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Abstract

The goal and purpose of this essay is to study the different points of view that Swedish 

priests within the Swedish Church have on the topic of same sex marriage. I will use 

qualitative interview as method of choice to get answers for my questions. 

The results of my study reveal that same sex marriage has been a dividing issue between 

the different participants. Those in favour of the church´s decision to legalize same sex 

marriage consider love to be the most important reason for marriage, while those who 

oppose the decision consider marriage to be a holy sacrament that is not easily changed. 
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1 INTRODUKTION

Intresset att undersöka hur Svenska Kyrkans prästers inställning är gentemot det beslut som 

togs angående samkönade äktenskap inspirerades av ett besök i katolska kyrkan i Kalmar. Det 

var under hösten 2010 som jag och min flickvän följde med hennes djupt troende mormor till 

en söndagsmässa. När vi satt högst upp på balkongen och jag iakttog gudstjänsten, så lutade 

sig min flickväns mormor mot mig och frågade vad jag tyckte om att homosexuella skulle få 

gifta sig. Jag svarade så diplomatiskt jag kunde och sa att jag var ganska liberal i den frågan. 

Efter en stunds tystnad hörde jag henne mumla att det var ju inte bra. Sedan lutade hon sig 

emot mig igen och pekade ut några personer i kyrkobänkarna och frågade mig om jag visste 

vilka de var. Jag skakade på huvudet varvid hon viskande berättade att de var aktiva präster 

inom Svenska Kyrkan som ville bli katoliker. När jag frågade varför berättade hon att de var 

förargade över att Svenska Kyrkan tillät homosexuella att gifta sig. Huruvida detta stämde 

eller inte vet jag inte men det fick mig ändå att börja fundera. Hur ställer sig egentligen 

prästerna i Kalmar län till samkönade äktenskap? Var detta ett beslut som vilade på teologisk 

grund? Eller var beslutet en rent realpolitisk konsekvens av riksdagens beslut om en 

könsneutral äktenskapslagstiftning? 



2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad präster inom Svenska Kyrkan i Kalmar län har 

för  inställning  till  beslutet  om  kyrklig  vigsel  gällande  samkönade  äktenskap.  Prästernas 

ståndpunkter sätts sedan i relation till deras egna roller som präster men även deras syn på den 

kristna läran. Uppsatsen syftar även till att utreda huruvida de anser att det beslut som fattades 

grundades på teologiska skäl eller om det var av politiska skäl. Kopplat till detta vill jag också 

undersöka hur man upplevt själva processen och diskussionen som låg till grund för beslutet.  

Det känns även viktigt att poängtera att jag inte kommer undersöka informanternas inställning 

till homosexualitet utan endast det av kyrkomötet fattade beslutet kring att bejaka samkönade 

äktenskap. Med anledning av ovanstående har jag följande frågeställningar:

1. Hur ställer sig präster i Svenska Kyrkan från Kalmar län till beslutet om samkönade 

äktenskap?

2. Hur ser präster i Svenska Kyrkan från Kalmar län på homosexuella  förhållanden i 

relation till deras betraktelse av den kristna läran? 

3. Varför anser präster i Svenska Kyrkans från Kalmar län att beslutet kom till?

4. Vad anser präster i Svenska Kyrkans präster från Kalmar län om den diskussion som 

föregick beslutet?



3 MATERIAL, METOD OCH TEORI

3.1 Material

Bakgrundsavsnittet, där jag försöker ge läsaren en överblick och orientering i ämnet, grundar 

sig på material som är hämtat från hemsidor eller andra elektroniska källor. Jag har använt 

mig av ett faktablad från regeringskansliet som i korthet presenterar de ändring som gjorts 

bland  annat  gällande  äktenskapsbalken  efter  beslutet  om  en  könsneutral 

äktenskapslagstiftning.  Avsnittet  om Svenska Kyrkans styrning grundar sig på information 

från  deras  hemsida,  vilket  går  att  förhålla  sig  kritisk  till  då  trossamfundet  själv  styr  den 

informationen.  Vid  min  beskrivning  av  beslutsprocessen  utgår  jag  från  en  skrivelse  från 

kyrkostyrelsen  och  ett  yttrande  från  läronämnden,  som  båda  är  riktade  till  kyrkomötet. 

Därutöver  har  jag  tagit  del  av  en  redovisning  av  kyrkomötets  ärendeförslag  samt 

beslutsprotokollet från det aktuella mötet. Värt att poängtera är att det skulle gå att göra en 

uppsats i sig av kyrkostyrelsen skrivelse och läronämndens yttrande och även om jag endast 

gjort en redogörelse för dess sakinnehåll så är detta ett material som är tendensiöst och som 

det går att hitta djupare innebörder i. Materialet som utgör min resultatdel består av intervjuer 

från åtta präster som är aktiva inom Svenska Kyrkan. Informanterna som deltagit är anonyma 

i materialet som presenteras i resultatdelen. För läsaren kan det vara värt att ha i åtanke att 

detta inhämtade material visar på informanternas representation av verkligheten utifrån deras 

egen synvinkel.

3.2 Metod

Som metod har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med åtta präster inom Svenska 

Kyrkan.  Enligt Jan Trost så utmärks en kvalitativ intervju av att man ställer enkla och raka 

frågor som leder till komplexa och innehållsrika svar.1 Anna Davidsson Bremborg skriver att 

kvalitativa metoder har sin grund i den hermeneutiska traditionen och syftar till att förstå varför 

människor har vissa åsikter och föreställningar.2 Anne Ryan skriver att intervjupersonen är ett 

kärl med kunskap som forskaren ska försöka tömma utan att påverka sin informant.3 

1 Trost 2010:25.
2 Svensson & Arvidsson 2010:69.
3 Ryen 2004:91.



Forskaren måste  vara medveten om hur det  sociala  samspelet  spelar  roll  för bildandet  av 

åsikter hos individer vid enskilda intervjuer.

Anledningen till att jag valt att anonymisera mina informanter är för att frågan som har varit 

föremål för min undersökning är en känslig fråga för Svenska Kyrkan. Samtidigt går det att 

ifrågasätta hur mycket en präst egentligen kan kritisera ett beslut tagit av kyrkan. För att få 

svar på mina frågeställningar men också för att personerna jag intervjuat ska känna sig trygga 

i  sitt  deltagande,  har jag valt  att  göra anonyma intervjuer.  Vidare sätts en större press på 

forskaren när det gäller att sammanställa materialet. Skulle det visa sig att det endast finns ett 

fåtal kvinnliga präster, kanske det blir för utpekande att ha med vilket kön intervjupersonen 

har. 

Fördelen med att genomföra enskilda kvalitativa intervjuer är att på så sätt går det att få fram 

ärliga svar kring något som kan vara en problematisk fråga, då informanterna inte behöver 

vara  oroliga  för  vad  eventuella  arbetskamrater  tycker  och  tänker.  Frågeställning  utgår 

fortfarande från de enskilda prästernas upplevelser av verkligheten. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras genom skriftliga anteckningar. Jan Trost ger en del råd kring bearbetningen av 

intervjumaterialet. Han föreslår att forskaren bör komplettera sina skriftliga anteckningar med 

särskilda minnesanteckningar  direkt  efter  intervjun.4 De gånger  informanterna  har  gett  sin 

tillåtelse har intervjun spelats in för att säkerställa korrektheten i materialet och som ett stöd 

för  arbetsprocessen.  Eftersom  ljudinspelningen  varit  valfri  för  informanterna  så  är  det  i 

huvudsak den skriftliga dokumentationen som kommer att analyseras.

3.3 Urval

Urvalet består av åtta präster som aktiva i Svenska Kyrkan. Upptagningsområdet har varit 

södra  delen  av  Kalmar  län  med  övervägande  representation  av  Kalmarområdet.  För  att 

säkerställa geografisk spridning har endast en präst från varje enskild församling intervjuats. 

På så sätt säkerställs en god spridning och variation av informanterna. Hänsyn har tagits till 

varje enskild pastorats omfattning och utifrån dess storlek har antalet  informanter från det 

området begränsats. Däremot kan det ifrågasättas om dessa kan ses som representativa för 

större delen av de aktiva prästerna i Kalmar län. I undersökningen har det varit svårt att styra 

urvalet  till  en  jämn  fördelning  gällande  kön  och  ålder  på  informanterna  då  de 

yrkesverksamma prästerna är en ganska homogen grupp. Ett annat problem med urvalet är att 
4 Trost 2010:76.



forskaren  inte  vet  vilka  avsikter  som informanterna  har  med  sitt  deltagande.  Det  kan  till 

exempel vara så att de som valt att tacka nej till en intervju gjort detta på grund av att de inte 

instämmer  i  kyrkomötets  beslut  att  bejaka  samkönade  äktenskap.  Däremot  motiverar 

undersökningens omfattning ett tillvägagångssätt där kvalitativa intervjuer ger en bild av den 

allmänna uppfattningen hos präster i Svenska Kyrkan från Kalmar län. Därmed har heller inte 

informanter  som aktivt  tagit  ställning  för  eller  emot  beslutet  kring  samkönade  äktenskap 

aktivt sökts upp, då avsikten med uppsatsen varit att undersöka den allmänna uppfattningen 

snarare än att undersöka de båda sidornas argumentation.

3.4 Bearbetning av materialet

När materialet har bearbetats har en hermeneutisk ansats för tolkning använts. Till det har en 

tematisk analys tillämpats som är induktiv, dvs. att låta materialet styra eventuella teman och 

teoretiskt  tillvägagångssätt.  Konkret innebär  det  att  materialet  kodas och bryts  ner i  olika 

kategorier  som sedan samlas  och  analyseras  under  olika  huvudteman.  Tillvägagångssättet 

kallas även för konstant komparativ metod och innebär att forskaren tidigt under processen 

börjar fundera över vilka teoretiska egenskaper de olika kategorierna kan ha.5 

3.5 Teori

För att  kunna sätta  in  materialet  och resultatet  i  ett  större  teoretiskt  sammanhang har  två 

teoretiska  ramverk  varit  behjälpliga  i  min  analys.  Dessa  två  perspektiv  är  teorier  kring 

sekularisering  och  så  kallad  queerteori.  Enskilt  skulle  inget  av  dessa  perspektiv  vara 

tillräckligt  för  att  få  en  fördjupad  förståelse  kring  det  insamlade  materialet.  Däremot 

kompletterar de båda perspektiven varandra, eftersom de lyfter olika aspekter hos materialet.

