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Abstract  
 

“Let your women keep silent in the churches” – The governmentally initiated commis-

sion regarding woman´s jurisdiction to ecclesiastical offices and services, SOU 

1950:48.  

This study assumes the governmentally initiated commission regarding woman´s juris-

diction to ecclesiastical offices and services. The commission was established in 1946, 

but this issue had been up for discussion in conjunction with several other governmen-

tally initiated commissions during the early 1900s. This issue was a state responsibility 

because of the Swedish Church´s position as a state church. 

The use of a specific method assumes that how to formulate a problem, the significance 

of which solutions are possible. The main problem in the governmentally initiated 

commission is the secularization, to be countered by increased female contribution to 

the church. Committee members, however, looks different solutions to this problem. 

The study also investigates the assumptions and presuppositions about sex, social class 

and marital status as the committee makes, which says a lot about how society thought 

about these factors. The conclusion shows that the committee makes a lot of assump-

tions and presuppositions about sex, social class and marital status, and these positions 

affect how the law is presented. The method also seeks to explain how humans are con-

trolled to a certain behavior through policy proposals. Women’s access to priesthood is 

regarded as an extension of women's rights, but the study shows that women brought 

still restricted by reference to gender, class and marital status. 

 

Keywords 
Women, Priest, Swedish Church, Governmentally initiated commission 



  
 

ii 

 
 

Innehåll 

1 Inledning _________________________________________________ 1 

1.1 Syfte __________________________________________________ 3 

1.2 Metod och teori: Vad är problemet? _________________________ 3 

1.2.1 Frågeställningar ______________________________________ 5 

1.3 Källdiskussion __________________________________________ 6 

1.3.1 Det svenska kommittéväsendet __________________________ 6 

1.3.2 Utredningen inom SOU 1950:48 _________________________ 7 

1.4 Kommittéledamot Märta Leijon _____________________________ 9 

2 Vägen till kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster: 

Bakgrund och tidigare forskning ______________________________ 11 

2.1 Kvinnors förvärvsarbete i samhället ________________________ 12 

    2.2 Kyrkan och kvinnliga präster _____________________________ 15 

2.3 Förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten _______________ 17 

3 Undersökning och analys ___________________________________ 19 

3.1 Utredningens direktiv och förutsättningar ____________________ 19 

3.2 Vad är problemet? ______________________________________ 20 

3.3 Kön, klass och civilstånd _________________________________ 26 

3.3.1 Kön  ______________________________________________ 26 

3.3.2 Klass _____________________________________________ 29 

3.3.3 Civilstånd __________________________________________ 32 

3.4 Framtida förväntade beteenden ____________________________ 35 
 

4 Sammanfattning __________________________________________ 36 

Käll- och litteraturförteckning ________________________________ 39



  
 

1 
 

1  Inledning 

År 2008 firade Svenska Kyrkan att kvinnor hade innehaft rätten att få bli präster på 

samma villkor som män i 50 år. I skuggan av detta firande och i samband med den all-

männa debatten om kvinnliga präster, framskymtar emellanåt ett motstånd mot kvinn-

liga präster. Detta trots att prästämbetet idag innefattar många kvinnor. Statistik från år 

2008 visar att ungefär varannan präst och var fjärde kyrkoherde är kvinna inom Svenska 

kyrkan.
1
 

 

Frågan om kvinnliga präster togs först upp i samband med behörighetslagen som trädde 

i kraft år 1925, och ett par år senare, i samband med den statliga offentliga utredningen 

om gift kvinnas förvärvsarbete år 1938. Dessa båda utredningar är viktiga eftersom de 

utreder frågan om kvinnors rätt att inneha statlig tjänst på samma villkor som män. San-

nerligen banade lagstiftningen på många sätt väg för kvinnor att bli jämställda män på 

arbetsmarknaden inom vissa yrken, samtidigt som den inom vissa yrken lade krokben 

för många kvinnor. Kvinnor fick genom lagen inte behörighet att söka tjänster som 

gymnastiklärare, polis, officer och präst.
2
 Förslag om kvinnors rätt till prästämbetet ut-

arbetades i samband med behörighetslagen, dock med flera inskränkningar i fråga om 

var kvinnor skulle tillåtas att tjänstgöra. Det skulle finnas minst två manliga prästtjäns-

ter i församlingen i så fall, och tjänsten fick inte vara förlagd till exempelvis fängelser, 

uppfostrings- och alkoholistanstalter, armén och marinen. Detta förslag avslogs hos 

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet.  

 

År 1938, kom frågan om kvinnliga präster upp igen genom kvinnoarbetskommittén. 

Denna kommitté hänvisade i stort till vad utredningen år 1925 i samband med behörig-

hetslagen kom fram till, men de avslog den lösning som kyrkomötet framförde, inrät-

tandet av ett särskilt ämbete i kyrkan för kvinnor.
3
 

 

                                                 
1
Svenska Kyrkan, ”Antal kvinnor i prästyrket”  [http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=587567], 

2013-05-09. 

2
Bersbo, Zara, ”Rätt för kvinnan att blifva människa- fullt och helt.”: Svenska kvinnors ekonomiska med-

borgarskap 1921-1971. Linnaeus University Press, Kållered, 2011, s. 40. 

3
SOU, 1950:48, s. 10. Utredningsuppdraget. 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=587567
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År 1945 togs behörighetslagen bort helt. 
4
 Detta innebar att det inte längre fanns några 

principiella hinder för kvinnor att bli präster. Enligt regeringsformen § 28, så skall för-

tjänst och skicklighet, inte kön, vara vägledande vid befordran till statstjänst. Samma 

paragraf säger att vad gäller prästämbetet skall särskilda stadgor gälla. I kyrkolagen från 

1686 finns dock ingen sådan stadga som hindrar kvinnor från att utöva prästämbetet. Att 

prästämbetet har varit förbehållet män en så lång tid bygger enbart på praxis.
5
 

 

Trots att det år 1945 inte finns några juridiska hinder för kvinnor att bli präster tillsatte 

den svenska regeringen år 1946 en utredning i fråga om kvinnors behörighet att söka till 

kyrkliga ämbeten och tjänster. År 1950 var utredningsuppdraget utfört, och ett lagför-

slag lades fram. Utredningen var oenig på flera punkter, men trots detta vann huvudför-

slaget majoritet. De kommittéledamöter som av olika anledningar inte kunde ansluta sig 

till huvudförslaget lämnade varsin reservation. På grund av oenigheten inom utredning-

en kom lagen om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten aldrig att gå igenom år 

1950.
 6

 

 

Denna utredning, från år 1946 är intressant att studera just på grund av en av de två re-

servationerna som lämnas i samband med huvudförslaget. En av de lämnade reservat-

ionerna, kom att utgöra grunden för det beslut som slutligen fattades år 1958 av kyrko-

mötet i fråga om kvinnors rätt att bli präster på samma villkor som män. Reservationen 

lämnades enskilt av kommittéledamot Märta Leijon, varför denna kvinna förtjänar sär-

skild uppmärksamhet i uppsatsen, detta på grund av reservationens historiska tyngd, då 

det var den som fällde själva avgörandet i frågan om kvinnors behörighet till prästämbe-

tet, år 1958. 
7
 

 

På grundval av ovanstående kan man söka förståelse kring varför det har rått oenighet i 

frågan så länge, och varför det fortfarande finns ett starkt motstånd mot kvinnliga präs-

ter. Genom ett belysande av denna konflikt ges en förklaring på varför 1946 års utred-

                                                 
4
Bersbo 2011, s. 131. 

5
SOU, 1950:48, s. 9. Utredningsuppdraget. 

6
Hössjer Sundman, Boel (red.) Äntligen stod hon i predikstolen! Historiskt vägval 1958. Verbum, Stock-

holm, 2008 s. 96f. 

7
Hössjer Sundman, 2008 s. 96f. 
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ning inte ledde till lagstiftning i frågan. Inte tidigare än år 1958 tog kyrkomötet upp frå-

gan igen efter påtryckningar från regeringen, vilket denna gång ledde till lagstiftning om 

kvinnas rätt att bli präst på lika villkor som män.
8
 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera den statliga offentliga utredning som tillsattes 

år 1946 i frågan om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster. Särskilt fo-

kus riktas mot att synliggöra de föreställningar och självklara antaganden om kön, klass 

och civilstånd som det nya lagförslaget kom att grundas i. Då det finns flertalet pro-

blemrepresentationer kommer analysen vidare att diskutera hur det nya lagförslaget 

samt de övriga förslagen som presenteras skulle komma att påverka kvinnors framtida 

handlingsutrymme gällande deras rätt och möjlighet till att beträda kyrkliga ämbeten 

och tjänster.  

 

1.2  Metod och teori: Vad är problemet? 

Den metodiska ansatsen för uppsatsen samt den teoretiska anknytningen utgår ifrån den 

australiensiska statsvetaren och historikern Carol Lee Bacchis angreppssätt ”What´s the 

problem?” – Vad är problemet? som egentligen är en förkortning av den något längre 

frågan: ”What´s the problem represented to be?” – Vad är problemet representerat att 

vara? Angreppssättet bygger på att människor uppfattar och tänker kring ett problem. 

Detta får betydelse för hur eventuella lösningar för problemet formuleras.
9
 

 

Bacchi menar att detta angreppssätt är särskilt lämpligt när man skall analysera politiska 

förslag och utredningar, eftersom dessa alltid innehåller en eller flera tolkningar av ett 

problem. Hur problemet formuleras sätter ramarna för vilka lösningar som är möjliga att 

föreslå och genomföra. Denna tolkning av problemet tillsammans med problemets lös-

ning utgör vad Bacchi kallar en problemrepresentation.
10

 I ett politiskt förslag eller i en 

utredning kan det finnas konkurrerande problemrepresentationer. Det finns alltså flera 

olika tolkningar av problemet och således även andra lösningsförslag. I SOU 1950:48, 

                                                 
8
Hössjer Sundman, 2008, s. 96f. 

9
Bacchi, Carol Lee, Women, policy and politics. The construction of policy problems. SAGE Publications, 

London, 2006, s. 1. 
10

Bacchi 2006, s. 21. 
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är utredningen oenig. Det finns ett huvudförslag från majoriteten och två reservationer. 

Enligt Bacchi skulle detta bero på att det finns flera konkurrerande problemrepresentat-

ioner, i detta fall tre stycken. En problemrepresentation för huvudförslaget och en för 

vardera reservationen. 

 

Av flera konkurrerande problemrepresentationer vinner en problemrepresentation tolk-

ningsföreträde. Det är den problemrepresentation som majoriteten ansluter sig till. Att 

just denna problemrepresentation vinner tolkningsföreträde i offentligheten beror på att 

någon eller några har haft makten att definiera problemrepresentationen. I SOU 

1950:48, har majoritetens problemrepresentation vunnit tolkningsföreträde, eftersom de 

ges makten att formulera lösningen på problemet – lagstiftningen.  Detta leder dock till 

en snedvriden bild hos allmänheten av den faktiska situationen, där det fanns flera pro-

blemrepresentationer som har exkluderats. Bacchi menar att vi vanligtvis tänker i termer 

av att det endast finns ett problem och en lösning. Genom att konstatera att flera pro-

blemrepresentationer konkurrerar om att få tolkningsföreträde, erbjuder Bacchi ett an-

greppssätt som gör det möjliggör att man tänker ”bakom” den problemrepresentation 

som fått tolkningsföreträde.
11

 

 

Av förklaringen ovan ser vi att konstruktionen av politiska problem vilar på olika tolk-

ningar av problemet, vissa får tolkningsföreträde och andra exkluderas. Men detta räck-

er inte för vidare analys. Enligt Bacchi måste man synliggöra och diskutera de presupp-

positions - föreställningar och assumptions – självklara antaganden om till exempel kön 

som problemrepresentationerna grundas i och hur man argumenterar för sina ställnings-

taganden. De som har makten att formulera problemet och dess lösningar, till exempel 

kommittéledamöter i en utredning, gör olika val och bedömningar som enligt Bacchi 

vilar på just dessa självklara antaganden och föreställningar om exempelvis kön som 

kommittéledamöterna har och tar för givna.
12

 Förutom kön, kommer uppsatsen även att 

diskutera hur föreställningar och självklara antaganden om klass och civilstånd tar sig 

uttryck i den statliga offentliga utredning som skall analyseras.  

