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1. Inledning 

Sedan den första november 2009 har alla homosexuella par som vill rätt att vigas i Svenska 

kyrkan. Detta efter att Sveriges riksdag den förste april 2009 röstat ja till lagen som medger 

äktenskap mellan samkönade par, vilken trädde i kraft den förste maj 2009, och på höstens 

kyrkomöte, den tjugoandre oktober, beslutades det att Svenska kyrkan skall förrätta dessa 

vigslar.
1
 Lagförslaget har varit ett omdiskuterat ämne inom såväl Svenska kyrkan som bland 

partierna i riksdagen och tidigare har många ställt sig klart negativa till homovigslar i Svenska 

kyrkan.  

När biskopen i Luleå stift, Rune Backlund, fick frågan om ”homosexuella förhållanden, i 

partnerskap eller som sambo, [har] samma värde som heterosexuella förhållanden och 

äktenskap”
2
 utav Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Piteå älvdal & norra 

Västerbotten 1999 svarade han att: 

i denna fråga vill jag framhålla att äktenskapet mellan man och kvinna är unikt. Det 

är ordning nedlagd i skapelsen. Andra samlevnadsformer kan inte jämställas med 

äktenskapet. Det är unikt, därför att det utgår från olikheternas förening och 

skapande kraft. Ett sådant synsätt innebär ingen nedvärdering av de människor som 

av olika anledningar inte lever i äktenskap. Enligt detta synsätt är människan 

skapad till guds avbild, som man och kvinna, för att leva i ett ömsesidigt 

komplementärt förhållande i trohet och kärlek. Äktenskapets syfte är att skydda 

och befrämja kvinnans och mannens kärlek och gemenskap, liksom att ge liv och 

fostran åt barnen; genom äktenskapet växer nya generationer fram. Detta är 

äktenskapets grundläggande funktion och gör det unikt.
3
 

Med detta uttalande som bakgrund samt den nya lagen anser jag att det finns ett intresse av att 

veta hur präster inom Svenska kyrkan ställer sig till det faktum som den nya lagen innebär. 

Svenska kyrkan har en officiell ställning, vilken den har tydliggjort genom att tillåta vigsel av 

homosexuella par, men då debatten varit stor och oense har rått bland kyrkans verksamma 

tyder det på att det, bland annat, finns präster vars personliga inställning motsätter sig 

kyrkans. Utifrån detta antagande har jag valt att undersöka hur fem präster inom Svenska 

kyrkan ser på homosexualitet och på det faktum att samkönade par numera har rätt att vigas i 

                                                             
1  Skaraborgs Allehanda, 2009-11-16. 
2
  Lindström S. ”Biskopen och den heterosexuella normen”, 2001: 87  

3  Lindström S. ”Biskopen och den heterosexuella normen”, 2001: 87 
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Svenska kyrkan. Debatten inom Svenska kyrkan har funnits länge och en präst som jag hade 

önskat att intervjua, men som tackade nej till att medverka i min uppsats, skrev i ett mejl till 

mig att:  

sedan jag kom ut i tjänst för ca 10 år sedan har detta [ämne] upptagit nästan all 

medial exponering och skymt för kyrkan och för samhället i övrigt betydligt 

viktigare frågor: som t ex varför så många människor i vår tid känner att livet [är] 

meningslöst och varför så många ungdomar inte orkar leva. Vi ältar frågor som för 

länge sedan är överspelad i och med att alla sådana här beslut avgörs långt över den 

vanlige församlingsarbetarens huvud av våra förtroendevalda i kyrkomötet.
4  

Prästens svar på min förfrågan visar en sida av debatten som funnits inom svenska kyrkan och 

att det utrymme som har getts frågan anses, av olika anledningar, av långt ifrån alla vara 

befogat. För min egen del är frågan om homosexuella skall få vigas i Svenska kyrkan något 

jag finner väldigt intressant då Svenska kyrkan skall vara öppen för alla och motarbeta 

diskriminering
5
 men samtidigt kan det, för den enskilde, var svårt att finna stöd i Bibeln, 

beroende på hur man tolkar den, för vigsel av homosexuella par i Svenska kyrkan. Att det här 

på många sätt är en tolkningsfråga som baseras på den enskildes tro och etiska 

förhållningssätt gör det svårt eller kanske till och med omöjligt att finna ett svar som alla 

berörda kan ställa sig bakom. Därför vill jag i min uppsats försöka belysa de skillnader som 

upplevs finnas inom Svenska kyrkan, vilka argument som används som stöd för de olika 

åsikterna samt hur det kommer sig att de berörda tycker och tror som de gör. 

 

1.1 Disposition 

I kapitel 1 redogör jag för syfte och frågeställning, avgränsningar, metod, urval samt 

procedur. Därefter behandlas, i kapitel 2, tidigare forskning inom detta ämnesområde, en 

bakgrund till ämnet och därtill även för ämnet relevanta teorier. I kapitel 3 redovisas en 

resultatdel som består av en presentation av informanterna samt deras svar på mina 

intervjufrågor. I uppsatsens kapitel 4 kommer informanternas svar att analyseras utifrån bland 

annat Mary Douglas teorier om att ett samhälles sociala ordning styrs utifrån begreppen 

renhet och smuts
6
. Dessutom kommer Erving Goffmans begrepp stigma att användas för att 

                                                             
4  Personligt brev, 2009-11-26 
5
  Svenska kyrkans hemsida, 2010-01-04 

6  Douglas M. Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu, 1966 
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diskutera homosexuella relationer i förhållande till heterosexuella relationer och därefter 

kommer de slutsatser som nåtts att presenteras
7
. Slutligen avslutas uppsatsen i kapitel 5 med 

en kortare sammanfattning av min undersökning.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna utredning är att undersöka hur präster inom Svenska kyrkan ser på 

homosexualitet och vigsel av homosexuella par i Svenska kyrkan. Genom frågeställningarna 

vill jag bland annat undersöka hur de tillfrågade prästerna ser på homosexualitet i en kyrklig 

kontext. Dessutom är syftet att utreda om de tillfrågade prästerna ställer sig positiva eller 

negativa till att viga homosexuella par i Svenska kyrkan samt vilka argument de använder sig 

av för att stödja sin inställning. 

Frågeställningarna för undersökningen är: 

 Vilka attityder gentemot homosexualitet finns hos de tillfrågade prästerna och hur ser 

de på samkönade äktenskap? 

 Hur upplever de tillfrågade prästerna de diskussioner som figurerat inom Svenska 

kyrkan under 2009 angående homosexualitet i allmänhet och vigsel av homosexuella i 

synnerhet?  

1.3 Metod 

För att kunna svara på mitt syfte, att undersöka hur präster inom Svenska kyrkan ser på 

homosexualitet och vigsel av samkönade par inom Svenska kyrkan, har jag valt att genomföra 

kvalitativa djupintervjuer med fem präster som alla är verksamma inom Göteborg stift. Vid 

val av intervju har jag utgått från det Jan Trots i Kvalitativa intervjuer
8
 kallar för en kvalitativ 

metod eftersom det är den metod som lämpar sig bäst för min undersökning då syftet har varit 

att finna och förstå de enskilda personernas ställningstagande samt hur de argumenterar för 

sin ståndpunkt.  

Katarina Sjöberg anser, i Forskaren och fältet
9
, att de intervjutyper som skapar dialog passar 

bäst i kvalitativa sammanhang, då syftet med intervjuerna är att få informanterna att öppna sig 

och delge sina åsikter utifrån ett givet ämne. Dessa intervjutyper benämner Sjöberg som 

                                                             
7  Goffman E. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, 1990 
8
  Trots J. Kvalitativa intervjuer, 2005: 14 

9  Sjöberg K. ”Forskaren och fältet”, 2008: 43 
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samtalsintervjun, den ostrukturerade intervjun, den öppna intervjun och djupintervjun och hon 

beskriver dem som delar av en och samma intervjutyp.  

Jag har därför valt att utgå från dessa hörnstenar då jag utformat mina intervjufrågor och 

tillämpat det Trots kallar för låg grad av standardisering.
10

 När jag skapat min intervjuguide 

har jag också använt mig av Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder
11

 och har jag 

utgått från några större frågeområden och vid intervjutillfällena har den intervjuade delvis 

kunnat styra ordningsföljden. Följfrågor har ställts allt eftersom de har uppkommit under 

intervjun och informanten har fått ett visst utrymme att diskutera frågor som han/hon tycker är 

mer viktiga och/eller intressanta. 

Orsaken till att jag valt att genomföra intervjuer men inte några enkätundersökningar eller 

observationer är för att de, enligt min åsikt, inte hade tillfört min undersökning något då det 

hade varit svårt att finna och förstå informanternas tankegångar. Bryman menar att det finns 

flera frågeställningar där det inte passar sig att använda observation för att nå svaren och 

menar att människors åsikter nås bäst genom intervjuer.
12

  

1.4 Urval 

Före valet av präster till mina intervjuer arbetade jag fram två urvalskriterier; prästerna skall 

vid intervjutillfället vara aktivt arbetande för Svenska kyrkan och de skall arbeta i Göteborgs 

stift. Anledningen till att prästerna var tvungna att arbeta i Göteborgs stift var att jag ansåg att 

det är positivt för mig om informanterna finns inom ett rimligt geografiskt avstånd. Detta är 

vad Bryman skulle kalla ett bekvämlighetsurval,
13

 vilket han menar lämpar sig väl då man 

genomför kvalitativa intervjuer. Jag bestämde mig också för att intervjua fem präster eftersom 

jag ansåg att det antalet skulle krävas för att ge mig en skälig mängd material anpassad till 

storleken på min undersökning. Därefter har jag via internet och de olika församlingarnas 

hemsidor sökt fram präster som faller inom dessa kriterier och sedan mejlat dem en förfrågan 

om de vill ställa upp på en intervju angående deras syn på homosexualitet och vigsel av 

samkönade i Svenska kyrkan. Jag har inte tagit någon hänsyn till ålder, kön eller 

tjänstgöringstid då jag mejlat de olika prästerna då jag inte har valt att begränsa min 

                                                             
10  Trots J. Kvalitativa intervjuer, 2005: 19 
11  Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002 
12

  Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002: 319 
13  Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder, 2002: 312-313 
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undersökning till att gälla präster inom en specifik åldersgrupp, präster med en viss 

könstillhörighet eller präster som har tjänstgjort en specifik tid. 

Jag har vid denna mejlkontakt kortfattat förklarat för dem vem jag är och varför jag vill 

intervjua dem. Jag har också klargjort för prästerna att de i min uppsats kommer att vara 

anonyma samt att det viktiga för min uppsats är de olika personernas ställningstagande samt 

hur de argumenterar för sina åsikter. I mejlet har jag också redogjort för att syftet med min 

uppsats inte är att ta ställning till vad som anses vara politiskt korrekt eller vad som kan vara 

etiskt rätt eller fel att tycka och tänka.  

Jag har också upplyst de tillfrågade om att de inte skall känna sig tvingade till att svara på 

frågor som de inte vill svara på, allt för att de vid intervjutillfället skall känna sig bekväma 

och då förhoppningsvis även svara på frågor som eventuellt kan uppfattas som lite känsliga. 

En del av prästerna har valt att svara direkt på mitt mejl och då klargjort om de vill eller inte 

vill delta i min undersökning. Redan efter mitt mejlutskick har jag alltså kunnat sovra bort 

några av de präster som inte velat ställa upp på en intervju samtidigt som det har framkommit 

att några varit väldigt positiva till att medverka.  

Därefter har jag ringt upp de präster som inte har svarat nej på min mejlförfrågan och i de fall 

som prästerna velat medverka i min undersökning har vi bokat in en tid för intervju och i de 

fall som prästerna inte velat medverka i undersökningen har jag tackat så mycket för att de 

tagit sig tid att fundera över min förfrågan. En av intervjuerna har bestämts per mejl då vår 

kontakt har varit svårt att upprätthålla med hjälp av telefon.  

Flera av prästerna som jag har kommit i kontakt med har varit intresserade av att medverka i 

mina intervjuer men ungefär lika många har av olika kända och okända anledningar valt att 

inte medverka. Några av de tillfrågade har valt att avstå för att de inte har haft tid för en 

intervju samtidigt som någon annan har uppgett att han/hon tycker att ämnet är ”uttjatat” 

samtidigt som någon annan har valt att tacka nej utan att uppge en specifik orsak till detta.  

1.5 Procedur 

Vid de totalt fem gjorda intervjuerna har jag träffat informanterna på deras arbetsplats och där 

har intervjun antingen ägt rum på deras respektive kontor eller i något fall i ett avskilt 

samtalsrum. Varje möte har inletts med att jag väldigt kortfattat har presenterat mig och 

beskrivit hur intervjun kommer att gå till; att jag kommer att spela in intervjun (vid ett tillfälle 
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använde jag mig av en bandspelar och vid de övriga fyra tillfällena använde jag mig av en 

mobil) samt anteckna lite som en säkerhet ifall något de säger inte skulle höras på 

inspelningen.  

Dessutom har jag, än en gång, förklarat för informanterna att de kommer att vara anonyma in 

min uppsats och att de kommer att få ta del av den när den blivit godkänd. Kortfattat har jag 

sedan berättat att jag har ett par givna teman som jag vill att de ska uttala sig om och att det 

viktiga är vad de tycker och tänker om dessa områden.  

Intervjun har sedan gått till så att jag har ställt en fråga utifrån ett av de givna temana och 

sedan har de fått reflektera relativt fritt med utgångspunkt i ämnet. Jag har sedan ställt 

följdfrågor allt eftersom varav en del har varit uttänkta innan intervjun medan andra har 

uppkommit under respektive intervju. Detta har medfört att exakt samma frågor inte har ställts 

till alla informanter även om de alla har fått uttala sig om de givna temana.  

Som följd av detta har informanterna närmat sig frågorna på olika vis samt ägnat olika mycket 

intresse åt varje fråga vilket visar sig i resultatdelen, där jag presenterar informanterna tankar 

kring mina ämnen, på så vis att alla informanter inte är representerade på exakt alla frågor. 

Detta beror antingen på att informanten inte har uttalat sig om just det ämnet som är 

presenterat eller att informanten har reflekterat runt ämnet fast med en annan vinkel än den 

jag har valt att presentera i resultatdelen. 

Alla informanter har innan intervjun uppgett att de vid tidpunkten för intervjun haft väldigt 

mycket att göra och att det därför har varit svårt att finna tid för ett intervjutillfälle. Men jag 

har ändå upplevt det som att informanterna under intervjun har fått tillräckligt mycket tid för 

att kunna sätta sig in i de olika temana. Varje intervju har tagit mellan trettiofyra och 

sjuttiotvå minuter. 

2. Kunskapsbakgrund 

2.1 Litteraturpresentation 

Den litteratur som används i den här uppsatsen är dels avhandlingar och forskningsrapporter, 

bland annat behandlar den Svenska kyrkans syn på maktstrukturer, heteronormativitet och 

homosexualitet, skrivna av forskare i syfte att utreda ett problem eller belysa ett uttryck. 

Annan litteratur som har använts är exempelvis artiklar, samlade i böcker, med avsikten att 
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göra ett inlägg i en redan befintlig debatt eller, om möjligt, skapa en ny diskussion. Jag har 

också valt att använda mig att böcker och artiklar skrivna av personer som befinner sig mitt i 

den kontext som de har valt att skriva om. Exempelvis är några av författarna präster, vilket 

bidrar till att deras verk kan vara skrivna med utgångspunkt i ett inifrånperspektiv som kanske 

kan tyckas vara alltför färgat för att kunna användas i en undersökning likt den jag har gjort. 

Men då jag även har använt mig att av litteratur, skriven av personer som befinner sig 

”utanför” kontexten, anser jag att blandningen av röster är försvarbar. 

2.2 Kunskapsbakgrund 

2.2.1 Homosexualitet i Sverige 

I mitten 1900-talet sågs homosexualitet som ett medicinskt problem och homosexuella 

handlingar var kriminaliserade och det skulle samhället arbeta för att motverka. I dag ses 

homosexuella som en utsatt minoritetsgrupp som i likhet med kvinnor eller etniska grupper 

förtrycks. Att homosexuella har gått från att vara ett kriminalpolitiskt och medicinskt problem 

till en förtryckt minoritet är inte helt riskfritt, menar författaren och statsvetaren Martin 

Andreasson, då minoriteter i allmänhet inte uppmärksammas av samhället och därför riskerar 

den heterosexuella normen och majoritetsperspektivet att få råda ostört.
14

 

Den tjugoförste oktober 1950 bildades homorörelsen RFSL, Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande, i Sverige som fortfarande i dag är verksam. Denna förening växte bland 

annat fram i kölvattnet av en debatt om hur ligor av homosexuella personer försökte förföra 

heterosexuella.
15

  

Från att ha betraktats som ett kriminellt och medicinskt bekymmer infördes 1987 en särskild 

lag om homosexuella sambor som bidrog till att samkönade par i vissa lagar jämställdes med 

heterosexuella par, dock tydliggjorde också lagen grundläggande skillnader mellan 

homosexuella och heterosexuella.
16

  

1994 röstades så partnerskapslagen igenom, där kristdemokraterna var det enda parti som enat 

röstade mot lagen, efter att de första motionerna gällande denna lag lämnats in redan 1989. 