3.5.1 Sekulariseringsteorin

Sekularisering har i ett historiskt perspektiv handlat om överföring av kyrkogods till staten i 

de länder som den protestantiska reformation genomfördes, men i akademiska sammanhang 

syftar  begreppet på när religiösa institutioner marginaliseras och får en mindre betydelse.6 

5 Ryen 2004:107.
6 Furseth & Repstad 2005:108



Sekulariseringen i sig kan innebära flera företeelser. Det kan innebära att religiösa traditioner 

blir mer anpassade till det omgivande samhället och därmed mer "världsligt" orienterade, men 

även att religiösa institutioner drar sig tillbaka från omvärlden för att renodla och fördjupa den 

andliga sfären.7 Furseth och Repstad hänvisar till sociologen Larry Shiner, som i sin tur skiljer 

mellan  sex  huvudbetydelser  av  sekularisering:  att  religionen  försvagas  genom  förlorad 

prestige, att religionen flyttar fokus till  den profana världen från den övernaturliga och det 

religiösa engagemanget mer liknar socialt engagemang, att samhället blir mindre religiöst när 

religionen  blir  mer  inåtvänd,  att  religiösa  trosföreställningar  och  institutioner  blir  mindre 

religiösa i sin karaktär när de omvandlas till icke-religiösa tankar och samhällsinriktningar, att 

världen avsakraliseras eller som Max Weber formulerade det; att världen avförtrollades. Den 

sista  betydelsen  innebär  att  förpliktigande  mot  religiösa  traditioner  och  trosföreställningar 

byts ut mot rationella val och motiveringar för människans handlingar.8 

Steve Bruce, som är en av sekulariseringsteorins främsta försvarare, menar att den inte gäller 

hela  världen utan främst  i  de delar  som genomgått  historiska processer  som innehållit  en 

pluralisering  och egalitarianism.  Bruce hävdar  att  sekularisering grundar sig i  sociala  och 

kulturella skillnader i samhället.  9 Enligt Bruce förlorar religionen sin kraft i ett pluralistiskt 

samhälle, till förmån för mer rationella förklaringar: 

“When the oracle speaks with a single clear voice, it is easy to believe it is the voice of God. When  

it speaks with twenty different voices, it is tempting to look behind the screen. As Berger puts it in  

explaining the title of The Heretical Imperative (1989), the position of the modern believer is quite 

unlike that of Christian of the Middle Ages in that, while we may still believe, we cannot avoid the 

knowledge that many people (including many people like us) believe differently.”10

Bruce kopplar detta främst till de protestantiska länderna och reformationen och hävdar att 

pluralism leder till sekularisering. 

En annan faktor i sekularisering, enligt Steve Bruce, är privatiseringen av religion. Detta är en 

följd av samhällets modernisering, men även av ett större religiöst utbud. Moderniteten har 

även inneburit att de religiösa institutionerna, som bärare av det gemensamma i samhället dvs. 

sociala funktioner i samhället, har flyttas över till profana institutioner. Följden av detta har 

blivit  att  religionen har gått  från ett  obligatorium till  ett  privat val.  Individen har  således 

utvecklats till att bli en konsument av religion. 

7 Furseth & Repstad 2005:110
8 Furseth & Repstad 2005:109
9 Bruce 2002:16
10 Bruce 2002:18



Bruce menar att för att det ska finnas starka religiösa institutioner så måste deras centrala 

trosföreställningar  kunna  delas  av  en  större  massa.  Därmed  så  innebär  sekularisering  att 

trossföreställningarna  försvagas.  Att  hävda  absoluta  sanningar  och  kräva  likriktning  av 

religiösa trosföreställningar, vilket krävs för en varaktig religiös tradition i Bruces mening, 

går inte ihop med en mer privatiserad religiositet.11

På samma sätt menar Bruce att även jämlikhetssträvanden inom de liberala demokratierna 

undergräver religiösa trosföreställningar och pekar på de nordiska länderna, där han menar att 

införandet av representativ demokrati och monarkins minskade makt och betydelse har spelat 

stor  roll  för  sekulariseringen  i  samhället.12 Bruce  betonar  att  när  västerländska  regeringar 

föredrar  åsiktsfrihet  prioriterar  de  individens  rättigheter  framför  trosamfundens 

trosföreställningar.  Ett  exempel  kan  vara  att  jämlikhet  mellan  könen  går  före  specifika 

könsroller som kan rymmas inom olika religiösa trossystem. Konsekvensen för de religiösa 

institutionerna eller religiösa traditionerna blir att det blir svårare att behålla det som tidigare 

varit det mest grundläggande och specifika i hur organisationen ser på människors sätt att 

leva.13 Bruce menar även att religiösa föreställningar är kulturella produkter som man måste 

slå vakt om för att de ska hållas intakta. I en sekulariserad omvärld tenderar de att förankras i 

profana sociala institutioner och därmed försvagas deras karaktäristiska drag:

“religious  observance  decaying,  unusual  beliefs  being  abandoned,  once-important  behavioral 

marks of membership being dropped, and the boundary between the community of the faithful and 

the rest of the world being eroded.”14

Bruce poängterar att det är viktigt att vara medveten om att utmärkande trossföreställningar 

som anpassas till en kulturell kontext även tenderar att anpassas till de allmänna åsikterna i 

samhället.15 

3.5.2 Queerteori

Queerteori kan sammanfattas med, att vid tillämpningen av detta perspektiv så görs en kritisk 

betraktelse kring de samhälliga normer som omgärdar kön och sexualitet. Teorin skiljer sig 

från  traditionell  feministisk  teori,  där  också  genusrelationer  granskas  utifrån  ett 

maktperspektiv, då queerteorin lyfter in sexualitet och andra kategorier som kan konstrueras 

som skillnad  mellan  individer.16 Malin Ekström menar  att  detta  görs  genom genealogiska 
11 Bruce 2002:20
12 Bruce 2002:22
13 Bruce 2002:149
14 Bruce 2002:147
15 Bruce 2002:147
16 Svensson & Arvidsson 2010:88



studier, där forskare vill visa hur sexualitet strukturerats och organiserats på olika sätt genom 

historien  och  i  olika  kulturer.17 Queerteorin  har  även  likheter  med  poststrukturalistisk 

feminism  och  postkoloniala  perspektiv,  då  samtliga  använder  sig  av  ett  kritiskt 

förhållningssätt  vid  undersökning  av  kulturella  maktutryck  och  kunskaper  kring  sociala 

konstruktioner gällande kön och sexualitet som har legat till grund för skapande av sociala 

identiteter.  Från  ett  queerteoretiskt  perspektiv  betonas  att  samhället,  språket  och  sociala 

praktiker skapar sociala identiteter i specifika kulturella sammanhang, vilka sätter normer för 

sexualitet och kön.18 

Judith Butler, som är en av de mest tongivande teoretikerna inom queerteorin, menar att genus 

är en kulturell  skapelse och de olika könspecifika egenskaperna som anses höra till  enligt 

henne är konstruerade.19 Även om man anser att könsbestämmelse är kopplat till den fysiska 

anatomin så behöver det inte betyda att det finns ett likhetstecken mellan kön och de specifika 

egenskaper som kan rymmas inom begreppet genus, och att detta begrepp därmed inte alltid 

behöver  vara  kopplat  till  ”maskulint”  och  ”feminint”  utan  även  kompletteras  med  andra 

genus.20 Butler menar därmed att de värdeladdade begreppen maskulint och feminint inte bara 

behöver höra ihop med respektive kön, man och kvinna. Resultatet  blir  då ett  synsätt  där 

maskulint och feminint enskilt kan definiera både den manliga och den kvinnliga kroppen var 

för  sig.21 Genus  kan  alltså  frigöras  teoretiskt  från  sexualitet  och  kön.  För  att  förstå  det 

bakomliggande kring konstruktionen av könen så måste detta ställas mot en förståelse av de 

fastlagda normer som finns i vår kultur kring de två könen:

“Although social scientist refer to gender as a ”factor” or a ”dimension” of an analysis, it is also 

applied to embodied persons as ”a mark” of biological, linguistic, and/ or cultural difference. In 

these  latter  cases,  gender  can  be  understood  as  a  signification  that  an  (already)  sexually 

differentiated body assumes,  but even then that  signification exist  only  in relation to another, 

opposing signification. Some feminist theorists claims that gender is “a relation,” indeed, a set of  

relations, and not an individual attribute.”22

Butler  menar  att  den  självupplevda  identiteten  är  ett  resultat  av  ett  socialt  sammanhang 

snarare än personliga erfarenheter och denna identitet ställs mot normativa uppfattningar om 

genus, sexualitet och kön.23 Om individen inte passar inom det som då anses vara ” biologiskt 
17 Svensson & Arvidsson 2010:88
18 Svensson & Arvidsson 2010:88
19 Butler 1999:9-10
20 Butler 1999:10
21 Butler 1999:10
22 Butler 1999:13
23 Butler 1999:23



normalt”, alltså det konstruerade "naturliga" gällande sexualitet och kön, så kommer denna 

ses som avvikande från det som anses vara det normala. 

Kring sexualiteten skriver Butler att könet är en psykisk och kulturellt skapad upplevelse, som 

konstruerats genom uppkomna normer kring den sexuella utövningen. I den heterosexuella 

normen uppstår sexuellt begär i relationen mellan två motsatta kön och det som då uppfattas 

som  det  naturliga.24 Alltså  det  upplevda  manliga  och  det  upplevda  kvinnliga  är  tätt 

sammankopplat  med  rådande  heterosexuella  maktföreställningar  kring  sexualitet  och  kön, 

vilket då endast medger två möjliga sexuella identiteter. Det är även här Butler kritiserar den 

befintliga könsföreställning som en kulturell produkt: 

“Not to have a social recognition as an effective heterosexual is to lose one possible social identity 

and perhaps to gain one that is radically less sanctioned. The “unthinkable” is thus fully within 

culture, but fully excluded from dominant culture.”25

I och med heterosexualiseringen av begär så innebär detta att det maskulina och feminina blir 

fasta föreställningar som kopplar samman genus och kön. De identiteter som inte faller  in 

under föreställda biologiska genus och könspecifika egenskaper kan då heller inte existera.26 

3.6 Tidigare forskning

Svenska  Kyrkans  beslut  kring  samkönade  äktenskap  är  fortfarande  relativt  nytt  vilket 

förklarar  bristen  på  tidigare  forskning.  Däremot  så  finns  det  två  kandidatuppsatser  inom 

religionsvetenskap som är värda att  nämna.  Den ena uppsatsen heter Tro,  kön och kärlek 

(2010) och författaren är Mårten Dahlrot som studerat vid Högskolan i Gävle. Dahlrot har 

intervjuat fyra präster kring beslutet om samkönade äktenskap, två som är negativa och två 

som är positiva till beslutet. Prästerna kommer från Gävleområdet och tills skillnad mot min 

egen undersökning så har Dahlrot aktivt sökt präster som är positiva och negativa. Den andra 

uppsatsen heter Man skall älska sina medmänniskor (2009) av Katarina Modig vid Halmstad 

högskola. Hon undersöker i sitt arbete inte bara sina informanters syn på att viga samkönade 

utan  även  deras  inställning  till  homosexualitet,  vilket  även  det  skiljer  sig  mot  min 

undersökning då jag valt att inte undersöka prästernas inställning till homosexualitet. Modig 

har valt att intervju präster som kommer från Göteborgs stift. I min forskning försöker jag 

24 Butler 1999:30
25 Butler 1999:99
26 Butler 1999:23-24



däremot undersöka inställningen hos präster i Kalmar län vilket är intressant ur ett regionalt 

perspektiv.