 

Bacchi diskuterar också, som i ett led av diskussionen om föreställningar och självklara 

antaganden om kön, klass och civilstånd, hur man utövar kontroll över medborgarna 

inom ett politiskt system. I samband med utredningen inom SOU 1950:48, handlar det i 

                                                 
11

Bacchi 2006, s. 1ff. 
12

Bacchi 2006, s. 9f. 
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huvudsak om att ge kvinnor en rättighet, rätten att bli präster på samma villkor som 

män. Den eventuella lagstiftningen uppfattas som en frihet och rättighet som instiftas 

för samhällets medborgare. Det egentliga syftet från det politiska systemets sida är att 

styra de problematiska grupperna eller individerna mot ett speciellt mål.
13

 

 

I uppsatsen analyseras den statliga offentliga utredning, som tillsattes år 1946 i frågan 

om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, SOU 1950:48. Genom att 

studera förslagets problemrepresentationer, är det möjligt att ställa frågor om de före-

ställningar och självklara antaganden om kön, klass och civilstånd, som föreligger i ut-

redningen, och som således leder fram till att bara en problemrepresentation får tolk-

ningsföreträde. Den statliga offentliga utredning som utgör basen för analysen i uppsat-

sen innehåller flera problemrepresentationer, eftersom det finns reservanter i utredning-

en.
14

 I samband med den föreslagna lagen kring kvinnors behörighet till kyrkliga ämbe-

ten och tjänster är det intressant att koppla detta till hur lagstiftningen hade styrt männi-

skor mot vissa beteenden om lagen hade tagits emot. Som nämnts tidigare, antogs inte 

det lagförslag som utredningen lade fram. Bacchi är tydlig med att det inte spelar någon 

roll om förslaget har gått igenom eller inte, bara dess innehåll är konstituerat kring en 

eller flera problemrepresentationer.
15

 

 

Metoden bygger sammanfattningsvis på texttolkning av den text som utgör primärkäl-

lan, nämligen Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, SOU 1950:48. Me-

toden blir således kvalitativ till sin karaktär. En texttolkning som sådan kräver att man 

tar hänsyn till källkritiska aspekter som vem som är upphovsman till källan, i vilken 

kontext källan tillkommit och hur texten förstås, tillexempel textens budskap och språk-

användning.
16 

 Utifrån denna första kvalitativa texttolkning, har uppsatsen sedan gått 

vidare med att utifrån Bacchis metod och frågeställningar, ytterligare tolka texten för att 

komma fram till ett resultat. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilket var det uttalade problemet i utredningen angående kvinnors behörighet 

till kyrkliga ämbeten och tjänster som behöver åtgärdas och hur önskade man 

                                                 
13

Bacchi 2006, s. 47. 
14

SOU, 1950:48, s. 3. Innehåll. 
15

Bacchi 2006, s. 13. 
16

Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var. Studentlitteratur, 1998, s. 177ff. 
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förändra detta genom ny lagstiftning? 

 Vilka föreställningar och självklara antaganden om kön, klass och civilstånd, 

kom de föreslagna åtgärderna att grundas i genom det lagförslag som presente-

rades och i reservationerna?  

 Hur förväntades människor att bete sig i framtiden med tanke på föreställningar 

och självklara antaganden om kön, klass och civilstånd som görs i lagförslaget 

och i reservationerna?  

 

1.3  Källdiskussion 

Den källa som ligger till grund för min undersökning är en av statens offentliga utred-

ningar (SOU). Den statliga offentliga utredning som är aktuell i fråga om undersök-

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

 

Rent källkritiskt är det viktigt att diskutera vem upphovsmannen till källmaterialet är, 

hur källmaterialet har bildats och i vilken kontext som källan har tillkommit.
17

 Innehål-

let i en statlig offentlig utredning behöver nödvändigtvis inte vara sant, eftersom det 

finns flera olika samtida sanningar som skildras i utredningen, men det är bara en san-

ning som får tolkningsföreträde. 
18

  

 

1.3.1 Det svenska kommittéväsendet 

En statlig offentlig utredning är politiskt initierad. Särskilda kommittéer för utredande 

av en viss politisk fråga tillsätts på uppdrag av regeringen. Regeringens underordnade 

organ är vanligtvis departementen, men vid större och mer omfattande utredningar av en 

fråga tillsätts tillfälliga kommittéer. Under tiden som kommittén utreder en fråga betrak-

tas den som en myndighet underställd regeringen. 
19

 

 

Själva kommittén uppstår när regeringen utfärdar ett direktiv om dess tillsättning i en 

viss fråga. Direktivet kan ses som en arbetsbeskrivning för kommittén, innehållande den 

frågan som skall utredas och en given tidsram för när arbetets påbörjas respektive avslu-

tas. Utredarna, som utgör själva kommittén väljs ut av regeringen. Det kan vara perso-

ner som är politiker, riksdagspolitiker likväl som kommunpolitiker, forskare, myndig-

                                                 
17

Kjeldstadli, 1998, s. 116ff. 
18

Bacchi, 2006, s. 1ff.  
19

Peterson, Olof, Svensk politik. Liber, 2007s. 148. 
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hetspersoner och experter på det område som skall utredas. På så sätt kan man dra nytta 

av den kunskap som individer i samhäller besitter. När utredningen är avslutad samman-

ställs materialet till en rapport. Rapporten kallas betänkande, och publiceras i SOU se-

rien; serien för statliga offentliga utredningar. 
20

 

 

1.3.2 Kommittén inom SOU 1950:48  

Ett stort antal utredningar påbörjades efter andra världskrigets slut år 1945 i och med att 

samlingsregeringen upplöstes och en helt socialdemokratisk regering tillsattes. Detta 

gav Socialdemokraterna möjligheter att genomföra politiska strävanden och partipoli-

tiska mål, som hade varit otänkbara inom en samlingsregering. Även åren efter 1945 

duggade utredningsinitiativen tätt. 
21

 

 

Eftersom utredningen kring kvinnans tillträde till kyrkliga ämbeten och tjänster från år 

1946 hade anknytning till kyrkans verksamhet hamnade frågan hos ansvarigt departe-

ment, ecklesiastikdepartementet. Ecklesiastik är ett ord som härstammar från latin och 

avser bland annat frågor som rör den kyrkliga förvaltningen.
22

 Departementet behand-

lade även skol-, kultur- och forskningsfrågor. Sedan 1967 är ecklesiastikdepartementet 

mer känt som utbildningsdepartementet.
23

 Inom ecklesiastikdepartementet tillämpade 

man en särskild praxis gällande ärendehanteringen av olika utredningar. Där fanns hos 

statssekreteraren en lista där man graderade ärendenas prioritet. Ett viktigt ärende kom 

högt upp på listan och utredningen var således mer viktig än ärenden längre ned på lis-

tan. Listan förändrades ständigt eftersom vissa frågor har förtursrätt.
24

 Det kan tänkas att 

en fråga som denna fick förtursrätt på listan, eftersom motionen i frågan kom samma år 

som utredningen tillsattes. 
25

 

 

Det konsulativa statsrådet Nils Quensel var ansvarig för kommitténs tillsättande,
 26

  och 

denne fick den 28 juni 1946 tillåtelse att tillkalla högst femton sakkunniga i frågan.
27

 

Kommitténs sammansättning är mycket komplex och som ansvarig har man en rad olika 

                                                 
20

Regeringskansliet, ”Utredningar och kommittéer” [http://regeringen.se/sb/d/2461], 2013-04-09. 
21

Meijer, Hans, Kommittepolitik och kommittéarbete. Gleerups, Lund, 1956, s. 206. 
22

Nationalencyklopedin, ”ecklesiastik”  http://www.ne.se/lang/ecklesiastik], 2013-04-09. 
23

Nationalencyklopedin, ”Ecklesiastikdepartementet: Tabell: Statsråd.” 

[http://www.ne.se/ecklesiastikdepartementet/statsråd],  2013-04-09. 
24

Meijer 1956, s. 215. 
25

Hössjer Sundman 2008, s. 129. 
26

Ralfnert, Bernt, Kvinnoprästdebatten i Sverige i perspektivet kyrka- stat. Diss. Lund, 1988, s. 166. 
27

SOU, 1950:48, s. 5. Skrivelse till statsrådet Nils Quensel. 

http://regeringen.se/sb/d/2461
http://www.ne.se/lang/ecklesiastik
http://www.ne.se/ecklesiastikdepartementet/statsråd
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valmöjligheter. Det är dömt att misslyckas att försöka sätta sig in i hur Nils Quensel 

tänkte när han valde ut de personer som skulle ingå i kommittén.
28

 

 

Utredningens ordförande blev biskopen Torsten Bohlin. Ordförandeposten är i regel den 

post som bestäms först när man skall sätta samman en utredningskommitté. Övriga sak-

kunniga som kallades var Greta Bredberg, ledamot i riksdagens första kammare, chefen 

för fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson, prosten och ledamoten av riksdagens andra 

kammare Harald Hallén, komministern och direktorn Carl Olov Hartman, professor 

Dick Helander, teol. och fil. kand. Eva-Gun Junker, författarinnan Märta Leijon, kom-

minister Werner Lemark, teol. och fil. kand. Ester Lutteman, diakonissan Elsa Scheutz, 

lektor Erik Sjöberg, kyrkoherde emeritus Tord Ström, ledamoten av riksdagens andra 

kammare Ellen Svedberg och slutligen sekreterare Torsten Svensson. Alla sakkunniga 

satt med under de fyra utredningsåren, 1946 till 1950. Sekreteraren byttes dock ut två 

gånger, och när utredningen avslutades tillträddes posten av Gunnar Kjellberg.
29

 Totalt 

tillsattes alltså femton personer, sekreteraren inräknad. Av dessa femton personer var 

sex stycken kvinnor, resterande män. Majoriteten av de sakkunniga var teologer och 

präster.
30

  

 

Det finns även problem med att tillsätta stora utredningar, då ett stort antal ofta leder till 

ineffektivitet i utredningen.
31

 Det kan också leda till att oenigheten mellan ledamötena 

blir större desto större kommittén är. 

 

Utredningen om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster skiljer sig från 

de allra flesta kommittéutredningar då utredningen inte kunde enas kring ett förslag. 

Den majoritet av kommittéledamöter, som inte fann några principiella religiösa hinder 

för att låta prästviga kvinnor var samtliga riksdagsledamöter eller representanter för 

kvinnosaksfrågan: Torsten Bohlin, Erik Sjöberg, Tord Ström, Märta Leijon (bf)
 32

  Ester 

Lutteman, Eva-Gun Junker, Greta Bredberg, Hardy Göransson (fp), Harald Hallén (s) 

och Ellen Svedberg (s).
33

 Förutom majoritetens förslag återfinnes två reservationer, en 

                                                 
28

Meijer 1956, s. 227ff. 
29

SOU, 1950:48, s. 5. Skrivelse till statsrådet Nils Quensel. 
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gemensam reservation från kommittéledamöterna Carl – Olov Hartman, Dick Helander, 

Werner Lemark och Elsa Scheutz, samtliga starkt förankrade och verksamma inom 

Svenska kyrkan, som ansåg att det visst fanns religiösa hinder för att låta kvinnor präst-

vigas, och att frågan främst var en kyrklig angelägenhet och inte en samhällelig.
34

  En 

ensam reservation lämnar Märta Leijon.
35

 

 

1.4 Kommittéledamot Märta Leijon 

Som nämndes inledningsvis, är en reservation från utredningen särskilt intressant att 

diskutera i denna uppsats. Reservationen, som lämnades enskilt av kommittéledamöten 

Märta Leijon kom att få stor betydelse för beslutet om att öppna prästämbetet för kvin-

nor på lika villkor som för män år 1958. Hennes reservationspunkter var således mycket 

viktiga, och har bidragit till att kvinnor fick en ny rättighet, och att män och kvinnor är 

likställiga på arbetsmarknaden. Vikten av Märta Leijons reservation har påvisats av his-

professor emerita Ann-Sofie Ohlander.
36

 Märta Leijons politiska verksamhet, som i 

sammanhanget inte heller är irrelevant, har också diskuterats av professor emerita Ann-

Katrin Hatje.
37

 

 

Märta Leijon (1893 – 1971) föddes i Kållerstad, Jönköpings län, Småland. Som ung 

hade hon ambitioner på att bli missionär, men hon utbildade sig till småskollärarinna. 