                                                             
14  Andreasson M. ”Samhällsfara eller samhällsgrupp”, 2000: 37-38 
15

  Petersson S-Å. ”En svensk homorörelse växer fram”, 2000: 11-15 
16  Andreasson M. ”Samhällsfara eller samhällsgrupp”, 2000: 45, 278 
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Processen ledde fram till en politisk strid vilket bidrog till att samhällets syn på homosexuella 

kom upp till diskussion och ifrågasättande.
17

  

Vänsterpartier var 1997 det första svenska riksdagsparti som motionerade om att både homo- 

och heterosexuella skall omfattas av äktenskapslagen samt att partnerskapet skall avskaffas.
18

 

Den förste maj 2009 trädde den nya könsneutrala äktenskapslagen i kraft och, efter att beslut 

fattats på Kyrkomötet i oktober samma år, förrättar även Svenska kyrkan från och med den 

förste november vigslar mellan samkönade par.
19

 

2.2.2 Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella  

1980 bildades EKHO, Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella, som är den 

första kristna homo- och bisexuella grupp utanför RFSL. EKHO-grupperna:  

är ideella, partipolitiskt obundna på ekumenisk grund, vilket betyder att alla oavsett 

kristen trosåskådning är välkomna. Grupperna har bland annat som målsättning att 

skapa frigörelse och rättvisa för homo- och bisexuella i kristna kyrkor och 

samfund, bedriva samtal och studier kring homo- och bisexualitet och kristen tro, 

stödja medlemmarnas aktiva arbete i den egna församlingen och vara en 

brobyggare mellan homo- och bisexuell frigörelse och kristen tro för både 

organisationer och enskilda.
20

 

EKHO-grupperna ser inte som sin uppgift att skapa en ”gay-kyrka”, utan vill vara ett stöd så 

att medlemmar kan och vågar verka i sina egna församlingar ute i landet. För de kristna 

homosexuella som inte har funnit någon gemenskap varken i den homosexuella eller den 

kristna världen har EKHO-grupperna blivit mycket värdefulla och uppskattade.
21

 

2.2.3 Lagen om samkönade äktenskap 

Riksdagen röstade den 1 april 2009 ja till könsneutrala äktenskap. Utfallet blev 261 ja-röster 

och 22 nej-röster (21 kristdemokrater, 1 centerledamot) medan 15 moderater och 1 

kristdemokrat lade ner sina röster
22

. Den 22 oktober 2009 röstade Kyrkomötet
23

 ja till vigsel 

av homosexuella par i Svenska kyrkan. Det var en stor oenighet inom kyrkan men vid 

                                                             
17  Andreasson M. ”Samhällsfara eller samhällsgrupp”, 2000: 47-48 
18  Andreasson M. ”Samhällsfara eller samhällsgrupp”, 2000: 49 
19  RFSL:s hemsida, 2010-01-04 
20  Ahlberg E. ”Homo-Sverige utanför RFSL”, 2000: 84-85 
21  Ahlberg E. ”Homo-Sverige utanför RFSL”, 2000: 84-85 
22

  Skaraborgs Allehanda, 2009-11-16 
23  Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ 
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slutkvoteringen fick ja-sidan ändå 176 röster, nej-sidan 62 röster och 11 röster lades ner. I och 

med lagen om samkönade äktenskap kan homosexuella par från och med 1 november 2009 

vigas i Svenska kyrkan.
24

  

2.2.4 Tre vetenskapliga riktningar 

När forskare närmar sig homosexualitet utifrån ett vetenskapligt perspektiv brukar de använda 

sig av någon av följande riktningar; den konstruktivistiska skolan, den essentialistiska skolan 

eller queer-teorin.
25

 

Den konstruktivistiska skolan har som utgångspunkt att den västerländska människan först på 

1800-talet börjar dela in individer i olika grupper utifrån epiteten heterosexuell och 

homosexuell. Till skillnad från tidigare, då alla människor ansågs kunna ägna sig åt 

samkönade relationer, genereras en ny föreställning vilken går ut på att det endast är 

homosexuella personer som attraheras av det egna könet. Detta mynnade enligt 

konstruktivismen ut i att en ny människotyp skapades; den homosexuella människan. 

Begreppet homosexualitet skall alltså vara konstruerat, dock betonar konstruktivister att 

homosexuella känslor inte är mindre värda även om de skildras med utgångspunkt i kulturellt 

bestämda termer.
26

 

Enligt den essentialistiska skolan tolkas homosexualitet som oföränderligt vilket betyder att 

homosexualitet inte kan vara kulturellt konstruerat, till skillnad från den konstruktivistiska 

skolan. En essentialist menar att en forskare måste granska det tillgängliga källmaterial för att 

kunna utröna hur homosexualitet upplevdes på 1200-talet medan konstruktivisten anser att 

oavsett vad källmaterialet visar kan människor som levde före 1800-talet inte haft ett 

homosexuellt perspektiv på sin tillvarp eftersom begreppet då inte förekom.
27

 

Queerteorin, den tredje riktningen, utgår från konstruktivismen när den studerar företeelsen 

heterosexualitet och undersöker varför heterosexualitet utgör normen i vårt samhälle och är så 

präglande. Queerteoretikerna menar dock, till skillnad från konstruktivisten och essentialisten, 

                                                             
24  Skaraborgs Allehanda, 2009-11-16 
25  Andreasson M. ”Förord”, 2000: 8-9 
26

  Andreasson M. ”Förord”, 2000: 8-9 
27  Andreasson M. ”Förord”, 2000: 8-9 
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att heterosexualitet liksom homosexualitet är abnorma, tillgjorda och skapade begrepp som är 

beroende av varandra.
28

  

Olof Franck utvecklar begreppet queerforskning och menar att teoretikerna försöker beskriva 

och förstå hur samhället präglas av heteronormativa mönster skapade av institutioner och 

livsformer som bygger på det traditionella manliga och kvinnliga; vilka egenskaper som 

förväntas tillhöra respektive kön samt vilka krav och förväntningar som läggs på de två 

könen.
29

 Heteronormen har, skriver Johanna Gustafsson, bidragit till att sexualiteten betraktas 

som enbart heterosexuell, mellan man och kvinna. Då kön ses ur en heterosexuell förståelse är 

det i princip oundvikligt att inte se mannen och kvinnan som två motpoler vars egenskaper 

kompletteras och attraheras av varandra.
30

 

2.2.5 Äktenskap, partnerskap och samboförhållanden 

I skapelseberättelsen kan man, enligt teologen Roland Spjuth, utläsa att människan avbildar 

Gud genom en relation mellan man och kvinna. Samtidigt finns det tolkningar som ger bilden 

av att människan bör leva sitt liv i goda relationer eftersom de endast genom denna upplevelse 

når gemenskap och intimitet, vilket är viktigt för varje individ. Den kristna läran talar, enligt 

Spjuth, om ett äktenskap som är det enda sättet att uppleva en djup relation på och kärleken 

till en annan individ, vilket ger den gemenskap, identitet och trygghet som varje människa 

behöver. Detta synsätt kan i dag upplevas som ett stort problem eftersom ett flertal aldrig 

finner någon att älska samtidigt som andra får uppleva skilsmässa och därefter är ensamma 

igen. Dessutom menar Spjuth att denna förkunnelse förmedlade ”till alla de andra – bland 

annat homosexuella och ensamstående – att de är utestängda från de innersta relationerna som 

ger oss mening och identitet”.
31

   

Spjuth menar också att Jesus, som levde i en gemenskap där man i princip var tvungen att 

gifta sig och föda barn, relativiserade den biologiska familjen då Guds gemenskap var 

viktigare. Jesus budskap innebar dock inte att man skulle avvisa familjen eller äktenskapet 

utan istället menade han, enligt Spjuth, att äktenskapet inte får vara den enda giltiga relationen 

                                                             
28  Andreasson M. ”Förord”, 2000: 8-9 
29  Franck O. Domens eller hjärtats etik? Moral och människosyn i skolans värld, 2003: 108 
30

  Gustafsson J. Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985, 2001: 304 
31  Spjuth R. ”Ett hushåll för de hemlösa”, 2001: 124-125 
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som kyrkan förespråkar. Den kristna gemenskapen skall vara en förmedling av Guds närvaro 

oavsett om man lever i äktenskap, i celibat eller i någon annan form av gemenskap.
32

 

Kristna författare skrev under 1940- och 1950-talet att äktenskapet är instiftat för man och 

kvinna av Gud, och den samlevnadsformen är unik och exklusiv i jämförelse med andra 

former. Denna syn förändrades dock delvis redan under 1960-talet då bland annat en pastor 

menade att kärleken var viktigast och i vilken skepnad denna kärlek skulle kläs var av mindre 

betydelse. Detta sågs som en begynnande kritik mot kyrkans uttalande om att 

kärleksrelationen endast skall förekomma mellan man och kvinna.
33

 

Men samtidigt fanns det fortfarande de, till exempel biskopen Sven Danell med flera, som 

menade att äktenskapet var exklusivt och måste försvaras samt bevaras.
34

 Gustafsson avslutar 

sin analys av äktenskapet med att klarlägga att trots då samboförhållanden blev allt vanligare 

under framför allt senare delen av den period, 1945-1985, som hon studerade så betonades 

ändå äktenskapet som den fundamentala samlevnadsformen.
35

  

Författaren och RFSL:s tidigare förbundssekretare Eva Ahlberg skriver i sin artikel, ”Homo-

Sverige utanför RFSL”, att den av tradition negativa syn som Svenska kyrkan har på 

homosexualitet många gånger har utmynnat i olika diskussioner. Ett exempel på detta är 

ärkebiskop Bertil Werkströms uttalande 1984 där han ”gav ett ’evangeliskt råd’ till alla 

homosexuella att leva i vänskap och celibat”.
36

 Ett uttalande som skapade stora reaktioner och 

som ledde till att en samtalsgrupp, med uppgift att utreda hur frågor om homosexualitet och 

kyrkan behandlas, tillsattes 1986 av Svenska kyrkan.
37

 

Kyrkan har senare arbetat vidare med dessa frågor vilket bland annat har utmynnat i rapporten 

Kyrkan och homosexualiteten från 1994. Där står att Svenska kyrkan bland annat bör se 

positivt på att samkönade par skall skyddas ekonomiskt och juridiskt genom, av samhället, 

bestämda lagar. Lika klart står dock att, även om det också framgår att homosexuella par som 

vill synliggöra sin kärlek skall stödjas av kyrkan, bör det finnas en tydlig gräns mellan 

äktenskapet och homosexuell samlevnad.
38

 

                                                             
32  Spjuth R. ”Ett hushåll för de hemlösa”, 2001: 125-130 
33  Gustafsson J. Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985, 2001: 305-307 
34  Gustafsson J. Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985, 2001: 305-307 
35  Gustafsson J. Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985, 2001: 309 
36  Ahlberg E. ”Homo-Sverige utanför RFSL”, 2000: 85 
37

  Ahlberg E. ”Homo-Sverige utanför RFSL”, 2000: 85-86 
38  Ahlberg E. ”Homo-Sverige utanför RFSL”, 2000: 85-86 



15 

 

Liksom Spjuth menar Susanne Lindström (doktorand i etnologi vid Umeå universitet), som 

har undersökt SKU 1994 (Svenska kyrkans utredningar 1994) och TK (Teologiska 

kommitténs samtalsdokument)
39

, att det äktenskap, mellan man och kvinna, som omtalas i 

skapelsen är den relation som förespråkas av SKU 1994. Detta kan man sätta i relation till TK 

som fokuserar på gemenskap, trogna förhållanden och tvåsamhet oberoende av sexualitet, 

men ändå, kan man läsa i TK, skall partnerskapet ”formas i enlighet med äktenskapets 

normer”
40

. Vidare skriver Lindström att samkönade relationer, enligt TK, inte kan likställas 

med heterosexuella relationer samtidigt som förhållandena inte godkänns om de inte avbildar 

normen för heterosexuella relationer.
41

 

Då partnerskapslagen debatterades visades den svenska kristenhetens attityder stor hänsyn 

och man kunde konstatera att inga åsikter i samhället var så negativa som de som förekom 

inom kyrkan. Kyrkans åsikter visade sig vila på en, speciellt för kristna homosexuella, 

uteslutande och stigmatiserande moral. Lindström menar att samkönade relationer exkluderas 

från de normer som vanligtvis gäller för par- och familjebildning eftersom homosexuella 

relationer inte accepteras och därmed osynliggörs den homosexuella individen och den 

samkönade relationen blir en ”icke-relation”.
42

 

2.2.6 Kyrkans föränderlighet 

Forskaren och författaren Bo Göran Carlsson konstaterar att homosexuella genom tiden varit 

en utsatt grupp som kristna mer eller mindre har förkastat. Munkar har i vissa områden haft 

noggranna föreskrifter att följa för att undvika att bli lockade av unga män, exempelvis skulle 

munkarna avstå från att sitta eller ligga bredvid de unga männen. Dessutom utvecklar kyrkan 

med tiden en syn på sexualitet, där ett liv i celibat ses som ett ideal, som får till följd att 

homosexualitet uppfattas, ibland väl förankrat i Bibeln, som mycket negativt. Den negativa 

bilden stärks genom att kyrkan ser lika på homosexualitet och kätteri, bland annat som en 

följd av den stora förekomsten av homosexualitet i gnostiska gemenskaper.
43

  

Douglas menar att vad människor i ett samhälle ser som onormalt eller felaktigt kan förhållas 

till vad som uppfattas som orent och materia på fel plats. Utifrån den uppfattning som en 

                                                             
39  SKU 1994 och TK är två utredningar som båda har tagits fram på uppdrag av Kyrkostyrelsen inom Svenska    

     kyrkan 
40  Lindström S. Den välvilliga motviljan. Föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan, 2003: 80 
41  Lindström S. Den välvilliga motviljan. Föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan, 2003: 80 
42

  Lindström S. ”Föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan”, 2000: 88 
43  Carlsson B. G. Religion, kultur och manlig homosexualitet. En emancipatorisk studie, 1996: 109-120 
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människa har om hur en plats bör se ut arrangerar hon också om miljön på platsen så hennes 

uppfattning stämmer överens med verkligheten. Människan tar alltså bort ”smuts” och 

placerar den på rätt ställe vilket gör att harmoni skapas runt människan. Denna teori kan man 

applicera på kyrkans fördömande av homosexuella och dess, tidigare, likhetstecken mellan 

homosexualitet och kätteri. Utifrån detta synsätt är det inte svårt att förstå, menar Douglas, 

hur uppfattningar om vad som är rent respektive orent nyttjas, för att i en gemenskap motivera 

och stödja faktiska normer och föreställningar.
44

 

Under 1700-talet i Frankrike brändes personer som utfört homosexuella handlingar på bål 

samtidigt som förföljelserna av homosexuella i England ökade efter reformationen med följd 

att straffet ”brännas på bål” blev vanligt förekommande bland det engelska folket. 

Protestanterna anses ha varit än hårdare mot homosexuella, i jämförelse med katolikerna, då 

de följde Gamla testamentet texter mer strikt vilka, enligt Carlsson, är mycket auktoritära och 

fientligt inställda till sexualitet.
45

  

Forskaren Kajsa Ahlstrand skriver att:  

Kyrkan, inklusive Svenska kyrkan, använder inte gärna uttryck som ”följa med i 

samhällsutvecklingen”, ”vara med sin tid”, ”vara modern”, när man ska beskriva 

ett skeende inom kyrkan. Snarare söker man legitimitet i att det man gör inte är 

något nytt, och om man ändrar sig så beror detta inte på att man påverkats av 

samhällsutvecklingen. Detta uppfattas som väsentligt att kyrkan inte ändrar sin 

lära, utan att läran förblir opåverkad av samhällsutvecklingen och nya 

vetenskapliga landvinningar.
46

 

Begreppen ”mångfald” och ”nyhet” har också ansetts vara hotfulla och främmande och då en 

kyrkans företrädare har valt att förhålla sig till något nytt eller förändrande har det varit viktigt 

att framlägga bevis för att det finns stöd i Bibeln och i kyrkans tradition. Det har varit relevant 

att påvisa att det nya inte är någon egentlig nyhet utan endast en fördjupning av något som 

redan finns i den kyrkliga traditionen.
47

  

Något som är väl förankrat i den kristna skrifttraditionen är, enligt Ahlstrand, heteronormen, 

även om hon påpekar att förändringar har skett och sker hela tiden. Utvecklingen går alltmer 

                                                             
44  Douglas M. Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu, 1966: 10-12 
45  Carlsson B. G. Religion, kultur och manlig homosexualitet. En emancipatorisk studie, 1996: 122 
46

  Ahlstrand K. ”Kan kyrkan ändra sin lära”, 2000: 50 
47  Ahlstrand K. ”Kan kyrkan ändra sin lära”, 2000: 50-51 
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från en fördömande till en förstående ton men fortfarande är uttalanden både trångsynta och 

okunniga, dock anser Ahlstrand att kyrkan, om den vill, kan ändra sin lära.
48

 Och har ett 

samhälle en svag organisation kan individerna i detta samhälle lättare bryta mot de normer 

och värderingar som finns utan att samhället drabbas av några större konsekvenser. Dock får 

sådana handlingar betydligt större konsekvenser och kan påverka relationer individerna 

emellan om det finns en tydligt uttalad struktur och organisation. För att män och kvinnor 

skall fortsätta att leva i de sociala roller som de blivit tilldelade använder sig 

samhällsstrukturer av normer och föreställningar om vad som är rent eller orent, normalt eller 

onormalt, och minskar på så vis risken att människor bryter mot de önskade 

levnadsmönstren.
49

 

