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ABSTRACT 
 

This essay studies the opinions and experiences of female priests regarding gender equality in 

the workplace, discrimination and the variations in the amount of female priests seen in a 

comparison of two cities. The main premise for this essay was that there is a connection be-

tween areas where few women are active as priests and the experience of oppression in work-

place by either colleagues, superiors or the congregation. The theoretical perspective that 

serves as a basis for this study is the theory of gender contracts presented by Yvonne Hird-

man. The study shows that the priests interviewed do not regard themselves as oppressed in 

the workplace, regardless of work area which falsifies the hypothesis that there is a correlation 

between where women choose to work and how they experience being treated. Instead, im-

portant factors behind the choice are, for instance the reputation of the workplace, if recruiting 

is targeted towards women and also the convenience of working close to home. A factor such 

as money in terms of wages has proven to be of less importance.  
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1. INLEDNING 

År 2010 publicerade svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett utskick i vilket man 

meddelade att det nu är nästan jämställt mellan kvinnor och män inom prästyrket och att 

nästan hälften av alla präster är kvinnor idag.
1
 Detta fångade min uppmärksamhet och fick 

mig att reflektera kring vad det egentligen innebär att det är jämställt. Betyder det exempelvis 

att män och kvinnor är jämställt representerade över hela landet? Och hur ser det ut i 

kommunen där jag bor? Vid närmare undersökning insåg jag att förhållandena är mycket olika 

beroende på vilka pastorat och vilka församlingar man väljer att betrakta. Detta var något som 

väckte mitt intresse och fick mig att tänka efter kring vad jag faktiskt vet om hur jämställd 

Svenska kyrkan är idag. Framför allt blev jag intresserad av att få veta hur kvinnliga präster i 

min kommun, en stad som ligger i centrum för vad som i folkmun kallas bibelbältet, ser på 

sina yrkesroller, i synnerhet i förhållande till könsroller. När jag letade efter kvinnliga präster 

att kontakta hittade jag så få som tre kvinnor i hela denna region, någonting som gjorde det 

ytterligare lite mer intressant. Förhoppningen var initialt att kunna genomföra ett flertal 

intervjuer men endast en var villig att ställa upp. Även detta väljer jag dock att se som en 

intressant aspekt att undersöka. För att utgöra en motpol har även Lund undersökts som är en 

stad där en majoritet av prästerna idag är kvinnor. Polariteten mellan dessa städer är någonting 

värt att se närmare på. Varför väljer exempelvis kvinnor som arbetar som präster vissa 

områden som arbetsort, och finns det en korrelation mellan att kvinnor känner sig förtryckta 

och områden där få kvinnor väljer att arbeta som präst? Genus är ett begrepp som kan 

definieras på en rad olika sätt. Definitionen enligt Nationalencyklopedin, vilken även 

sammanfaller med den syn jag själv har på begreppet genus, är:  

 

begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 

som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön.
2

 

 

Utgångspunkten för begreppet genus i detta arbete är alltså att det är en social konstruktion, 

inte att förväxla med det biologiska könet, även om det finns starka kopplingar mellan kön 

och genus. Analysen utgår från Yvonne Hirdmans genusteori med vilken hon myntar 

begreppen genussystem och genuskontrakt. Med genussystem åsyftar Hirdman uppdelningen 

                                                 
1
 Ruuti, 2010 

2
 Nationalencyklopedin (NE) genus, 2012,  www.ne.se 
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mellan män och kvinnor där mannen är norm.
3
 Genuskontrakten är enligt Hirdmans teori 

osynliga avtal mellan män och kvinnor som existerar överallt i samhället.
4
 Dessa begrepp 

kommer att förklaras mer ingående längre fram i texten. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att studera hur tre kvinnliga präster och en kanslianställd kvinna inom 

Svenska kyrkan ser på att vara kvinna och präst alternativt kvinna och en del av den kyrkliga 

organisationen samt att undersöka hur dessa kvinnor upplever att könsroller kommer till 

uttryck i kyrkan och i det dagliga arbetet.  

  

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens syfte har undersökts utifrån följande 4 frågeställningar:  

 

 På vilka sätt tar sig Hirdmans genussystem och genuskontrakt uttryck i 

Svenska kyrkan utifrån de intervjuer som gjorts? 

 

 Hur förhåller sig de 3 intervjuade prästernas och den kanslianställda 

kvinnans erfarenheter av och uppfattningar om att vara kvinna inom 

kyrkans organisation till varandra? 

 

 Vilka uppfattningar om könsmaktsfördelningen inom kyrkan har de 

kvinnliga prästerna i respektive stift? 

 

 Vilka maktfaktorer kan ligga till grund för könsfördelningen bland 

präster i område med kvinnoprästmotståndare? 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Jämställdhet i svensk lagstiftning 

Jämställdhetslagen kom att träda ur kraft under slutet av 90-talet, men jämställdhet regleras 

fortfarande i ett antal lagar. I Svensk författningssamling (2010:1408), 13 § står att läsa att:   

 

                                                 
3
 Hirdman 2007: 212-213 

4
 Hirdman 2007: 216-218 
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Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt 

kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet 

mellan män och kvinnor [...]
5
 

 

I kapitel 1, paragraf 4 i diskrimineringslagen (2008:567) fastslås att med diskriminering avses 

att någon missgynnas på så vis att han eller hon behandlas sämre utifrån exempelvis kön. 

Detta kallas direkt diskriminering. Även indirekt diskriminering kan förekomma vid vilken 

den som berörs missgynnas genom att en till synes neutral bestämmelse eller handling ändå är 

ofördelaktig för exempelvis någon av en specifik könstillhörighet. I kapitel 2, paragraf 2 i 

samma lag fastslås även att trots att 2 kap, 1 § säger att en arbetsgivare inte får diskriminera 

en arbetstagare så är ett undantag om det är med avsikt att främja jämställda förhållanden 

mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. En viktig del i att genuskontrakten omformulerades 

och att kvinnors ställning blev starkare var beslutet om särbeskattning som infördes 1971 

vilket förde med sig att kvinnor för första gången kunde ha egna pengar som de tjänat och de 

blev på så vis friare i förhållande till sina män. Tidigare hade det inte lönat sig att arbeta.
6
  

 

År 1925 trädde behörighetslagen i kraft vilken gav kvinnor tillträde till statliga tjänster, dock 

inte prästtjänsten. Beslutet fattades bland annat baserat på att det i betänkndet från år 1923 

inte ansågs finnas något skäl att inte ge kvinnor tillträde till dessa sektorer.
7
 

Kvinnoprästmotståndet i Sverige har tagit många uttryck; år 1951 i form av 

exegetdeklarationen i vilken kvinnoprästmotståndare pekade på att det stred mot nya 

testamentets syn på kvinnan i församlingen om hon tilläts att prästvigas och att det skulle få 

allvarliga konsekvenser om det tilläts.
8
 Trots detta gavs år 1958 kvinnor enligt lag tillträde till 

prästämbetet.
9
 

 

1.3.2 Jämförelse av mängden präster utifrån kön 

Genom en jämförelse av personallistor på respektive församlings hemsida har en 

sammanställning av statistik över mängden manliga och kvinnliga präster gjorts. Detta har 

sedan fått utgöra basen för komparation mellan Lund och den stad som ligger i det område 

som i folkmun kallas bibelbältet. I den sistnämnda är kvinnorna som arbetar som präster cirka 

en fjärdedel av den totala mängden, 3 kvinnor jämfört med 11 män. Dessa 3 kvinnliga präster 

                                                 
5
 2 kap, 13 § Svensk författningssamling (1974:152) 

6
 Rydström; Tjeder 2009: 196-197 

7
 Irlinger 2005: 113 

8
 Irlinger 2005: 114 

9
 Irlinger 2005: 122 
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arbetar utspritt på totalt 8 kyrkor.
10

 I Lund, däremot, är kvinnorna i majoritet. Av verksamma 

präster är 20 kvinnor i förhållande till 7 män.
11

 Även här är dock den stereotypa 

könsfördelningen med kyrkoherdar som är män och diakoner som är kvinnor tydlig. 

 

1.3.3 Tidigare forskning 

Genus inom Svenska kyrkan är ett brett forskningsfält och tidigare forskning har i stor 

utsträckning bedrivits på detta område; bland annat av Per Hansson som i början av 90-talet 

genomförde en studie av arbetsfördelningen inom Svenska kyrkan utifrån en könsaspekt. 

Rapporten utfördes på uppdrag av pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet och 

Svenska kyrkans forskningssekretariat och resultaten visade på stora skillnader mellan män 

och kvinnor, i synnerhet gällande höga befattningar inom kyrkoväsendet. Till dessa hör 

framför allt kyrkoherdeämbetet där män i allra störst utsträckning visade sig ha mandat enligt 

Hanssons studie. Han pekade även ut stereotypt kvinnliga befattningar inom kyrkan där 

diakon var vanligast förekommande. Hans teori kring den kvinnliga överrepresentationen 

inom detta område är de omvårdande drag som tilltänks en diakon och drar slutsatsen att det 

är ett yrke med kvinnliga karaktäristika. Vidare visar Hanssons undersökning dock på en stor 

kvinnlig medarbetarskara runt omkring, i form av städpersonal.
12

  

 

År 2005 skrev Irma Irlinger boken Kvinnoprästmotstånd i Svenska kyrkan och som baseras på 

tre fallstudier utförda av komministern Lisa Tegby under 1990-talet och 2000-talet. I denna 

bok diskuterar hon utvecklingen för kvinnor inom prästyrket och de motsättningar som 

funnits längs vägen för kvinnor som strävat efter att verka som präster. Denna undersökning 

faller inte under kategorin empirisk undersökning men kan ändå betraktas som en viktig 

inblick i förhållanden, i huvudsak ur juridisk synpunkt, som är grundläggande för Irlingers 

studie. 

 

Jämställdhet är någonting som idag betraktas som en självklarhet och som regleras på ett 

flertal ställen i lagtext. Då förslaget om jämställdhetslagen kom i slutet 1970-talet var den 

dock mycket kontroversiell och förslaget att aktivt arbeta mot ökad jämställdhet blev föremål 

                                                 
10

 Svenska kyrkan i --- (2012) www.svenskakyrkan.se, hämtad 29/12-2012 
11

 Svenska kyrkan i Lund (2012) http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=696397, hämtad 29/12-2012 
12

 Hansson, 1993 
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för debatt. Detta beskriver Ingrid Pincus i sin publikation Jämställdheten och kommunerna 

som publicerades år 1998.
13

 Syftet med jämställdhetslagen var att: 

 

främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen 

siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.
14

 

 

Under sjuttio- och åttiotalen arbetades det mycket i Sverige med att jämna ut den könssegre-

gation som var så tydlig på arbetsmarknaden. Gunilla Fürst beskriver hur målet har varit att 

genom ekonomiska satsningar i början av nittiotalet se till att inte mer än tio yrken i Sverige 

längre skulle ha mycket skev fördelning mellan män och kvinnor. Denna satsning kom efter 

en utvärdering att ses som misslyckad och de ekonomiska satsningarna började så småningom 

riktas åt andra håll. Fürst skriver även att kvinnor som tar sig in på ett manligt område inte 

sällan hamnar i en repetitiv industriverksamhet. Då det visat sig overksamt att i någon högre 

grad få in kvinnor på manliga revir har fokus istället blivit att försöka höja statusen på det som 

setts som kvinnligt arbete.
15

 Det har bland annat formulerats som att: Problemet med kvinnor 

på arbetsmarknaden är att de inte är män.
16

 År 1990 kom Maktutredningen som var en statlig 

utredning fokuserad på att lyfta fram och diskutera bland annat Hirdmans genussystem.
17

  

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att enbart fokusera på den del av genusdiskussionen som rör förhållandet mellan 

män och kvinnor, alltså jämställdhetsfrågan. Jag kommer därför inte att gå in på HBTQ-

frågor
18

 även om ämnet dyker upp i en av intervjuerna och även om det självklart är en viktig 

del av genusvetenskapen. Med präster avses i texten präster samt komministrar. Kyrkoherdar 

är alltså inte medräknade. Vid de tillfällen då uttrycket kvinnliga präster används läggs det 

inte någon värdering i ordet kvinnlig som används enbart för att effektivisera texten och 

undviks i största möjliga mån. 