Ett annat verk som jag har noterat är en bok med namnet Odd Couple.  A History of Gay 

marriage in Scandinavia (2011) av Jens Rydström.  Då detta verk kom ut under perioden av 

mitt  arbete så har jag inte kunnat använda den i min forskning. Rydström undersöker hur 

samkönade äktenskap har gått från att vara kontroversiellt till att få folkligt stöd och blivit 

accepterat,  vilket  är  en aspekt  som hade varit  relevant  för min undersökning och jag kan 

endast beklaga att jag inte hunnit tagit del av Rydströms forskning. 



4 BAKGRUND

4.1 Riksdagens beslut om könsneutral äktenskapslagstiftning

Efter  den  1  maj  2009  kom  de  nya  lagändringar  kring  könsneutrala  äktenskap  att  gälla, 

äktenskapsbalken  kom att  bli  könsneutral  och  det  tidigare  system kring  partnerskap  som 

juridisk form för par av samma kön upphörde.27 Däremot så kommer de som fortfarande har 

ingått registrerat partnerskap fortfarande att kunna förbli i detta tills de väljer att upplösa sitt  

partnerskap eller att ingå äktenskap. Att övergå från partnerskap till äktenskap är genom den 

nya  lagstiftningen  väldigt  enkelt.  Antingen  görs  en  anmälan  till  skatteverket  om  att 

partnerskapet ska omvandlas till äktenskap, eller så sker omvandlingen via borgerlig vigsel 

eller inom ett trossamfund.28 Enligt den gamla lagstiftningen hade Svenska Kyrkans präster 

per automatik vigselbehörighet men efter de ändringar som började gälla efter lagändringen 

var trossamfundet tvunget till att söka vigseltillstånd för varje enskild präst. Däremot finns det 

ingen vigselplikt för en behörig vigselförrättare inom ett trossamfund att förrätta en vigsel, om 

dennes eller trossamfundets trosuppfattning strider mot detta.29

4.2 Styrning av Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet.30 Mötet består av 251 ledamöter 

som väljs av Svenska Kyrkans medlemmar var fjärde år. Utöver dessa ledamöter deltar även 

de  tretton  biskoparna  i  kyrkomötets  arbete.  De  frågor  som  behandlas  är  trossamfundets 

regelverk, kyrkohandboken, psalmboken och budgeten för Svenska Kyrkan nationellt.31 Under 

sig  har  kyrkomötet  kyrkostyrelsen  som  är  dess  verkställande  och  beredande  organ. 

Kyrkostyrelsen  ansvarar  för  att  tillhandahålla  kyrkomötet  med  beslutsunderlag  samt  att 

verkställa kyrkomötets beslut. Kyrkostyrelsen består av 14 ledarmöter där ärkebiskopen är 

självskriven  ordförande.  De  andra  ledamöterna  utses  av  kyrkomötet  bortsett  från  en 

ersättarplats som biskoparna utser ibland sig själva.32 Läronämnden, vars uppgift är att yttra 

27 Informationsmaterial från Justitiedepartementet
28 Informationsmaterial från Justitiedepartementet
29 Informationsmaterial från Justitiedepartementet
30 Svenska Kyrkan u.å
31 Svenska Kyrkan u.å
32 Svenska Kyrkan u.å



sig över lärofrågor innan de bereds i kyrkomötets olika utskott, består av biskoparna samt åtta 

av kyrkomötets valda ledamöter.33

4.3 Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet

Den 12 juni 2009 överlämnade kyrkostyrelsen en skrivelse till kyrkomötet som förslog mötet 

besluta om att fortsätta utnyttja möjligheten enligt lagstiftning att förrätta vigsel, men också 

att besluta om att viga samkönade par. I skrivelsen nämns att vigsel mellan två personer av 

samma kön har varit föremål för omfattande teologiska diskussioner. Det påpekas vidare att 

även om kyrkan tidigare har valt andra vägar än att välsigna samkönade relationer så har det 

funnits skilda uppfattningar kring detta inom Svenska Kyrkan.34 Kyrkostyrelsen nämner att i 

de underremisser som skickades inför trossamfundets remissvar till det statliga betänkandet 

Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor (SOU 2007:17) så kunde man konstatera att 

detta var en vattendelare inom Svenska Kyrkan. Fjorton remissinstanser menade att Svenska 

Kyrkan borde behålla sin vigselrätt medan fyra andra menade att man inte borde göra detta 

om riksdagen beslutade att införa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Samtidigt ville sex 

andra  remissinstanser  se  ett  helt  annat  system  för  vigslar  där  man  först  registrerade 

äktenskapet  för  att  sedan  genomföra  en  högtidligare  ceremoni,  kyrkligt  eller  borgerligt. 

Andra remissinstanser valde att inte ta ställning alls.35 

Den syn  som framkommer  i  denna  skrivelse  kring  begreppet  äktenskap exemplifieras  av 

uppfattningen  att  det  viktigaste  inte  är  hur  familjesammansättningen  ser  ut  utan  att  den 

fungerar och uppfyller grundbehov som trygghet, tillit och intimitet.36 I sitt yttrande till det 

statliga  betänkandet  (SOU  2007:17)  hade  kyrkostyrelsen  framfört  synpunkten  att 

äktenskapsbegreppet  inte  bör användas  för personer av samma kön. Däremot  påpekades  i 

skrivelsen att kyrkomötet ska vara medvetet om att det fanns en stor minoritet som ställde sig 

positiva till  ett utökat äktenskapsbegrepp samt att  i  remissutfallet  inför denna skrivelse så 

fanns det ett starkt stöd för att välja att viga par av samma kön. Remissinstanserna ställde sig 

positiva  till  samkönade  äktenskap  eller  så  ansåg  de  det  vara  ett  logiskt  beslut  som  en 

konsekvens av den nya lagstiftningen där man inte längre kan ingå partnerskap utan endast 

äktenskap.37 Enligt  skrivelsen  hör  äktenskapet,  enligt  luthersk  tradition,  till  den  profana 
33 Svenska Kyrkan u.å
34 Kyrkostyrelsen 2009:6-7
35 Kyrkostyrelsen 2009:9
36 Kyrkostyrelsen 2009:14
37 Kyrkostyrelsen 2009:23



världen och har inget med själva frälsningen att göra, samt att äktenskapet under historien 

genomgått flera förändringar.  Kyrkostyrelsen menar också i sin skrivelse att de som helst 

hade sett att begreppet äktenskap skulle vara förbehållet man och kvinna även måste inse och 

förstå att konsekvensen av detta blir att avstå från vigselrätten. I skrivelsen hänvisas även till 

teologiska kommittén som konstaterar att utifrån teologiska skäl finns det av Svenska Kyrkan 

anledning att bejaka den av staten beslutade lagstiftningen gällande äktenskapet.38. Detta kan 

ställas  i  relation  till  tidigare  redogörelser  för  den  lutherska  traditionen.  Kyrkostyrelsen 

framhåller  även  att  det  är  en  betydande  minoritet  inom  Svenska  Kyrkan  som  anser  att 

äktenskapsbegreppet endast är avsett att gälla mellan man och kvinna.39

I sitt förslag till beslut föreslår kyrkostyrelsen att ingen präst ska vara skyldig att tjänstgöra 

vid vigsel av par med samma kön.40 När det gäller frågor beträffande diskriminering så anser 

styrelsen att gällande vigselverksamheten finns inget yttryckligt förbud som skulle kunna leda 

till en dom gällande sexuell diskriminering. Det bedöms även vara osannolikt att detta skulle 

bedömas som diskriminering i EG-rätten eller andra internationella konventioner som Sverige 

har ratificerat.

4.4 Läronämndens yttrande över kyrkostyrelsen skrivelse

I Läronämndens yttrande till kyrkomötet över kyrkostyrelsens skrivelse slås det fast redan i 

början att kyrkans tidigare beslut gällande välsignelser av partnerskap mellan två av samma 

kön inte längre är brukbart på grund av den nya lagstiftningen. Läronämnden konstaterar även 

att beslutsprocessen gällande vigsel av samkönade par har diskuterats under stor tidspress, då 

frågan är kopplad till ansökan om fortsatt vigselrätt. I sitt yttrande anser läronämnden att det 

inte finns något att invända mot kyrkostyrelsens förslag och att de inte heller ser något större 

problem med att genomföra de förändringar inom kyrkoordningen som behandlar vigsel, och 

som kyrkostyrelsen lagt förändringsförslag på som konsekvens till förslaget kring beslut om 

samkönade äktenskap. Däremot betonas att det finns olika uppfattningar om det teologiskt 

korrekta  med  att  gå på  kyrkostyrelsens  linje  genom att  bejaka  samkönade  äktenskap och 

erbjuda kyrklig vigsel för dessa.41 

38 Kyrkostyrelsen 2009:23
39 Kyrkostyrelsen 2009:25
40 Kyrkostyrelsen 2009:28
41 Läronämnden 2009:1



När det gäller själva äktenskapet så skriver läronämnden att det nu finns möjligheter för par 

av samma kön att leva tillsammans under etablerade juridiska former och att leva offentligt 

tillsammans samt att det går att  hitta äktenskapets kännetecken som är kärlek, intimiteten, 

sexuell  gemenskap,  livslång  trohet  och  ansvar.42 Läronämnden  skriver  även  om  Svenska 

Kyrkans syn på homosexuella relationer, att dessa etiska frågor måste beaktas i och med att 

nya  situationer  uppstår  då  ”…eftersom  etiken  vägleder  våra  handlingar  i  en  konkret  

verklighet.”.43  Läronämnden tillägger även att detta alltid sker i ett samspel mellan teologiska 

reflektioner och världsliga förhållanden.  En frågeställning som lyfts är hur Svenska Kyrkan 

kan bejaka homosexuella förhållanden på bästa sätt med utgångspunkt i att kyrkan redan ställt 

sig positiva till samkönade relationer och förklarat detta förenligt med Svenska Kyrkans tro i 

och med att tidigare tagit beslut om att välsigna partnerskap. 44

De teologiska aspekter som läronämnden lyfter kring frågeställningen att bejaka samkönade 

äktenskap  utgår  från  skapelseteologiska  perspektiv,  där  kristen  etik  som  grundas  på 

erfarenhetsargument alltid skapas tillsammans med den bibliska uppenbarelsen. Diskussionen 

i  denna  fråga  anses  oftast  ha  utgått  från  barnens  plats  i  äktenskapet  samt 

könskomplementariteteten vilket innebär att Gud skapat människan till man och kvinna och 

att  de  två  ska  bli  ett.  När  det  gäller  dessa  två  perspektiv  så  skriver  Läronämnden  att 

barnalstrandet  inte  är  ett  måste  för  äktenskapet  men  att  möjligheten  att  skaffa  barn  hos 

samkönade  par  däremot  har  bekämpats  av  både  samhället  och  kyrkan.  När  det  gäller 

könskomplementariteten  så  menar  Läronämnden  att  olika  individers  personligheter  kan 

komplimentera varandra inom äktenskapet på samma sätt. Människors kärlek och guds kärlek 

är också en aspekt som lyfts fram när det gäller ett bejakande av samkönade relationer.45

42 Läronämnden 2009:2
43 Läronämnden 2009:2
44 Läronämnden 2009:2
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5 RESULTAT

I min struktur har jag försökt dela upp de som är positiva till, tveksamma till och negativa 

Däremot har jag varierat hur jag börjat så att de som är positiva till beslut exempelvis inte  

redogörs först och vice versa då i min tanke är att få en rättvis fördelning utifrån en föreställd 

debatt. I mitt resultat försöker jag visa på nyanser bland prästerna, både mellan individer och 

som uttrycks av enskilda individer

5.1 Informanternas inställning till beslutet

När det  gäller  prästernas  inställning  till  själva beslutet,  går  det  att  konstatera  att  flera  av 

informanterna ställer sig positiva till kyrkomötets beslut att bejaka samkönade relationer och 

uttrycker förståelse för de samkönade par som vill få sina relationer välsignade inför kyrkan. 