I det som lektor Åke Viberg kallar för social verklighet, en verklighet konstruerad av 

människan, finns regler för vad som är bra och dåligt, rätt och fel, normalt och onormalt samt 

abnormt. Den sociala verkligheten förändras hela tiden vilket medför att det som är rätt i en 

tid kan vara fel i en annan, liksom det som är onormalt i en social verklighet kan vara normalt 

i en annan social värld. En del förändringar sker så långsamt att de är svåra att upptäcka 

medan andra förändringar är mycket dramatiska och det resonemang som tidigare legat till 

grund för människans handlande kan vara svårt att förstå.
50

  

Viberg menar att en grupp människor skapar gränser samt överenskommelser om vad som 

skall uppfattas som normalt och acceptabelt, onormalt och oacceptabelt samt abnormt för att 

göra tillvaron begriplig. Det abnorma beskriver Viberg som något som aldrig kan accepteras 

eller förstås och han menar att det inte är så konstigt att bibeltexterna, speciellt Gamla 

testamentets texter, uppfattas som abnorma eftersom de har tillkommit i en tid och en kontext 

helt olik vår egen. Dessa texter kan dock få människan i vår tid att förstå hur den tidens 

sociala verklighet såg ut och fungerade, vilket bidrar till att texternas budskap på detta vis inte 

behöver ses som en bestående sanning.
51

 

Liksom kvinnliga präster tidigare har setts som helt oacceptabelt är det, i Sverige i dag, inte 

många som reagerar på detta vilket, Viberg menar, är ett exempel på hur människan, för att 

anpassa sig till sin omgivning, skapar en ny eller modifierar en reda befintlig social 

verklighet. På detta vis har människan ändrat nyttjandet av traditioner och texter som anses 

                                                             
48  Ahlstrand K. ”Kan kyrkan ändra sin lära”, 2000: 62 
49  Douglas M. Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu, 1966: 198-200 
50

  Viberg Å. ”Social konstruktion och tradition”, 2000: 66-68 
51  Viberg Å. ”Social konstruktion och tradition”, 2000: 66-68 
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komma direkt från Gud då deras sociala verklighet har förändrats när de har tillskansat sig nya 

insikter och kunskaper. Trots nya insikter och kunskaper håller en del grupper ändå fast vid 

sin konstruerade verklighet vilket kan verka både märkligt och ofattbart. Ett exempel på när 

nya kunskaper förnekas är gruppen ”The Flat Earth Society” i USA som, precis som Bibeln 

säger, anser att jorden är platt. Ett sällskap som, enligt Viberg, inte har tagit till sig 

vetenskaplig fakta utan håller fast vid det som står i Bibeln och därför, utifrån exempelvis ett 

västerländskt synsätt, betraktas som både besynnerligt och orimligt samt benämns som 

kreationism.
52

 

Sammantaget menar Viberg att då vi vidhåller att begreppet homosexuell läggning finns 

bidrar vi också till uppkomsten av en ny och/eller förändrad social verklighet vilket bör få 

konsekvenser för hur vi ser på och tolkar bibeltexter som behandlar samkönade relationer och 

handlingar. Enligt Viberg har våra kunskaper och insikter förändrats så mycket att texterna 

bör få en annan betydelse trots stark och omisskännlig tradition.
53

 

2.2.7 Heteronormativitet och kyrkan som normbildande 

Svenska kyrkan ses, trots att den inte är en fast och oföränderlig inrättning utan ständigt 

utsätts för diskursiv utveckling och omarbetning, som en gemenskap där heterosexualitet är 

normen och definitionen av kyrkans sexualitet.
54

 ”De andra” (de homosexuella) kan bara 

rymmas om de är födda med en homosexuell läggning, och därmed inte själva har valt den 

”felaktiga” sexualiteten, samtidigt som de strävar efter att anpassa sig efter den parnorm som 

finns inom kyrkan.
55

  

Doktoranden Lindström menar att det är en institutions diskurser som skapar sanningar och 

avgör vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt inom denna gemenskap. För att en 

”sanning” skall bli en norm krävs det att människor upprepar och gestaltar de förståelser och 

praktiker som är utmärkande för just denna sanning. Lindström menar att Svenska kyrkan 

repeterar och gestaltar den norm som säger att endast relationen mellan kvinna och man är 

naturlig samt att homosexualitet är något som avviker från det normala. Denna diskurs avgör 

                                                             
52  Viberg Å. ”Social konstruktion och tradition”, 2000: 72-74 
53  Viberg Å. ”Social konstruktion och tradition”, 2000: 77 
54

  Lindström S. ”Biskopen och den heterosexuella normen”, 2001: 88-89 
55  Lindström S. Den välvilliga motviljan. Föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan, 2003: 78 
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vart gränserna går mellan det accepterade och det avvikande samt definierar vad som är ”det 

rätta”.
56

  

Antropologen och sociologen Erving Goffman menar att man av ett specifikt samhälles 

sociala miljö kan avgöra vilka sorters människor som finns i gemenskapen då varje samhälle 

delar upp (och välkomnar) människor utifrån särskilda kategorier och egenskaper. Detta 

eftersom vissa människor utifrån dessa kategorier och egenskaper uppfattas som mer normala 

och vanliga i just den gemenskapen.
57

 Goffmans teorier stärker Lindströms antaganden om att 

Svenska kyrkan har upprepat heterosexualitet till en normalt och homosexualitet som något 

onormalt.
 58

 

De historiskt skapade begreppen kön och sexualitet utvecklas och omarbetas oavbrutet och de 

formas utifrån andra människor samt de olika diskurser som finns i samhället. Vidare bidrar 

ett urskiljande av homosexualitet, och en definition av begreppet som något avvikande, inte 

bara till att stärka den heterosexuella normen utan också till att öka det utanförskap och den 

stigmatisering som de icke heterosexuella individerna upplever. Lindström anser att trots 

sekulariseringen får normer, skapade inom kyrkan, följder för övriga samhället. Speciellt 

berör dessa normer par- och familjebildning samt det som är typiskt manligt och kvinnligt.
59

 

Oavsett vad som anses vara normalt respektive onormalt i ett sammanhang sätter dessa 

diskurser gränser för vilka som får vara med samt vilka som utesluts ur en gemenskap. 

Lindström menar att anledningen till att biskop Rune Backlund inte kan jämställa partnerskap 

med äktenskap samt tillåta vigsel av samkönade är att hans åsikter utgår från vad som, i hans 

gemenskap, anses vara manligt och kvinnligt.
60

  

För att en gemenskap skall kunna fortsätta vara en grupp och vidmakthålla ett socialt liv bör 

det finnas en viss grund av gemensamma förväntningar på normer och ståndpunkter, menar 

Goffman, eftersom dessa förväntningar håller gruppen samman och skapar en känsla av 

tillhörighet och/eller trygghet. Dessa förväntade normer och ståndpunkter blir sanning just 

                                                             
56  Lindström S. ”Biskopen och den heterosexuella normen”, 2001: 88-89 
57  Goffman E. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, 1990: 11 
58  Lindström S. ”Biskopen och den heterosexuella normen”, 2001: 88-89 
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genom att de institutionaliseras, och då en regel bryts ombesörjs den skada som har skett för 

att gruppen skall kunna fortsätta att fungera.
61

  

Denna syn på manligt och kvinnligt, som ligger till grund för den heterosexuella normen, 

bottnar i en föreställning om könens olikheter och den attraktionskraft som dessa olikheter har 

på varandra. Heterosexualitet bygger alltså på en tro om könens komplettering något som 

homosexualiteten överträder och därmed skapas något som i Backlunds gemenskap ses som 

hotfullt.
62

 

Redaktören och författaren Eva Alexandersson har uppmärksammat att en homosexuell 

individ, enligt många människor, skall nöja sig med att leva utan kärlek till skillnad från 

heterosexuella som har all rätt att uttrycka sin kärlek. En allmän sanning som figurerar bland 

både kristna och sekulariserade auktoriteter, vad gäller de homosexuellas förutsättningar, är 

att kristendomen har en stor skuld i förtrycket av homosexuella.
63

 

Både SKU 1994: 8 och TK talar om att samkönade relationer skall erkännas men 

heterosexualiteten blir ändå överordnad homosexualiteten eftersom rapporterna också hävdar 

att de båda typerna av relation inte kan jämställas. Homosexuella förhållanden skall tolereras 

men endast om de avviker så lite som möjligt från den heterosexuella normen, som levs i 

tvåsamhet, och dess ideal.
64

 

Likväl som fundamentalister än i dag applicerar sin bibelsyn på homosexualitet behandlar 

också sekulariserade instanser, som ofta har en friare syn, homosexuella ideligen med 

fördomsfullhet och okunskap. Även om kristendomens budskap inte längre har något större 

inflytande på samhällsfrågor i Sverige i dag präglas ändå samhällets värderingar vad gäller 

homosexualitet av en kristen moral. Men flera forskare hävdar dock att Bibeln inte har några 

invändningar mot samkönad kärlek och exempelvis Arne Løwe, som skrivit avhandlingen 

Homofili og homoseksualitet som problem for kristen etikk 1981, konstaterar: 

att de klassiska bibelcitaten som används mot homosexuella beror på 

felöversättningar, är lösryckta ur sitt sammanhang eller tidsbundna skildringar från 

biblisk tid som okritiskt har överförts till dagens samhälle.
65
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Det står dessutom inget, enligt Løwe, i historien om Sodom och Gomorra:  

om att homosexualitet skulle vara sämre än heterosexualitet, och i den mån man 

alls kan tolka in något sexuellt inslag i berättelsen är det att den vänder sig mot 

sexuella övergrep.
66

 

Vidare påpekar Løwe att Paulus inte uttalar sig direkt om homosexualitet utan:  

ger exempel på en rad laster som var typiska för tidens hedningar och bland dessa 

nämns homosexualitet. Men ser man till sammanhanget i texten och känner man 

till utbredningen av homosexualitet i den grekisk-romerska världen, finner man att 

Paulus närmast talar om heterosexuella människor, som inleder homosexuella 

förbindelser. Detta kan naturligtvis verka tvivelaktigt både moraliskt och 

mänskligt.
67

  

Homosexualitet har av den kristna kyrkan alltid ansetts vara onormalt. Detta påstående stöds 

av det faktum att i de länder där kyrkan har minst makt, exempelvis de nordiska länderna, är 

homosexualitet mest accepterat samtidigt som invånarna i mer kristet religiösa länder, det vill 

säga bland annat Österrike och Irland, är mest negativa mot homosexuella samtidigt som 

ländernas respektive lagstiftning också är mycket mindre tillåtande, än de nordiska länderna, 

då det gäller homosexualitet. Men Carlsson menar också att denna mycket negativa 

inställning till homosexualitet även präglat länderna efter att de blivit mer sekulariserade.
68

 

Ett av de stigman som Goffman menar finns är homosexualitet, eftersom en homosexuell 

person avviker från de förväntningar som ett heteronormativt samhälle lägger på sina 

individer. Då en ny människa kommer till en grupp försöker den övriga gruppen att 

kategorisera in honom/henne i de mallar som gruppen sedan tidigare har bestämt skall gälla i 

just denna gemenskap. Faller den nya personen utanför ramarna, på grund av att han/hon 

exempelvis är homosexuell, blir han/hon märkt som annorlunda och reducerad, av den övriga 

gruppen, till en utstött medlem. Att på detta sätt bli märkt av gruppen innebär, enligt 

Goffman, ett stigma.
69
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2.2.8 Att förhålla sig till Bibeln 

Hur skall man då förhålla sig till Bibeln? Svenska kyrkan måste underordna sig Bibeln men 

hur kyrkan egentligen skall tolka dess skrift är något som styrs av kyrkans teologi. Svenska 

kyrkan har idag en uttalad historisk syn på Bibeln, vilken är den syn som präster i Svenska 

kyrkan skall underställa sig samt är den syn som sprids i församlingarna. Men då varje individ 

har sin syn på Bibeln som auktoritet och vägvisare kan det också skiljas från individ till 

individ vad som påverkar individens livsval och förståelse av världen runt omkring sig. Att 

ställa sig frågan om Gud har skapat människan till sin avbild eller om människan har skapt 

Gud till sin avbild kan vara avgörande för hur människan tolkar Bibeln och dess budskap. 

Detta är också avgörande för den enskilda människosynen vilken i sin tur påverkar individens 

syn på människans sexualitet och utövandet av den.
70

 

Skribenten och pastorn Torsten Åhman ger sin syn på hur man skall närma sig Bibeln och 

menar bland annat att man måste se Bibeln som en helhet och att det inte fungerar att plocka 

ut en liten del och säga att just det är vad Bibeln handlar om. Som läsare bör man också ta 

hänsyn till vem det är som säger vad och varför denna person säger så, liksom man också bör 

ta hänsyn till vem den här personen vänder sig till. Samtidigt måste man också se till vilken 

litteratur man läser eftersom Bibeln består av en antal olika genrer som poesi, ordspråk och 

lagar. Dessutom är det mycket viktigt att ta hänsyn till Bibelns kontext samt under vilken tid 

den har kommit till.
71

 

Prästen Ulf Edlund menar att man måste tolka Bibeln historiekritiskt eftersom den tillkommit 

i en helt annan kontext än den vi lever i.
72

 Exempelvis skapades begreppet homosexualitet 

först på 1800-talet och eftersom dess innebörd har både breddats och fördjupats sedan dess 

kan begreppet omöjligtvis användas när man diskuterar homosexualitet utifrån Bibeltexter.
73

  

Edlund menar dessutom att då man tolkar Bibelns budskap, gällande homosexualitet, utifrån 

ett historiekritiskt perspektiv måste man ta hänsyn till den hygieniska aspekten vilket han 

anser har stor betydelse för tillkomsten av de bibelställen som kan uppfattas som fördömande 

av homosexualitet och homosexuella handlingar. Eftersom det var viktigt att hålla 

smittspridning borta från gruppen, då dödligheten bland barn och vuxna var hög, förbjöds 
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samlag med en oren (menstruerande) kvinna lika väl som analsex och prostitution, vilket kan 

vara en förklaring till att homosexualitet mer eller mindre ansågs oacceptabelt.
74

  

Bibeln kan, som tidigare nämnts, därmed läsas på olika sätt helt beroende på hur varje enskild 

individ förhåller sig till den och dess budskap. Något som kan vara avgörande för bland annat 

hur individen ser på världen omkring sig och människorna som lever i den.
75

 

3. Resultat  

3.1 Presentation av informanterna 

De intervjuade prästerna tillhör församlingar inom Göteborg stift och är i varierande åldrar, 

där den yngsta är trettiofem år gammal och den äldsta sextio år gammal. Inom sina respektive 

församlingar har de något skilda positioner, allt från kyrkoherde till komminister. 

Informanterna har varit verksamma som präster olika länge men majoriteten av dem har 

arbetat som präst under större delen av sitt yrkesverksamma liv vilket gör att deras tid som 

arbetande präst skiljer sig ganska mycket åt.  

De intervjuade har alla utbildat sig till präst och prästvigts men några av informanterna har 

också läst andra utbildningar eller kurser, och detta främst för att bredda sin utbildning och 

därför har de valt att läsa utbildningar och kurser som kompletterar den prästutbildning som 

de redan har haft vid utbildningsstart. 

Jag har valt att ge alla informanter ett kvinnonamn oavsett vilket kön de själva skulle betrakta 

sig utifrån, eftersom informanternas kön inte har varit avgörande för analysen av resultaten i 

min undersökning. 

Informanten Anna är sextio år gammal och uppvuxen inom Göteborgs stift. Hon kommer från 

en prästfamilj där flera av hennes syskon också har valt att bli präst och menar att det var 

naturligt för henne och hennes syskon att välja en karriär inom Svenska kyrkan. Dock har 

inget av Annas barn valt att gå i hennes fotspår då de valt yrkesbana. Anna har arbetat inom 

flera församlingar i Sverige och även dessutom erfarenhet av utlandsarbete. Dessutom har 

Anna förutom att utbilda sig till präst, vid Lunds universitet, också läst några kurser 

pedagogik på ett universitet i norra Sverige.  
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Beata är trettiofem år gammal och uppvuxen i norra Sverige. Beata var den förste i sin familj 

som utbildade sig på universitetsnivå (Lunds universitet) och hon säger sig komma från en 

typisk arbetarklassläkt utan någon religiös prägel. Beata fick ett kall av Gud och bestämde sig 

då för att bli präst, och säger att hon, trots att hon anser sig ha passande egenskaper för att 

arbeta som präst och älskar sitt arbete, då och då tvivlat på om det verkligen är det här Gud 

vill att hon ska göra, om hon är ”god nog”. Beata har förutom sin nuvarande arbetsplats 

arbetat i ytterligare en församling. 

Femtioåriga informanten Cecilia anser att hennes familj alltid varit positiv mot kyrkan men att 

de inte har varit ”speciellt religiösa”. Liksom Beata fick Cecilia ett kall av Gud och bestämde 

sig då för att utbilda sig till präst. Cecilia har sedan tonåren varit kyrkligt engagerad men 

också arbetat flera år inom sjukvården. Från och med att Cecilia prästvigdes i Lund har hon 

arbetat inom flera församlingar, alla inom Göteborgs stift, samt läst flera kurser vid olika 

högskolor och universitet. 