Hon gifte sig med en lantbrukare som insjuknade i tuberkulos, vilket höll Leijon borta 

från sin lärargärning på grund av smittorisken. Istället började hon skriva, både som 

romanförfattare och tidningsskribent.
38

 Hon var i hela sitt liv aktiv inom bondeförbun-

det varav hennes politiska verksamhet var som störst under den stora depressionen un-

der 1920- och 1930-talet. År 1930 skrev hon boken Där nöd stiger in, som handlar just 

om böndernas misär under depressionen. 

 

Bondeförbundet var under denna tid nykonservativt till sin karaktär. Partiet ställde sig 

skeptiska till den omvanlig som samhället genomgick; urbanisering, industrialisering 

                                                                                                                                               
 
34

Ralfnert 1988, s. 181ff. 
35

SOU, 1950:48, s. 3. Innehåll. 
36

Ann-Sofie Ohlander har skrivit ett särskilt kapitel om Märta Leijon i antologin Äntligen stod hon i 

predikstolen! Historiskt vägval 1958 av Boel Hössjer Sundman (red.), 2008.  
37

Ann – Katrin Hatje har skrivit ett kapitel om Märta Leijon: ”Det svenska jordbrukets ringaste dotter”: 

Om Märta Leijons politiska tankar under 1920- och 1930-talet, ur Björk, Ragnar & Johansson W, Alf, 

Samtidshistoria och politik. Vänbok till Karl Molin. Hjalmarsson & Högberg 2004. 
38

Hössjer Sundman 2008, s. 98. 
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och sekularisering. De politiska grundpelare som bondeförbundet vilade på under 1920- 

och 1930-talen var jordbruket, nationen och religionen. Dessa tre utmärkande drag hos 

partiet återfinnes även hos Märta Leijon, enligt tidigare forskning.
39

 Som den bonddot-

ter och bondhustru hon var, hade jordbruket format hela hennes liv. Hon verkade för att 

ena Sveriges bönder, som varit mycket splittrade politiskt genom tiderna. För att uppnå 

enighet reste Leijon land och rike runt för att sprida sitt politiska budskap. Leijon var 

också religiös, och använde ofta andliga argument när hon motiverade sina ställningsta-

ganden.
40

 Leijon liksom Bondeförbundet stödde den svenska statskyrkan helt och fullt. 

Hon betonade även fosterlandets väl, och hon var skeptisk till ”främmande” raser. 

Leijon var starkt formad av patriarkaliska värderingar. I demokratins tidiga skede ställde 

hon sig tveksam till kvinnors rösträtt. Under hennes agitationsresor i Sverige uppma-

nade hon kvinnorna att rösta på bondeförbundet som sina män, och motiverade det som 

kvinnans äktenskapliga plikt mot mannen. Ett ytterligare stort problem hon såg var den 

pågående urbaniseringen från landsbygden till staden, där det var främst kvinnor som 

gav sig av. Märta Leijon menade att kvinnorna konkurrerade med männen som familje-

försörjare, när kvinnorna sökte arbete i staden.
41

 

Märta Leijon hävdade att den kristna tron stod över allt det värdsliga på jorden, i syn-

nerhet politiken. Inför Gud är alla lika, oavsett klass eller kön. Leijon sade till exempel i 

en intervju från år 1967 att hon aldrig sett sig som någon kvinnosakskvinna. Hon såg sig 

i första hand som människa och hennes stora mission i livet var att bekämpa orättvisor.
42

 

Trots detta var hon grundare till Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF), se-

dermera Centerkvinnorna. Under sin levnad lyckades hon göra SLKF till det största 

politiska kvinnoförbundet i Sverige.
 43

   

 

Ohlander hävdar att Leijon tog allvarsamt på kommittéuppdraget och självkritiskt ansåg 

hon sig inte ha den kunskap som krävdes för utredningens syfte, utan hon reste till Upp-

sala för att förkovra sig i kvinnohistoria vid stadens universitet. Leijon skriver i inled-

ningen till sin bok Kvinnan genom tiderna. Fyra föreläsningar och en reservation 

                                                 
39
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40
Hatje 2004, s. 145.  

41
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42
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43
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(1971), att hon var osäker inför sin uppgift i kommittén, hon ansåg att ”de övriga leda-

möterna var högt lärda personer och jag själv kände mig underlägsen i många avseen-

den”. Hon säger dock vidare i inledningen till boken att kallelsen innebar också en kris-

ten plikt att utreda vad saken gällde, samt att hon hade ett ansvar för landsbygdens folk 

och särskilt för dess kvinnor.
 44

 Märta Leijon tillkallades som sakkunnig i utredningen i 

egenskap av författarinna.
45

 Det är intressant att en författarinna satte sig upp mot de 

teologer och präster som satt med i samma utredning. Vid en första anblick kan dessa 

tyckas vara mer insatta i frågan än Märta Leijon själv.   

 

2 Vägen till kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och 

tjänster: bakgrund och tidigare forskning 

Idag har kvinnor formellt samma rättigheter som män vad gäller tillträde till tjänster på 

arbetsmarknaden, även om arbetsmarknaden idag är genussegregerad. Män och kvinnor 

jobbar med olika saker inom olika branscher. Den rätten som män och kvinnor har idag i 

fråga om arbete, har inte alltid varit en självklarhet. Under en lång tid hindrades kvinnor 

från att tillträda vissa tjänster, främst med hänvisning till föreställningar och självklara 

antaganden om kön.  

 

Historikern Yvonne Hirdman talar om det stereotypa genuskontraktet, och hur föreställ-

ningar om manligt och kvinnligt upprätthålls och förs vidare över generationer och sam-

hällen. Mannen är förpliktigad att ta hand om och försörja kvinnan, som den manlige, 

skötsamme familjeförsörjaren. Kvinnorna som blir omhändertagna förväntas i gengäld 

att föda barn och ta hand om dem samt att inte lämna hemmets härd.
46

 Hirdman hävdar 

att genuskontraktet var särskilt starkt mellan åren 1900 till år 1950. Äktenskapet betrak-

tades som en naturlig nödvändighet där kvinnor anpassade sig efter de värderingar som 

då var rådande ifråga om arbetsdelning mellan könen.
47

 

 

Frågan om kvinnors tillträde till kyrkliga ämbeten och tjänster hade redan före utred-

ningens tillsättande år 1946, diskuterats i den offentliga debatten.  Diskussionen var 

aktuell främst i samband med politiska strävanden, till exempel i fråga om debatten un-

                                                 
44

Hössjer Sundman 2008, s. 98f. 
45

SOU, 1950:48, s. 3. Innehåll. 
46

Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö, Liber, 2003, s. 84f. 
47

Hirdman 2003, s. 90. 
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der 1900-talets första hälft gällande kvinnors förvärvsarbete. Men diskussionen aktuali-

serades också av de kristna kvinnorna själva genom medvetna eller omedvetna försök 

att utmana det manliga monopolet på att vara präst. 

 

2.1 Kvinnors förvärvsarbete i samhället 

Kvinnor erkändes rätten att söka, inneha och bibehålla vissa statliga tjänster genom be-

hörighetslagen från år 1925. När man talar om statliga tjänster är det viktigt att påpeka 

att kvinnor redan innan 1925 hade rätt till vissa statstjänster, som till exempel folkskol-

lärarinna och under 1800-talets senare del fick kvinnor inneha vissa lägre tjänster inom 

post-och telegrafverken. Behörighetslagen var kraftigt reglerad då den enbart erkände 

vissa statliga tjänster som kvinnor kunde inneha. Det stadgades särbestämmelser för 

kvinnor gällande statstjänster som polis, domare, gymnastiklärare för pojkar vid högre 

läroverk, militära tjänster och även prästämbetet. Kvinnor fick i allmänhet inte ha tjäns-

ter som innebar att upprätthålla allmän ordning eller säkerhet i samhället eftersom det 

var förbehållet männen.
48

 

 

I samband med behörighetslagen utredde man frågan om kvinnors tillträde till prästäm-

betet. Många i kommittén var positiva till ett öppnande av prästämbetet, men trots detta 

vann inte förslaget gehör inom kyrkan. Förslaget byggde på att kvinnor skulle få bli 

präster på lika villkor som män, med undantaget att kvinnor inte skulle kunna bli präster 

i församlingar där det inte redan fanns en manlig präst. Ställningstagandet motiverade 

kommittén utifrån att man inte kunde tvinga in kvinnliga präster i den kyrkliga organi-

sationen utan hänvisning till församlingens åsikt. Förslaget avslogs eftersom man häv-

dade att det inte fanns något behov av kvinnliga präster. Däremot förespråkades ett infö-

rande av en ny kvinnlig tjänst i kyrkan, inriktad mot barn- och ungdomsarbete. 
49

 

 

Behörighetslagen öppnade många dörrar för kvinnor att inneha statstjänst, men den 

stadgade också särbestämmelser inom vissa yrken. Särbestämmelserna kom att begränsa 

kvinnor på arbetsmarknaden. Sedan år 1909 fanns ett förbud för kvinnor att arbeta på 

natten inom vissa industrier. Denna typ av förbud mot kvinnor sade sig vilja skydda 

kvinnorna från arbete. Kvinnorna ansågs nämligen inte arbeta av fri vilja, utan under 

tvång. Detta var det skenbara syftet med att särlagstifta kring kvinnors arbete, men i 

                                                 
48

Östberg Kjell, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Bokförlaget 
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huvudsak ville man skydda de bättre betalda manliga arbetena, så att kvinnorna inte 

skulle börja konkurrera ut männen från arbetsmarknaden.
50

 Kvinnorna skulle skyddas 

av hänsyn till sin ”speciella natur”. Gravida kvinnor var tillexempel tvingade till ledig-

het fyra veckor innan förlossning och åtta veckor efter. Eftersom ledigheten inte var 

betald, fick kvinnor än sämre möjligheter att konkurrera med männen.
51 Flera av de re-

former som genomdrivs kan ses som gåvor till kvinnan i hemmet, alltifrån en subvent-

ionerad bostadspolitik till moderskapsersättning, fri förlossning, gratis skolmat och 

barnbidrag, ifrån lagstiftarna.
52

  

 

Samhället bygger under 1900-talets första hälft på genusarbetsdelning, som innebär att 

kvinnor och män har olika roller i samhället och inom familjen. Det var norm att kvin-

nor lämnade sina arbeten när de förlovade sig, gifte sig eller blev gravida. Kvinnor fick i 

samband med detta nya arbetsuppgifter att ägna sig åt, tillexempel hemmets skötsel och 

barnuppfostran. Mannen betraktades som familjeförsörjare, och han var den som arbe-

tade och tjänade pengar till familjen. Särartstänkandet kring könen, kvinnans moderskap 

och manligt försörjarideal blir här tydligt. I början på 1900-talet fanns inte heller någon 

offentlig barnomsorg vilket försvårade kvinnors förvärvsarbete, eftersom de inte hade 

möjlighet att lämna bort sina barn om dagarna. I privat regi fanns barnträdgårdar där 

man fick betala för barnens plats.
 