 

                                                 
13

 Pincus i Baude; Hansson; Olsen; Persson; Robertsson (Red.) 1998 
14

 1 kap, 1 §, jämställdhetslagen (1991:433)  
15

 Fürst 1999: 46-47 
16

 Kyle 1987: 108 
17

 Fürst 1999: 57   
18

 HBTQ är den sammanfattande benämningen för homosexuella, bisexuella, trans-  och queerpersoner. 
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Någonting som inte ryms inom ramarna för denna undersökning men som skulle vara en 

intressant utgångspunkt för framtida forskning på mer omfattande skala är att undersöka hur 

en större mängd städer förhåller sig till varandra statistiskt och varför. 

 

 

1.5 Metod  

Den metod som valts för att hämta in material till denna undersökning är en samtalsintervju 

samt tre kortare skriftliga intervjuer. Intervjustudien är en kvalitativ metod för datainsamling. 

Vid en intervjustudie görs inte valet av intervjuobjekt slumpmässigt utan utifrån ett flertal 

parametrar som baseras på undersökningens syfte.
19

 Samtalsintervjun har flera 

användningsområden. Till de vanligaste hör att pröva teorier, för att komplettera redan 

existerande forskning och för att utforska hur människor själva uppfattar den värld de lever 

i.
20

 Valet av intervju som metod gjordes för att säkerställa ett så pass omfattande men 

samtidigt djupgående material som möjligt. 

 

Jag anlägger även ett sociokulturellt perspektiv på så vis att jag är intresserad av och tar 

ställning till utsagor om upplevelser och reflektioner som prästerna har och inte till deras 

tankar, avsikter  eller faktakunskaper. På grund av det geografiska avståndet har samtliga 

intervjuobjekt i Lund föredragit intervju i skriftlig form, hellre än telefonintervju som också 

erbjudits. Av de tillfrågade var det märkbart fler i Lund som var villiga att ställa upp på en 

intervju än på den andra orten. Samtliga intervjuer har analyserats utifrån följande parametrar: 

Utbildning med fokus på medvetenhet kring genus, jämställdhetsarbete och vilken 

medvetenhet kring detta som finns på arbetsplatsen, upplevelser av att bli annorlunda 

behandlad på grund av kön av exempelvis överordnade, kollegor och församlingar samt egna 

reflektioner kring varför kvinnor söker sig till tjänster i det berörda stiftet eller inte.  

  

Den första intervjun genomfördes skriftligt med en kvinnlig anställd på Svenska kyrkans 

kansli i Uppsala. Denna kvinna arbetar inte som präst men arbetar inom Svenska kyrkans 

organisation med genusfrågor. Intervjun genomfördes genom att frågorna skickades till henne 

och hon skickade i sin tur tillbaka sina svar till mig. Intervjun behandlade bland annat hur 

Svenska kyrkan arbetar med genusfrågor, hur jämställdheten inom Svenska kyrkan har 

                                                 
19

 Holme & Solvang 1997: 100 
20

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2003: 282-284 
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utvecklats sedan kvinnor började få lov att prästvigas och varför hon tror att skillnaderna 

mellan män och kvinnor i kyrkan ser ut som de gör. Den andra intervjun var en 

samtalsintervju som genomfördes med en präst i Svenska kyrkan i en stad i Småland, på 

dennas arbetsplats. Intervjun behandlade bland annat hennes upplevelser av att vara kvinna 

och präst i en stad där få kvinnor är verksamma, hennes reflektioner kring detta och kring den 

teologiska synen på jämställdhet. De två sista intervjuerna gjordes skriftligt med präster i 

Lund där en stor del av de verksamma prästerna är kvinnor. Även dessa behandlar egna 

upplevelser kring jämställdhet i kyrkan, med skillnaden att de är verksamma i ett område med 

många kvinnor. Som ovan nämnt utfördes dessa intervjuer i skriftlig form, enligt de 

intervjuades önskemål. 

 

1.6 Teori 

Den teori som ligger till grund för undersökningen är Yvonne Hirdmans teori om ge-

nussystem och genuskontrakt. Hirdmans teoretiska utgångspunkt är som tidigare nämnt en 

uppdelning mellan manligt och kvinnligt, någonting som skapas genom osynliga kontrakt som 

upprätthålls av samtliga parter. Hierarki och dikotomi är nyckelord som enligt Hirdmans teori 

beskriver förhållandet mellan män och kvinnor. 

 

Yvonne Hirdman behandlar genus i termer av kulturellt istället för socialt kön, även om dessa 

begrepp kan sägas överlappa varandra.
21

 I artikeln Genussystemet - Reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning, som publicerades 1988 i Kvinnovetenskaplig tidskrift, myntade 

Yvonne Hirdman en rad genusvetenskapliga begrepp som har kommit att betraktas som 

viktiga inom genusforskningen ända fram till idag. Hon presenterar teorin om ett genussystem 

inom vilket män och kvinnor existerar, bundna av vad hon kallar genuskontrakt som hon 

menade finns inom samtliga samhälleliga sfärer och inom alla kvinna-man-konstellationer. En 

problematisering av förhållandet könen emellan är det som Hirdman menar definierar 

kvinnoforskningen. Genussystemet bygger på två grundpelare, hierarkin och dikotomin och 

dessa ger uttryck för ett generellt förtryck. Med Hierarki åsyftar Hirdman mannen som norm; 

han är den allmänna bilden av människan. Med dikotomi poängteras isärhållandet av manligt 

och kvinnligt; dessa får under inga omständigheter beblandas. Hon betonar även att det är 

genom isärhållandet av manligt och kvinnligt som det manliga som norm cementeras i 

                                                 
21

 Hirdman  2007: 211 
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samhället.
22

 Att tänka i termer av exempelvis genussystem menar hon är ett försök att förklara 

var problematiken ligger och gå till botten med varför kvinnans värde betraktas som lägre 

samt att det syftar till att bestrida det självklara i underordnandet av kvinnan.
23

 Det tjänar 

alltså till att ge en annan förklaring till denna underordning. Hirdman skriver att begreppet 

genus i sig är systematiserande och genussystemet fungerar som ett sätt att problematisera 

dessa drag.
24

  

 

Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning 

är förutsättningen för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i genus har 

blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna.
25

  

 

Genuskontrakten har vissa utmärkande drag. De är osynliga, ärvs ned från generation till 

generation och de förekommer som nämnt i alla kvinna-man-konstellationer. 

Genuskontrakten, menar Hirdman, möjliggör att kunna se de kvinnliga möjligheternas 

gränser samtidigt som det synliggör förhållandet mellan män och kvinnor.
26

 

 

Hirdman myntar det hon kallar maskulinus första lag som lyder: att vara man är att inte vara 

kvinna.
27

 Den andra maskulinus lag, skriver hon, är att kvinna och man är verb, alltså att 

genus är någonting som görs och att detta är en kontinuerlig process, från födseln och genom 

livet. Fokus ligger på isärhållande av det som är mannen och det som är kvinnan och detta 

isärhållande menar Hirdman är det som cementerar kvinnans underordning då skillnad görs 

mellan två saker som i grunden är samma.
28

 Hirdman förklarar hur förhållandet mellan män 

och kvinnor, där män är typ A och kvinnor är typ B, ser ut på något av följande tre vis: 

 

A-icke A (Man – kvinna = icke man) 

A-a (Man – kvinna = liten, sämre man) 

A-B (Man – kvinna = totala motsatser)
29 

 

Enligt denna framställning kan kvinnor och män aldrig vara jämlika utan kvinnan är 

någonting som förhåller sig till mannen som är normen.
30

 Hirdman menar att just indelningen 

                                                 
22

 Hirdman 2007: 212-213  
23

 Hirdman 2007: 208 
24

 Hirdman 2007: 212 
25

 Ibid. 
26

 Hirdman 2007: 216-218 
27

 Hirdman  2001: 65  
28

 Ibid. 
29

 Hirdman 2007: 179 
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mellan män och kvinnor och de föreställningar som följer med detta är något av det djupast 

rotade som finns hos människan. Hon tänker sig en genusstruktur baserad på motsatser där 

män är en sort och och kvinnor är en annan och att det är detta dikotomin syftar till, det vill 

säga att skapa struktur och ordning och att det är genom ovan nämnda isärhållande som vi 

skapar mening. Hon skriver därtill att det inte går att vara en typ A utan att på samma gång 

förtrycka en typ B. Detta är dock ingenting som någon föds in i utan denna uppdelning mellan 

typer skapas.
31

  

 

Susanne Lindström presenterar med sin avhandling Kamp om rummet – en studie av 

heteronormativitet i Svenska kyrkan från år 2005 en undersökning med vilken hon pekar på 

att kön och sexualitet är två viktiga faktorer bakom underordning i Svenska kyrkans 

organisation. Hon har undersökt kyrkan ur ett diskursteoretiskt perspektiv med fokus på 

upprätthållandet av vissa värderingar och normer inom kyrkan. Utifrån detta perspektiv tittar 

Lindström på normalitetsbegreppet och hur det normala kontra det onormala uppstår och 

vidmakthålls i kyrkan.
32

 Hon beskriver den heterosexuella normen som någonting som lever 

kvar och fortsätter ha starkt fäste till följd av den kristna etiken och de traditioner som kyrkan 

har.
33

 Lindström har i sin undersökning intervjuat personer i kyrkan. De intervjuade talar om 

sina egna situationer i förhållande till bland annat den könsdikotomi som är rådande i kyrkan 

och Lindström drar utifrån detta slutsatsen att de positioner de intervjuade har bestäms av de 

normer som råder i kyrkan.
34

  

 

Christina Lindkvist Scholten beskriver i antologin Mer än bara kvinnor och män. Feminis-

tiska perspektiv på genus hur kvinnor generellt sett varit svagare på arbetsmarknaden än män. 

De har inte kunnat ställa lika höga krav och därmed tjänat mindre vilket lett till att kvinnor 

haft svårare att försörja sig och sina familjer. Detta, skriver Lindkvist Scholten, har inte heller 

betraktats som ett lika stort problem av samhället då det ändå är mannen som är 

familjeöverhuvud och huvudsaklig försörjare.
35

  

 

1.7 Material 
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Det material som ligger till grund för undersökningen är i huvudsak fyra intervjuer där en har 

utförts i form av samtal och tre  har varit skriftliga. Samtliga återfinns som bilagor i 

transkriberat format. I största möjliga mån har jag eftersträvat att i transkriberad text bibehålla 

ett språk nära talspråket. Samtliga intervjuade har i texten blivit anonymiserade. Den 

intervjuade i Uppsala har jag således valt att kalla för Ulrika, den intervjuade prästen i 

regionen kallad bibelbältet kallas för Jenny, den första intervjuade prästen i Lund kallar jag 

för Linda och den andra intervjuade prästen i Lund kallar jag för Louise. På grund av fåtalet 

kvinnliga präster som är verksamma inom församlingarna på den ena undersökta orten har jag 

av hänsyn till den intervjuade prästens identitet valt att inte skriva ut ortnamnet. Av denna 

anledning är också hänvisningen till hemsidan för Svenska kyrkan på den berörda orten 

ofullständig. 

 

Vidare har även en jämförelse mellan mängden kvinnor respektive män som arbetar som 

präster i de båda städerna gjorts. Till detta har Svenska kyrkans hemsidas listor med personal 

som finns för respektive församling eller kyrka använts.  

 

För att försäkra reliabiliteten har snarlika frågor ställts till respondenterna och svaren har 

betraktats utifrån samma teoretiska ramverk. 

