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 Abstrakt 
 

Diskussionen om Svenska kyrkans beslut att välsigna homosexuella partnerskap satte fart på 

den kyrkliga debatten. Syftet med denna uppsats är att förstå den debatten. Handlar det om 

fundamentalism eller homofobi? Eller är det början på en förändring för Kyrkan och för 

människan? Jag har granskat relevanta bakgrundsfaktorer, satt mig in i debatten angående 

samlevnadsfrågor och genom enkäter intervjuat präster som ska hantera beslutet. 

 Den metod jag har använt mig av för att få svar på mina frågor är en kvalitativ enkät. 

Resultatet tyder på att det ytterst handlar om en kyrka i förvandling, en kyrka som sätter fokus 

på den lilla människan, hon som tidigare saknat röst. Undersökningen har bidragit till att jag 

personligen fått en annan syn på de homosexuellas situation i samhället. Jag tror att beslutet 

att välsigna dem som registrerat sitt partnerskap var ett nödvändigt beslut. Ytterst handlar det 

om människor av kött och blod, människor som förtjänar att tas på största allvar. Den tiden är 

förbi då en grupp tyst och utan protest låter sig marginaliseras. Vi ska vara tacksamma för en 

sådan utveckling. Annat vore ovärdigt för en demokrati. Likaledes ska Kyrkan välkomna alla, 

oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning.  

 

 

Nyckelord: 

Homosexualitet, välsignelse av partnerskap, Kyrkomöte 2005, Homosexuella i kyrkan. 
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1. Inledning 
Den 27 oktober 2005 beslutade Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att två 

människor av samma kön som ingått ett registrerat partnerskap skall kunna få en välsignelse i 

kyrkan över sitt partnerskap i kyrkan. Beslutet satte i viss mån punkt för en långdragen debatt, 

och upplevdes givetvis som en seger för de homosexuella rörelser som kämpat för detta 

beslut.  

 För dem som gick emot beslutet, vilka jag här vill kalla ”ortodoxa”, var det ett oerhört 

nederlag, och beslutet kom att diskuteras och kritiseras i media. På Internet dök det upp ett 

antal namnlistor, både för och emot beslutet. Där kunde präster uttrycka sitt missnöje eller sin  

uppskattning av beslutet.  

Enligt min mening är det inte fel att säga att detta beslut skapade en våldsam debatt, både för 

och emot beslutet. Det är alldeles tydligt att det var ett kontroversiellt beslut som upprörde 

många känslor. Dessutom vågar jag anta att detta beslut kan betraktas som en delseger för 

dem som verkar för att homosexualitet ska uppfattas som ett fullvärdigt sätt att leva. Vi kan 

alltså med stor sannolikhet förvänta oss ytterligare strider. Vi kan dessutom, med lika stor 

sannolikhet, förvänta oss att de homosexuella kommer att kräva rätt till äktenskap och andra 

rättigheter som idag gäller för heterosexuella parförhållanden.  

Denna uppsats undersöker och granskar bägge sidors ståndpunkter och argument, i avsikt att 

ge en allsidig belysning av denna fråga, som kunde utlösa den våldsamma debatten. 

Drivkraften till att välja detta beslut som ämne för min uppsats är viljan att förstå det som 

ligger till grund för beslut som rör människors tankar om tros- och livsfrågor, etiskt tänkande 

och moraliskt levnadssätt.  

Särskilt har viljan att förstå varför Kyrkomötets utfall blev som det blev varit en starkt 

motiverande drivkraft till val av ämne för uppsatsen.   

Med kyrkan menar jag som regel, om inget annat anges, Svenska kyrkan. 

 

Uppsatsens syfte och disposition 
 
Uppsatsens syfte är för det första att beskriva argumenten i debatten om kyrkans välsignelse 

av homosexuella par. För det andra vill jag i detta arbete söka förståelse för 

ställningstaganden för och emot kyrkans välsignelse av homosexuella par mot bakgrund av 

”tidens strömningar”, det vill säga de förändringar i vårt sätt att förstå den traditionella 

tolkningen av Bibeln som ett normativt dokument. Uppsatsens syfte är alltså inte att granska 
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Kyrkomötets beslut som sådant. Däremot har det varit av intresse att ta del av de inlägg som 

anfördes av Kyrkomötets ledamöter under Kyrkomötets diskussion i frågan om välsignelse av 

homosexuella partnerskap. 