På 1940-talet fanns det i viss utsträckning offentlig 

barnomsorg, men det var först på 1960-talet som den kom att byggas ut.
 53

 Barnomsor-

gen anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att nordiska kvinnor i högre grad 

förvärvsarbetar idag.
54

 

 

Det fanns dock kvinnor som förvärvsarbetade trots den starka genusarbetsdelningen, 

och fortsatte att arbeta, även om de gifte sig och fick barn. Under mellankrigstiden, då 

det var ont om arbete beskylldes kvinnorna som befann sig i arbetskraften för att kon-

kurrera ut männen. Problemet kom att redas ut i en statlig offentlig utredning, SOU 

1938:47: Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m.
55

 I följande utredning 

ingick kända kvinnosaks-kvinnor, som till exempel Kerstin Hesselgren, Alva Myrdal 
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och Karin Kock,
56

vilka kom fram till att gifta kvinnors förvärvsarbete inte alls utgjorde 

ett problem. Det stora problemet var hur kombinationen moderskap-äktenskap och för-

värvsarbete skulle hanteras. Beslutet att inte förbjuda gifta kvinnors förvärvsarbete mo-

tiverades av att båda makarna hade försörjningsplikt, av markandens krav på arbets-

kraft, på grund av den individuella friheten att välja arbete och även ur en befolknings-

politisk synvinkel var det viktigt att kvinnor arbetade. Det är dock värt att notera att 

gifta kvinnor i många lägen fortfarande var oskyddade på arbetsmarknaden, bland annat 

eftersom fackförbunden tvingade gifta kvinnor att gå först från sitt arbete vid permitte-

ringar. 
57

  

 

I samband med 1938 års kvinnoarbetskommitté togs frågan om kvinnliga präster återi-

gen upp för diskussion. Förslaget om att inrätta en särskild kyrklig tjänst, som behörig-

hetskommittén föreslagit på 1920-talet, förespråkades av representanter från kyrkomö-

tet. Kvinnoarbetskommittén avvisade dock detta förslag, eftersom man ansåg att inrät-

tandet av en särskild kyrklig tjänst var ett sätt att fylla behovet av arbetskraft i Svenska 

kyrkans organisation. Genom inrättandet av en särskild tjänst för kvinnor, skulle kvin-

nor inte få tillgång till sakramentsförvaltningen, exempelvis nattvard, och dop, som en-

bart skulle förbehållas manlig vigd präst. Följande avvisades av kvinnoarbetskommittén 

och de ansåg att kvinnor borde ha samma möjlighet att bli präst som män. På grund av 

oenigheten mellan kommittén och kyrkomötet kom man inte fram till något förslag.
58

 

 

När andra världskriget (1939-1945), bröt ut i Europa ledde detta till en kraftig om-

svängning i svensk arbetsmarknadspolitik. Som en effekt av kriget kallades värnpliktiga 

män in till beredskapstjänst, vilket innebar störningar på arbetsmarknaden.
59

 Bristen på 

manlig arbetskraft krävde nyrekrytering av kvinnlig arbetskraft främst till krigsindu-

strin. I sammanhanget är det viktigt att förtydliga att svensk arbetsmarknad var starkt 

genusarbetsdelad vid denna tid.
60

 Under kriget kom kvinnorna att få överta de tradition-

ellt manliga arbetena.
61

 En ny myndighet, Statens arbetsmarknadskommission (SAK), 

ordnade med beredskapskurser för att utbilda kvinnor till bland annat mekaniker och 
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svetsare.
62

 Men det var dock inte under protester från männen som kvinnor fick börja ta 

över ”deras” yrken och konkurrera ut dem.  

 

Under kriget tillsatte regeringen flera utredningar som skulle verkställas efter krigets 

slut. Kända kvinnosakskvinnor, fick i uppdrag av SAK att planera det framtida kvinn-

liga förvärvsarbetet.
63

 De ville bland annat se en mindre genusarbetsdelad arbetsmark-

nad. Kvinnor skulle överge de traditionella kvinnoarbetena och ta sig in på de tradition-

ellt manliga såsom präster, arkitekter, diplomater, ekonomichefer mm.
64

 Genom sina 

förslag och krav kunde de sätta kvinnors förvärvsarbete högre upp på den politiska 

agendan.
65

 

 

Behörighetslagen avskaffades år 1945. Lagen slopades med motiveringen att kvinnorna 

har visat sin duglighet även för andra arbeten än de som behörighetslagenlagen före-

skrev under kriget.
66

 Det är ändå anmärkningsvärt, att trots att lagen avskaffades kvar-

stod fortfarande hinder för kvinnor att tillträda vissa offentliga tjänster, till exempel 

kvinnors rätt att bli präster som kom först år 1958,
67

 och kvinnors rätt att inneha militära 

tjänster, ett monopol som bröts först år 1989.
 68

 

 

I historieskrivningen talar man ofta om den första vågens kvinnorörelse kring sekelskif-

tet 1900, med kvinnlig rösträtt och myndighetsförklaring. Man talar således om en 

andra våg på 1960- och 1970-talen. Den allmänna uppfattningen är att 1930-talet och 

1940-talet är en mörk medeltid när det gäller kvinnorörelsens omfattning, och att kvin-

norörelses aktivitet var mycket låg under denna tidsperiod.
69

 Denna bakgrund och tidi-

gare forskning har visat på den faktiska aktivitet som fanns inom specifikt kvinnorörel-

sen under denna tid, och detta är av stor vikt för tillkommandet av den statliga utredning 

som analyseras i denna uppsats. 
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2.2 Kyrkan och kvinnliga präster 

Under åren 1911-1929 väckte några kvinnor på svensk mark stor uppmärksamhet i den 

offentliga debatten då de predikade i kyrkan, något som vanligtvis var förbehållet man-

liga präster.  

 

År 1911 befann sig en amerikansk kvinnlig präst på Sverigebesök i samband med inter-

nationella rösträttsalliansens kongress i Stockholm. Hon hade blivit prästvigd i den me-

todistiska protestantkyrkan år 1880. Kongressen inleddes med en predikan av denna 

kvinnliga präst i Gustav Vasa kyrka. Detta är den första dokumenterade händelsen av 

när en prästvigd kvinna predikar i en svensk kyrka, och den samtida dagspressen be-

skrev händelsen i positiva ordalag. Den kvinnliga prästen fick dock inte predika från 

den i kyrkorummet upphöjda predikstolen, på grund av dess starka kultur av att vara 

mannens territorium.
70

 

 

Andra kvinnor kom dock att inta predikstolen under kristna sammankomster. År 1916 

skulle en kvinnlig missionär vid namn Ida Granqvist hålla föredrag i Örebro om sina 

erfarenheter som missionär i Sydafrika. På grund av kyrkorummets speciella akustik 

hörde församlingen föredraget otydligt, varpå missionären klev upp i predikstolen för 

att höras bättre. Agerandet blev föremål för offentlig debatt både i samhället genom 

dagspressen och inom kyrkan då personer inom organisationen vände sig för eller emot 

agerandet.
71

 

 

År 1929 predikade Ester Lutteman i Gustav Vasa kyrka i Stockholm, från predikstol 

som också väckte uppmärksamhet i dagspressen.
72

 Lutteman var teologiskt skolad och 

hade avlagt teologie kandidat examen från Lunds universitet 1924.
73

 Hon var dock inte 

den första kvinnan till att avlägga en sådan examen. Emilia Fogelklou avlade som första 

kvinna teologisk kandidatexamen år 1909.
74

 Enligt Svensk författningssamling (SFS 

1884:13) krävdes det utbildning inom religionsvetenskap från något svenskt universitet, 

samt en avlagd teologisk kandidatexamen för att kunna prästvigas vid denna tid.
 75

 Både 
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Lutteman och Fogelklou hade alltså de teoretiska förutsättningarna för prästvigning, 

men på grund av kön fick de inte prästvigas.  

 

Vad gäller de frikyrkliga samfunden var Svenska Missionsförbundet först med att fatta 

beslut om att tillåta kvinnliga pastorer år 1950. Beslutet var för formalians skull, då 

kvinnor hade lett församlingar och predikat långt innan beslutet fattades av missionsför-

bundet. Ordföranden för Svenska Missionsförbundets kvinnokommitté, Greta Bredberg 

kom att ingå i den statliga utredning som tillsattes 1946 i fråga om kvinnas behörighet 

till ämbeten och tjänster i Svenska kyrkan som sakkunnig. Bredberg ansvarade för kart-

läggningen av de tidigare statliga utredningarna som hade tagit upp frågan om kvinnliga 

präster.  På mötena med missionsförbundets kvinnokommitté använde hon även sin 

kunskap för att även driva igenom ett beslut i förbundet. År 1955 tillät Svenska Baptist-

samfundet kvinnliga pastorer, och allt sedan dess har flera frikyrkosamfund också beslu-

tat om rätten för kvinnor att tjänstgöra som präster.
76

 

 

2.3 Förhållandet mellan Svenska kyrkan och statsmakten 

En bakgrundsdel angående Svenska kyrkans relation till staten är relevant då de två 

olika institutionerna har samverkat i allra högsta grad ur ett historiskt perspektiv. Det är 

också relevant att belysa förhållandet eftersom det är på statligt initiativ som utredning-

en kring en Svenska kyrkans angelägenhet uppmärksammas genom SOU 1950:48, gäl-

lande frågan om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster.  

 

Sverige har en lång tradition av förvaltandet av kristendomen. I samband med reformat-

ionen på 1500-talet, under Gustav Vasa, kom  uppbyggnaden av en svensk statskyrka att 

ta fart. Vasa behövde materiella resurser och det fanns att hämta hos kyrkan. I linje med 

de furstliga ideal som svepte fram över den europeiska kontinenten fanns också ett be-

hov av att legitimera den kungliga makten. Kungen konfiskerade stora delar av kyrkans 

tillgångar, till förmån för statskassan. I samband med Uppsala möte 1593 fick reformat-

ionen sitt slut, och mötet fastslog den lutherska läran med dess trosbekännelser.
77
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Om staten och kyrkan tidigare har samverkat på båda institutionernas villkor, är reform-

ationen det slutliga avgörandet då kyrkan kom att inkorporeras i statsmakten som stats-

kyrka. Med Karl XI:s regeringstid, kom den kristna läran ytterligare motivera den kung-

liga makten genom det kungliga enväldet. Detta innebar att kungens makt var av Gud 

förvärvad. Under Karl XI:s tid stiftades också 1686 års kyrkolag.
78

 Alla som föddes i 

Sverige blev automatsikt medlemmar i den Svenska kyrkan. Kyrkolagen tillkom i en tid 

då det kungliga enväldet var starkt och kungen var kyrkans främste företrädare. Kungen 

fick ökade befogenheter att tillsätta de kyrkliga ämbetena, bland annat fick kungen rätt 

att viga och tillsätta sockenpräster, och ett större inflytande i tillsättningen av biskopar. 

Kungens ökade inflytande var ett sätt att ge uttryck för enväldets ideologi.
79

 Formellt 

hade kungen genom kyrkolagen från år 1686 fortfarande denna rätt, då lagen gällde 

fram till år 1992, då lagen reviderades.
80

  Huruvida man gjorde praxis av dessa stadgade 

rättigheter bör rimligtvis ha skiftat beroende på kung.  

 

Andra religiösa influenser och sammanslutningar motarbetades starkt av statsmakten 

bland annat genom det så kallade konventikelplakatet från år 1726, där olovliga sam-

mankomster i privata hus förbjöds.
81

 

 

Under 1800-talets frikyrkorörelse var det svårt för staten att hålla motstånd mot alla de 

nya riktningar som fick liv inom kyrkan. År 1860 kom den så kallade dissenterlagen, 

som möjliggjorde utträde ur Svenska kyrkan. Dock fick man endast gå över till de för-

samlingar som var godkända av staten.
 82

  

 

Under 1800-talet skedde även organisatoriska förändringar inom statsförvaltningen. År 

1866 omorganiserades ståndsriksdagen till en tvåkammarriksdag. I samband med detta 

ville man inte att riksdagen skulle belastas med kyrkliga frågor, och på grund av detta 

inrättades det särskilda kyrkomötet, med representanter från organisationen. Detta möte 

reglerades i grundlagen och kyrkomötets godkännande krävdes för att riksdagen skulle 

kunna fatta beslut om lagändringar angående kyrkan.
83

 De frikyrkliga rörelserna utma-

nade statsmakten att se över den kyrkliga organisationen. Dopet betraktades i Svenska 
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kyrkan som en bekräftelse på medlemskap i kyrkan och staten. Om man inte var döpt i 

Svenska kyrkan var man till exempel inte berättigad att rösta i allmänna val. Detta satte 

frikyrkorna i en utsatt position eftersom de hade andra traditioner kring dopets ritual. På 

grund av att dopet i Svenska kyrkan också bekräftade medborgarskap i landet Sverige 

tvingades Svenska kyrkan grundligt se över administration och lagstiftning gällande 

dopet.
84

 

 

3 Undersökning och analys 

Detta kapitel inleds med en bakgrund kring utredningens förutsättningar, som stadgas 

genom direktivet. Sedan kommer jag att presentera varje frågeställning var för sig. I 

slutet av varje avsnitt följer en kompletterande analys av svaren på de undersökta fråge-

ställningarna enligt Carol Lee Bacchis metodologiska angreppssätt. 