Informanten Daniella, femtioåtta år gammal, var tidigare en övertygad och aktiv ateist som 

utbildade sig till ekonom på gymnasiet. Hennes åsikter förändrades dock och hon blev troende 

och fick senare uppleva Guds kallelse. Denna kallelse ledde till att Daniella utbildade sig till 

präst, vid Lunds universitet, och därefter arbetade inom flera församlingar innan hon sökte sig 

till ett universitet för att där arbeta som präst bland studenterna. 

Fyrtiotvååriga informanten Erika har arbetat som präst i femton år i totalt tre olika 

församlingar. Hon är uppväxt i norra Sverige i en arbetarklassfamilj som hon inte ser som 

speciellt religiös. Erika menar dock att hon alltid har haft en tro och hon har alltid velat arbeta 

inom kyrkan även om hon säger att prästyrket inte var något hon drömde om när hon var liten. 

Innan Erika utbildade sig till präst, vid Lunds universitet, arbetade hon med barn i sin 

församling och upptäckte där att hon hellre ville arbeta med vuxna och prästyrket blev då ett 

naturligt steg. 

3.2 Presentation av resultatet 

3.2.1 Svenska kyrkans föränderlighet  

De fem informanterna menar alla att Svenska kyrkan förändras och/eller utvecklas precis som 

det svenska samhället förändras och utvecklas. Till en viss grad anser de alla fem att det mer 

eller mindre är nödvändigt eftersom kyrkan är en del av samhället liksom samhället är en del 
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av kyrkan och detta leder till en ömsesidig påverkan. Beata anser att denna förändring även 

påverkar hur vi ser på Bibeln och att det är naturligt att vi tolkar Bibeln annorlunda mot för 

exempelvis femhundra år sedan.  

Erika ser Svenska kyrkans utveckling som något oundvikligt och påpekar att eftersom 

samhället och människan hela tiden utvecklas måste också kyrkan göra det. Likt Beata 

kopplar hon denna process till användandet av Bibel och påpekar att då ordet, språket och 

människan har förändrats sedan tusen år tillbaka så måste även Bibeltolkningarna göra det.  

Cecilia är den av de tillfrågade som minst anser att Svenska kyrkan behöver förändras och 

utvecklas för att passa in i det svenska samhället. Hon medger att kyrkan idag kanske inte är 

lika sträng längre som tidigare vilket gör att kyrkan möter människan på ett annat sätt 

gentemot tidigare och då detta inte motsätter sig evangelierna anser Cecilia att det är positivt. 

Men samtidigt lyfter Cecilia fram att Svenska kyrkan måste våga vara kyrka i samhället och 

inte samhället. Kyrkan har också som uppgift att vägleda, upplysa och få människor att tänka 

till vilket ibland kan betyda att kyrkan uppfattas som lite radikal och obekväm. Även om 

kyrkan uppfattas som mindre stel så måste det ändå finnas ett visst allvar. 

3.2.2 Heteronormen i kyrkan och samhället 

Erika menar att kyrkan nog påverkar den heteronorm som finns i det svenska samhället och 

menar att det finns ett samband mellan skapelseberättelsen, som bygger på att mannen och 

kvinnan förökar sig och ser till att livet fortsätter på jorden, och den norm som råder i Sverige 

idag. Hon anser också att människan har ett ansvar gentemot Gud efter att den ”fick” jorden 

och det är att ta hand om jorden och i det uppdraget ingår det att föra mänskligheten vidare. 

Dock betonar hon att homosexualitet inte bör ses som något onaturligt eller onormalt för det 

men att det verkligen finns en bakomliggande tanke med skapelseberättelse.  

Anna redogör för en tydlig heteronorm i samhället som påverkar oss alla och hon menar att 

det tidigare patriarkala samhället bland annat ligger till grund för detta. Men liksom 

samhällsstrukturer förändras bör också de normer som Svenska kyrkan står för förändras. I ett 

samhälle finns det många normer menar Daniella och uttrycker att det är ett stigma att vara 

homosexuell.  

Beata delar Daniellas syn och anser att en ”avvikande” livsstil varken respekteras eller 

accepteras av många i samhället och de normer som finns i samhället finns naturligtvis även i 
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kyrkan. Beata menar dock att det är nödvändigt att vi ibland intar ett vi-och-dom-perspektiv 

för att kunna lyfta upp problematiken och prata om det. Daniella beskriver kyrkan som en 

kompass utan makt eller pengar som finns i samhället och där alla människor är välkomna och 

hon tror att Gud har olika tilltal till olika människor. 

3.2.3 Att tolka Bibeln  

Under de olika intervjuerna framkom två synsätt på Bibeln som skiljer sig väsentligt åt. 

Cecilia, som kallar sig själv för ”bibeltrogen”, anser sig vara mer eller mindre 

bokstavstroende och menar därför att hon följer Bibelns budskap ordagrant och att budskapet 

skall tolkas precis som det är skrivet. De övriga fyra informanterna svarade dock vid 

respektive intervjutillfälle att de ser Bibeln som en historisk bok, vilken är skapad i en 

specifik kontext som man bör ta hänsyn till då man använder och tolkar dess budskap.  

Cecilia menar att Bibeln är den heliga bok som rymmer Guds ord och därför kan man inte 

”riva ut några sidor” utan alla sidor är lika viktigt och skall användas. Hon accepterar att man 

kanske inte förstår allt och då får man, för stunden, gå förbi just de styckena som man inte 

förstår för att vid ett senare tillfälle, eventuellt, kunna tyda budskapet bättre. Cecilia 

poängterar att då hon prästvigdes lovade hon att förkunna Guds ord som det är skrivit i den 

heliga boken och därför är det för henne omöjligt att tolka boken utifrån ett historiskt 

perspektiv, Guds ord gäller idag som det gjorde igår. 

Beata menar att Bibelns ord är människors vittnesmål av Gud och att budskapet visar hur 

människan har upplevt honom. Då vi alla upplever Gud på olika sätt, eftersom vi påverkas av 

vår bakgrund och våra erfarenheter, menar hon att våra vittnesmål av Gud skiljer sig åt från 

människa till människa. Beata säger: ”Jag tror på Gud inte på Bibeln” och hänvisar till 

tidigare ärkebiskopen KG Hammar samt säger att då Bibeln är en samling av människors 

upplevelser är den ingen lag att leva efter vilket gör att den egentligen varken vägleder eller 

hindrar henne i hennes arbete. Istället är det den Gud som står för kärlek och helhet, den Gud 

som vill oss väl och att vi ska leva i kärlek och gemenskap på jorden tillsammans med honom 

som Beata använder som sitt rättsnöre. 

Enligt Anna är det Nya Testamentet som är kristendomens ledstjärna och det är Jesus 

budskap, att älska sin nästa, som skall genomsyra vårt sätt att leva. När Bibeln skrevs levde 

man på ett annat sätt och i en helt annan tid än vad vi gör idag och därför bör tolkningarna av 

Bibeln förändras i takt med att vårt samhälle förändras.  Även Daniella anser att varje 
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människa behöver återkomma till Bibeln då och då vid olika skeenden i livet för att se vad 

Bibelns budskap betyder för henne eller honom just då. Eftersom Bibeln är motsägelsefull och 

ord ibland står mot ord menar Daniella att det är omöjligt att tolka Bibeln ordagrant och att en 

person som är bokstavstroende får problem med att leva efter Bibelns budskap.  

Erika beskriver Bibeln som mångfacetterad och menar att den ger flera aspekter, bland annat 

på hur man som människa bör uppträda och leva sitt liv. Hon upplever att det finns en röd tråd 

genom budskapet och att det ger en bild av människans historia, hur vi skapades och vad 

Guds tanke med världen och människan är. För Erika är Bibeln ett historiskt dokument som 

ger symboliska svar på många av människans frågor. Cecilia ifrågasätter dock ett 

hermeneutiskt förhållningssätt till Bibeln eftersom hon menar att texten då bara blir en 

spegelbild av Guds egentliga budskap vilket gör att man kan ogiltighetsförklara delar av Guds 

ord med hänvisning till att Bibeln måste förstås i sin kontext. 

3.2.4 Äktenskapets betydelse 

Bibelns budskap antyder, enligt Cecilia, att samlaget är konstituerande för äktenskapet men 

också att äktenskapet är instiftat av Gud och därför skall ett par vigas om de skall leva ihop 

och leva efter kyrkans lära. ”Mannen skall lämna sin far och mor för att bli ett med en kvinna” 

säger Cecilia.  

Erika anser att man bör se till varför de olika reglerna har instiftats i Bibelns budord och 

menar att människor nog alltid har varit otrogna även de som levde tillsammans med Moses i 

öknen och att det är anledningen till att de instiftats. Samboförhållande som begrepp finns inte 

i Bibeln förklarar Erika och precis som Cecilia menar hon att man ingick äktenskap genom 

samlag men att man ändå värnade om en kärlek mellan två personer.  

När Daniella ska beskriva äktenskapet väljer hon att dela upp det i tre nivåer; den juridiska 

nivån, proklamationen och själva vigselakten inför Gud. Dessa tre nivåer är, enligt henne, lika 

viktiga och det är dessa som skiljer äktenskapet från samboförhållanden och gör det unikt. 

Daniella anser dock att kärleken kan vara lika stor oavsett om man lever i ett 

samboförhållande eller som gift men att förhållandet på något sätt blir ”mindre” i ett 

samboförhållande och hon tror att man kämpar mer för ett äktenskap än för ett 

samboförhållande. Hon nämner också, liksom Cecilia, att människorna enligt Bibeln skall 

lämna sina familjer för att tillsammans, man och kvinna, bli ett men betonar att Svenska 
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kyrkan ser på Bibeln som ett historiskt dokument och därför bör det inte krävas en man och en 

kvinna för att bli ett. 

Anna anser att äktenskapet står för gemenskap och att man tillsammans skapar ett förbund 

med Gud genom att vigas i kyrkan. I övrigt menar hon att äktenskapet för många inte har 

någon större betydelse förrän man skiljer sig eller någon dör. Att äktenskapet är mycket 

viktigt juridiskt sett är något som de övriga också framhåller men Beata menar även att det 

allra viktigaste ändå är kärleken till varandra och då spelar det egentligen inte så stor roll hur 

vi lever.  

Vidare betonar Beata att äktenskapet är en avbild av Guds kärlek vilket symboliserar en sorts 

helhet mellan människorna och Gud, liknande det förbund Anna talar om. Anna påpekar 

också att Jesus valde att inte gifta sig och istället levde han med tolv män vilket hon anser 

möjligtvis skulle kunna rättfärdiga homosexualitet bland alla som tvivlar. Dessutom kan Jesus 

val att inte gifta sig kanske symbolisera att äktenskapet inte är det viktigaste för alla 

människor.  

3.2.5 Synen på homosexualitet 

För Beata är frågan om homosexualitet i det här sammanhanget egentligen inte speciellt viktig 

då hon anser att alla människor i grund och botten är mer eller mindre bisexuella. Hon är 

övertygad om att alla kan älska alla och att alla älskar men att vi blir kära i olika personer. Vi 

bör se till personen istället för till könet eftersom vi blir kär i en person och inte i ett kön, 

något som även Daniella poängterar. Beata betraktar också Bibelns budskap som fångad i sin 

tid och då hon endast ser boken som andra människors vittnesmål av Gud känner hon sig 

heller inte begränsad i frågor som exempelvis behandlar homosexualitet. Det viktigaste är 

kärleken, oavsett om den är homo- eller heterosexuell, och hon tycker att påståenden som att 

vi lever för att föra vidare våra gener inte kan vara speciellt viktigt då vi lever i en tid när 

jorden mer eller mindre är överbefolkad.  

Cecilia finner inget stöd för homosexualitet i Bibeln utan hänvisar till exempelvis 

Domarbrevet där det står att det är ett ”onaturligt förhållande” när en man ligger med en man. 

Vidare säger Cecilia att det i Gamla Testamentet uttrycks att homosexualitet är ”onormalt” 

eftersom samkönade par inte kan få barn ihop, men samtidigt anser Cecilia att man måste 

respektera sina medmänniskor även om man kanske inte tycker att deras levnadssätt är det 

mest optimala. Hon framhåller också att bara för att Jesus säger att man skall älska sin nästa 
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måste man inte älska deras handlingar och därför kan Cecilia älska sina homosexuella 

medmänniskor även om hon inte älskar deras levnadssituation. Men samtidigt är det i princip 

omöjligt att älska alla sina medmänniskor anser Cecilia så det är ett svårt bud att leva efter.  

Anna framhåller att personligen har hon inget emot homosexualitet och menar att det är Nya 

Testamentet som är den viktigaste delen i Bibeln för Svenska kyrkan och hon anser att Jesus 

egentligen aldrig talar om homosexualitet och därför är det svårt att ha någon åsikt utifrån 

Jesus bud. Vidare menar Anna att de som påstår att människorna, som levde då Nya 

Testamentets texter uppkom, inte kände till homosexualitet och visste vad det var skapar 

efterhandskonstruktioner för att det skall passa in i vår tid. Detta uttalande står även Cecilia 

bakom och hon säger att exempelvis Paulus levde i ett hellenistiskt samhälle där det mer eller 

mindre var ”inne” att vara homosexuell och testa homosexuellt umgänge.  

Erika tolkar däremot att de texter i Bibeln som fördömer homosexualitet handlar om 

utnyttjanden och att det är detta utnyttjande som är förbjudet inte det homosexuella 

förhållandet. Hon ser dessutom kärleksbudskapet, att man skall älska sin nästa som sig själv, 

som en mycket viktig del av Bibeln och hon anser att om man inte tillåts att älska sig själv, 

exempelvis för att man är homosexuell, så kan man heller inte älska sin nästa. Det mest 

betydelsefulla är, enligt Erika, att människan är lycklig och lever i ett kärleksfullt och troget 

förhållande och då spelar det ingen roll vilka kön de inblandade har. 

Man måste se till Bibelns historiska kontext anser Daniella då man diskuterar homosexualitet 

utifrån Bibelns budskap. Den judiska befolkningen var exempelvis nomader och hade inte 

tillgång till rent vatten då de reste runt och därför hade de lätt för att dra på sig infektioner och 

många dog i ung ålder. Kvinnan var därför väldigt viktig för gruppens överlevnad och då det 

fanns ett underskott av kvinnor, berättar Daniella, så var kvinnan tvungen att skyddas från det 

som var orent. Riskerna för att infektioner och sjukdomar skulle drabba de olika lägren ökade 

exempelvis om individerna hade flera sexpartners och om män hade sex med män. Daniella 

menar därför att vi kanske inte behöver leva efter ett budskap som tagits fram för att säkra 

gruppers överlevnad i en tid då pestliknande sjukdomar härjade och poängterar att dessa 

föreskrifter reglerar inte homosexualitet i sig utan endast det homosexuella umgänget, och 

detta enbart för att minska sjukdomsspridning. 
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3.2.6 Ja eller nej till vigsel av samkönade par 

Av de fem informanterna är det fyra som säger att de kommer att viga samkönade par, och 

den enda som inte stödjer den nya lagen är Cecilia. Cecilia, som ser sig som bokstavstroende, 

finner inget stöd i för homovigslar i Bibeln och så länge hon inte gör det kommer hon heller 

inte kunna viga några samkönade par.  

Cecilia uppfattar det som att Svenska kyrkan endast stödjer ett äktenskap mellan man och 

kvinna men för att inte diskriminera några grupper tillåter man ändå homosexuella vigslar i 

kyrkan. Denna ”rättvisegrej” tycker hon är ytterst olycklig och hon är övertygad om att fler 

inom kyrkan delar hennes åsikt. Cecilia anser att avgörandet kom väldigt fort och uttrycker att 

det inte är grundat i teologi utan endast på rättvisa vilket hon har svårt att förstå.   

Beata, Daniella och Erika är dock väldigt positiva till samkönade vigslar i Svenska kyrkan 

och Beata säger att hon inte har behövt reflektera över vart hon står i frågan men hade det 

däremot blivit ett nej i omröstningen på Kyrkomötet hade hon istället behövt ta ställning till 

det beslutet. Erika anser att det inte alltid har varit självklart för henne att viga homosexuella 

men att sedan debatten började på nittiotalet så har hon funderat över frågan och därför är hon 

idag säker på att hon skulle viga homosexuella par om hon blir tillfrågad. I den här situationen 

är kärleken mellan två människor det viktigaste för Erika och om hon kan uppmuntra och 

påverka människor att leva i och få uppleva kärlek genom detta beslut så är hon väldigt nöjd 

med det. Även Anna har behövt reflektera över sin inställning till ämnet och menar att hon för 

tio år sedan hade sagt nej till att viga samkönade par men att tiden har gått och att samhället 

har förändrats och i takt med detta även hennes åsikter. Idag är det lika rätt som det en gång 

var fel.  

Både Daniella och Cecilia tycker det är väldigt viktigt att varje präst får ta ställning till om de 

vill viga samkönade par eller ej. För Daniella känns det självklart att ingen skall tvingas till 

detta utan alla skall respekteras medan Cecilia uttrycker en undran över om inte 

beslutstagarna ändå vet med sig att deras utslag är dåligt underbyggt och därför låter prästerna 

välja om de vill viga homosexuella par eller ej. Hon menar att beslutet inte kan stödjas av 

Bibeln vilket det borde göra samtidigt som hon tror att om biskoparna vid Kyrkomötet haft 

vetorätt (vilket de har från och med år 2010) så hade beslutet inte gått igenom. Dessutom 

anser Cecilia att församlingarna varken fått möjlighet eller haft tid till att sätta sig in i 

diskussionerna som varit och därför borde avgörandet ha senarelagts så att alla fått 
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möjligheten att reflektera över det dåvarande lagförslaget. Daniella tycker dock att hon har 

haft möjlighet att delta i debatten och få säga sin mening men har valt att mer eller mindre 

hålla sig utanför de diskussioner som varit.  