 

Uppsatsen bygger på följande antaganden och påståenden med därtill knutna frågeställningar: 

• För den troende människan är Bibeln Guds ord, en gång givet människorna. Texterna 

är emellertid gamla, vissa mycket gamla. Vilka argument kan ges för dessa texters 

normativitet respektive icke normativitet i en ny tid?  

  

• Kyrkomötet beslutade att det i framtiden ska vara möjligt att få välsignelse över sitt 

partnerskap. Vilka argument gavs för respektive emot att kyrkan som institution ska 

välsigna registrerade partnerskap?  Fanns det någon enhetlighet i ståndpunkter och 

argumentation på respektive sida? Fanns det något eller några ståndpunkter eller 

argument som båda sidor kan sägas ha gemensamt?  

 

Uppsatsen omfattar följande tre delar: 

I en inledande del presenteras fakta och undersökningar som bedöms vara av intresse för 

förståelse av frågan. Det rör frågan om tolkningen av Bibeln i en modern kontext, men också 

en historisk beskrivning av villkoren för homosexuella under senare delen av 1900-talet. 

Jag har granskat dokument utgivna av Svenska kyrkan och som rör frågor om homosexuell 

samlevnad. 

Den undersökande delen av uppsatsen består av en kvalitativ enkät. 

 Avslutningsvis förs en diskussion med utgångspunkt från det som framkommit i uppsatsens 

tolkningar av förändringar i tiden och den genomförda undersökningen. 

I uppsatsen utfrågas präster i Svenska kyrkan. Anledningen är att det är inom denna kategori 

som frågan ställs på sin spets. Det är prästen som i brottning med sitt samvete ska komma 

fram till ett svar på frågan om han eller hon är beredd att i framtiden välsigna homosexuella 

par.  

Begreppet homosexuell och homosexualitet  
Min avsikt med detta avsnitt är inte att förklara uppkomsten av homosexualitet, men att 

kortfattat beskriva fenomenet. Den som vill fördjupa sina kunskaper hänvisas till t.ex. Johan 

Cullbergs Dynamisk psykiatri. (Cullberg 1984)  
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Uppsatsen begränsar sig till människor som är homosexuella och som har en genuin 

homosexuell läggning, alltså en personlighet som på ett djupt plan är dragen till individer av 

det egna könet. Detta är en avgränsning eftersom debatten om de homosexuellas situation 

även handlar om bi- och transexualitet. I huvudsak utelämnas de senare kategorier i 

uppsatsen. Detta innebär inte att de inte berörs av den pågående samhällsdebatten eller på 

annat sätt är ointressanta. Men de är dock inte aktuella för någon välsignelseakt, och lämnas 

därför därhän. 

 

Homosexuell och homosexualitet är relativt unga begrepp. Orden användes först av tyska 

psykologer på 1800-talet för att beskriva en person som är sexuellt likgiltig inför det andra 

könet. Det var den ungerske författaren Karl Maria Benkert som 1869 för första gången 

lanserade termen.  

Enligt Johan Cullberg, professor i psykiatri, innebär kortfattat begreppet homosexualitet att 

individen känner längtan och lust till individer av det egna könet (Cullberg 1984).   

Det finns här anledning att kort reflektera över fenomenet homosexualitet. Vår kunskap om 

homo- och bisexualitet liksom om transsexualism har ökat starkt under de senaste 

decennierna.  

Samhället har dessutom blivit öppnare. Från att tidigare ha varit en grupp människor som fick 

hålla till i marginalerna har denna grupp nu blivit synlig och högljudd. Stockholm Pride 

Festival lockar åtskilliga tusen deltagare, kulturpersonligheter och politiker deltar i festivalen 

som talare. Gayrörelsen har på ett framgångsrikt sätt lanserat sig under 1990-talet.  

Är det bättre? 

Den Svenska Kyrkans syn på homosexualiteten i Sverige  
Fram till 1944 var all homosexuell samlevnad straffbar i Sverige, enligt 1864 års strafflag. 

Lagen stadgade straff för den som med annan person utövar ”otukt som emot naturen är”. 