 

3.1 Utredningens direktiv och förutsättningar 

Utredningen om kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, SOU 1950:48, 

initieras på grund av en inlämnad motion från Herr Johnsson, Stockholm, riksdagsleda-

mot av andra kammaren. Denne efterlyste en allsidig utredning av frågan om kvinnas 

behörighet till prästämbete eller inrättande av annat kyrkligt ämbete för kvinnor.
85

 En-

ligt Regeringsformen § 28: 

 

äger kvinna lika behörighet som man att efter förtjänst och skicklighet 

befordras till statstjänst eller annat allmänt uppdrag; dock att angå-

ende kvinnas behörighet att innehava prästerlig eller annan kyrklig 

tjänst skall gälla vad därom särskilt stadgas.
 86

 

 

Efter behörighetslagens avskaffande år 1945 skulle likställighet mellan man och kvinna 

råda på arbetsmarknaden i fråga om innehav av statstjänster, men dock var statstjänster-

na yrkesmilitär och prästämbetet fortfarande undantagna.
 87

 Dock påpekas i utrednings-
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uppdraget att det inte finns några särskilda stadgar gällande kvinnlig prästtjänst, varken 

i svensk lag eller i kyrkolagen från år 1686. Ingenting sägs om kvinnans behörighet till 

prästämbetet, då kyrkolagen bygger på föreställningar om att endast män kan vara präs-

ter, och så förefaller även rådande praxis.
88

 Det finns alltså inte lagstiftning som rent 

juridiskt hindrar kvinna från att tillträda prästämbetet, när frågan tas upp i utredning. 

 

Nils Quensel, som tillsatt utredningen, menar i direktivet att särskilda punkter bör finnas 

med och bör tas hänsyn till när frågan utreds. Särskild hänsyn bör tas till 1923 års be-

tänkande i samma fråga, där de kommitterande ställde sig positiva till att öppna 

prästämbetet för kvinnor. Det påpekas dock samtidigt att utredningen bör gå varsamt 

fram i frågan på grund av religiösa och traditionella skäl. För många var detta en värde-

laddad fråga. Det var fråga om en urgammal tradition av manliga präster, som vid ett 

eventuellt brytande av dessa kunde leda till stridigheter. Enligt direktivet bör utredning-

en även överväga olika möjligheter att pröva kvinnor i olika prästerliga uppgifter. I di-

rektivet ansågs det även lämpligt att skicka ut enkäter bland studerande kvinnor vid uni-

versitet och gymnasier för att på så sätt se om det fanns intresse bland studerande att 

träda in i prästerlig tjänst.
89

 

 

3.2 Vad är problemet?  

Vid närmare granskning av den statliga utredning som behandlar frågan om kvinnors 

behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, kan tre problemrepresentationer identifie-

ras. Som har påpekats tidigare hade Svenska kyrkan vid tiden för utredningen karaktä-

ren av en statskyrka. Detta innebar att beslutsfattande i viktiga religiösa frågor, skulle 

godkännas dels av riksdagen och dels av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, 

kyrkomötet.
90

 Flera års förarbete i frågan, dels den statliga offentliga utredningen från 

1923, och dels frågans återupptagande hos kyrkomötet år 1938, där särskilt inrättande 

av kvinnlig tjänst föreslogs, har orsakat att problemet har fått en särskild karaktär. Detta 

innebär i förlängningen att problemet kommer att formuleras på ett visst sätt när frågan 

tas upp för utredning igen år 1946. 
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Majoriteten av kommittéledamöterna anslöt sig till huvudförslaget, som är det förslag 

som utredningen lägger fram. Det huvudsakliga problemet som majoriteten lägger 

märke till är den samhällsomvandling som råder i den tid som kommittéledamöterna är 

en del av, sekulariseringen. 

 

Sekulariseringen tar sig uttryck på olika sätt enligt majoriteten. Man kan inte längre tala 

om att svenska medborgare har en gemensam religiös grundsyn. Många människor har 

förskjutit den kristna läran och kritiserat den hårt, vilket bland annat har medfört en 

sjunkande kyrkogångsfrekvens. Det är dock inte bara trosinnehållet som satts i fråga 

utan även de moraliska normerna gällande inställningen till sex och samliv. Även så de 

juridiska principer som rättssamhället vilar på ifrågasätts då de ibland har anknytning 

till bibelns lagar: 

 

Men därjämte, har en sekulariserad livssyn spritt sig i vida lager. 

Även om denna endast i relativt få fall framträder i form av en genom-

tänkt livsåskådning, har den dock påverkat stora skarar av vårt folk 

så, att den kristna grundsynen skjutits åt sidan. På vissa håll har detta 

framträtt i form av en medveten kritisk hållning gentemot kristendo-

men. Oftare har det resulterat i en indifferent hållning till den reli-

giösa frågan, som bl. a. kommit till synes i en på flertalet platser 

starkt sjunkande kyrkogångsfrekvens.
 91

  

 

I och med sekulariseringen ser majoriteten ett ökat behov av kvinnlig insats i kyrkans 

verksamhet, och detta är alla kommittéledamöter överrens om. Det finns en grupp i 

samhället som kan motverka den farliga sekulariseringen och det är bland annat de 

kristna själva.
92

 

 

Genom problembeskrivningen ställs det stora krav på kyrkan för att möta problemati-

ken. Alla krafter måste mobiliseras och utnyttjas, och nya arbetsmetoder måste till och 

gamla metoder måste utvecklas för att intensifiera arbetet i sin helhet. Detta skall ske 
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genom ökad kvinnlig insats i kyrkans arbete. Genom att kvalificerade och utbildade 

kvinnor får utöva själavård och förkunna det kristna ordet, skulle detta leda till att kyr-

kans arbete får en större nyansering där man kan möta flera olika människotyper. Man 

tänker sig till exempel att kvinnor skulle ha lättare att förstå andra kvinnor i olika åldrar 

i vissa situationer i jämförelse med en man. Även inom gruppen kvinnor märks sekula-

riseringen av väl, då många kvinnor står utanför någon kontakt med kyrkan både vad 

gäller förkunnelse och arbete i olika kyrkliga föreningar, exempelvis syföreningar, trots 

att det påvisas ett behov av kvinnors strävan efter klarhet i olika frågor, som den kristna 

läran kan tänkas ge. Det finns en strävan att få med dessa kvinnor i kyrkans organisat-

ion. Kvinnor utgör också mestadelen av kyrkobesökarna, och det vore därför rimligt att 

kyrkans arbete också utfördes av kvinnor.
93

 

 

Genom ovanstående problembild presenterar majoriteten sina lösningar på problemet i 

följande lagförslag: 

 

Härigenom förordnas, att kvinna skall äga lika behörighet som man att 

prästvigas och att innehava prästerlig tjänst; dock att kvinna ej må 

förordnas till prästerlig tjänstgöring eller utnämnas till prästerlig 

tjänst i annan församling än sådan, i vilken finnas minst två präster-

liga tjänster och av dessa tjänster minst en har manlig innehavare. 

 

I fråga om behörighet att innehava kyrklig tjänst, vilken icke är att 

hänföra till prästerlig tjänst, skall kvinna vara likställd med man.
94

 

 

Lagförslaget ovan tar hänsyn till vad 1923 års utredning uttalade angående församling-

arnas bestämmanderätt över tillsättandet av präster i församlingen.  Historiskt har för-

samlingarna fått välja präst själva. Om de plötsligt skulle bli påtvingade kvinnliga präs-

ter finns en risk för splittring i församlingens kyrkoliv.
95

 Man garderar sig således ge-

nom ovanstående formulering om att kvinna endast får tjänstgöra i församling där det 

finns två tjänster, varav en tjänst innehas av man. På så sätt har församlingsmedlem-
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marna rätten att välja, om man vill bli betjänad av en kvinnlig eller en manlig präst.
96

 

Genom lagförslaget möter man den våg av sekularisering som sköljer över landet, ge-

nom att kvinnlig insats tillåts i högre utsträckning än tidigare och i andra former än på 

frivillig församlingsbasis. Problemet formuleras som en fråga om praktisk lämplighet 

och en organisatorisk fråga, snarare än en teologisk fråga.
97

 

 

Den första reservationen lämnas gemensamt av kommittéledamöterna Olov Hartman, 

Dick Helander, Martin Lemark och Elsa Scheutz, då de inte kan ansluta sig till majorite-

tens huvudförslag av flera olika anledningar som de räknar upp. Denna reservation ut-

gör utredningens andra problemrepresentation. 

 

Den främsta anledningen till reservationen är att direktivet inte har följts i huvudförsla-

get. Kyrkomötets begäran om att utredningen skulle undersöka möjligheter till inrät-

tande av en särskild kyrklig tjänst för kvinnor har inte tillgodosetts enligt reservanterna. 

Reservanterna menar, i enlighet med deras tolkning av direktivet, att en lugn och försik-

tig utveckling måste ske. Man kan inte omedelbart öppna upp prästämbetet, som majo-

riteten vill.
98

 

 

Reservanterna vill se en ökad kvinnlig insats i kyrkan, liksom majoriteten, på grund av 

den ökade sekulariseringen. Men reservanterna menar att ett hinder för prästämbetets 

öppnade för kvinnor ligger i den oklara exegetiska debatten. Utifrån tolkningar av vissa 

bibelställen menar en opinion att bibeln inte förespråkar kvinnliga präster, och man un-

derbygger detta med bibliska tolkningar av texter, främst hämtade ur Nya testamentet. 

Därför återfinnes inom utredningen ett särskilt kapitel,
99

 där en exegetisk utredning av 

frågan görs utifrån bibeln. Bibeln har en central roll i den lutherska läran, och därför 

tillskrivs dess innehåll särskild vikt. Det är främst återgivna citat om kvinnans roll i för-

samlingen som är hämtade från aposteln Paulus brev till den kristna församlingen i Ko-

rint som anges som huvudsakliga argument som lyder som följer: 
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Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de 

ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de 

böra underordna sig, såsom lagen bjuder. Vilja de hava upplysning om 

något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en 

kvinna att tala i församlingen.
100

 

 

Med lagen avses de regler som Gamla testamentet påbjuder, i samband med skapelse- 

och paradisberättelserna i 1:a Mosebok. Ytterligare ett bibelställe som detta problem 

hänvisar till är 1:a Timotheosbrevet. 

 

Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna 

sig. Däremot kan jag ej tillstädja en kvinna att själv uppträda som lä-

rare, ej heller att råda över sin man; fastmera må hon leva i stillhet. 