 

1.8 Forskningsetik 

Etiska aspekter att ha i åtanke vid min datainsamling är huruvida de frågor som ställs kan 

uppfattas som känsliga och även om det föreligger någon risk för igenkänning av 

respondenterna. Någonting som jag haft i åtanke är personskydd och integritet och i enlighet 

med vetenskapsrådets etiska riktlinjer har samtliga intervjuer genomförts med hänsyn till 

intervjuobjektens anonymitet.  

 

1.9 Disposition 

Denna uppsats består av fyra kapitel. Det första behandlar bakgrund, syfte, frågeställningar, 

metod och teori samt avgränsningar. Under rubriken undersökning framställs de intervjuer 

som gjorts i bearbetad form. Under tredje rubriken, analys, analyseras och diskuteras de 

resultat jag kommit fram till i min uppsats. Slutligen sammanfattas innehållet i uppsatsen och 

de resultat som framkommit under rubrikerna resultat och sammanfattning. 
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2. UNDERSÖKNING 

Följande berättelser återger erfarenheter och tankar från fyra kvinnor som alla arbetar inom 

Svenska kyrkan, varav tre är präster och en arbetar med genusfrågor. Svaren har samlats in 

genom intervjuer och nedan presenteras dessa i bearbetad, sammanfattad form och citat från 

intervjuerna lyfts fram. 

 

2.1 Ulrikas berättelse 

Kvinnan som intervjuats, och som jag väljer att kalla Ulrika, arbetar som internationell 

genushandläggare på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Hon menar att visst finns det 

könsmaktstrukturer i kyrkan men att det gör det ju även i övriga samhället och att det är något 

alla måste förhålla sig till; dock menar hon att kyrkan är en del av en patriarkal struktur. 

Särskilt tydligt, menar hon, är då framför allt yngre kvinnor tvingas hävda sin kompetens just 

på grund av dessa attribut, inte sällan för manliga präster i medelålder.              

 

Något som hon menar är en tydlig spegling av rådande könsmaktordning i Svenska kyrkan är 

gudstjänstspråket som hon kallar ”Herre”-språket. Hon menar att med detta följer en viss syn 

på Gud och religion. Hon påpekar dock att det hela tiden sker förändringar inom detta område 

och att det även står män som drivande krafter bakom. 

  

När det kommer till motarbetandet av kvinnor i kyrkan pekar hon på att det finns mycket i 

bibeln och tolkningar av den som talar till fördel för jämlikhet och jämställdhet, exempelvis 

tolkningar som innefattar att alla är lika mycket värda och att Jesus var en ifrågasättare av 

maktstrukturer. En tydlig förändring som hon pekar på är att varken kristendomen eller 

prästyrket längre är en samhällelig auktoritet vilket underlättar förändring. Dock uttrycker hon 

att: [D]et tar tid att vända en stor skuta.
36

 

 

Svenska kyrkan arbetar mycket med genusmedvetenhet, både på nationell och internationell 

även om hon påpekar att hon främst har insyn i den sistnämnda. Stora förändringar har skett 

sedan kvinnor har tillåtits en aktiv roll i kyrkan. Hon menar dock att kvinnor alltid haft en 

viktig roll inofficiellt även om de stått bakom männen. Hon ser ljust på framtiden för kvinnor 

i kyrkan. Trenden inom prästyrket börjar vända och hon pekar på att det faktiskt är fler 

                                                 
36
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kvinnor än män som idag söker sig till prästutbildningen. Det går långsamt men det går 

framåt. 

2.2 Jennys berättelse 

Prästen som intervjuats är verksam i en stad i det så kallade bibelbältet och hon är en av tre 

kvinnor som arbetar som präst i på denna ort idag. Jag väljer att kalla henne för Jenny. 

 

Studierna, berättar hon, genomfördes i Umeå och i Uppsala som sedan följdes av att hon 

prästvigdes i Växjö stift som staden där hon arbetar ingår i. Efter detta följde ett år som 

pastorsadjunkt i Norrahammar innan hon började arbeta som präst i staden där hon numera är 

verksam. 

 

Den allmänna genusmedvetenheten på arbetsplatsen, menar Jenny, hade kunnat förbättras, 

exempelvis vad gäller rekrytering av kvinnor till prästtjänster. I de fall som tjänster utlysts 

menar hon att de tydligare hade kunnat formulera att de gärna ser kvinnliga sökande. Hon 

säger att det däremot arbetar två män som diakoner på orten, vilket är ganska många, och att 

det funnits en medvetenhet kring detta på grund av att så många diakoner är kvinnor. Att 

kvinnor dominerar inom diakonyrket tror hon har mycket att göra med tradition och att det 

även skulle kunna härledas till att kvinnors kall lättare kopplas samman med diakonyrket än 

med prästyrket. Hon är dock noga med att poängtera att detta enbart är spekulation från 

hennes sida. 

 

Vad gäller mängden kvinnor som är präster i förhållande till män tror hon att en anledning till 

att det är så få är Växjö stift, som stadens församlingar tillhör, och det rykte det har haft om 

sig att hysa en del kvinnomotstånd med några starka röster. Detta tror hon bidrar till att unga 

kvinnor som är nyligen prästvigda eller vill vigas inte söker sig dit. Hon tror även att det kan 

bero på att människor dras till sina likar vad gäller traditioner och att Växjö stift kanske har 

traditioner vad gäller till exempel gudstjänster som tilltalar män. Själv uppger hon dock att 

hon inte upplevt detta motstånd från stiftet och inte heller från församlingen som hon menar är 

positivt inställd till att det blir fler kvinnor inom yrket. Hon säger vidare att det har kommit 

kommentarer från församlingsmedlemmar som anser att det behövs fler kvinnliga präster när 

det är en stor församling. Detta menar hon skulle dock innebära att de kvinnor som redan är 

anställda skulle behöva jobba mycket mer  och för att det ska bli möjligt krävs det att fler 

kvinnor anställs, säger hon. Könsaspekten säger hon är viktig vad gäller de skillnader som 
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finns mellan män och kvinnor i kyrkan men att det även är viktigt att väga in andra aspekter 

såsom individ, tradition och teologi. Hon säger även att organisationen är riktigt bra med en 

kansli- och personalchef som är kvinna som för med sig en medvetenhet vid exempelvis 

anställningar.            

 

Vad gäller prästutbildningen så upplever hon att det är stort fokus på genusmedvetenhet och 

att utbildningen i hennes erfarenhet föregår församlingarna. Hon säger dock att hon läste sin 

teologiekandidat vid ett modernt lärosäte där fokus låg på att framstå som just modernt och att 

hon inte vet hur det hade varit att läsa vid ett universitet med mer anor och traditioner. Just 

den moderna vinklingen med ämnen som feministteologi och satsningar på bra och medvetna 

professorer är någonting som hon menar har format henne till den präst hon är idag. 

 

Någonting som hon är noga med att påpeka är att hon inte vill bli sedd som kvinnlig präst då 

hon menar att uttryck såsom kvinnlig och manlig automatiskt medför en uppsättning 

föreställningar om attribut; att en kvinnlig präst är på ett sätt och en manlig präst är på ett 

annat. Istället, säger hon, vill hon ses som kvinna och präst, inte kvinnlig präst då det inte har 

någonting med att vara kvinnlig att göra. Inför det motstånd som ibland finns mot kvinnor 

som är präster säger hon känns mycket främmande och hon har svårt att tänka sig varför det 

finns ett behov av att se på präster som just kvinnor och präster; varför kön kommer före 

förmåga. Hon säger vidare att hon inte ser vad det är som hon och andra kvinnor inte klarar av 

att utföra bara för att de är kvinnor. I grund och botten är det för henne en fråga om 

människosyn, även om många hävdar att det är en teologisk sådan. Hon säger bland annat: 

 

[V]ad är det jag skulle göra så annorlunda för att jag är kvinna, [...] som jag skulle 

klara av om jag var man?
37

 

 

Hon menar att kristendomen på många sätt är en jämställd religion, både genom Jesus 

bemötande av människor utan att göra skillnad på dem och även en rad bibeltexter som hon 

menar lägger fokus på att vi alla är ett. Hon säger vidare att det dock finns mycket i bibeln 

som inte längre är aktuellt och som det därför måste tas ställning till och göras upp med. 

Exempelvis säger hon att vi ju lever i en annan tid än då texterna skrevs och att det därför är 

viktigt att tolka dem utifrån vår samtid och hur vi lever idag.  

 

                                                 
37

 Samtalsintervju, Jenny (4/1-2013) 



 

19 

 

Vid frågan om hon tror att det finns ett tabu kring att prata om genusfrågor i kommunen 

svarar hon att hon inte upplever det så även om hon inte vill tala för någon annan. Hon tror att 

många delar medvetenheten men att det kanske kan upplevas som om man är jobbig om man 

lyfter frågan. En av de främsta anledningarna till att genusfrågan inte lyft mer, säger hon, är 

troligtvis för att så många ser jämställdhet som en självklarhet. Däremot är hon inte själv rädd 

för att vara den som lyfter frågan och att hon upplever att det är uppskattat. Hon säger att:  

 

[D]å får väl jag vara den personen i mitt kollegie som har det lilla extra tänket. Jag 

tänker, det är ju det jag kan bidra med då. Och så bidrar nån annan med nåt annat.
38

 

 

Inför framtiden hoppas hon att fler kvinnor ska söka sig till stiftet och att det blir en medveten 

punkt när tillsättningar sker. För egen del säger hon att exempelvis kyrkoherde var något som 

lockade under studietiden men att ha en befattning som ledare med ansvar för personal och 

ekonomi är ingenting som hon ser som lockande idag. Däremot finns det andra tjänster inom 

kyrkan som hon menar skulle kunna vara intressanta. Hon menar att det är synd om enda 

möjligheten att göra karriär inom kyrkan är att bli kyrkoherde; det bidrar till att göra präster 

låsta i sina roller och hon menar att det inte passar alla, oavsett kön. Däremot skulle hon gärna 

se fler kvinnor både som kyrkoherdar och som präster.  

 

2.3 Lindas berättelse 

Den intervjuade prästen är bosatt i Lund och verksam i en av församlingarna där. Hon är i 

grunden utbildad till lärare men omskolade sig efter några år till präst. Detta menar hon var 

någonting som inte alls var självklart sett till den bakgrund hon har i ett hem där inte tron 

hade en central plats. Det tog även lång tid innan hon kände att hon vågade ta steget och 

utbilda sig till präst. När det kommer till genusmedvetenhet under utbildningen menar hon att 

det inte fick något utrymme alls. 

 

Att det blev just Lund förklarar hon med att det är där hon är bosatt och att det därav föll sig 

så. Hon menar att Lund för det mesta är en smidig stad för kvinnor som är präster att arbeta i 

och hon säger att: På de flesta håll i Lunds stift är det helt oproblematiskt att vara präst och 

kvinna.
39

 Lund är även populärt och trots att lönerna är lägre är trycket hårt på de platser som 

finns. 
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Hon menar att det inte finns något egentligt behov av jämställdhetsarbete på hennes 

arbetsplats och uppger att hon skriver rentav att: [J]ag känner mig t o m efterfrågad just för 

att jag är kvinna.
40

 Hon har inte heller upplevt något motstånd vare sig från kollegor eller från 

församlingen. Då hon har upplevt sig annorlunda behandlad har det varit vid tidigare 

anställning på mindre ort eller från administrativt håll. 

 

Vid frågan varför hon tror att många kvinnor idag söker sig till prästtjänster i lund poängterar 

hon statusförändringen inom yrket som en möjlig bidragande faktor till att män inte i samma 

utsträckning dras till yrket längre. Kvinnor däremot, påpekar hon, har alltid varit en bärande 

del av kyrkan och dess verksamhet men att det inte tidigare varit synligt på samma sätt.  