Informant 7 menar t.ex. att beslutet handlar om att se kärlek mellan människor och att hjälpa 

par att avge löften för att göra deras relationer varaktiga. Även informant 6 anser att rätt beslut 

har tagits  och säger sig inte ha några problem med att  viga homosexuella  ifall  det skulle 

komma en konkret förfrågan.

Informant 1 anser att kyrkomötet tog rätt beslut, men menar samtidigt att det främst är en 

moralisk fråga och ser beslutet som ett bevis på att kyrkan har förändrat sig på samma sätt 

som samhället. Prästen i fråga ser inte förändringen som något negativt, utan säger att kyrkan 

har ändrat åsikt i andra frågor och påpekar att samhället ofta förändras tidigare än kyrkan. 

Enligt prästen verkar beslutet vara ett försök att göra upp med Svenska Kyrkans förflutna när 

det gäller förföljelser av homosexuella. 

”Alltså då man började fråga är det möjligt kan vi acceptera homosexualitet utöver huvudtaget 

eller ska vi så att säga fortsätta på den linjen som vi gjort tidigare i alla tider att fördöma detta, så 

är det synd och det är ondska och allt möjligt, det man måste göra upp med, bibeltolkning, syn på 

människosyn människovärdefrågor överhuvudtaget. Så det tror jag att man liksom fick göra upp 

med i grunden och då visade det sig att nu finns det en bred acceptans av homosexuella i kyrkan 

också och då är det inte så svårt att motivera detta.”46

Informant 2 är tveksam till beslutet och säger sig helst vilja se att kyrkan haft kvar det gamla 

systemet med välsignelse av partnerskap, men tillägger:

”Sen vet ju jag om jag träffar ett par som ville och jag ser att det här är en relation som verkligen  

vill leva tillsammans, då tror jag att jag skulle få svårt att säga nej till det, att inte göra det. För det  
46 Informant 1, intervju 27 april  



handlar hela tiden, det är lätt att säga en sak om man utifrån att man inte känner människor men 

om man möter människor och ser att det här är en relation som man verkligen vill leva i så att  

säga, då har jag svårt att säga nej.”47

Informanten utesluter alltså inte att viga homosexuella skulle kunna bli aktuellt och resonerar 

att  det antagligen är svårare att  säga nej till  en vigsel  om de berörda människorna träffar 

prästen ifråga och vederbörande ser att paret verkligen önskar leva tillsammans. Informanten 

berör även ett argument mot beslutet som handlar om att Svenska Kyrkan går emot de övriga 

kristna kyrkorna i världen, men anser själv att  argumentet inte är hållbart  eftersom någon 

ibland måste agera förebild.

Informant  4  anser  sig  inte  kunna  svara  ifall  beslutet  är  rätt  eller  fel  eftersom  de  egna 

reflektionerna inte är färdigutvecklade. Däremot betonar prästen mer än en gång att det tydligt 

står i Bibeln att äktenskapet är instiftat mellan man och kvinna, samt att det är viktigt att vara 

trogen den kristna teologin. Prästen menar att den nya äktenskapsordningen inte längre passar 

med det Bibeln säger kring äktenskapet. Vidare pekar prästen på den normativa enhet som 

kyrkan  i  värden  ska  tänkas  ha,  vilket  i  informantens  mening  försvåras  av  beslutet.  Det 

viktigaste för informanten är att beslutet är förenligt med den kristna tron.

Det finns också mer explicit negativa inställningar till beslutet bland prästerna. Informant 3 

och 5 anser båda att beslutet är felaktigt. Informant 3 betonar att beslutet är politiskt snarare 

än teologiskt och att äktenskapet eller vigning handlar om en kyrklig ordning snarare än synen 

på homosexuella. Informant 3 säger sig gärna vilja bli övertalad, fast med andra argument än 

de som förs fram av en politisk majoritet. Vidare menar prästen att det säkert finns många 

som är negativa men som har valt att underordna sig beslutet. På samma sätt hävdar informant 

5 att  det  handlar  mindre  om fientlighet  mot  homosexuella  och mer  ett  förhållningsätt  till 

bibelbruk och bibelsyn. Prästen gör en jämförelse med de som vill avskriva synden för att 

locka  fler  människor,  vilket  enligt  informanten  skulle  undergräva  syftet  med  Jesus 

korsfästelse  och  återuppståndelse.  Enligt  prästen  är  kyrkans  tradition  viktig  och  beslutet 

betyder  att  hela kyrkans tradition och bibelsyn skrivs om. Det finns en viktig poäng med 

traditioner, enligt informanten:

”Det handlar om ju om bibelsyn och bibelbruk och vad kyrkans tradition är. Det är ungefär som 

gudssynen där vi på något sätt, kyrkans teologi är vem gud är och om vi på något sätt definiera om 

Gud så definiera vi också om vad Gud gör. Vad vi har för syn på vad gud kan göra. Likadant är det 

47 Informant 2, intevju 28 april



om  vi  definiera  om  vad  kyrkan  är  och  vad  kyrkans  sakrament  är.  Vad  kyrkans  som 

vigselinstitution är och vår syn på äktenskapet.”48

Enligt prästen är beslutet om samkönade äktenskap en del av en önskan att ha en kyrka som är 

så konturlös som möjligt och därmed saknar "äkta" innehåll. Informanten menar att även om 

beslutet  inneburit  glädje för de som ansett  det  vara en viktig  reform,  innebar  det  en stor 

personlig sorg att kyrkan växlat spår.

5.2 Varför frågan aktualiserades i Svenska Kyrkan.

Informanterna är tämligen överens om att frågans uppkomst har sin upprinnelse i de rådande 

attityderna i samhället. Informant 7 menar att frågan har varit aktuell länge och handlar om 

människors sätt att leva. Informanten säger:

”Men jag menar ju att kyrkan lever i samhället och människor som är medlemmar i kyrkan är ju i  

samhället, alltså vi får en diskussion. Om vi för en diskussion i samhället så får vi en diskussion i 

kyrkan. Det är ofrånkomligt, det måste ju vara så, vi kan ju inte leva, vi är ju samma människor.”49

Informanten menar att kyrkan och samhället normalt hör ihop och att den allmänna debatten i 

samhället med säkerhet har påverkat kyrkans ställningstagande. Informant 6 anser att det inte 

är  konstigt  att  frågan  aktualiserades  eftersom frågan  redan  hade  uppkommit  i  samhället. 

Eftersom frågan väckts framförallt  de senaste 20 åren och handlar  om just  sexualitet  och 

samlevnad, är det inte konstigt att den också dök upp i Svenska Kyrkan. Prästen menar också 

att frågan inte diskuterades i början på 1900-talet eftersom kyrka och samhälle hänger ihop, 

och då frågan inte diskuterades i samhället var den heller inte aktuell inom kyrkan. 

Informant 1 säger att kyrkomötets beslut är en direkt konsekvens av rikdagens beslut kring 

könsneutral äktenskapslagstiftningen. Prästen menar också att själva frågan kring samkönade 

relationer har funnits tidigare,  men att kyrkans ställningstagande har förändrats från att ha 

varit starkt fördömande och uppmanat till förföljelse av homosexuella till den accepterande 

inställning kyrkan har idag. Frågan kring huruvida kyrkan ska acceptera homosexuella eller 

inte anser prästen har utretts inom Svenska Kyrkan sedan 70-talet. Prästen verkar ändå anse 

att det övergripande skälet är riksdagsbeslutet, vilket tvingade kyrkan att ta ställning. 

Informant 8 menar att det antagligen har att göra med det samhälle som vi lever i idag och att 

detta  samhälle  har  blivit  öppnare  och  mer  accepterande  gentemot  homosexuella.  Prästen 

48 Informant 5, intervju 3 maj
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jämför med hur det såg ut för mellan tio och tjugo år sedan och menar att samhället sedan 

dess har förändrats.  Prästen anser att  samhällsutvecklingen har lett  till  att  Svenska kyrkan 

varit tvungna att ta ställning. 

Informant 3 anser att det finns en tydlig koppling mellan de samhällströmningar som idag 

finns i samhället och varför frågan har vuxit och blivit aktualiserad inom Svenska Kyrkan. 

Prästen menar att frågan inte var aktuell för mellan tjugo och trettio år sedan och menar att 

Svenska Kyrkan har, som vederbörande utrycker det, hakat på samhället. Även informant 3 

säger att Svenska kyrkan är en del av samhället och att frågans aktualitet är beroende på det 

rådande samhällsklimatet. Informant 4 kritiserar att kyrkan varit så pass snabb att hänga på 

den samhälliga debatten och menar att beslutet i kyrkomötet inte var lika brådskande som det 

politiska beslutet i riksdagen.

Informant 2 misstänker att det antagligen är påtryckningar utifrån som gjorde att frågan blev 

aktuell i Svenska Kyrkan. Prästen menar att det antagligen ligger rätt i tiden, men att kristna 

homosexuella och andra grupper utövat påtryckningar för att få tillstånd ett beslut i frågan. 

Utan dessa påtryckningar, menar informanten, skulle frågan aldrig blivit aktuell. Informant 5 

är hårdast i sin bedömning kring varför frågan aktualiserades i Svenska kyrkan och levererar 

även kritik mot kyrkan, då vederbörande anser beslutet vara ett populistiskt ställningstagande. 

Prästen menar även att kyrkomötet kände sig pressade att ta beslutet och att frågan inte hade 

diskuterats särskilt länge:

”Som jag ser det så kom den här upp på agendan på grund av stark lobbying och 

kyrkan känner av med fingret hurdant det blåser idag, känner sig pressade att ta 

beslutet, det gick väldigt fort. Å andra sidan så säger de som propagerat för det att 

det inte alls gick för fort, men min känsla är att det gick för fort och var ganska 

ogenomtänkt.  Det  var  inte  tillräckligt  teologisk  genomreflekterat.  Det  skulle 

behövts betydligt mer tid.”50

Informanten menar att  lobbyverksamheten främst kom från olika HBT-rörelser men också 

från  politiska  partier  i  kyrkomötet  som  redan  intagit  en  positiv  inställning  angående 

samkönade äktenskap.
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5.3 Varför kyrkomötet valde att bejaka samkönade äktenskap

Informant  8  säger  sig  inte  veta  på  vilken  grund  kyrkomötet  valde  att  bejaka  samkönade 

äktenskap, förutom att det är aktuellt för de grupper som önskar ett sådant beslut, nämligen de 

som lever i en homosexuell relation. Detsamma gäller för informant 2, som också påpekar att 

frågan varit  uppe tidigare och beretts  inför diskussionen kring välsignelse av partnerskap. 