 

I debatten framhåller man dessa två bibelställen, som stödjer sig på uppfattningen att ett 

öppnande av prästämbetet för kvinnor strider mot den kristna trons trohet mot bibeln.
101

  

 

Kvinnor har dock under tidens gång varit aktiva medarbetare i kyrkan, genom bland 

annat undervisning av hedningar och nyomvända. Kvinnors tjänstgöring har framförallt 

haft praktisk karaktär på församlingsbasis. Dock tror man att det har funnits ett kvinn-

ligt ämbete i den tidiga kristna kyrkan i form av diakonissor och församlingsänkor, ef-

tersom de nämns på enstaka ställen i bibeln.
102

 

 

Reservanterna menar också att man bör ta hänsyn till traditionen om manliga präster, 

som bygger främst på olika bekännelseskrifter som tillhör den kristna läran. I tradition-

en saknas som bekant kvinnliga präster, men däremot är diakon en tjänst som kvinnor 

får beträda. Kyrkan vill skilja på manliga och kvinnliga uppgifter menar reservanter-
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na.
103

 Reservanterna förespråkar på grundval av ovanstående bordläggning av frågan 

om kvinnors rätt till prästvigning och förespråkar istället ett inrättande av en ny kvinn-

lig tjänst, vilket även var en önskan från kyrkomötet, och som också kan beläggas ge-

nom uttolkning av bibeln.
104

 

 

Det finns således en tredje problemrepresentation, som delges i den andra reservationen 

i utredningen. Reservationen skrevs av Märta Leijon, därav den särskilda uppmärksam-

het som denna kvinna tidigare fått i uppsatsen.  

 

Leijon håller med de sakkunniga i stort, om att den kvinnliga insatsen är välbehövlig på 

grund av majoritetens problemformulering angående sekulariseringens allt hårdnande 

grepp om Sverige. Leijon menar att kyrkan står inför uppgifter som den inte förmår att 

fylla så som läget ser ut just nu. Hon pekar bland annat på en ökad brottslighet, där 

mord, rån och våldtäktsbrott är vardagsmat. Människorna bär enligt Leijon på både en 

inre rolöshet och rotlöshet 
105

, som både främjar och upprätthåller sekularisering. Om 

kvinnan kan hjälpa till att förbättra situationen skall inte Guds vilja hindras på grund av 

mänsklig lagstiftning. 

 

Det reservanten också problematiserar, som inte har problematiserats tidigare i utred-

ningen, är hur prästerskapet förväntas ta emot reformen. Hon hävdar att det finns en 

skara, framförallt yngre manliga präster, som är emot kvinnliga präster inte alls är så 

stor som den är högljudd till.
 106

 De äldre prästerna är i mångt och mycket mer positivt 

inställda till kvinnliga präster. Som motvikt till motståndet har reservanten tillfrågat 

flertalet kvinnoorganisationer runt om i landet om deras position i frågan, där flera par-

tipolitiska kvinnoförbund återfinnes, och där reformen får stöd för ett genomförande. 

Leijon problematiserar också prästvigningen som sådan, eftersom den avgörande fak-

torn är biskopen. Denne har makten att döma huruvida teolog är lämplig för prästvig-

ning eller inte. Leijon önskar att biskop bör prästviga teologer utan hänsyn till kön, utan 

av hänsyn till kallet, och visar härmed medvetenhet kring ett eventuellt missbruk av 
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denna auktoritativa rättighet. 
107

 

 

Märta Leijon ser genom sin problemformulering andra lösningar än det av majoriteten 

presenterade lagförslaget. Hon vänder sig därför mot delar av lagförslaget, om att 

kvinna skall kunna prästvigas och användas i prästerlig tjänst särskilt gällande den be-

stämmelse om att kvinnlig präst inte skall kunna anställas i någon församling där det 

tidigare inte finns en manlig präst. Eftersom man i församlingarna tidigare har hållit sig 

med kvinnliga resesekreterare, menar Leijon att det finns en risk att kvinnliga präster 

fortfarande kommer att användas som sådana. Resesekreterare var en vanlig tjänst i 

större föreningar som exempelvis Svenska kyrkan. Syftet med tjänsten var resa omkring 

och värka för föreningens intressen.
108

 Församlingarnas val i fråga om kvinnlig eller 

manlig präst skall vara helt fria och oberoende av ifall det redan finns en manlig präst 

där eller inte, menar Leijon. Valet för församlingarna skall vara så fritt att de kan till-

sätta alla tjänster med kvinnor om de vill. Detta tillsammas med risken att biskopen 

utnyttjar sin auktoritet för att neka kvinnor prästvigning, utgör Leijons alternativa lös-

ningar på problemet.  

 

3.3  Kön, klass och civilstånd 

3.3.1 Kön 

Lagförslaget som presenterades ovan, och som läggs fram av en majoritet, stadgar en 

särbestämmelse som grundas på föreställningar om och självklara antaganden om kön, i 

följande formulering:  

 

… dock att kvinna ej må förordnas till prästerlig tjänstgöring eller ut-

nämnas till prästerlig tjänst i annan församling än sådan, i vilken fin-

nas minst två prästerliga tjänster och av dessa tjänster minst en har 

manlig innehavare.
109

 

 

Utredningen är väl medveten om att detta är en särbestämmelse, som inte annars har 
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motsvarighet i svensk lag, men menar samtidigt att detta stadgande är nödvändigt för att 

reformen skall kunna omsättas i praktiken, med hänsyn till församlingarnas bestäm-

manderätt. Vill församlingsmedlemmarna av olika skäl inte bli betjänade av en kvinna, 

skall de inte behöva det, utan istället betjänas av den manlige prästen. Huvudförslaget 

drar slutsatsen att detta kommer att leda till problem när det gäller utplacering av kvin-

norna i olika församlingar. Då församlingarna är olika stora, påverkar detta antalet präst-

tjänster. Kvinnor kan alltså inte söka sig till en församling där det endast finns en tjänst. 

Majoriteten har räknat på detta, och menar att det finns ca 300 församlingar där kvinnor 

kan tas i tjänst. Det rör sig om större församlingar som har en ”differentierad befolk-

ning”, och denna typ av församlingar torde behöva ”speciell kvinnlig insats”.
110

  Utred-

ningen konstaterar också att kvinnor borde dra sig för att söka anställning där det finns 

en stark opinion mot kvinnliga präster. 

 

Då majoriteten genom hela utredningen har förkastat inrättandet av en särskild kyrklig 

tjänst för kvinnor med hänvisning till att detta skulle komma att uppfattas som en lägre 

tjänst än prästämbetet, finns genom lagförslaget en risk för att samma syfte riskerar att 

uppnås eftersom kvinna är beroende av man för att få tjänstgöra som präst. Att hitta 

tjänstgöringsplats åt kvinnorna i församlingarna anses inte vara några svårigheter, ef-

tersom de större församlingarna behöver ”speciell kvinnlig insats”, enligt utredningens 

sätt att uttrycka sig. 

 

Majoriteten ger sin syn på problemet genom sekulariseringen, som vi sett tidigare. Ek-

vationen blir problematisk utifrån föreställningar och självklara antaganden om kön, 

eftersom den kvinnliga insatsen främst behövs för att motverka sekulariseringen. Seku-

lariseringen är som störst i stora församlingar eller tätbefolkade stift, där behovet 

av ”speciell kvinnlig insats” är stor. Det är också i dessa stora församlingar, som det 

finns gott om tjänster för kvinnor, eftersom större församlingar kräver fler tjänster. 

 

Det är alltså inte fråga om likställighet mellan man och kvinna i arbetsuppgifter, utan 

kön hänvisar de båda till olika arbetsområden. Manlig präst får ha prästsysslor som sak-

ramentsförvaltning och förkunnelse i kyrkan. Kvinnlig präst får ha hand om det sociala 

arbetet i församlingen eller stiftet. Hennes arbetsuppgifter utgörs av omsorg över gamla 

som unga i olika själavårdande uppgifter, föreläsa, ägna sig åt söndagsskoleverksamhet 
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med mera. Det finns en risk att kvinnlig präst ersätter resesekreterarens uppgifter. På så 

sätt förekommer en arbetsdelning beroende på de egenskaper som förknippas med man-

liga respektive kvinnliga arbetsuppgifter.  

 

Reservanterna Hartman, Helander, Lemark och Scheutz´s föreställningar och antagan-

den om kön bygger helt på bibelns patriarkala ordning,
 111

 och därför förespråkar de 

inrättandet av en kvinnlig lägre tjänst med hänvisning till bibelns texter och bevarandet 

av urkyrkans tradition. Kvinnor har aldrig förekommit som präster i bibeln, men å andra 

sidan har de haft uppgifter, underställd präst som exempelvis diakon.
112

 

 

För reservanterna är det genom läsning av bibeln och genom att återblicka på den histo-

riska traditionen inom kyrkans organisation, som det blir uppenbart att män och kvinnor 

har olika arbetsuppgifter. Man bör visa respekt förman likväl som kvinnas arbetsuppgif-

ter. För att ytterligare stödja diskussionen angående arbetsdelning detta hänvisar man till 

en för samtiden mer modern författare, Ellen Key. Key menade att lika rättigheter för 

könen inte tvunget måste innebära lika funktioner, och att arbetsdelningen i det stora 

hela måste förbli som den är. Kvinnan kan inte utföra både en kvinnas och en mans 

livsgärning. Key förespråkade också starkt i samband med detta, vilket reservanterna tar 

upp, vikten av naturens lagar och biologiska skillnader mellan könen. Kvinnan är före-

vigt hänvisad till moderskapet.
113

 

 

Kvinnor skall helst inte träda in i sfärer som tillhör männen, till exempel på arbetsmark-

naden. Kvinnor är till sin natur känsliga, och hennes kärleks- och omsorgsförmåga bör 

komma hela samhället till nytta. Tävlan om likställighet med männen skulle därför inte 

förstöra den kvinnliga egenarten.
114

 

 

Vad gäller föreställningar och antaganden om kön, är det tydligt att reservanterna har ett 

särartstänkande kring könen. Kvinnor har vissa uppgifter som är henne av biologin be-

tingade, och män har andra. 

 

Kvinnors insats i kyrkligt arbete är inte heller obefintligt när utredningen görs. Det finns 

                                                 
111

Hirdman 2003, s. 85f.  
112

SOU, 1950:48, s. 91.  Reservation 1.  
113

SOU 1950:48, s. 95. Reservation 1.  
114

Nationalencyklopedin “Ellen Key” [http://www.ne.se/lang/ellen-key#]  2013-05-18. 

http://www.ne.se/lang/ellen-key


  
 

29 

sedan tidigare både diakonissor, missionsarbetare och kvinnliga resesekreterare.
115

 Det 

finns en risk att kvinnlig prästs anställning och arbetsuppgifter, får karaktären av tjäns-

ten resesekreterarens. 

 

Märta Leijon går i utredningens andra reservation emot utredningens förslag, där tanken 

är att prästvigda kvinnor skall användas som just resesekreterare i stiften, efter förslag 

från kyrkomötet 1948.
116

 En resesekreterares uppgift är som bekant att resa runt i stiftet 

och värka för kyrkans intressen. Genom motionen från kyrkomötet 1948 vill kyrkan 

lättare kunna anställa en resesekreterare i varje stift, för att trygga resesekreterarnas an-

ställning och löner. En resesekreterare i kyrkans tjänst skulle ägna sig åt själavård, sön-

dagsskola, ungdomsarbete, föredragsverksamhet och socialt arbete på stiftsbasis, för att 

motverka sekulariseringen.  

 

Om det är så som Märta Leijon förutspår, skulle detta kunna leda till att kvinnlig präst 

inte blir likställd med manlig präst. Kvinnlig präst skulle få ägna sig åt helt andra ar-

betsuppgifter än manlig präst, och inrättandet av ett lägre prästämbete är ett faktum. 

Analysen är intressant att sätta i relation till analysen kring majoritetens förslag, där de 

efterlyser just speciell kvinnlig insats i stift med differentierad befolkning och således 

där sekulariseringen är utbredd. Det är också i de stora stiften som man kan komma att 

ta emot de kvinnliga prästerna, eftersom där finns fler tjänster. Det är uppenbart att 

kvinnor blir hänvisade till en viss typ av arbetsuppgifter och män till en annan med hän-

visning till sekulariseringen.  

 

Männen får inte mycket utrymme i utredningen över lag. Undersökningar eller siffor 

angående hur omfattande motståndet mot kvinnliga präster egentligen är lyser med sin 

frånvaro i huvudbetänkandet. Leijon menar att motståndet framförallt består av yngre 

präster och inte alls är så stort som det verkar.
117

 Bilden av motståndet mot kvinnliga 

präster som ges i utredningen har karaktären av att vara mycket utbrett hos manliga 

präster. Om man antar att Lejons påstående är ett korrekt vattenmärke för opinionen, 

och att motståndsgruppen inte alls är så stor som den är högljudd till, drar utredningen i 

mångt och mycket alla manliga präster över en kant genom att förmedla bilden av att 
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moståndet är stort. Genom denna typ av problemformulering, blir det extra viktigt att nå 

konsensus genom lagförslaget, för att inte trampa någon på tårna.  