Formuleringen återfinns i Homosexuella i kyrkan, Ett Svenska kyrkans samtalsdokument och 

är hämtad från Romarbrevet 1:26 i Karl XII Bibel. Lagen tillämpades främst på 

homosexuella.  

1973 uttalade riksdagen genom utskottsbetänkandet LU1973: 20 att ”en samlevnad mellan två 

parter av samma kön från samhällelig synpunkt är fullt acceptabel samlevnadsform”  

1979 avförde Socialstyrelsen homosexualitet från sin förteckning över sjukdomar.  

Genom lagstiftning under 1980-talets senare hälft är det numera förbjudet att diskriminera 

homosexuella. En lag om homosexuellt samboende trädde i kraft 1988 och från 1995 gäller 
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lagen om partnerskap för homosexuella. Genom ändringar i lagstiftningen är det förbjudet att 

diskriminera homosexuella vid läkarbesök och på socialkontor men även i skolan och 

arbetslivet. En särskild Jämställdhetsombudsman (JämO) kontrollerar att de homosexuella 

inte diskrimineras. 

Så länge homosexualitet var straffbart i Sverige var homosexualitet inom kyrkan endast ett 

enskilt problem, en själavårdfråga mellan prästen/själasörjaren och konfidenten.  

1951, sju år efter avkriminaliseringen av homosexualitet, skrev de svenska biskoparna ”Ett 

brev i en folkets livsfråga” om sexualmoral i allmänhet. Det var en 16-sidig skrift där landets 

biskopar vände sig till ”Svenska kyrkans präster”.  Där beskrivs homosexuell samlevnad som 

ett brott mot Guds bud och en sjukdom. I skriften fordrar man medicinska åtgärder mot 

homosexuella. Det är, skriver biskoparna, angeläget för läkarvetenskapen ”att finna medel att 

medicinskt frigöra de homosexuellt inriktade från deras abnorma drift”. 

Homosexuella personer anses inte kunna ”inneha befattningar som kan innebära fara för 

förförelse av ungdomen” 

Det var således tydligt att kyrkans främsta företrädare tog avstånd från homosexualitet. 

 

År 1972 tillsatte Biskopsmötet en utredning för att redovisa kyrkans inställning till 

homosexuella. År 1974 utkom boken De homosexuella och kyrkan. I denna bok presenteras 

fakta om homosexualitet, att väga etiska argument för och emot homosexuellt samliv samt att 

presentera ett förslag till en kyrklig handlingsplan. 

Efter att ha satt sig in i problematiken och granskat innebörden av fenomenet ur psykologisk 

synvinkel ansåg utredningen att ”övervägande skäl talar för att kyrkan skall stödja och bejaka 

en varaktig, homosexuell gemenskap, byggd på kärlek och vilja till varaktig trohet.” 

 

År 1988 publicerades En fråga om kärlek. Homosexuella i kyrkan. Där vidareutvecklas tanken 

på att homosexualitet är en form av mänsklig kärlek och föreslår ett konkret förslag till en 

välsignelse och förbönsgudstjänst. Samma år tillsattes en utredning av kyrkans centralstyrelse 

för att utreda ”kyrkans förhållningssätt till homosexualiteten och dess konsekvenser för 

kyrkans själavård, förkunnelse och undervisning”.  

Den tillsatta utredningen redovisade 1994 sitt resultat i form av skriften ”Kyrkan och 

homosexualiteten” och denna utredning visar att man inte var enig inom utredningsgruppen 

utan redovisade två ståndpunkter, en huvudlinje emot och en alternativlinje för homosexuell 

samlevnad. De två linjerna var dock eniga om att homosexuella inte skulle diskrimineras. 
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Huvudlinjen föreslog i utredningen att kyrkan skulle välsigna det homosexuella paret i 

kyrkan. Det skulle dock ske inom ramen för själavård, och därmed skulle akten ske enskilt.  

Sedan 1994 har frågan om homosexualitet i kyrkan aktualiserats ett flertal gånger i 

Läronämnden, vilken består av ärkebiskopen, stiftets biskopar och åtta andra ledamöter som 

är valda av Kyrkomötet. 