Informanten menar att eftersom kyrkan tidigare hade beslutat att välsigna partnerskap, var det 

konsekvent att besluta sig för att viga homosexuella. 

Informant 1 menar att grunden till beslutet var riksdagens beslut om könsneutralt äktenskap, 

men anser även att det fanns en acceptans för homosexualitet inom kyrkan. På så sätt handlar 

beslutet mer om kyrkans grundsyn och teologiska analys, då informanten menar att kyrkan 

mycket  väl kunde fortsatt  fördöma homosexuella  men valde nu istället  att  ta avstånd från 

detsamma.  Vidare  anser  prästen  att  då  kyrkan  redan  tidigare  hade  beslutat  att  välsigna 

partnerskapet, samt när lagen förändrades, så handlade valet nu om att antingen gå vidare eller 

förlora vigselrätten.

Informant 4 anser att anledningen till att kyrkomötet tog ett snabbt beslut dels var att Svenska 

Kyrkan var rädd för att förlora vigselrätten, men också "den tråkiga bakgrunden till beslutet", 

dvs. en rädsla för att kyrkan skulle bli alltför marginaliserad. Prästen anser att det finns en stor 

teologisk bakgrund till beslutet, men misstänker att det inte varit drivkraften utan att beslutet 

har tagits på politiska grunder. Prästen påpekar även att teologiska diskussioner ofta tar lång 

tid.

Informant 5 anser också att beslutet gick för fort och menar att viljan till ett snabbt beslut låg 

till  grund för Kyrkomötets ställningstagande. Prästen, som själv har en negativ inställning, 

anser att grunden till beslutet inte var genomreflekterat och menar att de teologiska frågorna 

inte vägdes in. Prästen menar att de politiskt förtroendevalda ville pressa kyrkan till ett beslut 

som vilade på populism snarare än teologi.  Enligt  informanten  handlade det  både om att 

bekräfta en av tidens sakfrågor, men även att kyrkan inte ville anses människofientlig utan 

istället gå i takt med opinionen och de starka röster som fanns i samhället.

Informant  3  anser  också  att  beslutet  var  politiskt.  Prästen  menar  att  problemet  med 

kyrkomötet  är  att  det  är  en politisk vald församling och ser negativt  på att  de som sitter 

representerade  i  kyrkomötet  är  politiskt  valda  och i  många  fall  partipolitiska.  Precis  som 

informant 5, anser informant 3 att teologin inte vägdes in i det beslut som fattades.



Informant 6 anser att kyrkomötets beslut är en spegling av de grupperingar och partipolitiska 

positioneringar  i  samhällsdebatten  som då  var  aktuella.  Prästen  påpekar  också  att  kyrkan 

gärna vill  vara i  fas med samhället.  Men till  skillnad  mot  informant  4,  5 och 3 så anser 

informant  6  också  att  beslutet  grundade  sig  i  en  teologisk  reflektion  även  om den  var  i 

kombination med politiska ställningstaganden. Även informant 7 betonar att den teologiska 

beredningen låg till grund för beslutet:

”Jag har inte läst alla dokument som kyrkomötet hade så jag vet inte på vilka grunder dom tog det, 

men man hade ju gjort en teologisk bearbetning kring frågan och man har diskuterat frågan.  Den 

hade också varit ute på remiss om man så ville, eller samtalsremiss kan man väl kalla det för i 

församlingen Man tog ju fram sådant material. Jag tror att, vad jag tror, är att man byggde detta på, 

dels det teologiska, det som man hade gjort och dels det samtal som hade förts i kyrkan. Men jag  

har inte sett dom, alltså vad man hade för papper med sig in i kyrkomötet,  dom har jag aldrig 

sett.”51

Till skillnad från de flesta andra informanter så nämner inte informant 7 några kopplingar till 

riksdagsbeslut eller andra politiska delar av samhället, utan betonar istället att den teologiska 

analysen har funnits sedan 70-talet.  Prästen tror att denna diskussion, samt de samtal som 

förts i församlingarna och resultaten av samtalsremisserna, har varit grunden till beslutet.

5.4 Eventuella konsekvenser av beslutet 

De flesta informanter menar att beslutet inte inneburit några praktiska konsekvenser för det 

vardagliga arbetet och att frågan inte ens blivit aktuell i den praktiska vardagen. Informant 1 

anser sig heller inte ha förväntat sig detta, utan eventuella behov finns i så fall i storstäderna. I 

trakter som Kalmar län tror prästen att giftaslystna hellre väljer att resa iväg, men tillägger att  

ett behov kanske kan uppstå i framtiden. Informant 2 säger sig känna till en eller kanske två 

vigslar, men har själv varken haft någon eller blivit tillfrågad; detsamma gäller informant 8 

och 4. Informant 7 påpekar att under den period som det var möjligt att ingå partnerskap och 

få detta välsignat i kyrkan, har det inte hänt en enda gång inom prästens verksamhetsområde. 

Prästen säger sig tro att det är en situation som få präster kommer att ställas inför. 

Informant 3 säger sig inte fått  frågan om att  viga homosexuella  men att beslutet  ändå får 

konsekvenser:
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”Konsekvens [av beslutet] är att kyrkans syn på äktenskapet har förändrats och det kommer också 

att  få andra  konsekvenser.  För varje  steg man tar  får  jag svårare  att  argumentera för  Svenska  

kyrkans tro, så på det viset får det konsekvenser.”52

Informant 3 har alltså inte fått en konkret förfrågan om att viga samkönade, utan resonerar 

mer  kring förmodade konsekvenser  för kyrkans  teologi  och försvaret  av Svenska kyrkans 

trosföreställningar.  Informant  5  resonerar  också  kring  möjliga  framtida  konsekvenser  och 

menar  att  det  kan bli  ett  problem om vigselrätten blir  villkorad med att  viga samkönade. 

Informant 5 menar att sitt förtroende för rikskyrkan har blivit skadat på grund av beslutet. 

Prästen tillägger även att den egna kyrkoherden och arbetskollegorna vet var vederbörande 

står i frågan och de sägs inte ha några problem med det. Prästen säger också att fastän vigning 

av homosexuella inte är ett krav för ämbetet, så är det ändå en fråga som konstant ställs men 

som inte var aktuell när informanten avlade sina prästlöften. Informanten påpekar att även om 

frågan inte ska finnas med vid rekryteringen av nya präster så kommer ändå frågan upp för de 

som ska upptas som prästkandidater till något stift. Detta innebär, enligt informanten, att de 

som anser att beslutet är felaktigt rensas ut.  

Likaså menar informant 3 att kollegorna har förståelse för att det är den kyrkliga ordningen 

och inte de homosexuella, som prästen finner tveksam. Informant 6 yttrar sig på liknande sätt, 

men från ett annat perspektiv, nämligen att informanten respekterar andra prästers åsikter och 

tycker att det är synd att de som är negativa till samkönade äktenskap omgående stämplas som 

homofober.  Informant  8 anser  också att  beslutet  inte  fått  några direkta  konsekvenser  och 

spekulerar kring att de som vill viga sig antagligen frågar en präst som de känner, eller en 

homosexuell präst. 

Informant 5 menar även att som det ser ut nu så ligger ansvaret för att ombesörja en samkönad 

vigsel  hos  pastoratet  och  inte  hos  den enskilde  prästen,  vilket  även informant  6  nämner. 

Informant 8 menar att om det skulle bli aktuellt så finns det alltid andra kollegor som kan 

tillfrågas och därmed ser inte informanten hur det kan bli några praktiska konsekvenser av 

beslutet. 

Vissa av informanterna har sett hur beslutet har inneburit konsekvenser för andra präster även 

om de själva inte har upplevt dem. De exempel som tas upp handlar oftast om präster som har 

avsagt sig vigselrätten. Informant 2 berättar om ett sådant fall som stått i kyrkans tidning som 

rörde Växjö stift. Informant 5 menar att det finns präster som avsagt sig vigselrätten men att 

detta ännu inte har hänt i Kalmar län. Informant 2 tar även upp ett exempel kring en präst som 
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skulle förrätta en vigsel men när paret fick veta vad prästen hade för åsikter ville de inte 

längre  att  prästen  skulle  viga  dem.  Informanten  tror  att  konsekvensen har  blivit  att  vissa 

präster väljer att inte uttrycka sin åsikt i sakfrågan. 

5.5 Uppfattning av diskussion kring beslutet

Informant 1 anser att diskussionen har funnits länge i Svenska Kyrkan och menar att det är 

samma  grupp  som  protesterade  mot  partnerskapet  som  nu  protesterar  mot  samkönade 

äktenskap. Prästen har svårt att förstå att de som tidigare var emot partnerskapet nu säger sig 

hellre föredra den formen framför samkönat äktenskap, ungefär som att tvingas välja mellan 

två onda ting. Informanten säger i anslutning till detta: 

”Jag skulle uppskatta om man nu säger att vi är fullständigt emot all form av homosexualitet. Vi 

anser att kyrkan ska totalt fördöma dom. Vi vill ha kvar den gamla förföljelsen av homosexuella,  

helst skulle vi vilja ha tillbaka den gamla lagstiftningen också, alltså att man satte folk i fängelse,  

för det hör jag kollegor säga ibland när de inte riktigt, inte i min närvaro, men via andra så hör jag  

det.”53

Diskussionen kring beslutet handlar för informanten om att vara för eller mot homosexualitet. 

Prästen finner det ironiskt att  de som är negativa till  beslutet  anser att de som är positiva 

agerar populistiskt, samt att de anklagar de positivt inställda för att blint följa tidsandan när de 

själva, enligt  prästen, följer en egen, förlegad, tidsanda.  Prästen poängterar att kyrkan inte 

behöver komma med pekpinnar, dvs. säga åt människor hur de ska leva sina egna liv, men 

finner det tragiskt att det allmänt förväntas att kyrkan ska vara ett moraliskt överjag som ska 

bedöma och döma.

Informant 2 tror också att de olika inställningar som finns i diskussionen beror på vilken syn 

man har på sexualitet:

”Jag brukar ibland säga att ju mer man är osäker på sin egen sexualitet så mer orolig är man för  

nästas. Att det avspeglar också en rädsla, rent mänskligt som kanske inte har med religion att göra 

överhuvudtaget.”54

Prästen  tror  att  frågan  har  varit  en  vattendelare  och  anser  att  diskussion  varit  mycket 

begränsad men samtidigt känsloladdad och stort utrymme har upplåtits för de mest negativa. 