 

3.3.2 Klass 

Vad gäller föreställningar och självklara antaganden om klass, finns det ställningstagan-

den som är värda att belysa. Föreställningar och  självklara antaganden om klass är inte 

fullt så synliga, men i utredningens direktiv stadgas bland annat: 

 

Vid utredningen bör möjligheten att från kvinnligt håll rekrytera präs-

terliga tjänster undersökas. Lämpligheten av enkäter bland den stu-

derande kvinnliga ungdomen vid universitet och gymnasier torde där-

för böra övervägas.
118

 

 

Eftersom direktivet bör följas, gör således också utredningen en undersökning i form av 

yttranden från kvinnliga studenter. Man har tillfrågat teologie kandidater, teologie stu-

derande och teologie-filosofie studerande, angående deras önskan att tillträda prästäm-

betet. Man har också tillfrågat de kvinnor som efter 1909 har avlagt teologisk examen. 

Frågan som utredningen ställde till denna grupp utvalda kvinnor var: 

 

Skulle Ni ha velat eller vilja bli präst, om tillfälle därtill funnits eller funnes? 

 

Utredningen tillfrågade 102 personer som uppfyllde ovanstående kriterier. Av dessa till-

frågade, fick man in 79 svar.  Av dessa 79 svar hade 24 stycken svarat JA på frågan, och 

53 stycken har svarat NEJ. Resterande 2 lämnade blanka uppgifter. 
119

 Av denna uppgift 

att döma kan man dra slutsatsen att kvinnor inte vill bli präster, eftersom så många sva-

rat NEJ på frågan. Men hit hör en djupare diskussion om urvalet för frågeställningen, 

vilket också leder in på en diskussion angående klass.  

 

Det är värt att notera att de kvinnor som har besvarat frågan i utredningens undersök-

ning, är kvinnor som har studerat eller studerar teologi vid svenska universitet. Trots att 

universiteten började öppnas så sakteliga för kvinnor i slutet av 1800-talet, är det en viss 

sorts kvinnor som har tillgång till denna sfär i samhället. Det är vanligtvis inte kvinnor 

från arbetarklassen eller bondeklassen som lyckas ta sig till universitetet och avlägga 
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examen. De första studenterna var oftast bättre bemedlade kvinnor från överklassen, där 

det sedan år tillbaka fanns en tradition inom familjen av att studera vid universitet. År 

1914 hade ungefär 435 kvinnor avlagt examen vid universitet i Sverige. De flesta hade 

examen från den filosofiska fakulteten, ytterst få hade examina från teologiska och me-

dicinska fakulteten.
120

 Antalet kvinnor som avlägger examen är mycket blygsamt, och 

så även ytterligare en bit in på 1900-talet.  

 

Utifrån de föreställningar och självklara antaganden om klass som utredningen gör, blir 

det de bildade kvinnorna, som genom utredningens urval, förde alla kvinnor och mäns 

talan i frågan om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster. Nu fick utred-

ningen dock ett sådant svar, att majoriteten av de tillfrågade inte ville bli präster. Och 

inte är väl det heller så lustigt i sammanhanget, eftersom frågan är formulerad så att den 

handlar om hypotetiska ställningstaganden i frågan snarare än möjligheterna att bli 

präst. Man kan tänka sig att genom de tillfrågade kvinnornas föreställningar och själv-

klara antaganden om kön, begränsar de sig själva genom sitt eget tänkande. I deras värld 

finns inte kvinnliga präster, och därför är det otänkbart med kvinnliga präster. Utifrån 

kvinnornas föreställningar och självklara antaganden om kön är prästen en man. 

 

Genom denna bild av den kvinnliga prästen, är det möjligt att utkristallisera motsatsen i 

den outbildade, sämre bemedlade kvinnan, kvinnan ur arbetarklassen. Hon kan inte bli 

präst, utan hon skall låta sig bli omhändertagen och tillrättavisad på den kristna vägen 

av denna första typ av kvinna, i samband med denna kvinnas arbetsuppgifter. Sekulari-

seringen och industrialiseringen går hand i hand, och det är industrialiseringen som har 

bidragit till den kristna moralens förfall. Den kvinnliga prästen förväntas lösa sekulari-

seringsproblemet genom sina nya arbetsuppgifter: föredragshållande, själavård, ung-

domsarbete, söndagsskoleverksamhet och socialt arbete.
121

 Helt enkelt, ta hand om folk 

ur arbetarklassen. De normer som sätter ramarna för bilden av den kvinnliga prästen, 

problematiserar även motsatsen.  

 

Det går att dra liknande slutsatser som hos majoriteten hos reservanterna Hartman, He-

lander, Lemark och Scheutz vad gäller klass. Dessa reservanter kräver liksom majorite-
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ten, en viss utbildning till sitt förslag om införandet av en särskild kvinnlig tjänst i kyr-

kan. De hänvisar både till universitets utbildningar, såsom teologisk eller filosofisk ex-

amen, men även kvinnor från de socialpolitiska instituten eller folkskoleseminarierna 

kan tänkas ha dessa kvalifikationer. Svenska kyrkan tillhandahåller också egna kurser 

som man gärna ser att kvinnorna går för att inhämta de kunskaper som krävs för yrkes-

utövandet.
122

 Utifrån föreställningar och självklara antaganden om klass har reservan-

terna tydliggjort att rekryteringen till inrättandet av en särskild kvinnlig tjänst, inte en-

bart kräver universitetsutbildning. Genom att kräva utbildning från universitet, finns 

enbart ett visst antal kvinnor, då få kvinnor läste på universiteten vid denna tid. Rekryte-

ring bör istället ske från olika håll vilket möjliggör att spridningen av kvinnor från olika 

samhällskikt ökar. De ser också att man skall kunna avancera inom den egna organisat-

ionen genom att läsa Svenska kyrkans egna utbildningar och kurser, vilket också ökar 

möjligheterna till arbete för kvinnor, om än i en lägre tjänst än prästämbetet.  

 

Märta Leijon har utökat den opinionsundersökning som görs av majoriteten genom att 

ställa frågan om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster till olika förbund 

och organisationer. Bland annat ställer sig LO, Arbetarnas bildningsförbund, Svenska 

Landsbygdens Studieförbund, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, Socialdemokra-

tiska Kvinnoförbundet, Folkpartiets Kvinnoförbund, Svenska Landsbygdens Kvinnoför-

bund, Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund och Fredrika Bremerförbundet posi-

tiva till att öppna prästämbetet för kvinnor. Högerns Kvinnoförbund är splittrade i frå-

gan, men det finns stöd för ett genomförande av reformen.
123

 Detta visar att det finns ett 

stort stöd för ett öppnade av prästämbetet för kvinnor. En opinion som inte tillvaratas i 

den av direktivet stadgade enkätundersökningen bland kvinnliga studenter.  

 

3.3.3 Civilstånd 

Den huvudsakliga anledningen till att man diskuterar kvinnlig prästs civilstånd föran-

leds ur 1925 års betänkande i samband med behörighetslagen i frågan om kvinnliga 

präster. Då såg man precis som i 1946 års utredning, inga hinder för att kvinnas civil-

stånd på något sätt skulle vara hindrande för ämbetsutövningen. Dock reserverade sig 

biskop Rodhe i denna fråga, och menade att det kunde uppstå vanskliga komplikationer 

när kvinna ingick äktenskap, och därför borde endast ogifta kvinnor kunna utöva 
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prästämbetet. Det skulle i princip betyda att man införde celibat för kvinnor, vilket ald-

rig, ens under katolicismen i Sverige, har varit en befäst regel. Vid eventuellt giftermål, 

skulle detta betraktas som om kvinnan lade ned sitt prästämbete.
124

 

 

Eftersom direktivet för 1946 års utredning föreskriver att särskild vikt skall läggas vid 

1923 års betänkande, tas därför frågan om kvinnlig präst civilstånd upp igen för dis-

kussion i huvudbetänkandet och försvaras av majoriteten: 

 

I fråga om rätt att inneha prästämbetet bör enligt de sakkunnigas me-

ning ingen skillnad göras mellan gifta och ogifta kvinnor. Naturligtvis 

är det att vänta, att kvinnlig präst, som ingår äktenskap genom de nya 

uppgifter som hon därigenom får, mycket ofta nödgas dra sig tillbaka 

från aktiv församlingstjänst. Men giftermål måste här liksom fallet är i 

fråga om andra tjänster bli hennes privatsak. Någon skyldighet att 

lämna aktiv församlingstjänst vid äktenskaps ingående kan ej rimligen 

stadgas; ej heller bör kvinna nekas prästvigning för att hon är eller 

har varit gift.
125

 

 

Bakom den av citatet uppenbart toleranta inställningen till kvinnas civilstånd, kan ett 

självklart antagande skönjas, som belyser den diskurs som kommittéledamöterna är en 

del av. Det bör, av citatet inte göras någon juridisk skillnad mellan gifta och ogifta kvin-

nor. Hon skall inte heller behöva lämna sin tjänst, eller nekas prästvigning på grund av 

civilstånd. Dock kan meningen om de nya uppgifter som kvinnan får genom ingånget 

äktenskap diskuteras. 

 

Man skulle kunna tänka sig, att dessa nya uppgifter som kvinnan ges i samband med 

äktenskapet, är förenade med moderskap och vård av hem och barn. Detta antagande har 

över tid formats till ett etablerat förhållningssätt, vilket tidigare forskning när det gäller 

studier över hur lagstiftning syftar till att styra människor till vissa beteenden. Tidigare 

forskning visar till exempel på hur den gifta kvinnan blev likställig med mannen ur för-

sörjningssynpunkt genom äktenskapsbalken från 1921. Det arbetet som kvinnan utförde 

i hemmet uppvärderades till likställigt med mannens förvärvsarbete i samband med 

denna lag. Genom hushållspengar från mannen, som ju var betraktades som huvudsaklig 
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försörjare, garanterades kvinnan självständighet i äktenskapet.
126

 

 

Tidigare forskning visar också på den lagstiftningen från 1939 som förbjuder arbetsgi-

vare att avskeda kvinna på grund av graviditet, trolovning eller giftermål. Denna poli-

tiska åtgärd, rimmar inte med de socialpolitiska åtgärder som infördes i fråga om mo-

derskap och civilstånd under samma tid. Samtidigt som kvinnor fick behålla sina arbe-

ten när de gifte sig, gavs kvinnor utökade möjligheter för att bli kvar vid hemmets härd 

genom de socialpolitiska åtgärderna. Det gällde exempelvis åtgärder i form av barnbi-

drag, och utökad ledighet för alla kvinnor i alla branscher, i samband med barnsbörd.
127

  

På grund av denna politiska utveckling var det ganska givet att man lämnade sin tjänst 

när man gifte sig och stannade i hemmet med alla dess sysslor. Citatet från utredningen 

visar, att det antagande man gör om kvinnor i äktenskapet är ett uttryck för ett etablerat 

synsätt som under decennier har format föreställningarna om den gifta kvinnans förhåll-

ningssätt till samhället. Det vill säga, avskuren från arbetsmarknaden, beroende av sin 

make och därmed bärare av traditionellt kvinnliga egenskaper: moderskap, vårdande av 

barn och hem. 