Vad gäller prästers möjligheter att själva välja om de vill viga samkönade par är Beata inte 

överens med de två föregående och menar att har man valt att bli präst så ska man också 

utföra de uppgifter som är ålagt en präst att göra. Hon tycker inte det är rätt att Svenska 

kyrkan, som skall vara öppen för alla, ”diskriminerar” en grupp människor genom att införa 

så kallade ”samvetsregler”. Beata uttrycker också en viss besvikelse över att Svenska kyrkan 

som skall stå för öppenhet, respekt och acceptans borde ha varit före det övriga samhället i 

frågan om samkönade par skall få vigas, istället var det samhället som tvingade kyrkan att ta 

ett beslut i ärendet. 

3.2.7 Enad arbetsplats 

Två av informanterna, Beata och Erika, uppger att de på respektive arbetsplats har diskuterat 

beslutet att samkönade par skall få vigas i Svenska kyrkan och de säger att deras arbetsplatser 

är positivt inställda till den nya lagen. Erika upplever inte att det har varit några större 

meningsskiljaktigheter på hennes arbetsplats och därför har heller inte diskussionerna varit 

speciellt stora. Men hon anser att det är relativt viktigt att arbetsplatsen är överens i frågan 

även om man måste respektera allas åsikter.  

I Annas respektive Cecilias församling är frågan ännu inte färdigdiskuterad och båda uppger 

att det kan bero på att arbetsplatserna inte är eniga i ärendet. Anna anser att det inte spelar 

någon större roll vad hennes kollegor tycker i frågan så länge arbetsplatsen har en enad front 

utåt och Cecilia säger att alla i en församling är tvungna att möta de som vill vigas i deras 

kyrka och därför är det viktigt att de har ett ansikte utåt även om de finns flera åsikter inom 

arbetsplatsen. De betonar dock båda att fler diskussioner måste äga rum på deras respektive 

arbetsplatser innan de kan uttala sig djupare i frågan och Cecilia trycker på att man måste 

respektera alla åsikter även om man själv inte står bakom dem. 
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4. Analys och slutsatser 

4.1 Analys och diskussion 

4.1.1 Svenska kyrkans föränderlighet 

Alla informanter anser att det är nödvändigt att Svenska kyrkan förändras och utvecklas då 

det finns i det svenska samhället som också står under ständig förändring. Cecilia var dock 

den av den intervjuade som ändå menade att Svenska kyrkan måste kunna vara både radikal 

och obekväm efter som dess uppgift bland annat är att upplysa och vägleda människan. 

Författaren och RFSL:s tidigare förbundssekretare Eva Ahlstrand menar att kyrkan upplever 

förändringar och nyheter som något hotfullt.
 
Då något nytt skall läggas fram är det viktigt att 

detta är väl förankrat i Bibeln och/eller i kyrkans tradition, vilket bidrar till att det ”nya” 

framstår som något som alltid har funnits inom kyrkan och därmed blir det mindre hotfullt. 

Då kyrkan är så negativt inställd till förändringar sker dessa förändringar väldigt långsamt i 

den mån de alls sker enligt Ahlstrand.
76

 Dock ställer sig, som tidigare sagt, fyra av de fem 

präster som jag intervjuat relativt positiva till förändringar och de ser dem dessutom som en 

nödvändighet, medan Cecilia anser att Svenska kyrkan också bör kunna vara svår att förändra 

även om det betyder att den upplevs som obekväm. 

I vad, lektor Åke Viberg, kallar en social verklighet finns regler för vad som är rätt och fel, 

normalt och onormalt. Dessa regler är dock inte fasta till sin struktur utan kan på grund av 

olika orsaker förändras, antingen relativt långsamt eller väldigt drastiskt.
77

 Alla de tillfrågade 

prästerna upplever att kyrkan förändras och att detta är märkbart, även om ingen av 

informanterna uttrycker att de upplevt någon drastisk utveckling. Men de anser att de regler 

och normer som finns i kyrkan är förändringsbara samt att de till viss mån följer samhället i 

dess utveckling. 

Individer i en svag organisation kan, menar antropologen Mary Douglas, bryta mot normer 

och värderingar utan att detta får några större konsekvenser för organisationen medan en 

tydligt strukturerad organisation skulle påverkas mycket mer.
78

 Vilket kanske kan vara en av 

anledningarna till att det är svårt att förändra vad Svenska kyrkan står för samtidigt som en 

                                                             
76  Ahlstrand K. ”Kan kyrkan ändra sin lära”, 2000: 50-51 
77

  Viberg Å. ”Social konstruktion och tradition”, 2000: 66-68 
78  Douglas M. Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu, 1966: 198-200 
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samhällsstruktur använder sig av normer och föreställningar för att motivera att utveckling 

bör undvikas. 

4.1.2 Heteronormen i kyrkan och samhället 

Erika, Anna och Beata uttrycker att det finns en tydlig heteronorm i kyrkan vilket påverkar 

alla, både de som befinner sig inom det kyrkliga rummet och de som befinner sig utanför. 

Detta är något som Susanne Lindström (doktorand i etnologi vid Umeå universitet), forskat 

om och hon menar att trots Svenska kyrkans diskurs ständigt står under utveckling och 

omarbetning finns en oförändrad syn på att heterosexualitet är den sexualitet, och endast den, 

som är gångbar i kyrkorummet.
79

 Homosexuella är visserligen välkomna men endast om de 

strävar efter att anpassa sig efter den heteronormativitet som blivit synonym med Svenska 

kyrkan.
80

 

Medan Anna är övertygad om att de heterosexuella normerna bör förändras finner Erika trots 

allt ett visst försvar för heteronormens existens eftersom hon anser att den härstammar från 

Bibelns skapelseberättelse och det ansvar som människan har gentemot Gud. Beata anser att 

en ”avvikande” livsstil varken respekteras eller accepteras av många i samhället vilket kyrkan 

som normskapande kan ha del i och Daniella anser att heteronormen bland annat är orsaken 

till att homosexualitet anses vara ett stigma i dagens samhälle. Homosexualitet är ett stigma 

enligt de teorier som antropologen och sociologen Erving Goffman lägger fram och han 

menar att då en individ inte agerar i samspel med de förväntningar som finns inom en grupp 

kan den personen bli märkt och har därmed blivit stigmatiserad.
81

 Eftersom informanterna 

upplever att kyrkan är ett heteronormativt rum bör en individ som ser sig som homosexuell, 

och upplever kyrkans rum som heteronormativt, per automatik bli märkt och därmed 

stigmatiserad.  

4.1.3 Att tolka Bibeln  

På frågan hur informanterna förhåller sig till Bibeln visades sig två olika synsätt varav Cecilia 

kallar sig för ”Bibeltrogen” och anser att Bibelns budskap skall följas precis som det står 

skrivet. De övriga fyra informanterna ser Bibeln som en historisk bok vars kontextuella 

tillhörighet måste tas hänsyn till då man läser texterna och tolkar budskapet, vilket de 

                                                             
79  Lindström S. ”Biskopen och den heterosexuella normen”, 2001: 88-89 
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  Lindström S. Den välvilliga motviljan. Föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan, 2003: 78 
81  Goffman E. Stigma. Den avvikandes roll och identitet, 1990: 12, 14 
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poängterar att man bör göra. Erika anser att Bibeln är ett historiskt dokument, något som även 

Torsten Åhman (pastor och skribent)
82

 och Ulf Edlund (präst)
83

 förespråkar, som ger 

symboliska svar på många av människans frågor.  

Medan Daniella beskriver Bibeln som motsägelsefull, och menar att det är omöjligt att tolka 

budskapet ordagrant, och Beata anser att texterna är andra människors vittnesmål av Gud, och 

därmed inte något rättesnöre för hennes sätt att utöva sin religion, så påpekar Cecilia att 

Bibeln rymmer Guds ord vilket hon, då hon prästvigdes, lovat att förkunna. Hon poängterar 

också att det inte går att ”riva ut några sidor” utan allt i Bibeln är lika viktigt och hon 

ifrågasätter ett hermeneutiskt förhållningssätt. Att se Bibelns texter som en helhet vars delar 

inte bör plockas ur sitt sammanhang stödjer Åhman som menar att Bibeln är för komplex för 

att man skall kunna ta delar och tolka dem utanför sin kontext. Men Åhman stödjer också 

Daniellas åsikt om att texterna är svåra att tolka, och uttrycker att det är mycket viktigt att ta 

hänsyn till vem som säger vad, till vem personen vänder sig och i vilket syfte han/hon gör 

detta, för att kunna utläsa Bibelns budskap.
84

 

När Bibeln skrevs levde man på ett annat sätt och i en helt annan tid än vad vi gör idag 

påpekar Anna och tycker därför att tolkningarna av Bibeln måste förändras och betraktas 

utifrån vårt samhälle och dess förändring. När man tolkar Bibelns budskap utifrån ett 

historiskt perspektiv bör man, enligt Edlund, ta hänsyn till när begreppet homosexualitet 

uppkom och vilken betydelse hygien har haft för människan för att kunna förstå hur 

människan förhöll sig till homosexualitet och homosexuella handlingar.
85

 

Hur man förhåller sig till Bibeln påverkar också hur man förstår omvärlden eftersom beroende 

på hur auktoritär man uppfattar att Bibeln är, skapar man sig en mer eller mindre 

bibelförankrad människosyn vilket är avgörande då vi närmar oss livsfrågor. Människosynen 

påverkar i sin tur hur den enskilde människan ser på den egna och andra människors sexualitet 

samt utövandet av den.
86

 

 

 

                                                             
82  Åhman T. ”Är allt i Bibeln Guds ord”, 2001: 43-49 
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4.1.4 Äktenskapets betydelse 

Bibeln säger, enligt Erika och Cecilia, att samlaget är konstituerande för äktenskapet och 

begreppet samboförhållande finns inte även om tvåsamheten framhålls. Erika upplever att 

reglerna som finns i Bibeln angående en äktenskapsliknande relation troligtvis har tillkommit 

därför att människorna behövde bud att leva efter. Viberg menar att gemenskaper skapar 

regler för att göra verkligheten mer begriplig och vi konstruerar en social verklighet med 

regler för vad som är rätt eller fel bland annat för att känna oss som en grupp med samma 

föreställningar och värderingar.
87

  

Att det reglerade äktenskapet står för gemenskap och förbund vidhåller Anna men påpekar 

också att Jesus valde att stå utanför äktenskapets samhörighet för att istället ”ge sitt liv” till 

den kristna församlingen. Detta framhåller också teologen Roland Spjuth då han diskuterar 

det kristna äktenskapet och menar att Jesus budskap var att äktenskapet är mycket viktigt men 

att det inte får vara den enda relationsform som kyrkan förespråkar. Dessutom ville Jesus 

förmedla att den kristna gemenskapen skall välkomna alla oavsett hur man väljer att leva sitt 

liv.
88

 Detta kan ställas mot biskop Bertil Werkströms uttalande 1984 om att alla homosexuella 

bör leva i celibat och vänskap istället för i kärleksrelationer.
89

 Jesus predikar visserligen om 

att man inte måste leva i en relation för att accepteras av den kristna gemenskapen men detta 

menar Spjuth skall inte avgöras av om man är homo- eller heterosexuell.
90

 

Och då Beata ser äktenskapet som en avbild av Guds kärlek, vilket symboliserar ett förbund 

mellan människorna och Gud, nämner både Daniella och Cecilia att människorna, enligt 

Bibeln, skall lämna sina familjer för att tillsammans, man och kvinna, bli ett. Men medan 

Cecilia håller fast vid att det är en man och en kvinna som tillsammans skall bli ett betonar 

Daniella att då Bibeln skall ses ur ett historiekritiskt perspektiv bör det inte krävas två 

olikkönade människor för att bli ett. Men samkönade relationer likställs knappast med 

heterosexuella relationer i dokument som SKU 1994 och TK
91

 enligt Lindström som anser att 

homosexuella individer osynliggörs då samkönade relationer inte accepteras utan etiketteras 

som en sorts ”icke-relationer”.
92
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4.1.5 Synen på homosexualitet 

Hur informanterna förhåller sig till Bibeln synes påverkar hur de ser på homosexualitet och 

samkönade relationer. Cecilia som betraktar sig själv som bokstavstroende finner inget stöd 

för homosexuella relationer i Bibeln och hänvisar till några textstycken som hon menar 

fördömer homosexualitet och beskriver det som ”onormalt” eftersom samkönade par inte kan 

få barn ihop. Men samtidigt poängterar Cecilia att man måste respektera sina medmänniskor 

även om hon inte tycker om deras sätt att leva sina liv. Detta är en hållning som stämmer bra 

överens med den som Lindström finner i SKU 1994: 8 och TK, då samkönade relationer, 

enligt dessa dokument, skall erkännas men samtidigt kan inte heterosexuella och 

homosexuella relationer jämställas, vilket gör att den heterosexuella relationen blir 

överordnad.
93

  

Vad gäller Cecilias hänvisningar till texter i Bibeln som fördömer homosexualitet så hävdar 

bland annat forskaren Løwe att de bibelcitat, som används för att visa på Bibelns fördömande 

av homosexuella relationer, inte kan motivera att homosexualitet ”är onormalt”. Detta 

eftersom de har fått sin negativa karaktär på grund av felöversättningar eller att de okritiskt 

har plockats ur sin kontext och därför inte kan appliceras på vårt samhälle. Løwe menar 

istället, liksom informanten Erika, att de texter i Bibeln som fördömer homosexualitet 

egentligen behandlar homosexuellt utnyttjande och därmed är det själva utnyttjande och inte 

den samkönade relationen som ogillas.94  

Erika menar också att kärleksbudskapet är mycket relevant i det här sammanhanget och 

poängterar att det viktigaste är att människan är lycklig och blir hon det genom en 

homosexuell relation så skall det inte stoppas. Även Cecilia reflekterar över att Jesus sade att 

man skall älska sina medmänniskor och menar att man inte måste älska människans 

handlingar bara för att man skall älska människan, och därför skapar budet inte någon konflikt 

för henne. Istället funderar hon över konsten att kunna älska alla sina medmänniskor utan 

förbehåll och belyser att det inte är ett enkelt bud att leva efter.  

Daniella är lite av Cecilias motpol och uttrycker att man måste se till Bibelns historiska 

kontext då man diskuterar samkönade relationer utifrån dess budskap. Exempelvis var den 

judiska befolkningen nomader och då de inte hade tillgång till rent vatten var det mycket 
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viktigt att skydda den egna gruppen från smittspridning eftersom dödligheten var mycket stor 

och detta hotade gruppens existens. Därför reglerades till exempel människans sexliv för att 

säkra gruppens överlevnad och Daniella framhåller att föreskrifterna fördömde det 

homosexuella umgänget för att minska sjukdomsspridning medan homosexualitet i sig inte 

förbjöds.  

Att reglera sexualiteten så att gruppens överlevnad säkras kan, med Douglas teorier, beskrivas 

som att människan plockar bort ”smuts” för att skapa harmoni utifrån gruppens uppfattningar 

om vad som är rent och orent (även bokstavligt talat).
95

 För att gruppdeltagarna skall fortsätta 

att leva i de roller som de blivit tilldelade, så att gruppens överlevnad inte riskeras, använder 

sig samhällsorganisationen av normer och föreställningar för att motivera sina regler.
96

  

Daniella betonar att Bibelns budskap måste diskuteras utifrån sin historiska kontext, något 

som Vibergs teorier om att det som är normalt i en social verklighet kan vara onormalt i en 

annan, eftersom den sociala verkligheten hela tiden förändras, stödjer.
97

 Det som var normalt 

och riktigt i den judiska gruppen för flera tusen år sedan behöver inte alls vara normalt och 

riktigt i vår tid.  

Vidare menar Viberg att en grupp människor skapar gränser och regler för att göra 

verkligheten begriplig. Han menar också att det inte är så konstigt om människor i dag 

uppfattar bibeltexter, speciellt Gamla testamentets texter, som abnorma då de har tillkommit i 

en helt annan tid och kontext. De behöver därför inte användas som någon sorts sanning även 

om de kan hjälpa människan av i dag att förstå den tidens sociala verklighet.
98

 Människan 

anpassar sig till sin omgivning och omskapar eller nyskapar sin sociala verklighet vilket bland 

annat har bidragit till att kvinnliga präster, i Sverige i dag, av de flesta inte ses som något 

märkligt.
99

 När människan tillskansar sig nya insikter och kunskaper förändras deras 

användande av traditioner och budskap och då begreppet homosexuell läggning används och 

stärks bidrar det till uppkomsten av en ny och/eller förändrad verklighet som bör få 

konsekvenser för hur vi ser på och tolkar exempelvis bibeltexter.
100
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Då Anna ser Nya testamentet som den viktigaste delen av Bibeln för Svenska kyrkan så har 

hon svårt att formulera hur Bibeln ställer sig till homosexualitet eftersom hon menar att Jesus 

egentligen aldrig talar om detta. Men Anna är övertygad om att de som påstår att 

människorna, som levde då Nya testamentets texter uppkom, inte kände till homosexualitet 

skapar efterhandskonstruktioner som skall passa in i vår tid. En åsikt som även Cecilia 

utrycker och påpekar att exempelvis Paulus levde i ett hellenistiskt samhälle där homosexuellt 

umgänge var mycket vanligt förekommande.  