 

2.4 Louise berättelse 

Den intervjuade, här kallad Louise, är verksam i Lund. Hon menar att hon inte sökte sig till 

Lund av någon särskild anledning utan började arbeta där på grund av att det var där hon 

bodde och hade familj. Hon läste först teologi på 70-talet men avbröt studierna för att sedan 

uppta dem igen under 80-talet. Under dessa år arbetade hon på fabrik utanför Lund. Hon 

uppger att det inte var självklart att bli präst då hon inte var van vid kulturen. Det hon menar 

fick henne att komma in på den banan var KG Hammars ställning i Ecce Homo-debatten. Vid 

frågan om hon upplevt något motstånd på grund av sitt kön svarar hon att vid de tillfällen då 

det har hänt har det varit under perioden som fabriksarbetare men aldrig under sin verksamma 

tid som präst i Lund. Hon påpekar även att stiftet är ett av få i Sverige där biskopen är kvinna 

liksom den föregående, något som hon tror kan spela in när kvinnor söker sig till en arbetsort. 

Hon skriver vidare att: 

 

Jag tror att det kanske till stor del hänger ihop med att det inte finns någon tradition 

av kvinnoprästmotstånd här.
41

 

 

Hon har inte heller märkt av något jämställdhetsarbete på arbetsplatsen men tror att det finns 

en ombudsman för frågor relaterade till jämställdhet. Vid frågan om jämställdhetsfrågor gavs 

utrymme under studietiden svarar hon: 
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Jag upplevde atmosfären vid vissa kurser som förnekande, frågan diskuterades aldrig 

och inte heller på Pastoralinstitutet – där ansåg man nog att det inte var något att 

lägga tid på.
42

 

 

Prat om jämställdhet uppger hon alltså inte förekom alls, snarare tvärtom, även om hon gärna 

hade sett det uppmärksammas mer.  
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3. ANALYS 
 

Det talas mycket om genus, i litteratur, i debatter etcetera. Men kan det vara så att det ändå är 

tabu att prata om genus inom vissa sektorer? Min erfarenhet initialt då jag sökte kontakt är att 

det är svårt att få kvinnliga präster att tala om genus. Av de, förvisso ett fåtal verksamma, 

präster i den undersökta staden i Småland som är kvinnor tackade endast en ja till att bli 

intervjuad om erfarenheter och tankar rörande genus och könsroller inom yrket. Då 

förfrågningar skickades ut till präster i Lund var responsen den motsatta och intresset för att 

prata om genus och jämställdhet betydligt större. Det kan tänkas vara ett känsligt ämne att tala 

om när man är i minoritet och inte vill vara besvärlig. Bilden av att kvinnor inte sällan tvingas 

hävda sig just på grund av sitt kön, vilket framkom av den första intervjun med Ulrika, skulle 

också kunna vara en bidragande faktor till att kvinnor kan uppleva det som någonting 

besvärligt att prata om.  

 

Något som framkom under intervjuerna är att genusmedvetenheten anses ha varit bristande 

under utbildningen förutom enligt prästen som är verksam i Smålandsregionen som läst vid ett 

modernt lärosäte där genus varit en aktiv och medveten del i utbildningen. Att förtrycket 

kanske rentav närs vid lärosätena är någonting som framkom av intervjun med Louise i Lund i 

vilken hon uppgav att jämställdhetstänk under utbildningen avfärdades som oviktigt och 

överflödigt. Även jämställdhetsarbete på arbetsplatsen är någonting som majoriteten av 

prästerna som intervjuats menar är icke-existerande. Det förefaller alltså finnas en gemensam 

syn på kyrkan som en jämställd arbetsplats i bemärkelsen att de kvinnliga prästerna inte 

upplever att de är förtryckta. Däremot finns det andra aspekter, exempelvis 

rekryteringspolicys som flera påpekar vara någonting som kan behöva ses över för att 

jämställdhet ska uppnås. Att genuskontrakten existerar kan vi kanske skriva under på men att 

en typ A alltid förtrycker en B kan däremot inte accepteras som allmän lag. Vidare uttrycker 

Hirdman tanken, som tidigare nämnt, att: Ordningen av människor i genus har blivit basen för 

de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna.
43

 Detta kan tolkas som att Hirdman med 

sina teoretiska ansatser menar att en uppdelning mellan män och kvinnor är en fundamental 

del i hela vår samhällsstruktur på samtliga nivåer. Hennes teori erbjuder dock ingen lösning 

på den problematik som ett accepterande av detta påstående skulle innebära.   
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Att förändra de strukturer som finns inbyggda i traditioner kan också tänkas medföra 

svårigheter om det är så att dessa mönster är nedärvda och till stor del omedvetna. 

Könshierarki och könsdikotomi är två faktorer som Hansson beskriver som en del i den 

diskriminering han i en undersökning sett förekomma i vissa församlingar och som kvinnor 

rentav själva kan vara en del i att upprätthålla. Utöver hierarki och dikotomi pekar han 

exempelvis på svag ledning, starka män som olikbehandlar, en generell ovilja att stöta sig 

med andra och ett icke-bearbetande av eventuella konflikter som starkt bidragande till att 

jämställdhet inte råder i kyrkan.
44

  

 

Hirdmans teori med mannen i hierarki som utgångspunkt är något som förklarar att det i högre 

grad sitter män på högre befattningar än kvinnor. Att det finns ett flertal diakoner som är män 

i Jönköping är däremot ett normbrott, att det funnits en medvetenhet kring jämställdheten 

inom diakonyrket. Detta i sig är intressant, att det finns en medvetenhet kring att jämna ut 

klyftorna på det område där kvinnor dominerar medan det brister då det kommer till att jämna 

ut klyftorna åt andra hållet. Detta är förvisso en satsning för ökad jämställdhet men kan 

samtidigt bidra till att kvinnor väljs bort. 

 

I Hirdmans definition är dikotomin grundläggande för genuskontrakten som skrivs mellan 

män och kvinnor på arbetsplatsen. Just isärhållandet av manligt och kvinnligt är tydligt inom 

kyrkan, något som poängterats både av Hansson och av Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation som båda påpekar den indelning mellan kvinnliga och manliga 

arbetsuppgifter som syns, exempelvis vad gäller kyrkoherdar som i majoritet är män och 

diakoner som nästan uteslutande är kvinnor. Hansson förklarar denna uppdelning med bland 

annat att kvinnor blir diakoner för att det är ett omhändertagande yrke som kräver en 

utbildning inom just ett omvårdande område och detta är någonting som svarar väl mot de 

förväntningar som finns på kvinnor. Kyrkoherde å andra sidan är ett yrke som kräver både 

erfarenhet och en lång utbildning vilket gör det till ett mer prestigefyllt yrke och därmed 

kanske mer eftersträvansvärt för män. I intervjun med prästen i Lund poängterades just 

fallande status inom prästyrket som en tänkbar anledning till  att män inte ser på prästyrket 

som lika eftertraktansvärt längre. Att vara kyrkoherde har sin status intakt. Att många kvinnor 

är diakoner skulle kunna förklaras med att det krävs en utbildning inom någon typ av 

omhändertagande yrke för att få bli diakon, någonting som ju starkt kopplas samman med just 
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kvinnliga attribut. Så sent som på 80-talet befann sig en stor del av anställda kvinnor i Sverige 

inom arbeten som handlade om barnskötsel, omvårdnad, städning eller annat hushållsarbete.
45

  

Det faktum att en så liten del av alla präster på den undersökta orten i Småland är kvinnor är 

intressant. Är det som Kyle säger, att kvinnors problem är att de inte är män? Eller kan det 

möjligen förklaras på något annat sätt? Ulrika påpekade i intervjun att: 

 

”Vad man väljer för yrke har ju med könsroller och förväntningar på män och 

kvinnor att göra. Att många präster är män beror till stor del på att normen och 

bilden av en präst fortfarande är att det är en man.”
46

 

 

Ovanstående citat där mannen beskrivs som normen är inte unikt. Lindström diskuterar i sin 

avhandling just de normer som kyrkan upprätthåller och genom detta, menar hon, skapas och 

cementeras det normala och det onormala i kyrkan. Hon pekar även på kön som en faktor 

bakom underordning.
47

 Att vara kvinna och präst idag är ännu inte normen och att vara kvinna 

betyder i många fall att vara underordnad. Detta är dock någonting som förefaller vara en 

vändande trend sett till intervjusvaren som är positiva.  

 

Motståndet från män mot att släppa in kvinnor på arbetsmarknaden generellt har en rad 

historiska förklaringar. Ett exempel är anhopningshypotesen vilken kopplar samman låga 

löner  med många kvinnliga anställda. En annan teori är att principen om lika löner som 

instiftades under början av 1900-talets andra hälft bidrog till att könen separerades ytterligare 

då arbetsgivarna skapade så kallade kvinnojobb för att hålla lönerna nere.
48

 Principen om lika 

lön  är på så vis ett exempel på en jämställdhetssatsning som snarare bidragit till att cementera 

mannens redan befintliga maktövertag. Just låga löner är någonting som nämns som 

förekommande i Lund i intervjun med Linda intervjuade. Den koppling hon gör är dock 

mellan låga löner och den popularitet stiftet har.
49

 I Lund är tjänsterna attraktiva trots låga 

löner och präster söker sig dit på grund av denna popularitet. Ytterligare en anledning skulle 

möjligen också kunna vara att Lund är en universitetsstad och där det kanske i större 

utsträckning faller sig naturligt att stanna kvar, både för kvinnor och för män. Båda de 

tillfrågade i Lund uppger att enda anledningen till att de sökt sig till en tjänst i Lund är att det 
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redan var den ort de var bosatta och hade familj. De har alltså inte haft jämställdhetsaspekten i 

åtanke då de valt arbetsort. 

 

Mycket kanske också kan förklaras med att det inte är särskilt länge som kvinnor tillåtits att 

arbeta som präster i Sverige; det är ju inte mer än dryga 50 år och möjligen krävs mer än så. 

Svenska kyrkan är en stor organisation med lång tradition som tar tid att förändra.
50

 Lika 

intressant som att mängden kvinnor i den ena staden är mycket få är den betydligt större 

mängd kvinnor som arbetar som präster i Lund. Det är alltså stora skillnader mellan städerna 

och när Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation skriver att kvinnor och män idag är i stort 

sett jämställda i svenska kyrkan och att så gott som varannan präst idag är kvinna är ju detta 

snarare en redovisning av genomsnittet och ger inte en helt realistisk bild av hur det är 

fördelat mellan städerna.  

 

Vid en närmare undersökning av statistiken över det som kallas bibelbältet visar det en siffra 

som inte ens är nära jämnt fördelad. Här står sig Hirdmans tankar kring hierarki och dikotomi. 

Även om det i hela landet finns tydliga exempel på just dikotomi gällande ämbetena 

kyrkoherde och diakon så finns det i här en märkbar manlig hierarki inom prästämbetet. 

Hirdman menar ju att genom åtskillnaden av män och kvinnor cementeras och tydliggörs 

mannens hierarki samt att genuskontrakten existerar i samtliga konstellationer där både män 

och kvinnor ingår, vare sig det är i hemmet eller på arbetsplatsen. Att mannen ses som norm 

är uppenbart vid betraktandet av exempelvis tjänstefördelningen. På samtliga högre 

befattningar sitter det män medan de omvårdande tjänsterna i majoritet bemannas av kvinnor.  

 

De båda städerna är varandras statistiska motpoler. Hur kommer det sig att dessa skillnader är 

så påtagliga? En anledning skulle kunna vara just den religiösa och därmed kanske också mer 

traditionella synen på religion och hur saker ska vara inom den religiösa och kyrkliga sfären. 