I sitt yttrande i samband med 1995 års kyrkomöte konstaterade Läronämnden att det saknades 

samstämmighet när det gäller kyrkans inställning till homosexualitet och homosexuellt 

samliv. 

I yttrandet (Kyrkomöte Ln 1995:18) heter det bland annat: 

På denna gemensamma grund finns utrymme för olika uppfattningar och t.ex. olika 
sätt att fästa vikt vid personliga uppfattningar om homosexualiteten som sådan, om 
de paulinska utsagornas innebörd och normerande betydelse och om hänsynen till 
den homosexuelles livssituation. Något olika uppfattningar kan därför få råda i 
denna liksom i andra etiska frågor    

 

I samband med att lagen om registrerat partnerskap infördes den 1 januari 1995 

offentliggjorde biskopsmötet ett samtalsunderlag, . I underlaget intas en öppen hållning i 

grundfrågan och pekar på behovet att tolka Bibelns utsagor i ljuset av kyrkans tradition, 

modern kunskap och människors erfarenhet. Underlaget framhåller äktenskapet som 

samhällets grundläggande enhet, men understryker att andra typer av varaktiga, nära 

relationer mellan människor har sitt värde. Skrivelsen återfinns i bilaga 2 till Svenska kyrkans 

centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet 1995:3.  Biskopsmötet drar slutsatsen: 

 

Enighet bör kunna råda i kyrkan om några grundläggande synsätt. Samtidigt måste det finnas 
utrymme för olika hållningar på den angivna grunden: den som med kärleksfull inställning anser 
att homosexuella relationer är moraliskt orätta har vissa goda skäl för sig men också den som 
kommer till annan slutsats. Till slut blir det den enskildes mot Bibeln, samvetet och kyrkans lära 
väl prövade ställningstagande som måste avgöra.  
 

År 2002 överlämnade Svenska kyrkans teologiska kommitté sitt samtalsdokument 

Homosexuella i kyrkan. Teologiska kommittén överlämnar dokumentet med förhoppning att 

”vårt bidrag skall öppna för reflektion och samtal”. 

 

Sveriges ärkebiskop K-G Hammar har som allmänt känt, ofta kritiserats för sin liberala 

hållning kring frågor om homosexuellt partnerskap. I boken Jag har inte sanningen, jag söker 

den (s 42) skriver han: 
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Ser man sexualiteten som relation, losskopplad från barnaalstringen, då blir 

homosexualitet och heterosexualitet mer likvärdiga.  

 

Ärkebiskopen är alltså inte främmande för nya synsätt i frågan om homosexuella 

parrelationer.  

Anmärkningsvärt är hur lång tid processen inom både samhället och kyrkan tagit. Från 

avkriminalisering av homosexuella förbindelser 1944 till ett möjliggörande av en borgerligt 

acceptabel sammanboendeform skiljer det 51 år. För kyrkan tar det ännu längre tid, fram till 

2005 har det förflutit 61 år. 

Synsättet under 1940- och 1950-talet är att homosexualitet är en sjukdom och att det är en 

synd mot Gud. I den debatt som förts under 2000-talets början betonar man snarare 

homosexualiteten som ett likvärdigt alternativ till den heterosexuella kärleken.  

Bibeln och homosexualitet 
 

Debatten om kyrkan och homosexualiteten har ofta fokuserat på vad Bibeln säger om 

homosexualitet. Ett antal bibelställen nyttjas som argument mot homosexuella handlingar.  

De bibelställen som åberopas återfinns i bilaga 2. 

Granskningen av argumenten i debatten görs utifrån den tidigare nämnda skriften 

Homosexuella i kyrkan, ett Svenska kyrkans samtalsdokument och mina och andras tolkningar 

av Bibelns ord. 

Utgångsläget är att den som är emot homosexualitet och därmed betraktar det som synd, letar 

efter berättelser i 3 Mos 18:22 där homosexualitet beskrivs som syndigt och därmed ”något 

avskyvärt”.  

Dessa berättelser styrker då antagandet att homosexualitet är en synd och därmed stridande 

mot Guds vilja. 

Likaledes är det självklart att de homosexuella försöker hitta argument för att kunna tolka att 

homosexualiteten inte är synd, och därmed förenligt med Guds ord och inrymmas i Guds 

allomfattande kärlek.   