Diskussionerna om homosexualitet och samkönade relationer i det här sammanhanget är för 

Beata inte speciellt viktiga eftersom hon är övertygad om att alla människor är mer eller 

mindra bisexuella och kan älska alla men att vi blir kära i olika personer. Och hon 

understyrker att vi blir kära i en person och inte i ett kön, en åsikt som också Daniella har. Då 

Beata betraktar Bibelns budskap som fångat i sin tid och som vittnesmål av andras 

upplevelser känner hon sig heller inte begränsad av dess budskap. För henne är kärleken i sig 

viktigast, oavsett om den är homo-, bi- eller heterosexuell. 

4.1.6 Ja eller nej till vigsel av samkönade par 

Av de fem informanterna är fyra stycken beredda att viga samkönade par och den enda som 

inte stödjer den nya lagen är Cecilia. Cecilia finner inget stöd för vigsel i Bibeln och menar att 

så länge hon inte gör det kommer hon heller inte viga homosexuella par. Cecilias uppfattning 

är att Svenska kyrkan egentligen endast stödjer äktenskap mellan man och kvinna men att 

man röstat igenom lagen för att inte diskriminera någon. Hon tycker att denna ”rättvisegrej” är 

ytterst olycklig och hon är övertygad att fler tycker som henne. För Cecilia var detta ett beslut 

som togs i all hast och att det inte är grundat i teologin.  

Av författarna till den litteratur som använts i denna uppsats verkar många uppleva att 

Svenska kyrkan är en instans som tydligt gör skillnad mellan den heterosexuella och den 

homosexuella relationen och exempelvis Spjuth
101

 skriver att förhållandet mellan man och 

kvinna som en avbild av Gud uppvisas redan i skapelseberättelsen och Lindström
102

 menar att 

homosexuella relationer inte accepteras samt osynliggörs och betraktas som en form av ”icke-

relation”. Dessa upplevelser kan bero på att Cecilia har rätt då hon säger sig veta att det är 

många som inte alls är positiva till vigsel av samkönade par i Svenska kyrkan. Beata, Daniella 
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och Erika är dock väldigt positiva till samkönade vigslar i Svenska kyrkan och medan Beata 

upplever att hon inte har behövt reflektera så mycket över den nya lagen, anser Erika att det 

inte alltid har varit självklart men att hon i dag är säker i sitt beslut. Då kärleken mellan två 

människor är det viktigaste för Erika tycker hon det är viktigt att uppmuntra och påverka 

människor att leva i kärlek vilket hon hoppas kunna göra genom den nya lagen.  

Även Anna har behövt reflektera över sin inställning till ämnet och menar att hon för tio år 

sedan hade sagt nej till att viga samkönade par men att tiden har gått och att samhället har 

förändrats och i takt med detta även hennes åsikter. En inställning som kan kopplas till 

Vibergs resonemang om en konstruerad social verklighet som förändras hela tiden, då han 

menar att människan förändrar sin tro i takt med att samhället omkring henne förändras och 

utvecklas. Liksom många människor tidigare varit negativt inställda till kvinnliga präster 

inom Svenska kyrkan, men numera inte alls störs av det, skulle detta kunna betyda att allt fler 

motståndare till vigsel av samkönade par i Svenska kyrkan inom en snar framtid skulle ändra 

åsikt. Därmed skulle den debatt som funnits de senaste åren inte längre vara aktuell.
103

 

Vad gäller frågan om varje enskild präst själv bör få ta ställning till om de skall viga 

samkönade par är Daniella och Cecilia överens om att det är mycket viktigt. Daniella anser att 

detta är självklart då alla skall respekteras medan Cecilia uttrycker en undran över om inte 

beslutstagarna ändå vet med sig att deras beslut är dåligt underbyggt och därför låter prästerna 

välja om de vill viga homosexuella par eller ej. Hon återkommer dels till Bibeln, där hon inte 

finner något stöd för detta beslut, men också till sin tro på att alla inte stödjer den nya lagen. 

Cecilia tror att om biskoparna vid Kyrkomötet haft vetorätt (vilket de har från och med år 

2010) så hade beslutet inte gått igenom.  

Till skillnad från Daniella upplever dessutom Cecilia att församlingarna inte har haft 

möjlighet att varken sätta sig in i frågan eller påverka något innan beslutet gick igenom. De 

åsikter som Cecilia ger uttryck för kan tolkas som att det inom kyrkan finns två olika syner på 

den nya lagen och att den ”förlorande” sidan känner sig både negligerad och förbigången. 

Douglas beskriver hur en gemenskap med tydlig struktur kan påverkas på olika sätt då några 

individer bryter mot de normer och värderingar som finns i gruppen. Cecilia menar att det 

inom Svenska kyrkan finns en grupp som är både oförstående och negativa till vigsel av 

homosexuella par och därmed skulle den nya lagen möjligtvis kunna få konsekvenser för den 
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Svenska kyrka som vi har i dag. Konsekvenser som exempelvis stora splittringar inom kyrkan 

som, om de fortsätter växa, eventuellt skulle kunna få individer eller mindre grupper att lämna 

dagens Svenska kyrka. Något som kanske skulle kunna leda till att en eller flera nya 

församlingar skapas och att Svenska kyrkan minskar.
104

 

Beata delar dock inte Daniellas och Cecilias åsikter och menar att har man valt att bli präst så 

ska man också utföra de uppgifter som är ålagt en präst att göra. Hon tycker inte det är rätt att 

Svenska kyrkan, som skall vara öppen för alla, ”diskriminerar” en grupp människor genom att 

införa så kallade ”samvetsregler”. Beata uttrycker också en viss besvikelse över att Svenska 

kyrkan som skall stå för öppenhet, respekt och acceptans borde ha varit före det övriga 

samhället i frågan om samkönade par skall få vigas, istället var det samhället som tvingade 

kyrkan att ta ett beslut i ärendet.  

Beatas uttalande om att Svenska kyrkan inte visat den öppenhet, respekt och acceptans som 

hon förväntat sig kan möjligtvis bekräfta de många röster som, genom sin litteratur har fått 

komma till tals i denna uppsats, belyst att kyrkan är utestängande och mycket normativ samt 

har värderingar och föreställningar som bidrar till stigmatisering av homosexuella och deras 

sexualitet.
105

 Även åsikter som Beata uttalar skulle kunna få konsekvenser för Svenska 

kyrkan. Liksom individer/grupper som delar Cecilias åsikter skulle individer/grupper som 

delar Beatas åsikter kunna innebära små och/eller stora konsekvenser om man ser till Douglas 

teorier om hur gemenskaper kan påverkas då de strukturer som finns inom gruppen bryts av 

några inom gemenskapen.
106

  

4.1.7 Enad arbetsplats 

Två av informanterna, Beata och Erika, uppger att de på respektive arbetsplats har diskuterat 

beslutet att samkönade par skall få vigas i Svenska kyrkan och de säger att deras arbetsplatser 

är positivt inställda till den nya lagen. Erika anser att det är relativt viktigt att arbetsplatsen är 

överens i frågan även om man måste respektera allas åsikter.  

I Annas respektive Cecilias församling är frågan ännu inte färdigdiskuterad och båda uppger 

att det kan bero på att arbetsplatserna inte är eniga i ärendet. De uttrycker dock att det är 

viktigt att deras respektive arbetsplatser har en enad åsikt utåt och betonar att fler diskussioner 
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måste äga rum på arbetsplatserna innan de kan uttala sig djupare i frågan och Cecilia trycker 

på att man måste respektera alla åsikter även om man själv inte står bakom dem.  

Vikten av att ha diskuterat och kommit överens på de olika arbetsplatserna om var man står i 

frågan kan vara oerhört viktig om man utgår från Vibergs och Douglas teorier eftersom den 

attityd som en gemenskap uppvisar skapas iden sociala vekligheten som bygger på normer 

och föreställningar om vad som anses vara normalt och onormalt,
107

 samt att vi för att leva i 

harmoni bekämpar den ”smuts” som vi har runt oss.
108

 En arbetsplats som utmärks för sin 

heteronormativa inställningskall alltså visa upp en attityd som främjar den homosexuella 

relationen.
109

  

4.2 Sammanfattande slutsatser 

Efter att ha analyserat resultatet och diskuterat det utifrån de teorier och den bakgrund som 

tidigare presenterats kan jag dra slutsatsen att majoriteten av prästerna anser att kyrkan bör 

förändras och utvecklas i enighet med det övriga samhället. Detta verkar dock inte ske i den 

utsträckning som är nödvändigt och/eller önskvärt eftersom mycket utrymme, i den litteratur 

som använts i kunskapsbakgrunden, har ägnats åt att försöka beskriva och förklara hur 

komplicerat det är att förändra kyrkans föreställningar och tankar. Detta beror bland annat på 

att kyrkans anhängare kräver att beslut som fattas är väl förankrade i Bibeln och/eller i 

kyrkans tradition. 

Trots att Svenska kyrkans diskurs ständigt utvecklas finns det en tydlig och stabil heteronorm 

inom kyrkan, vilken möjligtvis kan ha sitt ursprung i Bibeln, och den är normbildande även 

för det övriga samhället. Denna norm har gjort att heterosexualiteten är synonymt med kyrkan 

samt att homosexuella personer stigmatiseras i kyrkorum. 

Man kan förhålla sig till Bibeln utifrån ett bokstavtroende eller ett historiekritiskt perspektiv. 

Det förhållningssätt man har verkar vara avgörande för vilken människosyn man har samt hur 

man ser människans sexualitet. Majoriteten av de tillfrågade anser dock att man bör ta hänsyn 

till Bibelns historiska kontext då man tar del av dess budskap eftersom det annars är besvärligt 

att applicera det på vår tid och vårt sätt att leva. Viktigt är också att se Bibeln som en helhet. 
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Bibelsynen påverkar också hur informanterna ser på homosexualitet och samkönade 

relationer. De som anser att Bibeln fördömer homosexualitet ställs mot de som menar att detta 

inte förekommer och det är ett resultat av subjektiv tolkning. Man kan också tolka att det som 

så att texterna fördömer homosexuellt utnyttjande och inte homosexualitet eller så kan man se 

till en historisk kontext som förklarar regleringen av sexualiteten som en hygienfråga vars 

uppgift var att säkra en gemenskaps överlevnad. Forskare menar också att då Bibelns texter är 

skapade i en helt annan kontext, med regler och normer skapade utifrån en annan social 

verklighet, kan vissa av dem vara svårbegripliga för människor i vår tid.  

Bibelns kärleksbudskap uppmanar människan att älska sina medmänniskor men det säger 

inget om att vi också bör älska deras handlingar vilket gör att man kan älska en homosexuell 

människa även om man inte kan förstå dess livsstil. 

Beroende på hur man tolkar Bibelns ord kan samlaget ses vara konstituerande för äktenskapet 

samtidigt som samboförhållande som begreppet inte förekommer överhuvudtaget. Några av 

prästerna menar att man kan se äktenskapet som en avbild av kärlek, vilket symboliserar ett 

förbund mellan människan och Gud samtidigt som det reglerade äktenskapet skapar 

gemenskap. Andra menar att äktenskapet dock inte bör vara den enda relationsform som 

kyrkan förespråkar och alla, oavsett vilken relationsform man lever i, skall välkomnas av den 

kristna församlingen. Forskare menar dock att vissa kyrkliga dokument gör heterosexuella 

relationer till överordnad homosexuella relationer samt bidrar till att samkönade relationer 

uppfattas ”icke-relationer”. 

Majoriteten av prästerna är positivt inställda till vigsel av samkönade par i Svenska kyrkan 

och kan tänka sig att viga homosexuella par om de blir tillfrågade. Dock upplever en minoritet 

att kyrkan egentligen inte stödjer vigsel av samkönade par men att beslutet ändå togs som en 

sorts ”rättvisegrej”. Det kan finnas viss sanning i detta uttalande då flera forskare upplever att 

kyrkan gör en tydlig skillnad mellan den heterosexuella och den homosexuella relationen. Att 

varje enskild präst får lov att ta ställning till om han/hon vill viga samkönade par uppfattas 

både som positivt och negativt. Positivt eftersom alla åsikter skall respekteras men också 

negativt eftersom alla som väljer att arbeta som präst bör åläggas att utföra de arbetsuppgifter 

som de tilldelas. En minoritet av prästerna upplever också besvikelse över att kyrkan inte visat 

den öppenhet, respekt och acceptans som hon förväntat sig. 
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Att det är viktigt att arbetsplatsen har en enad åsikt utåt är enligt en majoritet av prästerna 

mycket viktigt även om det också är viktigt att acceptera alla åsikter på respektive arbetsplats 

i den här frågan. Och då varje gemenskap skapar en egen social verklighet med specifika 

normer och regler kan det vara extra viktigt att vara överens i frågan eller åtminstone ha 

diskuterat fram en enad åsikt ut mot allmänheten.  

5. Kritisk metoddiskussion 

Då jag utformade mina intervjufrågor och de ämnen som jag ville att informanterna skulle 

reflektera över hade jag en förhoppning om att de skulle vara villiga till att tänka över och tala 

om de givna temana. Min förhoppning infriades, vilket naturligtvis var önskvärt, men 

samtidigt var informanterna olika intresserade av de skilda temana vilket bidrog till att vissa 

informanter reflekterade väldigt mycket över ett specifikt ämne men mindre över ett annat och 

tvärtom. Detta har bidragit till att informanterna är olika mycket framträdande under de olika 

ämnesrubrikerna. Detta kan ha en viss inverkan på mitt resultat vilket skulle kunna betyda att 

delar av mitt resultat möjligtvis skulle kunna ha blivit något annorlunda om prästerna 

reflekterat mer lika över varje tema. Samtidigt är det, enligt mig, inte någon nackdel att 

informanterna delger mer av sina tankar om de ämnen som de anser vara mer intressanta och 

viktiga, eftersom detta ger ytterligare en bild av hur de ser på homosexualitet. 

Jag konstaterade också att mina intervjuer, från min sida, blev bättre allt eftersom jag 

genomförde dem. Jag blev bättre på att intervjua prästerna vilket berodde på att jag bland 

annat utvecklade min förmåga att formulera mina teman och följa upp uttalanden av prästerna 

med följfrågor. Detta kan ha bidragit till att de intervjuer som genomfördes senare under min 

undersökning kan ha gett mer och betydelsefullare information av informanterna. 

Att jag valde att intervjua präster som arbetar inom Göteborgs stift kan också ha viss 

betydelse för mitt resultat då detta stift är känt för att vara relativt konservativt. Präster 

tillhörande ett stift som generellt är mindre traditionellt och eventuellt öppnare för 

nymodigheter kanske hade svarat något annorlunda på mina frågor vilket möjligen hade gett 

ett delvis skiftande resultat. Men då jag inte har gjort anspråk på att kunna generalisera mitt 

resultat anser jag dock att min undersökning har hög reliabilitet. 
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6. Sammanfattning 

Sedan den första november 2009 har alla homosexuella par som vill rätt att vigas i Svenska 

kyrkan. Detta efter att Sveriges riksdag först röstat ja till lagen som medger äktenskap mellan 

samkönade par och därefter beslutades det vid höstens kyrkomöte att Svenska kyrkan skall 

förrätta dessa vigslar. Lagförslaget har varit ett omdiskuterat ämne inom såväl Svenska 

kyrkan som bland partierna i riksdagen och i media, och tidigare har många ställt sig klart 

negativa till homovigslar i Svenska kyrkan.  

Syftet med denna utredning har varit att undersöka hur präster inom Svenska kyrkan ser på 

homosexualitet i en kyrklig kontext och vigsel av homosexuella par i Svenska kyrkan. 

Intentionen har också varit att utreda om de tillfrågade prästerna är positiva eller negativa till 

att viga homosexuella par i Svenska kyrkan och därtill även vilka argument de använder som 

stöd för sin inställning. 

Jag har genomföra kvalitativa djupintervjuer, då detta lämpar sig bäst vid denna typ av 

undersökning, med fem präster som alla är verksamma inom Göteborg stift. Vid intervjuerna 

har jag träffat informanterna på deras respektive arbetsplats och jag har vid varje tillfälle 

spelat in intervjun för att kunna säkerställa min undersökning och mitt resultat.  

Tidigare har homosexuella handlingar i Sverige betraktats som kriminella men i dag anses 

homosexuella vara en utsatt minoritetsgrupp som i likhet med kvinnor eller etniska grupper 

förtrycks. 1994 röstades så partnerskapslagen igenom och den förste maj 2009 trädde den nya 

könsneutrala äktenskapslagen i kraft. 

Majoriteten av de intervjuade prästerna upplever att Svenska kyrkan bör förändras och 

utvecklas i enighet med det övriga samhället, vilket verkar vara mycket komplicerat då 

kyrkans föreställningar och normer är djupt rotade och väl förankrade i Bibeln. Antropologen 

Mary Douglas menar att det är mycket svårt att bryta äldre normer och värderingar inom en 

tydligt strukturerad organisation eftersom detta kan få stora konsekvenser för organisationen. 

Vilket kan vara en orsak till att det nya lagförslaget gällande vigsel av samkönade par inom 

Svenska kyrkan har mött på stort motstånd. 