Sett till intervjun med Ulrika så är kyrkan fortfarande under tämligen patriarkalt styre och 

kvinnor har svårt att ta sig fram och höras då de exempelvis upplever att de blir ifrågasatta. I 

samtliga intervjuer är just att män lyssnas på mer än kvinnor någonting som tagits upp. Läggs 

dessutom ett konservativt stift med rykte om sig att ha kvinnoprästmotstånd till är det kanske 

inte konstigt att få kvinnor arbetar som präster i på den småländska orten idag, även om den 

intervjuade prästen inte anser att hon själv mött någon diskriminering. Det har hänt mycket 
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även om mycket fortfarande lever kvar i traditionen.
51

 Hypotesen att det finns en koppling 

mellan en känsla av att vara förtryckt på grund av sitt kön och det område man är verksam i 

förefaller inte vara korrekt. Istället kan en rad andra slutsatser dras utifrån de utsagor som 

givits av respondenterna där vissa dock kan kopplas till kvinnoprästmotstånd. Exempelvis kan 

härledningar göras till stiftets rykte, medvetenhet vid rekrytering och prästyrkets status vad 

gäller val av arbetsort. Just stiftets rykte är någonting som tydligt särskiljer Lund och staden i 

Växjö stift från varandra på så vis att Lunds stift har ett positivt rykte gällande kvinnliga 

präster medan det motsatta gäller för Växjö stift. Detta framgår tydlig i intervjun med Jenny 

där hon säger följande: 

 

”Jag tror att Växjö stift lite, ehhm, både med rätta men också som en last för att det 

kanske inte ser ut så idag, men vi har det ryktet om oss lite så i Växjö stift att det är 

att vi har haft kvinnoprästmotstånd utbrett, några aktiva röster för det i vårt stift som 

syns och hörs. Det tror jag gör att man kanske inte då som kvinna, nyprästvigd eller 

vill vigas, dras i första hand till det då.”
52

 

 

Detta kan ställas i kontrast till när Louise säger att: ”Jag tror att det kanske till stor del hänger 

ihop med att det inte finns någon tradition av kvinnoprästmotstånd här.”
53

 Just ryktet 

förefaller spela en viktig roll när det kommer till vart präster väljer att söka sig, i synnerhet 

vad gäller kvinnor.  

 

Slutsatser som kan dras av denna relativt begränsade undersökning är att arbetsort inte 

nödvändigtvis kan kopplas samman med hur uppfattningen av en jämställd arbetssituation ser 

ut. Det är istället avhängigt en rad andra faktorer, bland annat kvarvarande patriarkala 

strukturer där språket i kyrkan samt graden av bokstavstrogenhet är viktiga delar. Stiftens 

förhållningssätt till rekrytering samt stiftens rykte är även dessa i viss mån avgörande för hur 

attraktiv en arbetsort är. Ytterligare en nämnvärd aspekt är förebilder i kyrkan. Exempelvis 

pekar Louise på att KG Hammars ställningstagande i Ecce Homo-debatten kom att bli 

avgörande för hennes beslut att våga bli präst. Idag är ju faktiskt en majoritet av de som 

studerar till präster kvinnor. Kanske är det så att för att fler kvinnor ska känna att de vill 

arbeta som präst i Jstaden i Småland måste fler män där tydligt visa att de står bakom 

jämställdhet.  
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Både Hirdman och Hansson driver tesen att kvinnor själva är med och skapar de 

genuskontrakt som binder dem på arbetsmarknaden. Att få kvinnor söker sig till högre 

befattningar skulle i sådana fall kunna tänkas medföra ytterligare en cementering i dikotomin 

vilket leder tillbaka till att kvinnor inte hamnar på högre befattningar. Genuskontrakten skapar 

på så vis en ond cirkel där mönster gång på gång upprepar sig, tills någon bestämmer sig för 

att det inte är tillräckligt att bara vara den som bekräftar det normativa.  
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4. RESULTAT 

4.1 Svenska kyrkan enligt Hirdmans teori 

Den dikotomi Hirdman skriver om i sin genusteori är en tydlig del av strukturen i kyrkan, 

något som visar sig både i tidigare studier på området men även i de intervjuer som 

genomförts med präster på två olika orter i Sverige. Även den hierarki som Hirdman menar är 

en del av de genuskontrakt som upprättas mellan män och kvinnor finns representerad inom 

den kyrkliga organisationen. Uppdelningen mellan könen är tydlig, i synnerhet i staden som 

ligger i det område i Sverige som kallas bibelbältet. Endast en tredjedel av prästerna där är 

kvinnor vilket innebär att det i flera av församlingarna inte arbetar några kvinnopräster alls. 

Kvinnor är istället överrepresenterade vad gäller tjänster såsom diakoner, något som stämmer 

väl överrens med den hierarkiska uppdelning som Hirdman presenterar, i vilken män sitter på 

högre befattningar medan kvinnor har en underordnad position. 

 

4.2 Prästernas erfarenhet av och uppfattningar om genus inom kyrkan 

Av intervjuerna framgick det att det i prästernas erfarenhet inte fokuseras särskilt mycket på 

genus inom kyrkans organisation. Prästen Jenny påpekade dock att församlingsmedlemmar 

påpekat vikten av att fördelningen mellan män och kvinnor som är verksamma som präster i 

församlingen blir mer jämn. En av prästerna i Lund menade att hennes brist på erfarenheter av 

icke jämställdhet i kyrkan skulle kunna härröras till att det inte finns någon tradition av 

förtryck mot kvinnor, vilket även kan vara en avgörande faktor bakom de skillnader som 

statistiskt finns mellan de båda städerna.  

 

4.3 Uppfattningar om könsmaktsfördelningen 

De intervjuade uppger själva att de inte upplever sig särbehandlade på grund av sitt kön inom 

den kyrkliga organisationen, vare sig av kollegor, överordnande eller församlingsmedlemmar. 

Däremot menar ett flertal att prästutbildningen när en ålderdomlig syn på genus och att det 

inte har ansetts relevant att inkorporera denna aspekt i undervisningen.  

 

4.4 Maktfaktorer bakom könsfördelningen bland präster  

Stiftets inverkan på hur attraktiv en arbetsplats är för kvinnor baseras exempelvis på rykte om 

motstånd mot kvinnliga präster. Detta framgår tydligt vid en jämförelse av prästernas 

erfarenheter. Även olika kyrkliga traditioner kan vara en viktig faktor så tillvida att det kan 
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påverka vart olika präster söker sig. Exempelvis kan män och kvinnor tänkas föredra olika 

traditioner. Detta var dock någonting som påpekades vara ren spekulation från prästen Jennys 

sida och som jag inte heller har funnit stöd för i någon forskning varpå det får ses som 

spekulation även från min sida. Vem som rekryterar kan även detta vara en viktig faktor 

bakom könsfördelningen bland prästerna. 
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5. SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnoprästers upplevelser av och syn på könsroller 

och fördelning mellan könen i svenska kyrkan utifrån deras egna erfarenheter. Metoden som 

använts är intervjuer och totalt fyra stycken har genomförts med tre präster och en 

genusansvarig kanslianställd. Detta för att jämföra prästers erfarenheter och tankar i två 

städer. Den teori som i huvudsak har använts är Yvonne Hirdmans teori kring genuskontrakt. 

Genuskontrakten är enligt denna teori socialt skapade och existerar inom alla typer av 

konstellationer och på samtliga samhälleliga nivåer. Dessa kontrakt är dels nedärvda och dels 

återskapade. Hirdmans teori baseras även på tanken om en dikotomi, alltså åtskillnaden 

mellan manligt och kvinnligt samt en hierarki med mannen i topp. 

 

Det material som använts har i huvudsak varit Yvonne Hirdmans böcker Gösta och 

genusordningen och Genus – om det stabilas föränderliga former. Även Per Hanssons studie 

Jämställdhet i Svenska kyrkan? Tre empiriska studier har varit av vikt för undersökningen. 

 

En genomgång av lagar och förordningar har gjorts. Detta som bakgrund för de 

förutsättningar kvinnopräster har idag. Jämställdhet regleras på en rad ställen i svensk lag och 

ingen får lov att diskrimineras till följd av könstillhörighet; detta regleras i 

diskrimineringslagen. Tidigare fanns även jämställdhetslagen som framför allt syftade till att 

skydda kvinnors rättigheter i arbetslivet. Denna lag togs sedan bort. Det finns även lagstadgat 

att arbetsgivare får lov att bryta mot förbud mot diskriminering förutsatt att det är menat att 

gynna jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen. 

 

En jämförelse av mängder präster utifrån kön har gjorts för respektive stad. Staden i 

bibelbältet utmärker sig på så vis att fördelningen är mycket ojämn mellan kvinnliga och 

manliga präster. Lund däremot har fler kvinnor än män som arbetar som präster. I Lund har så 

gott som samtliga församlingar eller kyrkor en eller flera kvinnliga präster. I den förstnämnda 

är motsvarande siffra att cirka en tredjedel av församlingarna har en präst som är kvinna.  

Majoriteten av kyrkoherdar i de undersökta städerna är män medan diakoner nästan 

uteslutande är kvinnor, något som överrensstämmer med Per Hanssons undersökning och 

Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations påstående. Det har alltså inte hänt mycket på den 

fronten sedan Hanssons undersökning utfördes. Detta tydliggör även Hirdmans genuskontrakt 

som en del av Svenska kyrkans struktur, med en tydlig dikotomi där det manliga och det 
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kvinnliga hålls isär och även hierarki där männen är de som i första hand sitter på mäktiga 

positioner. 

 

Samtliga intervjuade påpekar att de inte upplever att det finns ett generellt förtryck av män 

mot kvinnor men att däremot traditioner kan fungera på det sättet. Exempelvis finns det rester 

kvar i form av ”Herre-språket” under gudstjänsterna. Prästen Jenny menar också att 

kristendomen på många sätt är en jämställd religion, framförallt Jesus och hans bemötande av 

människor och ifrågasättande av makt. Hon ser även att det finns en hel del gamla texter att ta 

itu med då de inte längre speglar vårt sätt att leva. Det finns tydliga skillnader mellan Svenska 

kyrkan på de bägge orterna vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män som arbetar som 

präster. Trots detta förefaller de tillfrågade kvinnorna ha snarlika upplevelser av att arbeta 

som präst i Svenska kyrkan, oavsett arbetsort. Det vanligaste svaret på frågan vad som varit 

styrande i valet av arbetsort har varit att det är samma som bostadsorten. Flera har även nämnt 

stiftets rykte som en trolig faktor bakom mångas val av arbetsort. Vad gäller 

genusmedvetenhet så ser inte någon av de intervjuade det som en uppmärksammad aspekt 

inom kyrkans organisation och endast en uppger att det fått utrymme under utbildningen. De 

har inte heller upplevt sig annorlunda behandlade på grund av sitt kön; en präst känner sig 

tvärtom önskad på grund av att hon är kvinna. Gemensamt för bägge orterna är även synen på 

församlingarna som positivt inställda till kvinnliga präster. De maktfaktorer som prästerna 

kan tänka sig ligga bakom könsfördelningen i kyrka är stiftets rykte, vem som rekryterar samt 

att stiften kan tänkas ha olika traditioner som tilltalar olika präster. 

 

För att det ska bli en förändring i antalet kvinnor som är verksamma som präster i det mer 

traditionella bibelbältet krävs det att fler söker sig till tjänster i området och till Växjö stift. 

Det har inte bara med medvetenhet från kyrkans sida att göra, även om detta spelar in. 

Förutsättningarna för ett mer jämställt Svenska kyrkan på den småländska orten finns förutsatt 

att kvinnor är villiga att söka sig dit. Den kvinnliga anställda på kansliet i Uppsala, Ulrika, 

menar att framtiden för kvinnor i Svenska kyrkan ser ljus ut då det idag är fler män än kvinnor 

som söker sig till utbildningen. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1: SKRIFTLIG INTERVJU MED KVINNLIG ANSTÄLLD PÅ SVENSKA 

KYRKANS  

KANSLI I UPPSALA , 7/12-2012 

 

Varför tror/anser du att en så stor andel präster i Svenska kyrkan är män idag? 