Vad är då synden? ”Synd” kommer från ett fornsvenskt ord besläktat med sund i betydelsen 

smalt vatten.  Ordets utgångspunkt är det grekiska ordet [hamartano] ”att missa målet”. Synd 

är ett centralt begrepp i den kristna läran. Det är nära besläktat med omoral och ondska genom 

att det betecknar handlingar som inte är acceptabla utifrån ett visst normsystem. I 

kristendomen utgörs normsystemet av Guds vilja. 
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Synden bryter gemenskapen mellan människan och Gud. Synden har sitt ursprung i ondskan 

och konsekvensen av synd är död, skriver Paulus i Romarbrevet 6:23. Inte i en omedelbar och 

fysisk död utan i en andlig död som slutligen kan leda till en evig död – evig åtskillnad från 

Gud. 

Jag vill särskilt beröra tre bibelställen som av debattörerna anses särskilt intressanta;  
Tredje Mosebok 18:22:  
 

Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något 

avskyvärt.  

 

 och Tredje Mosebok 20:13:  
 

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något 

avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.  

 

och slutligen Romarbrevet 1:26-27:  

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det 

naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga 

umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev 

otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. 

 

 I dessa texter talas det om ” en man att ligga med en man som med en kvinna” och ”män som 

ligger med andra män.” 

Det kan tolkas så att det är uppenbart att dessa texter uttrycker avstånd för homosexuella 

handlingar. I det ovan angivna dokumentet diskuteras om det kan tolkas som i det första 

fallet, alltså från 3 Mosebok, vilket är ett exempel på förbud som förekommer i 

helighetsskrifterna. I Bibeltexten anges att det är ”något avskyvärt” att ” en man att ligga med 

en man som med en kvinna.” Det ord som används, [to’eva] betecknar något rituellt eller 

etiskt orent. Därmed skulle fördömanden inte vara kopplat till homosexuella handlingar utan 

till en rituell orenhet. 

Likaledes har Paulus i Romarbrevet 1:26-27 skrivit en text som har kommit att uppfattas som 

förbud mot homosexualitet. Paulus använder dock de grekiska orden så att texten kan tolkas 

som ett förbud att utnyttja unga pojkar, dvs. ett förbud mot pedofili1 eller pederastisk2 

prostitution. Paulus anses inte fördöma den frivilliga homosexuella kärlekshandlingen utan 

                                                 
1 Pedofil. Vuxen man som söker sexuell kontakt med barn. (Källa SAOL) 
2 Pederast. Manlig homosexuell som söker sexuell kontakt med pojkar. (Källa SAOL)  
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tvånget i en relation. I Svenska kyrkans dokument (2003) förs en lång utläggning i ämnet. 

Man avslutar det problematiska bibelstället med följande citat: 

 

På grund av det ovanliga i dessa uttryck i den paulinska traditionen är det svårt att 

säga vilken mer exakt betydelse de har för att förstå Paulus hållning till 

homosexualiteten i allmänhet, även om de i kyrkans tolkningstradition generellt har 

ansetts syfta just på homosexuella handlingar.  (s 27) 

 

Hur kan då en homosexuell hitta stöd för sin läggning i Bibeln? Grundtemat i Bibeln får anses 

vara kärlek och då är det Dubbla Kärleksbudet i Matteus 22:34-40 tillämpligt.  

Föreningen Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella, EKHO-

Stockholm, en sammanslutning för kristna bi- och homosexuella skriver på sin hemsida,  

 

Kan man vara homo/bisexuell och samtidigt aktivt leva ut sin sexualitet? Och kan 

man göra det utan att svika Bibelns ord?  

Nej, menar företrädare för s.k. klassisk kristen tro (biblicism och fundamentalism) 

och pekar därvid på den s.k. skapelseordningen och enskilda bibelställen. Men 

många inom EKHO anser att kärleksbudet (Matteus 22:37-40) utgör den högsta 

normen i Skriften samt att skapelsen ej är statisk utan fortgår alltjämt.  

(www.geocities.com/WestHollywood/Village/9174/bibeltolkning.html) 

 

I det citerade bibelstället i Matteus 22:34-40 säger Jesus:  

 

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt 

förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska 

din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. 