Antropologen och sociologen Erving Goffman menar homosexualitet är ett stigma och då en 

individ inte agerar utifrån de förväntningar som finns inom en grupp riskerar personen att bli 

stigmatiserad. Svenska kyrkan innehar en stabil heteronorm vilken har bidragit till att 
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heterosexualitet är synonymt med kyrkan samt att personer som inte följer denna norm 

stigmatiseras. Denna norm påverkar även det övriga samhället trots sekulariseringen i 

Sverige. 

Man kan förhålla sig till Bibeln utifrån ett bokstavtroende eller ett historiekritiskt perspektiv. 

Det förhållningssätt man har är avgörande för vilken människosyn man har samt hur man ser 

människans sexualitet vilket visar sig i intervjuerna med informanterna. Majoriteten av de 

tillfrågade anser att man bör ta hänsyn till Bibelns historiska kontext då man tar del av dess 

budskap eftersom det annars är besvärligt att applicera det på vår tid och vårt sätt att leva. 

Man kan tolka att de texter som berör homosexualitet endast fördömer utnyttjande och inte 

homosexualiteten i sig eller så kan man se till en historisk kontext som förklarar regleringen 

av sexualiteten som en hygienfråga vars uppgift var att säkra en gemenskaps överlevnad. 

Forskare menar också att då Bibelns texter är skapade i en helt annan kontext, med regler och 

normer skapade utifrån en annan social verklighet, kan vissa av dem vara svårbegripliga för 

människor i vår tid.  

Man kan se äktenskapet som en avbild av kärlek vilket symboliserar ett förbund mellan 

människan och Gud samtidigt som det reglerade äktenskapet skapar gemenskap. Men 

äktenskapet bör inte vara det enda relationsform som kyrkan förespråkar och alla, oavsett 

vilken relationsform man lever i, skall välkomnas av den kristna församlingen. Forskare 

menar dock att vissa kyrkliga dokument gör heterosexuella relationer till överordnad 

homosexuella relationer samt bidrar till att samkönade relationer uppfattas ”icke-relationer”. 

Majoriteten av prästerna är positivt inställda till vigsel av samkönade par i Svenska kyrkan 

och kan tänka sig att viga homosexuella par om de blir tillfrågade. Dock upplever en minoritet 

att kyrkan egentligen inte stödjer vigsel av samkönade par men att beslutet ändå togs som en 

sorts ”rättvisegrej”. Det kan finnas viss sanning i detta uttalande då flera forskare upplever att 

kyrkan gör en tydlig skillnad mellan den heterosexuella och den homosexuella relationen. 

Prästerna uttrycker att det är betydelsefullt att arbetsplatsen har en enad åsikt i frågan utåt 

även om de också poängterar vikten av att acceptera allas åsikter. Och då varje gemenskap 

skapar en egen social verklighet med specifika normer och regler kan det vara extra viktigt att 

vara överens i frågan eller åtminstone ha diskuterat fram en enad åsikt ut mot allmänheten.  

 



46 

 

Litteraturlista  

Tryckt litteratur 

Ahlberg, Eva 2000 ”Homo-Sverige utanför RFSL” i: Homo i folkhemmet. Homo- och 

bisexuella i Sverige 1950-2000, Andreasson, Martin, (red.) Göteborg 

Ahlstrand, Kajsa 2000 ”Kan kyrkan ändra sin lära?” i: Blott i det öppna: kyrkorna och 

kärlekens olika vägar, Reimers, Eva & Lindström, Susanne, (red.) Stockholm 

Alexandersson, Eva 1973 De homosexuella i församlingen, Stockholm 

Andreasson, Martin 2000 ”Förord” i: Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 

1950-2000, Andreasson, Martin, (red.) Göteborg 

Andreasson, Martin 2000 ”Samhällsfara eller samhällsgrupp?” i: Homo i folkhemmet. Homo- 

och bisexuella i Sverige 1950-2000, Andreasson, Martin, (red.) Göteborg 

Bryman, Alan 2002 Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö 

Carlsson, Bo Göran 2000 Religion, kultur och manlig homosexualitet: homosexualitetens 

kulturella strukturer, Stockholm 

Douglas, Mary 1966 Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu, Nora 

Edlund, Ulf 1991 En studie över hermeneutiska ståndpunkter kring den homosexuella frågan, 

Lund 

Franck, Olof 2003 Domens eller hjärtats etik? Moral och människosyn i skolans värld, Lund 

Goffman, Erving 2001 Stigma. Den avvikandes roll och identitet, Stockholm 

Gustafsson, Johanna 2001 Kyrka och kön: om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-

1985, Eslöv 

Homosexualitet och kristen tro, 2005, utgivare: Teologiska nätverket i Pingst, Örebro 

Lindström, Susanne 2003 Den välvilliga motviljan: föreställningar om kön och sexualitet 

inom Svenska kyrkan, Umeå 

Lindström, Susanne 2001 ”Biskopen och den heterosexuella normen” i: Bestämma, benämna, 

betvivla: kulturvetenskapliga perspektiv på kön, sexualitet och politik, Lundgren, Britta & 

Martinsson, Lena, (red.) Lund 

Lindström, Susanne 2000 ”Föreställningar om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan” i: 

Blott i det öppna: kyrkorna och kärlekens olika vägar, Reimers, Eva & Lindström, Susanne, 

(red.) Stockholm 



47 

 

”Några viktiga årtal” 2000 i: Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000, 

Andreasson, Martin, (red.) Göteborg 

Petersson, Stig-Åke 2000 ”En svensk homorörelse växer fram” i: Homo i folkhemmet. Homo- 

och bisexuella i Sverige 1950-2000, Andreasson, Martin, (red.) Göteborg 

Sjöberg, Katarina 2008 ”Forskaren och fältet” i: Uppdrag forskning. Konsten att genomföra 

kvalitativa studier, Sjöberg, Katarina & Wästerfors, David, (red.) Malmö 

Skaraborgs Allehanda, 2009-11-16 Johnson, Måns, (chefred.)   

Spjuth, Roland 2000 ”Ett hushåll för de hemlösa” i: Den hemlösa sexualiteten. Om 

homosexualitet och kristen tro, Balswick, Jack & Balswick, Judith, (medverkande författare) 

Örebro 

Trots, Jan 2005 Kvalitativa intervjuer, Lund 

Viberg, Åke 2000 ”Social konstruktion och tradition” i: Blott i det öppna: kyrkorna och 

kärlekens olika vägar, Reimers, Eva & Lindström, Susanne, (red.) Stockholm 

Åhman, Torsten 2001 ”Är allt i Bibeln Guds ord” i: Motbilden och budskapet: om Bibeln och 

partnerskapsfrågan: vad står det skrivet? Erixon, Jan, Hedlund, John, Hultby, Carl-Olov & 

Åhman, Torsten, (red.) Örebro 

 

Elektronisk litteratur 

Personligt brev, 2009-11-26 

RFSL:s hemsida, taget från: http://www.rfsl.se/?p=413, 2010-01-04                

Svenska kyrkans hemsida, taget från: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=262964&ptid=0, 2009-11-16 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Bakgrund 

 Ålder, kön, uppväxt? 

 Utbildningar? 

 Arbetat i Göteborgs stift hela livet? Andra anställningar? 

 Alltid varit troende? Varför präst? 

 

Bibeln 

 Hur uppfattas budskapet i Bibeln? 

 Modernisering av kristendomen? 

 

Äktenskapet/partnerskap/samboförhållanden 

 Synen på äktenskapet? 

 Bibelns syn på äktenskapet? 

 Svenska kyrkans syn på äktenskapet? 

 

Homosexualitet 

 Synen på homosexualitet? 

 Bibelns syn på homosexualitet? 

 Svenska kyrkans syn på homosexualitet? 

 Heteronormen i samhället? 

 Upplever andra prästers syn? 

 Upplever Svenska kyrkans diskussioner angående vigsel av homosexuella par?  

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Några viktiga årtal 

 

1944  Homosexuella handlingar mellan vuxna avkriminaliseras
110

  

1973  Riksdagen fastslår att homosexuell samlevnad är en fullt acceptabel samlevnadsform  

          utifrån samhällets synpunkt
111

  

1978  En gemensam åldersgräns på 18 år införs för både homo- och heterosexuella  

          förbindelser
112

  

1979  Homosexualitet stryks ur sjukdomsregistret
113

  

1984  Ärkebiskopen Bertil Werkström råder homosexuella till celibat
114

 

1987  Förbud mot att diskriminera homosexuella
115

  

1988  Sambolag
116

 

1995  Partnerskapslag
117

 

1999  HomO
118

  

2003  Förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning införs i den nya lagen om    

          hets mot folkgrupp
119

 

2009  Könsneutralt äktenskap tillåts
120

 

 

 

                                                             
110   Petersson S-Å. ”En svensk homorörelse växer fram”, 2000: 26 
111   Andreasson M. ”Samhällsfara eller samhällsgrupp?”, 2000: 44 
112   Petersson S-Å. ”En svensk homorörelse växer fram”, 2000: 26 
113   I samband med 1979 års homosexuella frigörelsevecka i Stockholm ockuperade några aktivister    

     Socialstyrelsen vilket ledde till att sjukdomsstämpeln avskaffades (Petersson S-Å. ”En svensk homorörelse    

     växer fram”, 2000:33) 
114   Ahlberg E ”Homo-Sverige utanför RFSL”, 2000: 85 
115   Dock med vissa inskränkningar (Edlund U. En studie över hermeneutiska ståndpunkter kring den  

     homosexuella frågan, 1991: 7)  
116   ”Några viktiga årtal”, 2000: 278 
117   ”Några viktiga årtal”, 2000: 278 
118   HomO är ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
119

  RFSL:s hemsida, 2010-01-04 
120  RFSL:s hemsida, 2010-01-04 



 

 

Bilaga 3: Utdrag från Svenska kyrkans hemsida, 2009-11-16 

 

Historik 

 

Kristendomen spreds över världen genom missionerande klosterordnar, sjöfarare och 
handelsmän. Den katolske munken Ansgar anses vara den som kom med det kristna 
budskapet till Sverige på 800-talet. Han lät bland annat uppföra den första kyrkan i 
köpstaden Birka i Mälaren. 

De första kristna kallades ”de kristna” eftersom den nya religiösa riktningens budskap handlade om Jesus Kristus. 

Han var den korsfäste och uppståndne Guds son och människors befriare och frälsare. Kristus är det grekiska 

ordet för hebreiskans Messias, Guds smorde.  

  

Grunden till Svenska kyrkan 

En avgörande händelse för Sveriges kristnande var Olof Skötkonungs dop i Västergötland. Troligen döptes han 

av en engelsk missionär. Som landets förste kristne kung medverkade han till upprättandet av Skara stift. Därmed 

var dåtidens kyrka planterad på svensk mark och missionsverket kunde fortsätta. Fler stift upprättades, 

gudstjänster började firas och kyrkor byggdes. 

Svenska kyrkan var under medeltiden en del av den katolska kyrkan. Då byggdes många av de kyrkor som vi firar 

gudstjänst i idag. De byggdes mitt i byn som ett tecken på Guds närvaro i världen. Basenheten kring 

medeltidskyrkan var socknen, de människor som geografiskt sökte sig till samma kyrka. Undervisning och 

sjukvård blev tidigt två viktiga ansvarsområden i kyrkans liv och verksamhet. 

  

Reformationen  

Under medeltiden stod kyrkan i Sverige under påvens ledning. Detta kom att förändras under reformationen på 

1500-talet. Då började en självständig svensk nationalkyrka ta form med en evangelisk-luthersk bekännelse och 

kungen som den nationella kyrkans överhuvud. Ett märkesår i den processen är Västerås riksdag 1527. Där och 

då började framväxten av den så kallade statskyrkan i Sverige.  

  

Folkets språk i gudstjänsten 



 

 

Reformationen innebar stora förändringar i kyrkans liv, inte minst i sättet att fira gudstjänst. Med inspiration från 

reformatorn Martin Luther i Tyskland bestämde man att gudstjänsterna skulle firas på folkets språk i stället för 

latin. Därför såg man också till att Bibeln översattes till svenska. Ledande person i den svenska reformationen var 

Olaus Petri. Man började också skriva psalmer att sjungas i gudstjänsterna. 

Genom reformationen förbjöds ordensväsendet i Sverige. Klostren stängdes och förbjöds. Delar av det kristna 

budskapet omtolkades. Så tonades till exempel kravet på människans prestationer inför Gud ner. I stället 

betonades tron på Guds nåd och på att Jesus har levt, dött och uppstått som det stora tecknet på Guds 

villkorslösa kärlek. 

  

Ledning och demokrati 

Svenska kyrkans organisation blev rikstäckande. Genom 1686 års kyrkolag reglerades kyrkolivet och kyrkans 

organisation över hela landet. De lokala självstyrande församlingarna och deras präster stod under biskopens och 

domkapitlets tillsyn. 

Genom nya kommunallagar på 1860-talet gjordes en bodelning mellan kommunala och kyrkliga angelägenheter. 

Skola och sjukvård blev inte längre kyrkans angelägenhet. 

År 1863 inrättades kyrkomötet som Svenska kyrkans högsta demokratiska instans på nationell nivå. Viktiga beslut 

i och för kyrkan skulle föreläggas kyrkomötet innan riksdagen fattade beslut. Kyrkomötet bestod av både präster 

och lekmän i en fastställd fördelning. Denna ordnig bestod till 1982, då man införde direktval av kyrkans 

medlemmar till kyrkomötet. 

En särskild roll i kyrkans ledning har biskopsmötet. Det samlas några gånger årligen till överläggningar. Det har 

ingen beslutanderätt, men har en viktig rådgivande och vägledande funktion i aktuella ärenden 

  

I vår tid 

En viktig förändring för Svenska kyrkan var religionsfrihetslagen 1951. Genom den kunde vem som helst utträda 

ur kyrkan utan att samtidigt inträda i något annat religiöst samfund. 

Den senaste stora förändringen ägde rum år 2000, då de tidigare lagstiftade relationerna mellan stat och kyrka i 

det närmaste upplöstes. Inga kyrkliga organ är längre statliga eller kommunala myndigheter. Den tidigare 

Kyrkolagen ersattes av en Kyrkoordning, som fastställs av kyrkomötet. Där definierar Svenska kyrkan sig som ett 

evangeliskt-lutherskt trossamfund.  

Svenska kyrkan har fortfarande en rikstäckande organisation med församlingar, pastorat och stift över hela 

landet. 

 

  

Foto av Maria Svensk/IKON 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Utdrag från Svenska kyrkans hemsida, 2009-11-16 

 

Kyrkans uppgifter 
Vad är Svenska kyrkans uppgift? Frågan skulle säkert kunna besvaras på en mängd olika 

sätt utifrån vem och var man är. Mötet med Svenska kyrkan kan uppstå i 

barnverksamheten, i kyrkokören, vid en begravning, på en konsert eller i en 

söndagsgudstjänst. Allt är lika viktigt för den enskilda människan. 

Utifrån de gemensamma uppgifterna formas verksamheterna efter de behov och styrkor som finns i 

församlingarna. Öppenheten och dialogen med människorna med Jesus som förebild är grunden. Mötet, var man 

än befinner sig i livet, är det som Svenska kyrkan vill ta vara på. Det kan vara i ett enskilt samtal, i engagemanget 

för internationellt arbete eller i ungdomsarbete på skolor. Svenska kyrkan finns också på många sjukhus, i arbete 

med kulturmöten och på plats vid kris och katastrof. 

Gemensamma uppgifter 

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en 

kristen gemenskap. Församlingen har ansvar för verksamheten för alla som bor i och besöker församlingen. Där 

finns det alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.  

Gudstjänster 

När vi firar gudstjänst tillsammans i vår församling blir det ett tillfälle att möta Gud i gemenskap. Vi får hämta kraft 

i bön, nattvard och sång. Alla får komma med sin tro och sina tvivel och för en stund vara den man är just då och 

där. Känslan av traditionen kan vi se gudstjänstens olika delar, höra i musiken och se i kyrkorummets 

utsmyckningar. Men vi får också möta förnyelsen i tilltalet, sången och bönen. 

Undervisning 

Jesus undervisade människor i hela sitt liv. Han berättade liknelser och samtalade med människor som han mötte 

för att han ville visa på Guds kärlek. Lärjungarna fick uppdraget att föra det vidare och så har det fortsatt ända in i 

våra dagar. När vi tänker på undervisning idag tänker vi kanske främst på konfirmander. Men i alla möten med 

människor lär vi oss något nytt om varandra och oss själva. På så sätt får vi en fördjupad förståelse av vad det är 

att vara människa.  

Diakoni 

Vi är alla beroende av våra medmänniskor och ibland med lite extra stöd. Diakoni är kyrkans sociala arbete. 

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. 

Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.  

  



 

 

Mission 

Svenska kyrkan har arbetat med mission sedan 1800-talet. Då var det en viktigt uppgift att bygga sjukhus och 

skolor och sprida evangeliet. Nu är det ett pågående samarbete mellan kyrkor eller inom organisationer där 

evangeliet om Jesus går från ord till handling. Personal från Svenska kyrkan med en särskild kompetens kan 

sändas ut för en kortare eller längre period om det finns en efterfrågan från samarbetspartnern. Det kan handla 

om lärare, läkare, ekonomer eller präster.  

Bild av Martin Runeborg/IKON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5: Utdrag från Svenska kyrkans hemsida, 2009-11-16 

 

Tillgänglig kyrka 

 

Kungsgatan i Stockholm. 