Enligt informanten finns det en öppenhet för olika åsikter inom Svenska Kyrkan, men just den 
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aktuella diskussionen har varit speciellt sluten. Prästen menar att många har varit rädda för att 

föra fram sina åsikter och istället valt att vara tysta.

Informant  8 säger  att  de mest  extrema har  tagit  mest  plats  i  diskussionen vilket  gjort  att 

diskussionen blivit  obalanserad. Prästen tycker även att ett onödigt problem skapas genom 

diskussionen eftersom de flesta  präster  ändå inte  kommer  få någon förfrågan om att  viga 

homosexuella och ifall det skulle bli aktuellt så kan de alltid vägra. Däremot anser prästen att 

det har varit en öppen diskussion.

Informant  7 menar  att  det har varit  en öppen och lyhörd diskussion.  Prästen säger sig ha 

förståelse för de präster som i diskussionen känt att frågan har stått i kontrast till deras kristna 

tro och som efter beslutet inte känner sig riktigt hemma i kyrkan längre. Även om prästen 

anser  att  frågan  har  varit  väl  diskuterad,  tillägger  informanten  att  många  församlingar 

förmodligen valde att inte diskutera frågan på grund av ovana att diskutera homosexualitet.  

Informant 6 anser att  samhällsdebatten präglats  av att  de som har en konservativ syn blir 

uthängda  och  menar  att  det  måste  finnas  respekt  för  olika  åsikter  kring  olika  trosfrågor. 

Prästen poängterar att för bara tio år sedan så var den allmänna uppfattningen i samhället att 

homosexuella inte skulle få gifta sig. Informanten själv var passiv i diskussionen och anser sig 

inte kunna säga alltför mycket om den, men kommenterar det allmänna diskussionsklimatet i 

Svenska Kyrkan:

”Om man kan förena respekten för medmänniskor med att ha olika ståndpunkter så tror jag att det  

är positivt med att kyrkan kan ha högt i tak, låga trösklar, högt i tak. Oftast har vi höga trösklars,  

lågt i taket.”55

Informant 4 anser att det funnits ett kortsiktigt perspektiv i diskussionen och att diskussionen 

som  sådan  varit  bra  men  kort.  Prästen  anser  även  att  själva  diskussionen  fördes  öppet. 

Prästens ståndpunkt är att det går att vara tveksam till att viga homosexuella men ändå anse 

att en homosexuell gemenskap är lika fin som en heterosexuell relation. Informanten finner 

det ledsamt att likhetstecken sätts mellan homofobi och de som varit negativa till beslutet.

Informant 3 menar att i media så syntes extrema åsikter från båda hållen, där de som var 

motståndare till beslutet var mest intressanta att rapportera kring. Prästen anser även att det 

var  en  ganska  liten  diskussion  inom kyrkan  men  som fördes  på  ett  öppet  sätt.  Däremot 

upplevde prästen det som problematiskt att diskussion var så pass öppen eftersom frågan var 

så känslig, vilket emellanåt ledde till  skällsord och anklagelser om homofobi. Informanten 
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saknade även ett samtal där det var fritt att ha olika åsikter samt att samtalet borde ha varit 

mer för de som var teologer och berörda av frågan: 

”Det var en väldig frustation bland präster och kom i utryck i listan som mot nya vigselordningen,  

frustation över att här kommer de och ska bestämma när det är vi som har kunskapen. Det är för en  

präst ganska konstigt, när man tro att man har gud bakom sig, att man kan med ett demokratiska 

beslutet  bestämma.  Ingen  frågar  vad Guds vilja  är  i  det  hela.  Det  är  klart  att  Kyrkan  ska ha 

demokratiska system men just i detta fallet var vi många präster som var frustrerade. ”56

Informant 5 ser två inriktningar i kyrkan, dels de som tydligt står för sina åsikter och dels de 

som säger ja till allting. 

”Det finns flera olika riktningar inom svenska kyrkan idag samtidig finns det folk som vill att man  

ska säga ja och amen till allting å ena sidan så vill man att man ska vara tydlig och stå för det som  

man tror  på.  Det  här  är  någonting  som kyrkan  inte  är  ensam om.  Det  är  ett  tidsystem  som  

genomgår både landsting och skola, kommun och alltihopa.”57

Prästen menar att det inte går att tydligt kategorisera de som är för eller emot beslutet, utan 

menar att det är en blandad skara när det gäller kön, ålder och åsikter i övrigt. Vidare säger 

informanten att det har funnits en diskussion prästerna emellan och i församlingarna, men att 

den  inte  längre  är  så  aktiv.  Informanten  efterlyser  även  ett  samtalsklimat  som  inte  är 

fördömande mot de som är negativa till samkönade äktenskap. Enligt informanten kommer 

detta  fördömande  inte  i  första  hand  från  samhället,  utan  snarare  från  kyrkans  egen 

organisation dvs. den anställda personalen.

5.6 Äktenskapssyn och vigselrätt

Informant  4 är osäker på i  vilken utsträckning beslutet  har ändrat den officiella  synen på 

äktenskapet inom kyrkan utan tycker att det är för tidigt att säga. Även om prästen inte anser 

sig färdig med frågan, hävdar informanten att Bibeln endast talar om äktenskap mellan man 

och kvinna. Informanten menar att den stora knäckfrågan är att man går från att välsigna en 

gemenskap (partnerskapet) till att viga (äktenskapet). Detta uttrycker, enligt informanten, en 

skillnad även om det är för tidigt att avgöra vilka konsekvenser en sådan skillnad får.

Informant  3  är  säkrare  i  sin  analys  av  beslutet  och  menar  att  det  absolut  har  blivit  en 

förändring av kyrkans äktenskapssyn, vilket också avspeglas i synen på omgifte. Prästen gör 

en jämförelse med den Romersk-katolska kyrkan där äktenskapet är ett tydligt sakrament och 
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menar att inom Svenska kyrkan så har äktenskapet varit på gränsen till att vara ett sakrament, 

vilket  är  relaterat  till  samhällets  bestånd  och  fortlevnad  utifrån  Guds  tanke.  Informanten 

menar  att  detta  är  en  stor  fråga  eftersom att  det  handlar  om hur  Svenska  kyrkan  ser  på 

kyrkliga ordningar, äktenskapet och sakramenten.  

Även informant 5 anser att äktenskapssynen har förändrats och att denna förändring innebär 

att kyrkan medger sig haft fel de senaste tvåtusen åren. Argumentet att tiden inte har varit 

mogen tycker  informanten  har  låg  trovärdighet.  Prästen ställer  sig negativ  till  att  beslutet 

ändrar  på bibelsyn  och bibelbruk.  Enligt  informantens  uppfattning  säger  kyrkan nu att  de 

texter som tidigare legat till  grund för den kyrkliga vigselinstitutionen är fel och att dessa 

måste korrigeras för att passa samtiden:

”Det handlar om ju om bibelsyn och bibelbruk och vad kyrkans tradition är. Det är ungefär som 

gudssynen där vi på något sätt, kyrkans teologi är vem gud är och om vi på något sätt definiera om 

gud så definiera vi också om vad gud gör. Vad vi har för syn på vad gud kan göra likadant är det  

som  vi  definierar  om  vad  kyrkan  är  och  vad  kyrkans  sakrament  är,  vad  kyrkan  som 

vigselinstitution är och vår syn på äktenskapet. Det blir en annan både bibelsyn och bibelbruk då.  

för om vi säger ja till detta så får det även konsekvenser på hur vi definiera andra bibeltexter och 

alltihopa.”58

Prästen  poängterar  att  det  inte  handlar  om  att  vara  emot  homosexuella  utan  om  vad 

äktenskapet och dess tanke är, samt hur präster ska förhålla sig till detta. 

För informanten innebär beslutet en verkligt stor förändring som ger konsekvenser, inte bara 

när det gäller vilket bibelbruk som gällt utan även för kyrkans teologi. Precis som informant 3 

så  kopplar  informant  5  ihop  detta  med  sakrament  och  en  djupare  helig  betydelse  av 

äktenskapet kan urskiljas. 

Tre av prästerna är dock tydliga med att de anser att äktenskapet är en samhällig institution 

och har en annan inställning till att äktenskapssynen har förändrats. Informant 1 reflekterar 

över  om  äktenskapet  kan  sägas  vara  samma  institution  som  tidigare.  Prästen  menar  att 

äktenskapet faktiskt har förändrats under tidens gång och påpekar att det inte alltid har varit 

en man och en kvinna, utan nämner även mångifte. Informantens uttalande illustrerar en syn 

på äktenskapet som något som har en samhällig funktion, snarare än att vara något specifikt 

kristet. 

Informant 6 säger rakt ut att äktenskapet är en samhällelig ordning i första hand. Äktenskapet 

är  till  för  att  reglera  samlevnad  mellan  människor  och  informanten  menar  att  vad 
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vederbörande vill göra inför Gud är det som är viktigt för en kristen människa. Prästen menar 

vidare att en kyrklig vigselhandling är en stark handling, inte utifrån sitt innehåll utan vem 

löftena  sägs  inför.  Likadant  resonerar  informant  7,  som menar  att  äktenskapet  är  en  god 

ordning som funnits i alla kulturer och inget som är specifikt kristet. Informanten poängterar 

även att  vigselceremonin inte har någon egen form utan sker under den som är avsatt  för 

gudstjänsten.

Informant  8  verkar  anse  att  det  egentligen  inte  behöver  heta  äktenskap  varken  för 

homosexuella  eller  heterosexuella  och tycker  att  om det  har blivit  problematiskt  kan man 

använda sig av någon annan term. Prästen anser inte heller att äktenskapet är ett sakrament 

utan en samhällig institution och att en kyrklig vigsel går ut på att få Guds välsignelse över 

ens relation. 

När det gäller huruvida informanterna anser att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten eller 

inte, anser informant 1 att alternativen var att antingen avsäga sig vigselrätten eller att bejaka 

samkönade äktenskap. Prästen verkar anse att det är en konsekvens av den nya lagstiftningen 

som antogs av riksdagen och att staten inte hade accepterat något annat. Själv anser prästen att 

det var rätt beslut som togs. Även informant 6 anser att vigselrätten ska behållas i nuläget, 

men menar att det inte är en nödvändighet för Svenska kyrkan och säger att i många länder är 

vigseln samhälleligt reglerad och att kristna sedan välsignar sitt äktenskap inför Gud. Prästen 

anser inte att det skulle kännas konstigt ifall Svenska kyrkan beslutade sig för att säga nej till  

vigselrätten. 

Informant 2 tycker att Svenska Kyrkan bör ha kvar vigselrätten men säger sig inte veta säkert, 

utan undrar om det inte vore bättre om alla registrerade sig först för att sedan få en kyrklig 

vigsel.  Informant  1  anser  att  det  inte  finns  någon  tydlig  skillnad,  varken  juridisk  eller 

teologisk,  mellan  partnerskap  och  äktenskap.  Prästen  verkar  snarare  se  bejakandet  av 

samkönade äktenskap som en fråga om att acceptera homosexuella eller inte. Informant 2, 

som hellre hade sett en välsignelse av partnerskapet, undrar egentligen hur viktig den kyrkliga 

ceremonin  är  för  de  som  genomgår  den  och  ifall  vigseln  endast  ses  som  en  formsak. 