Det beror på en mängd komplicerade samband, som grundar sig i en traditionell överordning 

av män i samhälle och kyrka. Män har ansetts vara de som kan företräda Kristus och vara 

ledare i kyrkan. Under nära 2000 år var det bara män som (officiellt) kunde vara präster och 

kyrkoledare, även om kvinnor förstås alltid spelat en viktig om än ibland osynlig roll för att 

leda kyrkan. Sedan kvinnor fick tillträde till prästämbetet i Svenska kyrkan på 50-talet har det 

blivit alltfler kvinnor och det ökar ju ständigt. Men det tar tid att vända en stor skuta.  

 

Vad man väljer för yrke har ju med könsroller och förväntningar på män och kvinnor att göra.  

Att många präster är män beror till stor del på att normen och bilden av en präst fortfarande är 

att det är en man. Men fler kvinnor än män utbildar sig ju till präster, så det kommer att bli en 

stor förändring och då kanske också normen förändras. Prästyrket har förändrats både till 

status och till innehåll, samtidigt som det blivit fler och fler kvinnor i yrket. Det är spännande 

att fundera över vad det beror på. 

 

I mötet med kvinnor inom kyrkan, hur upplever du att de ser på sin roll? Framstår 

några tankar/problem som centrala? 

Vad menas med ”kvinnor inom kyrkan”? Anställda, medlemmar, församlingsaktiva?  

Oavsett finns väl lika många svar som det finns kvinnor. Jag väljer att inte svara, för jag vill 

inte göra mig till talesperson för så många människor – det blir bara spekulation. 

 

Vad har du stött på för könsmaktstrukturer inom kyrkan och i vilka situationer har 

detta varit? 

Kyrkan är en del av ett patriarkalt samhälle. Den genomsyras av könsmaktstrukturer, liksom 

samhället i övrigt. Inom kyrkan finns mycket som stärker könsmaktstrukturer, t.ex. vissa 

bibeltolkningar, starka traditioner, att kyrkoledare och präster både tidigare och nu är 

mestadels män. Samtidigt finns mycket inom kyrkan som fungerar befriande och kan vara 
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stöd för förändringar – bibeltolkningar som handlar om allas lika värde, Jesus som 

ifrågasättande av maktstrukturer osv. Båda stråken finns i kyrkan.  

 

Därför ser jag inte könsmaktsordningen som något man ”stöter på”, utan något vi förhåller oss 

till och kan välja att förändra eller inte. De situationer där könsmaktsordningen har varit tydlig 

för mig är t.ex. i osynliggörande av yngre och kvinnor, där de måste bevisa att de har något att 

komma med. Många gånger har jag sett medelålders män (ofta präster) ta mycket stort 

utrymme i samtal och teologiska tolkningar, utan att släppa fram andra.  

 

Gudstjänstspråket och vilka frågor som är viktiga och har status t.ex. på universitet, i 

församlingar och på nationell nivå, anser jag speglar könsmaktsordningen. ”Herre”-språket 

och synen på Gud som hänger med detta, är en självklar sådan sak. Men som sagt, det finns 

också mycket och många som vill förändra detta, även medelålders präster som är män! 

 

Hur arbetar Svenska kyrkan på nationell och/eller internationell nivå vad gäller 

jämställdhet? Vilken roll spelar genusmedvetenhet i det arbete Svenska kyrkan utför 

idag? 

Jag har mest insyn i det internationella arbetet. Där har medvetenheten och viljan att 

synliggöra och förändra ökat mycket bara de senaste åren. Inom det internationella arbetet 

jobbar vi på tre nivåer. Det ena är policynivå, där vi har en genusposition som uttrycker 

Svenska kyrkans åsikter. De är som en teologisk och teoretisk plattform för att jobba för 

genusrättvisa och jämställdhet i det internationella arbetet.  

Det andra är att allt internationellt arbete ska ha ett genusperspektiv, så att vi gör 

genusanalyser av de projekt vi stödjer. Inget av det vi eller våra partner arbetar med ska 

motverka jämställdhet, oavsett vad det handlar om, t.ex. fattigdomsbekämpning eller fred. 

Tvärtom strävar vi efter att öka jämställdheten i de projekt vi arbetar med.  

Det tredje är att vi aktivt stödjer jämställdhetsprojekt, utbildning av vissa grupper som 

behöver extra stöd, t.ex. kvinnor och flickor, arbete mot könsstympning, teologisk reflektion 

kring sexualitet, genus, jämställdhet m.m.  

 

Vad lägger Svenska kyrkan störst vikt på idag när det kommer till genusfrågor? 

Se föregående fråga.  

I det internationella arbetet har det funnits en tendens att se genus som ”kvinnofrågor”. Har 

handlat mycket om utbildning av kvinnor, riktade insatser som t.ex. mikrolån till kvinnor osv. 
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Men man har blivit mer och mer medveten om att genusarbete också måste inkludera män och 

mansroller. Det har uppmärksammats bland annat genom julkampanjen 2011, som handlade 

om mäns trygghet i en otrygg värld och mäns rätt till att leva ett liv utan våld och förtryck, där 

de varken är förövare eller offer. Teologisk reflektion och samtal i kyrkor om maskulinitet har 

blivit något flera av våra partner jobbar med, särskilt för att få bukt på våld och spridningen 

av hiv. 

 

Under 2010-11 har internationella avdelningen genomfört interna utbildningar för personalen 

i grundläggande genusfrågor och -begrepp, liksom i modellen rättighetsbaserat arbete, RBA. 

Det senare innebär bland annat att man utgår från FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och värnar om delaktighet, icke-diskriminering, transparens och 

ansvarsutkrävande.  Fördjupade utbildningar för personalen inom det internationella arbetet 

kommer att genomföras under 2012, med fokus på den nya positionen och riktlinjerna för 

genusrättvisa och jämställdhet. 

 

Flera projekt där Svenska kyrkan genom sitt internationella arbete deltar syftar till att 

inspirera till kvinnlig texttolkning och kvinnors ledarskap i kyrkan. Svenska kyrkans 

internationella arbete stödjer en rad teologiska utbildningar och utbildningsinstitutioner. I 

enlighet med vad som sägs i vår strategiska plan är intentionen är att stöd enbart ska ges till 

institutioner som antar kvinnor till utbildningen. Den internationella kursen vid Svenska 

teologiska institutet i Jerusalem har inneburit ett sätt att stödja partner med kvalificerad 

fortbildning. De senaste åren har kurserna i huvudsak riktat sig till kvinnliga lärare. 

 

Hbtq-frågorna har blivit väldigt aktuella efter Svenska kyrkans beslut om samkönade 

äktenskap. Många av våra internationella partner har mycket svårt att förstå vårt beslut, och vi 

har fått diskutera detta mycket. Det kommer vi att fortsätta göra på så sätt att vi alltid hävdar 

alla människors värde och rättigheter, men är ödmjuka inför de beslut som andra kyrkor tar. 

Samtidigt kan vi inte acceptera när kyrkor bidrar till ökad stigmatisering eller förtryck av t.ex. 

homosexuella. Därför ser vi det som ett prioriterat område framöver. 

 

Vilka förändringar har skett inom Svenska kyrkan i arbetet med genus sedan detta först 

började uppmärksammas? 

Mycket har hänt. Jämfört med för 50 år sedan finns mycket kvinnor på ledande och 

inflytelserika positioner, och många fler kvinnor är präster och även några biskopar. Det 
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tillsammans med samtalet och den ökande genusmedvetenheten i utbildningarna, 

bibeltolkning osv. har gjort skillnad. Det kan fortfarande kännas som att det går långsamt, 

men mycket har ändå hänt. Prästyrket och kyrkan överlag är inte lika mycket en auktoritet, 

vilket beror på många saker, men delvis på att många ifrågasätter ”herre”-kulturen inom 

kyrkan.  

 

Gudstjänstspråket och våra gudsbilder har blivit rikare, även om mycket av det gamla lever 

kvar och många ännu provoceras av alternativ språkanvändning. 

Vi har numera könsneutrala äktenskap, vilket är en enorm framgång för alla, inte minst 

kvinnor, eftersom det inte låser fast oss vid att ett enda sätt att bilda familj anses vara det enda 

rätta.  

Inom det internationella arbetet finns en medvetenhet om att vi inte kommer att komma någon 

vart, om vi inte också beaktar ojämställdheten och det enorma lidande och resursslöseri det 

innebär. Det kvarstår ändå oerhört mycket att göra, inte minst att övertyga vissa av våra 

partner om detta.  

 

Hur ser arbetet ut för dig i framtiden? T ex. vilka frågor kommer det att fokuseras på? 

Från 2014 kommer Genusrättvisa och jämställdhet vara ett av fyra fokusområden för det 

internationella arbetet. Då är särskilt tre frågor prioriterade: Kvinnors aktörsskap (handlar om 

röst, inflytande, deltagande, ledarskap, ämbete i familj, samhälle och kyrka), Genusbaserat 

våld (handlar om våld och sexuellt våld mot främst kvinnor, flickor och hbtq-personer i både 

krig och fred, liksom skadliga sedvänjor som könsstympning, barnäktenskap osv.) samt 

Mänsklig sexualitet (handlar om alla människors rätt att inkluderas i kyrka och samhälle, 

oavsett sexuell orientering, kön eller genusidentitet). Förutom detta arbetar vi med att bli 

bättre på att integrera genus som perspektiv i allt arbete, se föregående fråga. 

 

Teologisk reflektion kring genus och jämställdhet tillsammans med partner i syd, kommer att 

lyftas som ett tydligt fokusområde inom den närmaste framtiden. Ett exempel är det tvååriga 

pilotprojektet för hälsa och genus, med start i februari 2012. Projektet syftat till att ta tillvara 

erfarenheter från den så kallade Philani-modellen som utvecklats i Sydafrika genom 

mångårigt stöd från Svenska kyrkan. Det omfattar uppsökande verksamhet riktat till kvinnor 

och barn på gräsrotsnivå, men även på utbildning inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter) för kyrkoledare som viktiga aktörer för förändring, och på ett masterprogram 

inom teologi, genus och hälsa på ett antal afrikanska universitet. 
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Dessutom kommer vi att bli en tydligare röst i samhällsdebatten vad gäller kvinnors 

rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (handlar om mödravård, 

preventivmedel, abort, osv), men också vad gäller hiv och aids. Där har vissa konservativa 

religiösa grupper blivit allt starkare, särskilt på global nivå och inom EU, som vill inskränka 

eller förhindra att flickor och kvinnor ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp. 

Svenska kyrkan vill tillsammans med t.ex Kyrkornas världsråd och andra partner och 

systerkyrkor visa att det inte är synonymt att vara religiös och konservativ inom dessa frågor. 
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BILAGA 2: INTERVJU MED PRÄST I SVENSKA KYRKAN I EN STAD I 

”BIBELBÄLTET” – TRANSKRIBERING 

Jag: Jag tänkte, du kanske kan beskriva din bakgrund lite. Din utbildning, vad du gör nu, vad 

du har jobbat med innan. Bara lite kortfattat. 

Präst: Ja, jag läste i Umeå, min teol. kand. Då. Och sen i Uppsala på pastoralinstitutet och 

sedan blev jag placerad som pastorsadjunkt i Norrahammar här utanför ---. -02 prästvigdes 

jag, i Växsjö stift då, så jag har varot kvar i stiftet sen jag vigdes. Och var där i fem år som 

församlingspräst; först pastorsadjunkt ett år sen fyra år som församlinspräst, eh.., sen fick jag 

den här tjänsten -07 som skolpräst 100 procent, eh och sen gjordes tjänsten om kan man säga 

för ett år sen.., lite drygt ja, 2011, till 50 procents skolpräst, 50 procents församlingspräst. Att 

vara skolpräst innebär ju mycket att.., en församlingspräst vet de flesta vad man gör men 

skolpräst är ju mycket att jag erbjuder skolan mig som resurs från kyrkans sida, och att 

använda mig i olika sammanhang  och det är ju allt vad de vill använda mig till. Det kan ju 

vara framför allt lektionsammanhang, men det är mycket ochså värdegrundsarbete, sex och 

relationer, eeh till kamratstödjarutbildningar, ja väldigt brett kan man säga. Krissituationer 

givetvis, man ingår i krisplanen, och så enskilda samtal. Så jobbar jag. 