 

Återgen citeras Svenska kyrkans Samtalsdokument Homosexuella i kyrkan: 

 

Genom att problematisera dessa bibelställens relevans för frågan om vår tids homosexualitet, 

motverkas tendensen att identifiera homosexualitet som en särskilt svår synd. Det gäller speciellt 

motiveringen att den som ägnar sig åt samkönad sexualitet, enligt 1 Kor 6, skulle gå miste om 

Guds rike. Det har sällan funnits en benägenhet i det allmänna kristna medvetandet att förknippa 

andra synder i katalogen med risken att inte ärva Guds rike. Detta trots att det faktiskt står så 

även om tjuvaktiga eller själviska människor och drinkare. Det förefaller inte meningsfullt att 
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särskilt betona de homosexuellas synd. Om alla de synder som nämns förutsätts dock att de 

tillhör en förgången tid. (s 27) 

 

Sammanfattningsvis kan vi av exemplen ovan se att det i Bibelns texter knappast, sett utifrån 

de argumenterande ståndpunkterna, går att finna entydiga svar för en hållning för eller emot 

homosexualitet. Det är möjligt att dra slutsatsen att exegeter väljer att tolka Bibelns texter 

utifrån sin egen uppfattning. Grundtexten och traditionen är i sig så mångfacetterad att den 

kan tolkas på olika sätt. Det gamla uttrycket Skrift ska med Skrift beläggas gäller knappast 

idag. 

 

Organisationer av betydelse  för kyrkans ställningstagande 
 
När Svensk kyrkan skildes från staten år 2000 genomfördes en omorganisation.  Med 

kommunerna som förebild skapades en ny organisation. Tidigare var prästen via sin 

ämbetsutövning knuten både till biskopen och domkapitlet och till sin församling. Efter 2000 

är prästen lokalt anställd och ansvarig gentemot kyrkorådet, den lokala demokratiska 

organisationen. 

 På nationell nivå inrättades Kyrkomötet, en politisk organisation som i lärofrågor kan fatta 

majoritetsbeslut i ämbetsfrågor. Lite tillspetsat kan sägas att om de politiskt valda 

ledamöterna kan med 2/3 majoritet fatta beslut i lärofrågor, alltså frågor som rör bl.a. tro och 

teologi. Tidigare var detta en fråga för Läroämbetet, landets biskopar med ärkebiskopen som 

ordförande. Läroämbetets inflytande över teologiska frågor kom alltså att minska till förmån 

för Kyrkomötet.   

I detta avsnitt redovisas ett axplock av röster i den samhällsdebatt som rör homosexuella 

frågor. Återgivningen av dessa röster är inte fullständig och har ingen ambition att vara det 

heller. Men rösterna visar att opinionen påverkar den offentliga debatten i Sverige.  

 
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)  

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en intresseorganisation som engagerat sig i 

frågor som rör sexualitet. I 1 § i stadgarna  heter det: 

RFSU vill verka för att sprida en fördomsfri och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. 

RFSU utgår från övertygelsen om samlevnadens och sexuallivets centrala roll för individ och 

samhälle 

 På sin hemsida skriver RFSU:   
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Just nu pågår en debatt i riksdagen om äktenskapslagstiftningen. Inom kort kommer lagutskottet 

att ta ställning till om även samkönade par ska kunna ingå äktenskap. Äktenskapet är den enda 

samlevnadsform som har en absolut juridisk giltighet i alla världens länder.  

Vi är övertygande om att många anser tiden mogen för att ha en gemensam lag för att 

manifestera en djup relation mellan två individer och att detta är viktigt oavsett könet på 

individerna, säger RFSL: s ordförande Sören Andersson. Kyrkan kan inte ha monopol på en 

fråga som är viktig för många oavsett sexuell läggning eller religiös inställning.  

(www.rfsu.se/tiden_mogen_for_konsneutralitet.asp) 

 

RFSU har inga organisatoriska befogenheter i samhället när det gäller arbetet med ett 

könsneutralt äktenskap, men har en viktig roll som opinionsbildare. RFSU kan i den 

funktionen påverka opinionen mot ökade rättigheter för sina medlemmar. 

 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RSFL) 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, är ett förbund som verkar för 

homosexuella, bisexuella och transpersoner. RFSL bildades 1950 och är därmed en av 

världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har vid ingången av 2004 knappa 6000 

medlemmar.  