Informant  7  menar  att  partnerskapet  aldrig  kändes  riktigt  bra  utan  att  det  blev  ett  andra 

klassens  äktenskap,  men säger  att  detta  kanske var  Svenska kyrkans  sätt  att  bejaka  olika 

människors kärlek och att ta den på allvar. Däremot så anser informant 8 att partnerskap var 

ett bra ord och anser precis som informant 1 att begreppet egentligen har samma innebörd 

som äktenskap.   



5.7 Bibelsyn och bibelbruk i förhållande till det beslutet

Samtliga informanter förutom informant 8 resonerar kring bibelbruk och bibelsyn. Informant 

2 menar att Bibeln visar på en idealbild. Informant 3 betonar de delar av Bibeln som lyfter 

fram äktenskapet som avsett för endast man och kvinna, men tillägger att enstaka verser inte 

kan plockas fram som fördömer homosexualitet eftersom de egentligen inte handlar om kärlek 

och samlevnad mellan homosexuella. 

Informant 5 menar att det finns en stor skillnad på bibelbruk och bibelsyn. Prästen menar att  

det  egna  sättet  att  tolka  Bibeln  inte  skulle  ansetts  konstigt  för  tio  år  sedan,  men  att 

informanten numer anses vara konservativ och stelbent från att tidigare betraktats som liberal.

Informant  4  menar  att  beslutet  kring  samkönade  äktenskap  är  konstigt,  speciellt  i  en 

lutheransk kyrka där Bibeln är rättesnöret.  Enligt prästen finns det bibeltexter som stödjer 

synen  på  äktenskapet  som  avsett  för  endast  man  och  kvinna,  men  inget  som  stödjer 

samkönade relationer. Prästen anser att de bibelord som fördömer homosexualitet egentligen 

inte handlar om homosexuella relationer.

Informant 7 instämmer när det gäller de delar av Bibeln som behandlar homosexualitet och 

menar att Bibeln är ganska sparsam kring dessa frågor. Prästen nämner heller inget om att 

äktenskapet enligt Bibeln endast är avsett för man och kvinna, till skillnad mot informant 4.

Informant 6 menar att vissa bibeltexter uttalar sig tydligt emot homosexualitet men att det är 

viktigt att komma ihåg att Bibeln är skriven i ett historiskt sammanhang om de människor 

som levde i det sammanhanget. Prästen exemplifierar med slaveri i Bibeln som var något att 

förhålla sig till då, men som idag ses som helt oacceptabelt.

Informant 1 är kritisk till de som förhåller sig för hårt till Bibeln. Prästen känner förståelse för 

synsättet att Bibeln är orubblig men menar att företrädare för det förhållningssättet ofta ser 

vissa bibeltexter som viktiga och andra som mindre viktiga. Vidare menar prästen att Bibeln 

är författad långt ifrån vår tid och måste ses i detta sammanhang och Bibeln måste tolkas 

utifrån den situation som gäller idag. De bibeltexter som inte på något sätt tar hänsyn till hur 

vi lever idag går inte längre att använda. Som ett exempel lyfter informanten Bibelns syn på 

synd och straff och menar att dessa har vi inte tillämpat på länge 



5.8 Informanternas syn utifrån kärleks- och skapelseargumentation

Informant 1 menar att Svenska Kyrkan måste fundera över hur samfundet ska se på kärlek och 

mänskliga  relationer  och  definiera  vilka  relationer  som  är  goda.  Informanten  menar  att 

kärleken måste sättas främst men att kärlek inte kan vara vad som helst:

”Kärleken är inte alls vad som helst. Kärlekt är respekt och hänsynstagande, ömsidigt, allt detta 

som man önskar av generation kan man då sammanfatta med kärlek. Och det går då inte att säga  

att homosexuell är fel, heterosexuell är rätt, det går inte alltså, man måste analysera det här utifrån  

verkligheten också.”59

Informant 6 övergripande syn som kristen är att människan är skapad utav Gud och då skapad 

att vara människa fullt ut. Därmed är människan också skapad att älska Gud men även att 

älska  varandra  och  sig  själva.  Prästen  tycker  det  skulle  vara  konstigt  ifall  kyrkan  sa  att 

homosexuella inte fick leva fullt ut som människor, alla ska kunna ingå i kärleksrelationer.  

För  informanten  handlar  det  om  att  alla  människor  i  dessa  kärleksrelationer,  oavsett 

homosexuell eller heterosexuell, lever i trohet och att de som ingår i relationen kan lita på 

varandra.

Informant 5 menar att det måste till ett samtal kring vad kärlek är och informanten ställer sig 

frågande  om all  kärlek  måste  definieras  som ett  äktenskap.  Detta  är  en  fråga  som även 

informant  4 ställer  sig,  men påpekar  att  det  är  självklart  att  även predika  att  kärleken  är 

välsignad av Gud men att det kanske inte alltid måste innebära ett äktenskap. Informant 5 

menar att det känns konstigt att behöva försvara något som kyrkan alltid tidigare har tyckt.  

Prästen menar även att kärleken inte är insatt i ett bibliskt sammanhang.

Informant 3 anser sig ha svårt att se det teologiska i kärleksargumentationen och exemplifierar 

med en bekant som är aktiv  i  regnbågsrörelsen i  Svenska Kyrkan och som hade burit  ett 

plakat med innebörden att kärleken var störst av allt. Prästen anser sig förstå hur de tänker 

men säger att det inte är så välgrundat att plocka ut några löstryckta bibelverser som handlar 

om Jesus kärlek för människor för att sedan legitimera en syn på att all kärlek ska välsignas 

genom ett äktenskap.

Informant 3 menar också att äktenskapet handlar om en kyrklig ordning och att Bibeln är 

tydlig med att relationen mellan man och kvinna är viktig. Det är mannen och kvinnan som 

bildar  en  enhet  och  sedan  skaffar  barn  och bildar  familj  och  dessa  familjer  bildar  sedan 

samhället. Prästen kopplar detta till att vara delaktig i skapelsen och att Gud har avsett detta 

59 Informant 1, intervju 27 april



att vara så. Informanten menar också att det medför en trygghet för mannen och kvinnan, men 

även för barnet. Prästen betonar även vikten av skapelseberättelsen.

Informant 5 anser att det är den traditionella synen på äktenskapet som är viktig och att det 

hör  ihop  med  skapelseberättelsen.  Prästen  menar  att  även  om  det  finns  motargument, 

exempelvis att man och kvinna i vissa äktenskap inte kan få barn, så har det ingen betydelse 

eftersom ingenstans  i  hela  den  bibliska  traditionen  finns  det  inte  något  annat  äktenskap 

förutom det som är mellan man och kvinna. 

Även  för  informant  4  så  är  skapelseargumentationen  det  som  är  viktigast.  När  prästen 

definierar sin syn på äktenskapet så är det den instrumentella synen som gäller, det vill säga 

att äktenskapet är till för artens fortlevnad och att föra livet vidare. Den romantiska kärleken 

anses vara underordnad, även om det är den som lyfts fram som den främsta anledningen till 

äktenskap i massmedia. Prästen poängterar att detta inte är samma motiv som det som finns i 

Bibeln. 

Enligt informant 2 finns det tydliga uttalanden från Jesus att människorna ska leva som man 

och kvinna, men menar samtidigt att livet inte alltid ser ut på det sättet. Informanten resonerar 

kring en brustenhet i skapelsen och exemplifierar detta med att det finns barn som inte går att 

könsbestämma vid födseln. Om skapelsen således är brusten gäller det ändå att förhålla sig till 

den verklighet som finns. Även i förhållande till Jesus utsagor menar prästen att det också 

handlar  om  att  ta  hänsyn  till  människor  och  då  får  kyrkan  inte  ställa  sig  i  vägen  för 

homosexualitet.  Prästen  menar  att  om  Gud  är  alltings  ursprung,  då  ryms  även  dessa 

människor.

Enligt informant 1 så finns det ingen bärande argumentation kring att det bara är mannen och 

kvinnan som kan dela gemensamhet och kärlek. Men om äktenskapets syfte är att skaffa barn 

så går det inte heller att viga de heterosexuella par som inte kan får barn menar informanten. 

Vidare säger prästen att Svenska Kyrkan aldrig påstått något sådant. Informanten vänder sig 

också mot de som menar  att  det  inte  går att  välsigna något som ligger  utanför  skapelsen 

eftersom församlingen välsignas kollektivt varje söndag utan att prästerna vet hur de lever 

sina liv.



6 ANALYS

I  undersökningen  har  tre  olika  positioner  framkommit  hos  informanterna:  de  är  antingen 

positiva, negativa eller tveksamma till beslutet. Oberoende vilken position informanterna har 

tagit i frågan så motiverar de sina ställningstagande utifrån teologiska resonemang. Jag vill 

även betona att  det trots detta finns nyanser och ambivalens inom alla positionerna vilket 

framgår utav resultatet.

6.1 Diskussionen kring beslutet

När det gäller diskussionen kring beslutet om samkönade äktenskap är prästerna splittrade i 

sin inställning. De informanter som är positiva till beslutet anser ofta att det har varit en bra 

och  öppen  diskussion.  Däremot  känner  sig  några  av  de  som  positionerat  sig  negativt  i 

sakfrågan  hårt  kritiserade  från  både  samhället  och  Svenska  Kyrkan.  Några  av  prästerna 

påpekar att diskussionen har varit känsloladdad och menar att det har förekommit skällsord 

och anklagelser om homofobi. Både de positivt och negativt inställda prästerna menar att de 

som varit mest kritiska eller uttryckt de mest extrema åsikterna har blivit  representerade i 

media. Informant 6 menar att de som är negativa blivit väldigt uthängda och betonar att de 

olika prästernas åsikter borde ha respekterats bättre.

6.2 Svenska Kyrkan och samhället

Samtliga präster, oavsett inställning, delar uppfattningen att beslutet om samkönade äktenskap 

har aktualiserats genom samhällets påverkan. Däremot skiljer det sig hur de olika prästerna 

ställer sig till detta. De präster som är negativa till samkönade äktenskap är också kritiska till 

influenser från samhället, vilka påverkar vad de anser vara centrala trosföreställningar inom 

Svenska Kyrkan. De präster som ställer sig positiva till beslutet tenderar att ha inställningen 

att frågan borde ha aktualiserats av kyrkan själv alternativt att kyrkan och samhället är så pass 

integrerade att de anser att samhällets influenser är oproblematiska. De som är mest negativt 

inställda till beslutet påpekar ofta att det är politiska partier och förtroendevalda personer som 

tagit beslutet åt Svenska Kyrkan. Det som skiljer prästerna åt är således inte uppfattningen 

kring  beslutets  politiska  karaktär  och  samhällskoppling,  utan  snarare  inställningen  till 

detsamma. 