 

För reservanterna Hartman, Helander, Lemark och Scheutz´s del nämner de äktenskapet 

mycket litet i sin exegetiska utredning de gör i samband med reservationen. I enlighet 

med föreställningar och antaganden om kön, får dessa en inverkan på äktenskapets 

funktion. Äktenskapet och män och kvinnors relation inom denna gemenskap skall för-

stås som en slags samklang, där det aktiva elementet är mottagande och det passiva är 

givande. 
128

 

 

Med tanke på tidigare utsagor från reservanterna angående anslutningen till Ellen Keys 

ideal, får man anta att nämnda har en syn på den gifta kvinnan som är allmänt rådande i 

samhället vid denna tid. Deras tanke är säkerligen också, med hänvisning till Key, att 

den gifta kvinnan går hem från sitt arbete vid äktenskap eller moderskap för att ägna sig 

åt av naturen givna uppgifter. I det ovan nämnda citatet från den gemensamma reservat-

ionen är det inte svårt att placera in kön, som aktiv/passiv eller mottagande/givande. Det 

är förmodligen så att kvinnan betraktas som passiv och givande, och mannen är aktiv, 
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och tar emot det som kvinnan ger. De båda könen utgör ett motsatsförhållande, som 

skall förstås som ett kompletterande av varandra. 
129

 

 

I den andra reservationen av Märta Leijon problematiserar reservanten också civilstånd 

utifrån bibelns inställning till äktenskapets institution, vilket påvisar föreställningar och 

självklara antaganden om äktenskapet. Hon refererar bland annat till den bibliska berät-

telsen om syndafallet, då kvinnan dömdes till att vara underdånig mannen inom äkten-

skapet. Leijon menar att detta inte behöver vara vägledande och betyda att kvinna skall 

vara underdånig mannen utanför äktenskapet, tillexempel i fråga om arbetsmarknaden. 

Alla kvinnor har ju inte ingått äktenskap med alla män,
 130

 menar reservanten.  

 

Man kan antyda här att Leijon själv gör anspråk på äktenskapets institution och att kvin-

nan bör vara underdånig i den relationen. Detta skulle i så fall stämma överrens med vad 

tidigare forskning visat kring hennes syn på äktenskapet och kvinnans och mannens 

relation inom dessa gränser. Till exempel uppmanade Leijon kvinnorna under sina poli-

tiska tal att rösta på Bondeförbundet som sina män, av äktenskaplig skyldighet. Det är 

också fullt tänkbart att Leijon instämde i majoritetens värderingar kring kvinnans nya 

uppgifter i samband med äktenskapets ingående, och att kvinna därför skulle lämna sitt 

arbete för hängivelse åt hem och moderskap. Tidigare forskning har på detta område 

visat att Leijon i mångt och mycket anslöt sig till Ellen Keys ideal om moderskap och 

omsorg, och att detta var en kvinnas högsta kall. 
131

 

 

3.4 Framtida förväntade beteenden 

Kvinna förväntades i och med lagförslaget att söka sig till församlingar där minst en 

manlig innehavare av tjänst fanns närvarande, med hänvisning till vad lagförslaget stad-

gar. Denna särlagstiftning försvaras med hänvisning till församlingarnas bestämmande-

rätt. Om man inte vill bli betjänad av en kvinna, skall man inte behöva bli det, menar 

utredningen. Särbestämmelsen innebär att kvinna blir begränsad till vissa församlingar i 

Sverige som innehar många tjänster. Detta innebär att små landsbygdsförsamlingar i 

sammanhanget kommer att bli mycket obetydliga, och istället fokuseras större städer 
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och stift där ”befolkningen är differentierad” och behovet av ”speciell kvinnlig insats” 

är stor. 
132

 

 

Genom det presenterade lagförslaget vill man styra kvinnorna till ett visst beteende ge-

nom att ge dem rättigheten och vad som enligt medborgarna uppfattas som friheten, att 

bli präster.
133

 Men med tanke på den situation som skisseras i utredningen i fråga om 

samhällets sekularisering, blir det otrevligt tydligt att man inte välkomnar kvinnliga 

präster som ett uttryck för Svenska kyrkans jämlikhetssträvanden, utan kvinnorna skulle 

komma att fungera som verktyg för att motverka sekulariseringen, verka för att upprätt-

hålla och sprida kristen moral och värva tillbaka de vilsna själar som har blivit bortförda 

av sekulariseringens vindar. På så sätt får kvinnlig präst karaktären av den redan tidigare 

införda resesekreteraren, fast under mer ordnade former kring anställningsvillkor och 

löner. Det leder också till att kvinna formellt får titulera sig präst eftersom hon är accep-

terad prästvigning genom lagförslaget, men hennes arbetsuppgifter skiljer sig från präs-

tens. Kvinnlig präst förväntas arbeta med föredragshållande, själavård, ungdomsarbete, 

söndagsskoleverksamhet och socialt arbete ute på fältet. Förvaltande av sakrament, 

såsom dopförrättning, vigslar, kommunion och begravningar, eller övriga administrativa 

uppgifter, ex. kyrkobokföring diskuteras inte som tänkbara arbetsuppgifter för kvinnan, 

i varje fall inte innanför kyrkans murar.  

 

Intressant är också att kvinnas befordringsrätt inom yrket inte utreds. Det omnämns i 

Märta Leijons reservation, i hennes undersökning kring svenska organisationer och för-

bunds ställning i kvinnoprästfrågan. Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund hävdar 

där att kvinna även befordringsvägen borde få tillåtelse att bli kyrkoherde, prost och 

biskop liksom män.
134

 Detta har inte ens diskuterats i lagförslaget eller inom utredning-

en. Genom att inte få tillgång till dessa positioner i organisationer, är kvinnlig präst all-

tid hänvisad till man som högre chef. Lagen om att förtjänst och skicklighet skall vara 

vägledande i rekrytering till statstjänst som förespråkas i RF § 28, är helt undantagen 

här. Istället blir kön den vägledande faktorn när kvinnor inte kan befordras till högre 

positioner.  
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4 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att analysera den statliga offentliga utredning som tillsat-

tes år 1946 i frågan om kvinnors behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster. Särskilt 

fokus har riktats mot att synliggöra de föreställningar och självklara antaganden om 

kön, klass och civilstånd som problemrepresentationerna kom att grundas i. Då det har 

visat sig finnas flertalet problemrepresentationer har analysen även diskuterat hur de 

övriga förslagen som presenterades av utredningen skulle komma att påverka kvinnors 

framtida handlingsutrymme gällande deras rätt och möjlighet till att beträda kyrkliga 

ämbeten.  

 

Metodiskt och teoretiskt har Carol Lee Bacchis ansats använts för att synliggöra värde-

ringar och självklara antaganden om kön, klass och civilstånd i den statliga offentliga 

utredningen om kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, SOU 1950:48. 

Denna uppsats har visat att en viss problemrepresentation får tolkningsföreträde, ef-

tersom den har vunnit majoritet. Uppsatsen har kommit fram till, att det i 1946 års ut-

redning finns tre konkurrerande problemrepresentationer, i form av ett huvudbetän-

kande, och två reservationer. Utredningen betraktades som oenig, och lagförslaget vann 

aldrig gehör hos Svenska kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet, och inte heller i 

riksdagen.  

 

Det som utgör själva problemet i utredningen om kvinnors behörighet till kyrkliga äm-

beten och tjänster är den allt mer tilltagande sekulariseringen. Alla kommittéledamöter, 

oberoende av alternativa lösningar på problemet, är eniga i fråga om att sekulariserings-

tendenserna i samhället måste stävjas, och därav behovet av kvinnors ökade insats i 

kyrkans arbete. 

 

Vad gäller föreställningar och självklara antaganden om kön, visar diskussionen att kön 

är vägledande för att styra kvinnor till en viss typ av arbetsuppgifter som präst. På grund 

av sekulariseringen, ser man ett behov av ökad kvinnlig insats i kyrkans arbete, i fråga 

om själavård, barn- och ungdomsarbete och socialt arbete. Det är dessa uppgifter som 

kvinna förväntas ansvara för i sin prästroll.  De uppgifter som är förenade med prästkal-

let, förkunnelse; predikan och sakramentsförvaltning såsom nattvardsutdelande, dop och 

konfirmation mm, bör således vara förbehållet mannen i en sådan relation. Genom det 

av majoriteten presenterade lagförslaget får kvinna också endast anställas där det sedan 
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tidigare finns en manlig präst. Det är tydligt hur föreställningar och antaganden om kön 

blir vägledande när man fördelar tjänstefördelning liksom arbetsuppgifter mellan män 

och kvinnor. Tidigare forskning har visat att detta är ett typiskt särartstänkande kring 

könen, där respektive kön tillskrivs olika egenskaper.
135

 

 

Angående diskussionen om klass är det uppenbart att det är en viss typ av kvinnor man 

vill ha in i organisationen som präster, eller åtminstone som några slags hjälppräster. 

Utredningen säger enligt följande citat att man vill ha väl kvalificerade och utbildade 

kvinnors insats,
136

 i kyrkans verksamhet. Detta ställningstagande betonar starkt klass-

tillhörighet genom utbildning. Enligt tidigare forskning, var det vanligvis kvinnor från 

rika familjer med studietradition som läste på universiteten. Det är dessa kvinnor som 

man vill ska söka sig till prästutbildning i första hand. 
137

 

 

Vad gäller föreställningar och självklara antaganden i fråga om civilstånd, är det uppen-

bart att man genom lagförslaget vill styra kvinnor mot vissa mål. Tidigare forskning 

visat att arbetsgivare sedan 1939 inte har rätt att avskeda gift kvinna för att hon trolovar 

sig, gifter sig eller blir gravid. Utredningen förespråkar istället de rådande normer och 

värderinar som finns i samhället kring äktenskapet, där kvinna förväntas gå hem frivil-

ligt när hon ingått äktenskap eftersom hon därmed får nya uppgifter,
138

 vilket följaktli-

gen borde vara hemmets sysslor och moderskap. Kvinna får formellt en rättighet i sam-

hället, men hennes frihet att utöva yrket inskränks på grund av samhällets värderingar 

kring äktenskap och moderskap. Genom detta underbygger man också föreställningar 

om att kvinnor helst skall hållas ifrån arbetsmarknaden, och bli hemmafruar.
139

 Och om 

alla kvinnliga präster gjorde så som föreskrevs, skulle kvinnliga präster bli ett temporärt 

problem. Hon skulle vara yrkesverksam inom prästkallet ett par år, och sedan låta sig bli 

försörjd av sin make. Kvinnorna befinner sig förhoppningsvis bara ett litet tag inom 

yrket, innan de får andra uppgifter att fylla. Tidigare forskning har visat att i samhällen 
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med tydligt genussegregerad arbetsmarknad och dåligt utbyggd barnomsorg är kvinnor i 

princip tvingade att gå hem vid äktenskapet.
140

 

 

Uppsatsen visar också hur kvinnor styrs till ett visst beteende. Genom lagförslaget, att 

kvinnor endast får söka sig till församlingar där minst en manlig innehavare av tjänst 

finns begränsar man kvinnors rätt att arbeta var man vill. Kvinnor blir hänvisade till 

staden, där utbudet av prästtjänster är stort, och där sekulariseringen är som starkast. 

Kvinnor får vigas till präster och får inneha titeln, men kommer att fungera som ett 

verktyg för att motverka sekulariseringen och värva tillbaka människor till Svenska 

kyrkan. I enlighet med Märta Leijons förutsägelse kommer kvinnlig prästs arbetsuppgif-

ter likna resesekreterarens, vilket i princip är införandet av ett lägre prästämbete, med 

andra arbetsuppgifter, för kvinnor.  

 

Uppsatsen har kommit fram till att oenigheten kring lagförslaget förklaras med att majo-

riteten och så tillika reservanterna ser olika lösningar på problemet. Alla är överrens om 

att sekulariseringen är ett problem för kyrkan och att den kvinnliga insatsen är därför 

nödvändig. Dock ser kommittéledamöterna tre olika typer av lösningar, varav majorite-

tens förslag vinner tolkningsföreträde. Lagförslaget gick inte igenom, som nämnts tidi-

gare. Frågan förblev vilande till år 1958, då beslut i frågan fattades. Den nya lagen 

grundade sig på Märta Leijons reservation som återfinnes i 1946-års utredning, vilket 

bekräftar tidigare forsknings resultat om att denna kvinna var mycket betydelsefull för 

det slutgiltiga beslutet om att ge kvinnor behörighet till kyrkliga ämbeten.  
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