 

Jag: Arbetar du något mot universitetet? 

Präst: Nej, jag är bara upp till gymnasienivå och så har vi en universitetsdiakon här, en 

högskolediakon. Eehm..., från Svenska kyrkans sida, men vi har ingen högskolepräst. Han är 

man, appropå diakoner och män. Vi har två män som diakoner i samfälligheten då. 

 

Jag: Det är nog ganska många, jämfört med många andra ställen. 

Präst: Ja, jag skulle just säga det, så där tror jag vi mer aktivt har sökt män, det är också 

spännande sak, varför vi... Vi har sett att det är så många kvinnor som är diakoner. 

 

Jag: Hur tror du att det kommer sig, att det är så många som är kvinnor? 

Präst: Som är diakoner? 

Jag: Ja. 

Präst: Jag tror att det är mycket tradition. Ja alltså i tradition så har diakonen varit kvinna, 

eller diakonissan som det hette förut, och det har följt med i traditionen. Kanske också, det är 

bara min egen reflektion, att det är lättare att säga till en kvinna, när hon känner sitt kall att, ja 

men det kanske är diakon du känner dig kallad till, än att komma på att det är präst du är 
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kallad till. Och det har med ledning och föreställningar och tradition hur vi ser på manligt och 

kvinnligt tror jag. Så jag tror att det är både den ytt.., sen har man ju den inre kallelsen 

givetvis, men den yttre kallelsen tror jag det är lättare att tänka ha varit. Kan va så. 

 

Jag: Jaa. Nu ska vi se. Det här har vi varit inne på redan men, just det här att det är så få 

kvinnor som är präster, i förhållande till män, just här i ---. Har du någon reflektion kring vad 

det skulle kunna bero på? 

Präst: Jag skulle vilja börja med stiftet. Jag tror att Växjö stift lite, ehhm, både med rätta men 

också som en last för att det kanske inte ser ut så idag, men vi har det ryktet om oss lite så i 

Växjö stift att det är att vi har haft kvinnoprästmotstånd utbrett, några aktiva röster för det i 

vårt stift som syns och hörs. Det tror jag gör att man kanske inte då som kvinna, nyprästvigd 

eller vill vigas, dras i första hand till det då. Det tror jag är en sak och vi tillhör ju Växjö stift. 

Sen tror jag att man dras till sina likar, alltså att eehh, har du en tradition, eh, kyrkotradition, 

en...en, du brukar utföra gudstjänsten på ett särskilt sätt, med liturgin och så vidare. Med den 

tradition du står i så dras du ju till de som gör det, de församlingarna som har det du dras till 

och då samlas man på ett och samma ställe. Och eh..., det kan vara fler män som dras till en 

typ av tradition, det vet inte jag. Kanske att män anställer män. 

 

Jag: Men, eh, när du har sökt jobb här. Hur har du upplevt att du har blivit bemött i en 

manligt dominerad sfär, så att säga?  

Präst: Men jag tycker att jag behövt fundera, eftersom jag fick dina frågor att fundera lite 

över, men jag har inte upplevt eh, det motstånd som Växjö stift har fått höra att vi har. Så här i 

--- måste jag säga att vi ändå, nu pratar jag bara utifrån mig, jag kan ju inte svara för andra 

men det är inte mycket av det i församlingsbor eller i kolleger eller så, faktiskt inte. Sen kan 

man ju möta traditioner, men det handlar egentligen inte bara om religiösa uppfattningar eller 

teologiska utan det kan ju vara mer att du ser på kvinnligt och manligt att det finns en 

tradition i ---, men om du ser pappaledigheten i --- ligger lågt till i förhållande till andra. 

Alltså, sådana saker speglar ju också våran situation i arbetslivet, absolut, hur man ser på 

kvinnor och män helt enkelt. Men jag har inte personligen mött det bland mina kolleger, eller 

alltså mött tveksamheter eller att inte jag skulle klara mitt arbete för att jag är kvinna eller 

sånna saker. 

 

Jag: Det är samma från församlingen sett också eller, att de uppfattar att det är positivt? 
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Präst: Ja, jag måste säga det. Jag har tänkt på det sen jag fick din fråga men jag har fakiskt 

inte personligen..., utan mer traditioner, att, och det kan man ju vara, som jag kallar mig, vara 

feminist och anser mig vara det och medveten. Så där kan det ju krocka på många plan men 

det handlar ju inte om att jag är präst så mycket, det kan ju krocka med andra yrkesgrupper 

och så.  

Jag: Absolut. 

Präst: Eh.. Synen på kön helt enkelt. Så det finns ju överallt men inte just att jag är kvinna 

och präst, att det skulle mött...  Det är mer positivt då, åh vad roligt och vad bra att vi blir fler 

kvinnnor. 

 

Jag: Alltså, märker du några skillnader, det behöver inte vara någonting negativt, det kan vara 

några allmänt skillnader mellan kvinnliga och manliga anställda. Finns det några tydliga 

skillnader som går att läsa av? Det kan ju vara allting från.. 

Präst: Från löneskillnader... 

Jag: Till språket i kyrkan..., vad som helst.   

Präst:Ja men det är klart att jag kan märka det men det är ju också utifrån, det är så 

individbaserat så jag har svårt att säga att det bara är kön men absolut kan könsaspekten väga 

in, men det har ju också med ålder att göra, med tradition att göra, med teoligisk hållning att 

göra. Alltså det är så många... men visst är vi olika i vårt sätt att uttrycka oss, det är vi ju, men 

det är som sagt fler aspekter än bara könet. Omedvetenhet tror jag mycket. Men jag kan inte 

säga att jag ser att mina manliga kollegor skulle ha haft företräde på något sätt eller, fördelar 

som inte jag får ta del av, det upplever jag faktiskt inte. Sen vet inte jag lönemässigt så vet jag 

faktiskt inte vad mina kollegor har, men det kan du säkert kolla upp, var de ligger i 

förhållande. Jag har faktiskt ingen susning där. Men det räknar jag med att... Det är en väldigt 

god organisation och bra kanslichef som också är personalchef som har bra insikt i sådana 

frågor. Hon är kvinna, och som också är väldigt medveten, så det är ju positivt för då finns 

hon ju alltid, som vid tillsättningar eller vid lönediskussioner och sånna saker, så har hon det 

tänket med sig. 

 

Jag: Det här har vi väl varit inne lite på men, vilken genusmedvetenhet finns det i allmänhet 

på arbetsplatsen? 

Präst: Ja men jag skulle nog önska mer. Men det är för att jag själv tycker att det är så viktigt 

och att jag, eh.. för mig är det en del av att vara människa och hur vi ser på varann och 

människosyn och såndana saker. Ehh... men nu jobbar jag ju så mycket i skolans värld också, 
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så jag kanske inte är representativ men där tycker jag att jag får, där eh, det är så naturligt att 

röra sig med de frågorna och insikterna. Men visst kan vi öka på det i församlingen också i 

stort. Men det finns många medvetna i församlingsbor som påminner oss att nu var det ingen 

kvinna med i mässan till exempel när vi har en stor festmässa, så kan det komma fram ur 

församlingen... jag tänker särskilt på en situation när hon kom fram och sa: När vi är i såhär 

stora församlingar och flera präster agerar, då måste det vara präster av båda könen, vilket ju 

är en jättebra reflektion och så ska det ju vara. Men det är klart, är vi två då av flera så skulle 

det ju innebära att vi fick vara i tjänst mycket mer. Så det är ju så, men då måste vi tillsätta 

fler kvinnor. 

 

Jag: Under tiden du har varit, eh, alltså när du har gått på prästutbildningen, vilken 

genusmedvetenhet har du sett där? Finns det ett jämlikhetstänk i utbildningen? Ligger det 

mycket fokus på det? 

Präst: Ja, jag skulle nog säga att prästutbildningen, om du tänker pastoralinstitutet, ligger före 

församlingarna. Nu är de tio år sen jag gick så jag vet inte vad som har hänt på dom tio åren 

men jag tror ju inte att det har gått tillbaka, utan snarare ännu mer medvetenhet. Men jag 

upplever lärare som väldigt medvetna. Och diskussionen även kring att komma ut som kvinna 

och präst i några av stiften, att det var tuffare, så man vågde inte lyfta det och prata om det. Så 

jag måste säga att jag tycker, att jag var väldigt positiv. Och då var jag ju väldigt färsk, jag 

menar då hade man läst feministteologi och var väldigt medveten på många plan, kanske dels 

att man ligger av sig lite med åren tyvärr, att uppdatera sig där. Men det tycker jag. Så jag 

tycker att utbildningen... Sen läste jag ju på Umeå universitet och det är ju inte så lätt att 

jämföra med Lund och Uppsala, jag tänker min teol. kand. då. Som jag vet både Lund och 

Uppsala har mer anor och traditioner och så, men vad jag upplevde Umeå som då var ett nytt 

universitet och prästutbildningen eller teol. kanden hade bara funnits ett par år när jag började 

så man var väldigt mån om att vi ska nischas och ryktas om att vara ett modernt universitet 

och vi ska läsa feministeologi och tros- och livsåskådning. Man var väldigt mån om de här 

ämnena och att det ska vara bra föreläsare, ehm ja, och professorer. Så jag tycker att jag har 

fått med mig det i en hel utbildning. Det tror jag har präglat mig, absolut som präst idag. Men 

det kan jag ju inte säga men jag tror att det kanske hade varit skillnad om jag hade läst i Lund 

eller så, min hela utbildning då.  

 

Jag: Vad är din teologiska uppfattning om jämställdhet? Ser du kristendomen som en 

jämställd religion? 
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Präst: Absolut, och det hävdar jag alltid när jag får frågan i skolan och andra sammanhang, 

absolut och det är ju både genom Jesus sätt att bemöta människor överhuvudtaget, att han inte 

gjorde den skillnaden utan befriade människor från mycket av de här lasterna som vi lägger på 

varann. Också en del av bibeltexterna som verkligen lyfter fram det, att vi inte ska fokusera på 

det. Det är inte det som är viktigt, utan alla är vi ett. Men sen finns det ju också i traditionen 

och i bibeln, som du vet, texter att göra upp med å säga att det här är inte aktuellt idag, så 

lever vi inte idag. Så det finns ju där, ojämliheter finns ju där också. Men det måste vi ju hela 

tiden, eh, det är ju ett viktigt uppdrag i kristen tro att, ja det är liksom en av grunderna.  

 

Jag: Det här är väl lite samma sak egentligen. Hur känner du inför det motstånd som ibland 

finns mot kvinnliga präster, ofta grundat i det teologiska? 

Präst: För mig är det väldigt främmande, jag har så svårt att man tänker på mig utifrån at jag 

är kvinna och sen är en präst. Först och fämst vill jag ju vara (namn). Det är ju inte så att jag 

går runt och tänker att jag är präst. Men att det är så viktigt för de personerna som menar att 

det är sån skillnad. För mig är det så... eh, vad är det som kommer först? Och vad är det jag 

skulle göra så annorlunda för att jag är kvinna, som jag då inte skulle klara av enligt dem, som 

jag skulle klara av om jag var man? Jag kan inte..., jag kan inte... för mig hamnar det på den 

nivån. Så säger alla att det är en teologisk fråga men, nej det är en människosynsfråga.  

 

Jag: När jag har tittat på möjligheten att intervjua folk här i --- så har jag tagit kontakt med 

samtliga er som arbetar som kvinnliga präster och det är bara du som har tackat ja. Detta får 

mig att tänka att det är någonting som folk tycker är svårt att prata om, särskilt när man inte är 

så många. Tror du att det finns ett tabu kring att prata om genusfrågor, när man är i minoritet 

eller kanske i allmänhet? 