För de präster som ställer sig negativa är beslutet ett bevis på kyrkans populism och ett försök 

att anpassa sig till det moderna samhället, då de anser att de teologiska experterna inte längre 

avgör vad Svenska kyrkan officiellt ska tycka och tro. En av informanterna menar att Gud inte 

har någon rösträtt och ifrågasätter varför politiskt förtroendevalda ska rösta kring en trosfråga 

när teologerna lämnas utanför. De präster som ställer sig negativa till beslutet anser i högre 

grad att beslutet har varit framhastat. Det har, enligt dessa präster, gått för fort på grund av en 

önskan om anpassning till samhället.

De präster som är positiva till beslutet anser att beslutsprocessen gick ganska fort, men menar 

att det likväl funnits en teologisk grund som arbetats fram sedan länge. Således menar dessa 

präster att frågan inte är ny, men att samhället nu satt press på kyrkan att slutligen ta ställning. 

Det är inte fel att Svenska Kyrkan har deltagit i en större samhällsfråga med politisk karaktär, 

då  dessa  präster  anser  att  kyrkan  och  samhället  följer  varandra.  De  anser  också  att  den 

demokratiska styrningen är en naturlig del av Svenska Kyrkan.

Läronämnden  skriver  att  Bibelns  syn  på  äktenskap  snarare  handlar  om  att  individer 

kompletterar  varandra  än  två  könspecifikt  motsatta  individer,  vilket  bör  ses  som  en 

omformulering av tidigare föreställningar. Enligt en sådan bredare definition kan ett samkönat 

äktenskap motiveras. De präster som är positiva till att homosexuella ska få vigas kyrkligt kan 

hämta stöd utifrån Läronämndens yttrande, när de hävdar att två individer av samma kön som 

önskar leva tillsammans i en relation där det finns en gemenskap och samhörighet ska få göra 

det i ett äktenskap. För de präster som är starkt negativa till samkönade äktenskap betyder 

Läronämndens yttrande och beslutet att kyrkan har tappat en del av sitt trossmässiga innehåll.

6.3 Äktenskapet, ett sakrament?

Under  intervjuerna  framkom  intressanta  betraktelser  kring  synen  på  äktenskapet  bland 

prästerna, vilken är den största skillnaden i prästernas synsätt kring beslutet. Skillnaden kan 

även  kopplas  till  prästernas  bibelbruk  och  bibelsyn.  Synen  på  äktenskapet  har  varit  en 

vattendelare  bland  informanterna.  För  de  präster  som är  positivt  inställda  till  beslutet  är 

äktenskapet  främst  en  samhällig  ordning,  det  vill  säga  inte  en  specifik  produkt  av 

kristendomen  utan  en  profan  inrättning.  De  som  är  negativa  till  beslutet  hänvisar  till 

skapelseberättelsen, samtidigt som de som är positiva hänvisar till  kärleken som grund för 

äktenskapet  där  löften  inför  Gud  är  det  centrala.  Informant  7  pekar  på  att 



äktenskapsceremonin inte har en särskild form utan istället sker i den form som är avsedd för 

gudstjänsten. 

De som ställer sig positiva till beslutet anser inte att det skulle vara ett problem om synen på 

äktenskapet har förändrats. Flera av informanterna påpekar att äktenskapet har förändrats över 

tid. De präster som ställer sig negativa till beslutet menar att Svenska Kyrkan officiellt har 

ändrat äktenskapssyn. För dessa präster ligger äktenskapet nära att vara ett sakrament och är 

snarare en djupare helig handling än ett offentliggörande av sin relation. Dessa präster har 

också  generellt  en  instrumentell  syn  på  äktenskapet,  alltså  att  äktenskapet  innebär  en 

förpliktelse att skaffa barn och att familjen ska vara en del av samhällsbildningen. 

6.4 Skapelseberättelsen och kärleken

Det finns ett tydligt samband i hur prästerna ser på äktenskapet och en ändrad äktenskapssyn, 

hur man värderar kärleken som anledning till äktenskap och Bibelns skapelseberättelse. De av 

informanterna som inte kopplar äktenskapet till ett sakrament menar att det är kärlek som är 

den största anledningen till att ingå äktenskap. De menar att den kristna aspekten handlar om 

trohet inom äktenskapet, samt att individerna som kristna människor visar sin kärlek till sin 

partner och till Gud genom att avge löften om trohet inför Gud. Dessa präster har inte heller 

en lika stark normativ syn på kön och genus. De präster som ställer sig positiva har inte en 

instrumentell syn på äktenskapet, utan anser att beslutet om samkönade äktenskap speglar en 

acceptans  för  homosexualitet  både  i  samhället  och  inom Svenska  Kyrkan.  Därmed  anser 

informanterna att det är först när samhället  accepterat  samkönade äktenskap som det varit 

möjligt för Kyrkan att göra detsamma. Hos dessa präster kan man även se ett praktiserande av 

kontextuell bibeltolkning, vilket innebär att när de läser och tolkar Bibeln så sätter de detta i 

ett tidsenligt sammanhang. 

De präster som är negativa till beslutet och anser att synen på äktenskapet har förändrats har 

ett  striktare  förhållningsätt  till  Bibeln.  För dessa är skapelseberättelsen vägledande och de 

menar att Bibeln är det rättesnöre som Kyrkan måste förhålla sig till. Enligt dessa präster är 

ett annat äktenskap än det mellan man och kvinna inte förenligt med den kristna tron. Det går 

att uttyda hos dessa en föreställning av två polära kön med fasta egenskaper som dessutom är 

bestämda  utifrån  Gud.  Med  ett  sådant  synsätt  innebär  ett  avsteg  från  de  normativa 

könsrollerna per automatik ett avsteg från den kristna tron. Vidare menar dessa präster att 

kärlek är av underordnad betydelse för äktenskapet. Informant 2 är visserligen ambivalent i 



sitt synsätt och tar upp att det handlar om en rädsla för avvikande sexualitet. Informantens syn 

på skapelsen som brusten visar även på ett avvikande förhållningsätt till Bibeln, till skillnad 

mot de andra prästerna som är negativa, och menar att Bibeln ger en idealbild. 

6.5 Avslutande diskussion

Intervjuerna med informanterna är intressanta att granska ur ett sekulariseringsperspektiv.  De 

mest negativa informanternas resonemang indikerar att tidigare specifika trosföreställningar 

överges och att Svenska Kyrkan som organisation anpassas till samhället. Detta är något som 

går att iaktta även hos de som är positiva där de antingen tycker det är bra att kyrkan ändrat  

inställning i äktenskapssynen eller där de betonar att den allmänna uppfattningen tidigare varit 

att samkönade äktenskap är fel. Bruce menar att det jämlikare samhället ställs mot tidigare 

religiösa trosföreställningar, i detta fall att äktenskapet endast är till för man och kvinna, och 

att dessa trosföreställningar blir mer diffusa.60 Även resonemanget om att kyrkan tappat delar 

av sitt trosmässiga innehåll i förhållande till beslutet (både informant 5 och 3 framför detta 

tydligt),  kan  kopplas  till  Bruces  resonemang  om  sekularisering.  Bruce  påpekar  att  i  ett 

sekulariserat  samhälle  där  religiösa  institutioner  tenderar  att  anpassas  till  och  få  en  stark 

förankring i sociala institutioner, kommer de också att sugas upp i samhället. Därmed kommer 

deras karaktäristiska drag och trosföreställningar reduceras och bli allt mer diffusa.61 Svenska 

Kyrkan har fortfarande en stark förankring i samhället och de sociala institutionerna och som 

informant 5 påpekar så har Svenska Kyrkan haft en stark roll som vigselinstitution. Innan 

beslutet  om  könsneurala  äktenskap  togs  av  Riksdagen  hade  Svenska  Kyrkan  en  tydlig 

särställning genom att ha automatisk vigselrätt som trossamfund. Här är det viktigt att inte 

underskatta den starka kopplingen Svenska Kyrkan har till det civila samhället.

Hos vissa av informanterna, speciellt informant 1 och 6, så kan ett textkritiskt förhållningsätt 

till Bibeln konstateras och flera av informanterna efterlyser ett samtal i Svenska Kyrkan där 

alla har rätt att ha sin egen åsikt. Resultatet av undersökningens material visar på en tydlig 

pluralism inom Svenska Kyrkan. Bruce hävdar att sekularisering är ett resultat av ett alltmer 

pluralistiskt samhälle.62 Även om det går att diskutera huruvida Svenska Kyrkan har blivit 

alltmer  sekulariserad  i  sin  form eller  inte,  så  går  det  att  konstatera  att  det  ändå  finns  en 

60 Bruce 2002:22
61 Bruce 2002:147
62 Bruce 2002:18



splittring  när  det  gäller  inställningen  till  bibelbruk,  bibelsyn  och  vad  som  är  centrala 

trosföreställningar bland prästerna.

Personligen  anser  jag  att  Bibeln  fastslår  existensen  av  två  normativa  kön  med  tydliga 

könsroller som är skapade utav Gud, vilket gör att i den kontexten kan äktenskapet betraktas 

som en social och kulturell institution utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. I så fall skulle det 

innebära  att  vigselakten  är  en  social  praktik  där  det  skapas  en  konkret  skillnad  som till 

exempel  mellan  gift  och  ogift,  mellan  män  och  kvinnor  eller  mellan  heterosexuell  och 

homosexuell.

Oavsett vilken inställning till beslutet prästerna har så förhåller de sig till två normativa kön. 

Skillnaden är att de som är mer positiva till beslutet inte gör lika tydliga kopplingar utifrån 

olika  kön.  Det  går  att  urskilja  olika  positioner  kring  synen  på äktenskapet  när  det  gäller 

biologiska argument såsom vikten av familjebildning genom reproduktion eller invändningar 

mot  att  detta  skulle  var  det  huvudsakliga  innehållet.  Samtidigt  betonar  de präster  som är 

positiva  till  beslutet  att  samkönade äktenskap nu är  möjliga  eftersom de är  accepterade  i 

samhället.  En frågeställning är om homosexualitet  har blivit normalt  i samhället  eller inte. 

Oavsett om prästerna är positiva eller negativa så går det att göra en övergripande tolkning om 

att de anser att homosexualitet är avvikande. De flesta prästerna tror inte att det kommer blir 

någon större efterfrågan på kyrklig vigsel av samkönade. Det kan tolkas som att de anser att 

heterosexualiteten är normen för samhället. Informant två resonerar kring huruvida motstånd 

mot beslutet kan vara en följd av rädsla för avvikande sexualitet. Butler menar att relationen 

sexualitet och kön genom kulturen är konstruerad. Utifrån synsättet att det är en biologisk 

normalitet att mannen känner sexuellt begär till kvinnan och vice versa så kan därmed även 

endast  två  sexuella  identiteter  existera,  det  vill  säga  heterosexuellt  begär  är  naturligt  och 

homosexualitet är avvikande.63 Det ska tilläggas att informanterna poängterar att denna fråga 

inte har med homofobi att göra, däremot så förhåller sig de sig till  heterosexualiteten som 

norm.

63 Butler 1999: passim
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