bibelorden är kontextbundna och inte förenliga med vårt 
samhälle idag, en uppfattning de tre intervjuade prästerna i denna studie delar. 

Åtgärder har i etapper vidtagits för att förhindra diskriminering och motstånd mot kvinnliga 
präster. Efter att 1958 års kyrkoordning har samvetsklausulen tillkommit och avskaffats, 1978 
blev åsikten att ”de 17 punkterna” skulle anses som ett historiskt dokument vedertagen, 1994 
offentliggjordes ett dokument som fastslog att prästkandidater ska acceptera kvinnliga 
prästers vigning och sakramentsförvaltning och i 1999 års kyrkoordning fastslogs att präster 
som prästvigs ska intyga att de i sitt yrkesutövande ska tjänstgöra med alla kollegor oavsett 
kön. Trots detta har motståndet mot kvinnliga präster fortsatt i olika former, från de direkta, 
aktiva aktionerna med protester och trakasserier som förekom när kvinnliga präster var en ny 
företeelse till det mer passiva, indirekta som präster idag kan tvingas utstå. Informanterna i 
denna studie vittnar om hur de fått möta kvinnoprästmotståndare under studietiden och sedan i 
yrkeslivet, vilkas åsikter de ibland endast kan ana sig till, men som de trots allt får samarbeta 
och samexistera med. 

Det förefaller som att situationen för präster i Svenska kyrkan är långtifrån jämställd, baserad 
på de litterära källor som finns att tillgå i ämnet, samt den undersökning som Kyrkan tidning 
presenterar. Mitt intryck av de kvinnliga präster jag intervjuat är att de har upplevt att det 
finns ett kvinnoprästmotstånd som i de flesta fall antar en mer subtil form. Mina informanter 
uppger alla att de stött på kvinnoprästmotstånd men att de inte tänkt så mycket på det eller 
brytt sig om det vid tillfället. De uppger även att de känner ett stöd från församlingen och 
allmänheten, och att de inte låter sig störas i sitt arbete eller rubbas i sin yrkesroll av det 
motstånd de stött på. De medger att det inte är en oproblematisk situation, men menar att de 
känner sig trygga i sin övertygelse att de är kallade till prästyrket. Kvinnorna drar också 
paralleller till arbetslivet i det övriga samhället och hävdar att de inte tror att diskriminering 
av kvinnor är ett kyrkligt problem, utan ett generellt samhällsproblem.
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9. Bilagor

Mall för intervju

 När är du född och hur länge har du varit verksam präst? 
 Har du funderat på att avancera i ditt yrke? 
 Hur ser din väg ut från beslutet att läsa till präst, genom studieåren till din påbörjade 

yrkesbana med betoning på attityder och eventuella motsättningar från din närmaste 
omgivning: familj, studiekamrater, kollegor, församlingsmedlemmar?

 Har du upplevt någon form diskriminerande behandling i ditt yrkesliv?
 Upplever du att situationen förändrats åt något håll sedan du började arbeta som präst?
 Vad visste du om motståndet mot kvinnliga präster då du startade din utbildning?
 Tvekade du någonsin på att läsa till präst, med tanke på motståndet mot kvinnliga 

präster?
 Arbetar ni med jämställdhetsfrågor på din arbetsplats?
 Enligt en undersökning utförd av Kyrkans tidning detta år upplever 86 % av de 

tillfrågade kvinnorna inom Luleå stift att de någon gång under sitt yrkesliv utsatts för 
diskriminerande behandling. Vad är dina tankar kring detta?

 Har du några förslag på hur man kan komma tillrätta med dessa siffror?
 Om du tänker dig en ideal arbetssituation, hur ser den ut?
 Hur tolkar du de bibelcitat som av kvinnoprästmotståndare används som argument mot 

kvinnliga präster?  (1 Kor 14:33-37, 1 Mos 2:21-22, Ef 5:23, 1 Tim 2:12)
 En del hävdar att Jesus val av enbart manliga apostlar för alla tider fastslår att endast 

män ska vara präster. Hur tänker du kring det?