Svenska kyrkan vill vara en öppen kyrka där alla känner sig välkomna. Vi är alla skapade 

till Guds avbild och ska därför kunna känna att vår plats finns i församlingen. 

Alla med fysiska och psykiska funktionshinder av olika slag ska känna sig välkomna i kyrkan. Ramper och 

ljudslingor eller motsvarande är några exempel på sådant som måste ordnas. Alla ska kunna se, höra och förstå 

vad som händer i gudstjänsten. Om man behöver hjälp med något finns det alltid någon att fråga. 

Barnen välkomnas 

Barn ska kunna delta i alla gudstjänster och tas i anspråk på olika sätt efter sin förmåga. De ska också kunna 

erbjudas en egen plats med böcker, ritblock och leksaker som de kan ägna sig åt under långa gudstjänster.  

 
Öppen kyrkolokal 

Många gånger kan det kännas fint att få gå in i en kyrka och bara få sitta en stund. Kanske få tända ett ljus och att 

be en bön. Tillgängligheten är viktig för varje människas behov av stillhet, andrum och samtal med Gud – något 

som lätt kan glömmas bort i den dagliga stressen. Stöldrisken har tyvärr medfört att inte alla kyrkor kan hållas 

öppna utan tillsyn, men det är det önskvärt att de är öppna på dagarna och inte bara när det firas gudstjänst.  

 
Flerspråkig kyrka 

Eftersom Svenska kyrkan är till för alla firas gudstjänst på olika språk. Framför allt har kyrkan arbetat med de 

språkliga minoriteterna, som sverigefinska, samiska och teckenspråk. Psalmboken finns på finska och på 

lulesamiska, arbetet med en nordsamisk psalmbok pågår liksom översättningen av Nya testamentet till 

sydsamiska. Vissa delar av Bibeln finns också på teckenspråk. I städer där det finns andra stora minoritetsspråk 

firas även gudstjänster på till exempel arabiska eller spanska. 



 

 

 

Kyrka i mångfald 

I Svenska kyrkan finns en stor etnisk och kulturell mångfald som hela tiden skapar nya möjligheter att utvecklas 

och att nyansera sin självbild. I många församlingar i de större städerna har Svenska kyrkan blivit en multietnisk 

kyrka. Där diskuteras det hur det är att vara kyrka i ett nytt sammanhang.  

I många församlingar pågår också arbete med religionsmöten. Det är i mötet med nya tankar och traditioner som 

gemenskapen växer. Svenska kyrkan vill bidra till att Sverige är ett land där människor med olika tro lever sida vid 

sida. Grunden för det är ömsesidig respekt och förståelse. 

 

  

Bild av Martin Runeborg/IKON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6: Utdrag från RFSL:s hemsida, 2010-01-04 

 

Hbt-historia 
590 f Kr Poeten och lärarinnan Sapfo (Sappho), som levde på ön Lesbos, dör. Hon skrev om 

kärlek mellan kvinnor. Därav uttrycket lesbisk kärlek.  

 

1398 Termen "hermafrodit" finns i text för första gången. Avser både manliga och kvinnliga 

(kroppsliga) karakteristika som dubbla könsorgan etc. Kommer från den grekiska mytologin 

om Hermes (Afrodites son) som nymfen Salmacis var så förälskad i att hennes bön om att få 

vara tillsammans med honom förenade deras kroppar. 

 

1377 Kung Magnus Eriksson dör. Han hade under sitt liv anklagats av bland andra den heliga 

Birgitta för "onaturlig samvaro med män" och smädligen kallats "Kung Smek". Detta är det 

första kända omnämnandet av en svensk (kung) som homosexuell. Riddar Bengt Algotsson, 

som var kungens kärlek, fick rika förläningar och titlar. 

 

1608 gavs en nyutgåva av Landslagen ut. Karl IX gjorde ett tillägg om ”högmålsbrott”: ”Tu 

skalt icke liggia när Drängiar såsom när enne qwinno Ty thet är een styggelse: Och de skola 

bådhen dödhen döö Theras blodh ware öfwer them.” 

 

1726 gavs en ny kommentar till landslagen ut. Karl IX:s tillägg är borta, men i anslutning till 

paragrafen om tidelag sägs: ”Begår någor någon annan Sodomitisk synd den straffas äfwen 

som för Tidelag halshuggas och brännas.” Även uppmaning till sodomi straffades med 

kyrkoplikt och straffarbete. 

 

1734 Gavs en helt ny landslag ut och i denna försökte man "tiga ihjäl" sodomi. Om ingen 

hörde om det och fick inspiration så skulle ingen göra det. De som ändå befanns skyldiga 

dömdes, som tidigare, till döden. 

 

1778 Gustav III bestämmer att alla dödsdomar ska godkännas av honom själv. Ingen blir 

därefter avrättad vare sig för tidelag eller för sodomi i Sverige. Kritikerna ansåg att kungens 

mildhet i sedliga brottsmål hade med hans egen sexuella läggning att göra. 

 

1824 Termen "bisexuell" introduceras som ersättning för "hermafrodit". 

 

1864 En ny strafflag trädde i kraft i Sverige. Brottsbalkens paragraf 18:10 löd: ”Övar någon 

med en annan peson otukt som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde dömd 

till straffarbete i högst två år”. Lagen gällde både för kvinnor och för män. I många andra 

länder var förbudet mot sex mellan personer av samma kön riktat bara mot män. 

 

1869 Den ungerske journalisten Karl M Benkerty skapar under pseudonym begreppet 

homosexualitet. Består av grekiskans ”homo” som kan betyda ”samma” eller ”gemensam” 

samt latinets ”sexualitet” som kommer från ”sexus” och som oftast avser kön. 

 



 

 

1885 Englands drottning Victoria vägrar kriminalisera sex mellan kvinnor. Ska antingen ha 

sagt att "något så rysligt kan två kvinnor inte göra med varandra" eller "sådant finns inte". 

 

1892 Begreppet "bisexuell" används första gången i en tidig upplaga av Krafft-Ebbings 

”Psycopathica Sexualis”. Består av grekiskans "bi" som står för "båda" samt latinets 

”sexualitet” som kommer från ”sexus” och som oftast avser kön.  

 

1895 Författaren Oscar Wilde arresteras den 5 april och döms till straffarbete för sexuellt 

samröre med adelsmannen Lord Alfred 'Bosie' Douglas. Detta utlöste en våg av 

antihomosexuella attityder i England. 

 

1897 Den 14 maj grundas ”Vetenskapliga humanitära kommittén” – den första politiska 

organisationen för homosexuella (män) i Tyskland. WHK genomförde en insamling av namn 

mot § 175 i Tyska strafflagen som kriminaliserade sex mellan män. Albert Einstein var en av 

de som skrev under. 

 

1907 Begreppet homosexualitet används första gången i Sverige i en recension av boken 

”Psycopathica Sexualis” skriven av tysken Krafft-Ebbing. 

 

1910 Det tyske homosexuelle juden Magnus Hirschfeld skapar begreppet transvestit. 

Begreppet består av de latinska orden "trans" som oftast betyder över/på andra sidan och 

"vestis" som betyder kläder.  

 

1912 Första kända (inkompletta) könskorrigerande operationen genomförs i Tyskland. 

 

1917 Den 1 december avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön i Sovjetunionen. 

Se 1934. 

 

1920/30-talet I Berlin växer en myllrande kultur fram med mängder av kaféer, restauranger 

och festlokaler för kvinnor och män som var homo, bi eller trans. Detta trots att det då i 

Tyskland var förbjudet med sex mellan män. Det hela raserades när Hitler kom till makten 

1933. 

 

1923 Det tyske homosexuelle juden Magnus Hirschfeld skapar begreppet transsexuell. 

Begreppet består av de latinska orden "trans" som oftast betyder över/på andra sidan och 

"sexus" som oftast betyder kön.  

 

1933 Den 6 maj plundrar nazistiska studenter Sexualforskningsinstitutet som grundats av 

Magnus Hirschfeld. Institutet stängs kort därefter av myndigheterna och den 10 maj 

arrangeras ett bokbål med institutets böcker och verk av andra "otyska" författare. 

 

1934 I Sovjet sker massarrestering av homosexuella och fängelsestraff (3-8 år) och 

straffarbete införs. 

 

1935 I Tyskland kriminaliseras homosexuella fantasier. Sedan länge har då också sex mellan 

män varit förbjudet enligt § 175. 

 

1936 I Tyskland inrättades ”Rikscentralen för bekämpandet av homosexualitet och 

fosterfördrivning”. Antalet män som internerades från 1935 till 1945 är okänt men antas vara 



 

 

mellan 10 000 till 100 000 män. Antalet kvinnor som fördes bort då de var lesbiska/bisexuella 

är okänt och inte heller är antalet transpersoner som drabbades känt. 

1937 Den rosa triangeln användes första gången som symbol på fångar i nazisternas 

koncentrationsläger för de män som dömts för brott för homosexualitet. 

 

1944 I Sverige avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön. Istället används 

sjukdomsdiagnoser för att kvarhålla homo- och bisexuella i mentalsjukhus tills de är "friska". 

 

1948 F-48 i Danmark grundas. ”Forbundet af 1948” var den första föreningen i Norden för 

homosexuella. 

 

1949 Läkaren Harry Benjamin i USA börjar behandla transsexuella patienter med 

hormonterapi. 

 

1950 RFSL bildas den 21 oktober som en underavdelning till Forbundet af 1948. Målgruppen 

är homosexuella. 

 

1951 Allan Hellman, en av RFSL:s förgrundsfigurer, är den första utkomne i svensk media 

någonsin. I påsknumret av tidningen ”Se” berättar han öppet och utnämns till ”Sveriges 

modigaste man”. RFSL hade vid årets slut cirka 500 medlemmar. 

 

1952 RFSL bryter sig loss från F-48 och blir därmed första formella organisationen för 

homosexuella i Sverige. Christine Joergensen, ofta refererad till som världens första person 

som genomgått en lyckad könskorrigerande process, genomgår sin operation och blir därefter 

en motvillig mediastjärna i ett par Hollywoodfilmer. 

 

1953 RFSL kräver äktenskap för homosexuella. 

 

1955 Högsta domstolen i Sverige bekräftar att en kvinna inte är en sämre mor bara för att hon 

är lesbisk. RFSL startar tidningen Följeslagaren. 

 

1957-58 RFSL:s avdelningar var Diana (för kvinnor, Stockholm), Kretsen (för män, 

Stockholm), Friends Club (mixat, i Göteborg) och Albatross (brevklubb, hela övriga landet). 

 

1962 Klubben Transvestia bildas i Sverige och medlemmarna var både transvestiter, 

transsexuella och olika sexuella minoriteter. 

 

1964 Första egna RFSL-lokalen ”Timmy” invigs på Timmermansgatan i Stockholm. 

 

1968 Författaren Bengt Martin och hans sambo blev de första utkomna i svensk i programmet 

”Storforum” 31 oktober. Efter programmet kontaktades de båda av nära 1000 personer. 

 

1969 Den 28 juni utbryter upploppen som sedan kom att kallas Stonewallrevolten. Stonewall 

var en svartbar i New York som polisen försökte göra razzia på och de HBT-are (och andra) 

som fanns på plats slogs tillbaka. Här föddes den moderna politiska kampen och det som 

senare kom att bli Pride. 

 

1970 Första skolinformationen sker i Stockholm för studerande från USA. 

 



 

 

1971 Första gaydemonstrationen sker i Örebro och arrangerades av ”Club Gay Power”. 

Tidningen Revolt startas. Inom RFSL sker stora förändringar. Från att ha varit mer fokuserat 

intåt blir RFSL efter extra kongress betydligt mer politiskt och utåtriktat. Bisexuella 

inkluderas bland målgrupperna. 

 

1972 Sverige blir första land i världen med en formell möjlighet i lagen om både medicinsk 

och juridisk möjlighet till transsexuella och intersexuella att efter prövning få en ny juridisk 

könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer startar i 

Sverige. 

 

1973 Riksdagen uttalar att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt 

acceptabel samlevnadsform”. RFSL har cirka 1000 medlemmar. 

 

1974 På en internationell konferens i Edingburgh i Storbritannien antas grekiska bokstaven 

lambda som internationell symbol för gayrörelsen. 

 

1977 Första Frigörelsedagarna arrangeras. Dagarna bestod av uppträdande, demonstrationer 

och seminarier. Arrangerades av RFSL Stockholm. 

 

1978 Lägsta ålder för sexuella relationer – ”byxmyndighetsåldern” – blir likställd oavsett om 

det gäller sex mellan två personer av samma kön eller två personer av olika kön. Innan 1978 

var den 15 år för sex mellan olika kön och 18 för sex mellan samma kön. 

 

1978-84 Den statliga ”Homosexutredningen” arbetar med att finna ”eventuell kvarvarande 

diskriminering” i lagstiftningen. Föreslår bland annat någon form av äktenskapslag, 

diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen. 

 

1979 Socialstyrelsen tar bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige efter en 

ockupation av Socialstyrelsens trappa av cirka 30-40 "sjuka" homo- och bisexuella. 

Föreningen Benjamin bildas och ansluter sig till RFSL. Benjamin blir Sveriges första 

organisation för enbart transsexuella. Frigörelsedagen växer och blir nu Frigörelseveckan. 

 

1981 RFSL har cirka 2500 medlemmar. 

 

1982 Första svenska dödsfallet i AIDS 

 

1985 Sveriges ärkebiskop råder homosexuella att leva i vänskap och celibat. Föreningen 

Benjamnin lämnar RFSL. 

 

1986 Tidningen Reporter startas. RFSL-Rådgivningen i Stockholm och hivkansliet startar sin 

hiv-preventiva verksamhet. 

 

1987 Gaysaunorna förbjuds då bastklubbslagen träder i kraft. 

 

1987 Det införs ett förbud om olaga diskriminering för näringsidkare och  

offentliganställda att diskriminera ”homosexuella”. 

 

1988 Lag om samkönade sambos införs. Denna lag är dock inte likadan som sambolagen för 

olikkönade par och inte heller har den uppdaterats på samma sätt. 



 

 

 

1989 Danmark blir första landet i världen med partnerskapslag. Lagen gav samkönade par 

nästan samma rättigheter och skyldigheter som två personer som ingått äktenskap. 

 

1994 RFSL har cirka 4000 medlemmar. 

 

1995 Partnerskapslagen träder i kraft i Sverige. 

 

1996 RFSL startar www.rfsl.se och blir därmed först i Sverige med en webbplats för homo- 

och bisexuella. Webbplatsen växte snabbt. 

 

1998 Lika möjlighet till bostadsbidrag för samkönade sambos som för olikkönade  

sambos. Europride firas i Stockholm istället för Frigörelseveckan/Homofestivalen. 

Organisationen Stockholm Pride arrangerar därefter varje år festivalen med samma namn. 

 

1999 Lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning införs.  

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, inrättas. 

 

2000 Lättare att ingå partnerskap då anknytningskraven luckrades upp något. Detta år finns 

fyra hbt-tidningar i Sverige: Kom Ut, QX, Sylvester, Corky och ZON. RFSL utses till ”Årets 

lobbyist” av tidningen Resumé. 

 

2001 Vid RFSL:s kongress beslutas att transpersoner ska inkluderas som en del av RFSL:s 

målgrupp. 

 

2002 Lag mot diskriminering inom högskolan på grund av sexuell läggning träder i kraft. 

 

2003 Nya lagen om hets mot folkgrupp träder i kraft 1 januari. I grundlagen införs nu förbud 

mot hets mot folkgrupp på grund av gruppens sexuella läggning. Lagen skyddar nu mot hets 

riktat mot heterosexuella, bisexuella och homosexuella. Lagen om adoption för par som ingått 

partnerskap träder i kraft 1 februari. Samma lag för samboförhållanden för samkönade och 

olikkönade par införs. Diskrimineringen på detta område har upphört då lagen trädde i kraft 1 

juli. 

 

Den 1 juli träder en utvidgad diskrimineringslag i kraft. Lagen förbjuder diskriminering som 

har samband med sexuell läggning (homo, bi, hetero) och av andra skäl och gäller på följande 

områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet, 

yrkesutövning, medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, 

arbesgivarorganisationer eller yrkesorganisationer samt varor, tjänster och bostäder. Skydd 

mot diskriminering finns mot socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt 

hälso- och sjukvård, dock bara diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och religion eller 

annan trosuppfattning. 

 

Inom RFSL bildas RFSL:s ungdomsförbund.  

 

2004 RFSL antar ett feministiskt handlingsprogram vid kongressen i Göteborg. 

 

2005 Från och med den 1 januari 2005 är diskriminering som har samband med sexuell 

läggning också förbjuden inom det sociala området. Det vill säga socialtjänsten, 



 

 

socialförsäkringssystemet, A-kassan och hälso- och sjukvården. 

 

2006 Från den 1 april skyddas elever i förskolar, grundskolan och inom gymnasiet från 

diskriminering på grund av sexuell läggning och på grund av kön. 

2009 Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som en diskrimineringsgrund. 

Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsbegrepp. Sverige inför könsneutralt 

äktenskap. 

Från den 1 maj kan samkönade par ingå äktenskap då den nya könsneutrala äktenskapslagen, 

som riksdagen fattat beslut om, träder i kraft. Från den 1 november erbjuder Svenska kyrkan 

sig att förrätta vigslar även mellan par av samma kön i enlighet med beslut fattat av 

Kyrkomötet. 

 