Präst: Ja men kanske blir man den här jobbiga som, åh nu kommer hon med det också, att du 

måste tänka utifrån de här aspekterna. Men jag vet inte, men jag upplever inte det. Jag 

upplever att kollegor..., att det är självklart. Men att det ibland är ogenomtänkt, alltså att vi 

inte lyfter det som en fråga därför att vi tycker att det är självklart va. Och då är ju risken att 

vi ibland missar också; ibland måste vi ju lyfta och se utifrån just den aspekten, som till 

exempel vid anställning av ny personal eller vid arbetssituationer som uppstår, konflikter och 

sådär. Då måste man ju ibland våga tänka också att kan det här ha med genustänk att göra. 

Och då får väl jag vara den personen i mitt kollegie som har det lilla extra tänket, jag tänker 

det är ju det jag kan bidra med då. Och så bidrar nån annan med nåt annat. Nån tänker utifrån 

barnen på bästa sätt och nån tänker utifrån nån annan aspekt på bästa sätt. Att istället se det 
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som en tillgång och det tycker jag nog att man gör i mitt kollegie så jag känner inte att det är 

hotfullt, att jag är som jag är. Jg tror dom uppskattar det faktiskt. Jag tycker att det finns en 

medvetenhet bara kanske inte lika tydlig som jag kan tycka att jag är ibland. Så det är lite som 

att öppna dörrar ibland och då kanske man gör saker till en fråga som är en icke-fråga, så kan 

det ju bli bara man säger att det är en fråga, men det måste man ju fortsätta göra och så är det 

ju med allt. Lyfta, och så tänka till, nej men hur blev det såhär och kan det ha med att det är 

kvinnor och män... Nej jag vågar inte säga det men... med några av mina kolleger så delar jag, 

ja alltså jag tänker på de du frågar om, så delar vi stor medvetenhet. Det kanske bara är att 

man inte vill... Ja vet inte, det får stå för dem, jag vet inte. Nej, det får de svara på själva. 

 

Jag: För att avrunda, hur ser du på din roll i framtiden? Vad ser du för dig själv och för 

Jönköping utifrån det vi har pratat om? 

Präst: Tänker du på just att vi ska bli fler kvinnor, att det skulle kunna bli 50-50 i prästkåren? 

Eller tänker du...? 

Jag: För dig tänker jag mer allmänt, hur ser du din framtida karriär som präst? Skulle du vilja 

avancera inom prästyrket eller hur känner du? 

Präst: Nej alltså, inte på så vis om man nu tänker avancera är just att vara i ledarbefattning 

och som kyrkoherde så lockar inte det mig, och det är ju av personliga skäl. Och om någon 

sedan kopplar det till att jag är kvinna och tradition, den kopplingen ser inte jag. Jag tänkte 

nog att jag skulle, under min utbildning tänkte jag att det skulle vara ett spännande yrke i 

framtiden att kunna bli kyrkoherde men jag längtar inte efter de arbetsuppgifterna, just den 

administrativa bördan. Jag säger bördan men det är inte mitt kall alls. Jag vill eh..., jag gillar 

när det  inte är för mycket eh... Jag har ingen stor budget och jag har inte personalansvar och 

sådär och jag trivs med det. För det har ju distriktsprästerna här också, det är det inte bara 

kyrkoherden som har utan varje präst på sitt distrikt har ju också personlansvar och budget 

och sådana saker så man är ju ändå ledare, så det skulle kunna vara för mig att avancera också 

men det, det lockar inte mig. Men däremot skulle jag kunna tänka mig andra tjänster inom 

kyrkan. Det finns ju olika tjänster; det finns ju sjukhuskyrka, det finns familjerådgivning, det 

finns ju samtalsmottagning. Inte just i --- men på andra ställen så sådana jobb, absolut. Men 

nej, inte att jag vill bli kyrkoherde just. Och tyvärr kanske, för det är ju en sak att det är att 

avancera bara, för då blir vi ju ganska låsta. Om det bara är den enda karriärsmöjligheten. Och 

det passar ju inte alla, oavsett kön. Men jag skulle gärna se fler kvinnor som kyrkoherdar, det 

skulle jag absolut vilja, för vi behöver förebilder inom alla områden. Och fler kvinnor som 

präster också, absolut. Men då måste ju också kvinnorna söka sig hit och det ju också ett svar 
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på den frågan du ställde. Jag sa ju dels att Växjötraditionen kanske inte lockar, men lite så är 

det ju att det är få kvinnor som söker våra tjänster också. Och det måste man ju ha med då när 

det sker tillsättningar. Att män tillsätter, det är ju inte bara att män väljer män utan också för 

att kvinnorna inte söker, vi har inte kvinnor att välja på. Så det hoppas jag att fler kvinnor ska 

söka sig hit. 

 

Jag: det var nog ungefär det jag hade, tror jag. 
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BILAGA 3: SKRIFTLIG INTERVJU MED PRÄST I SVENSKA KYRKAN I LUND, 

19/2-2013 

Vad har du för bakgrund, exempelvis utbildning, tidigare arbetsorter etc.? 

Fil kand i historia, etnologi mm samt ämneslärarexamen i historia, samhällskunskap och 

geografi. Arbetade några år som högstadielärare innan jag började läsa teologi på deltid 

distans. 

 

Var det självklart för dig att utbilda dig till präst och vad fick dig att söka dig till en 

tjänst i Lund?  

Att överhuvudtaget läsa på universitetet var absolut ingen självklarhet från den del av Skåne 

jag kommer. Jag växte dessutom upp i en typisk ”folkkyrklig” släkt – alltså en miljö där 

kyrkan respekterades men där det sällan gicks i gudstjänst och aldrig talades tro. Att jag skulle 

bli präst blev en överraskning. Det tog många år innan jag vågade bejaka den kallelsen. 

Eftersom jag vid prästvigningen redan bodde i staden Lund och var gift och hade två små barn 

var det naturligt för mig att vilja arbeta i närheten av eller i Lund.  Jag arbetade dock flera år 

strax söder om Lund. Tjänsterna inne i Lund är attraktiva att söka trots att lönerna är betydligt 

lägre här. 

 

Vad tror du har bidragit till att många präster i Lund är kvinnor idag? Vad tror du får 

kvinnor att söka sig till tjänster i Lund? 

Det är inte konstigare än att 100% av prästerna varit män i 1950 år! Det har i alla tider varit 

kvinnorna dock som burit bönen och tron vidare från generation till generation. Det enda som 

händer nu är att detta blir tydligare för ögat! 

Prästyrket har också mist i status vilket säkert bidrar till att män undviker att bejaka den 

kallelsen. 

På de flesta håll i Lunds stift är det helt oproblematiskt att vara präst och kvinna (så föredrar 

jag att säga och inte kvinnlig präst) och jag känner mig t o m efterfrågad just för att jag är 

kvinna. Jag tror att det som Kyrkan representerar för en del av gamla tiders maktposition blir 

inte så tydligt när det är en kvinna som är präst. Här sker ett brott med den traditionen som 

öppnar upp för nya möjligheter och möten. 
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Bedrivs det något jämställdhetsarbete på din arbetsplats? Om ja, hur tar det sig 

uttryck? 

Känns inte som om det direkt behövs. 

 

Upplever du att genus/jämställdhet var någonting som gavs utrymme under din 

utbildning till präst? 

Nej 

 

Har du någon gång upplevt dig annorlunda behandlad på grund av kön av manliga 

kollegor, överordnade etc. på din arbetsplats? 

Inte bland mina prästkolleger men på den administrativa sidan har det hänt. 

 

Har du upplevt dig annorlunda behandlad på grund av kön på någon tidigare 

arbetsplats? Om ja, på vilken ort var detta? 

Jag har på tidigare arbetsplatser inom Kyrkan upplevt att både kvinnor och män lyssnar mer 

på vad en man säger än på vad en kvinna säger. Numera känner jag mig mycket mer lyssnad 

på vilket kan bero på att jag själv är tryggare. 

I Lund och i Staffanstorp. 

 

Vad är din upplevelse av församlingens syn på kvinnliga präster? Har du upplevt något 

kvinnoprästmotstånd från församlingens sida? 

Nej, aldrig. 
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BILAGA 4: SKRIFTLIG INTERVJU  MED PRÄST I SVENSKA KYRKAN I LUND, 

20/2-2013 

Vad har du för bakgrund, exempelvis utbildning, utbildningsort, tidigare arbetsorter 

etc.?  

Jag började läsa teologi direkt efter gymnasiet på sjuttiotalet. Det gick inte så bra. Jag hade 

flera småjobb bredvid. Ganska snart avbröt jag studierna och blev så småningom 

fabriksarbetare på heltid. Efter tio år tog jag i samband med en sjukskrivning studieledigt för 

att prova på teologi igen och var sedan omväxlande studie- och föräldraledig under ca tio år 

då jag också fick fyra barn. Eller rättare sagt, två barn var mycket små när denna period 

inleddes och ytterligare två föddes under studietiden. 

 

Var det självklart för dig att utbilda dig till präst och vad fick dig att söka dig till en 

tjänst i Lund?  

Det var inte självklart. Jag var skeptisk till kyrkan som organisation, dessutom ovan vid 

kulturen. När jag återupptog studierna igen efter fabriksarbetaråren läste jag till att börja med 

framförallt religionshistoria och hade nog egentligen inget uttalat mål att bli präst. 

Vändpunkten blev framför allt KG Hammars hållning i Ecce Homo-debatten under hans tid 

som ärkebiskop. Men då hade jag ganska mycket kvar att studera för att det skulle kunna bli 

en prästexamen av teol kanden. Att det blivit Lund beror helt enkelt på att jag bor och har 

familjen här. 

 

Vad tror du har bidragit till att många präster i Lund är kvinnor idag (i förhållande till 

många andra städer)?  Vad tror du får kvinnor att söka sig till tjänster i Lund?  

Jag tror att det kanske till stor del hänger ihop med att det inte finns någon tradition av 

kvinnoprästmotstånd här. I staden Lund är det nog en icke-fråga även om det finns en 

församling, eller del av församling som alltid varit mot präster som är kvinnor. En del unga 

män på Teologen odlar också en sådan inställning under utbildningen. Vår biskop är kvinna 

liksom hennes företrädare, det kan säkert spela in. 

 

Bedrivs det något jämställdhetsarbete på din arbetsplats? Om ja, hur tar det sig 

uttryck?  

Jag märker inget men jag tror att det finns någon som är jämställdhetsombud. 
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Upplever du att genus/jämställdhet var någonting som gavs utrymme under din 

utbildning till präst?  

Absolut inte.  Det skulle varit önskvärt. Under utbildningen fanns det en hel del uttryck för 

framför allt kvinnoprästmotstånd både bland en skara unga män och också bland flera manliga 

lärare som antingen konverterat till katoliker på grund av sin ämbetssyn eller som hyste dessa 

åsikter mer eller mindre öppet. Jag upplevde atmosfären vid vissa kurser som förnekande, 

frågan diskuterades aldrig och inte heller på Pastoralinstitutet – där ansåg man nog att det inte 

var något att lägga tid på. 

 

Har du någon gång upplevt dig annorlunda behandlad på grund av kön av manliga 

kollegor, överordnade etc. på din arbetsplats?  

Inte på grund av att jag är präst men definitivt på grund av att jag är kvinna, tant för att tala 

klarspråk. 

 

Har du upplevt dig annorlunda behandlad på grund av kön på någon tidigare 

arbetsplats? Om ja, på vilken ort var detta?  

Som fabriksarbetare utanför Lund. 

 

Vad är din upplevelse av församlingens syn på kvinnliga präster? Har du upplevt något 

kvinnoprästmotstånd från församlingens sida?  

Aldrig, församlingen är mycket positiv. Jag tror inte att man ö h t tänker på frågan. 

 

 