År 2000 blev Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RSFL) utsedda till ”årets lobbyister”. 

Årets Lobbyist utses av reklam-, PR- och mediebranschtidningen Resumé.  

Organisationernas möjligheter att påverka det offentliga Sverige är idag stora. 

Marknadsföringen inom gayrörelsen är effektiv. På sin hemsida (2006-05-15 

http://www.rfsl.se/?p=336)  skriver RFSL så här om äktenskapet: 

 

”RFSL anser att det är varje människas rätt att definiera sin familj. Homo- och bisexuellas 

erfarenheter av alternativ till kärnfamiljen berikar samhället. Homosexuella skall ha samma 

möjlighet som heterosexuella att ingå borgerligt eller kyrkligt äktenskap” 

   

De politiska partierna –ett urval 

Folkpartiet skriver på sin hemsida angående samlevnadsformer: 

 

 

Likhet inför lagen. Avskaffa partnerskapslagen och inför en gemensam äktenskapsbalk. Alla 

par ska ha rätt att ingå äktenskap. Trossamfunden ska liksom i dag ha möjlighet men inte 
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skyldighet att förrätta en vigsel. Folkpartiet har också drivit på för den lagändring som gör att 

kvinnor som lever med kvinnor nu kan få tillgång till assisterad befruktning. 

(http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____1338.aspx) 

 

Lars Stjernkvist, förutvarande partisekreterare i det socialdemokratiska partiet kandiderade till 

Kyrkovalet 2005. På socialdemokraternas hemsida skriver han  

 

 

Jag tror på kyrkans budskap, men är ingen särskilt flitig kyrkobesökare. Därför tycker säkert en 

del att jag inte hör hemma i kyrkans viktigaste församling, Kyrkomötet. Jag tycker precis 

tvärtom. Det finns många som är mycket aktiva, och de ska självfallet ha en stark roll i kyrkans 

beslutande församlingar… … Det är många som menar att partierna inte hör hemma i kyrkan. 

Argumentet är detsamma som ovan, nämligen att de mest aktiva borde vara de som styr och 

ställer. Jag håller inte med. Först och främst av principiella skäl. Kyrkan ska vara en del av hela 

samhället, tycker jag, och då måste hela samhället vara en del av kyrkan.  

(www.s-info.nu/association/show_news.asp?id=341&news=2730): 

 

 

Kyrkliga röster 

Yngve Kalin, komminister i Hyssna församling, väckte stor uppmärsamhet när han efter 

Kyrkomötets beslut inrättade en protestlista för präster på sin hemsida. På kort tid hade han 

över 867 prästers underskrift. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 8 februari 2006 

skriver han under rubriken Hammars kyrka har kollapsat: 

 

Svenska kyrkan har förvandlats till en unik kyrkobildning, funktionellt ateistisk, 

samtidsanpassad och kontextuell i den meningen att den speglar samhället och de rådande 

modeideologierna. 

Detta är resultatet av en konsekvent genomförd strategi med socialdemokratiska förtecken. 

Det katolska, allmänkyrkliga draget har fördunklats i så hög grad att Svenska kyrkan står alltmer 

isolerad i ekumeniska sammanhang. 

(www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_11770031.asp) 

 

Mot bakgrund av dessa utsagor finns anledning till en kort reflektion. I Sverige, liksom i 

andra delar av Västvärlden, pågår en debatt om de homosexuellas rätt i samhället. Handlar 

den debatten om synd mot Gud, synen på vad som är rätt eller orätt med utifrån till Bibelns 
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ord, eller rör det sig egentligen om en diskussion om människors lika värden? Används 

Bibeln och etiken som slagträn i en fortgående sekularisering av den Svenska kyrkan? 

Rösterna ovan tycks antyda att det är så. Ironiskt kan man säga att debatten ger Gud en 

partipolitisk färg eller prägel. Vissa av de politiska partierna anser inte att äktenskapet längre 

ska vara en angelägenhet reserverad frö kvinnor och män. Man är beredd att utvidga 

begreppet till att omfatta även människor med samma kön.  

Debatten om samlevnadsfrågornas under Kyrkomötet 2005 
 
Till denna del av uppsatsen är materialet hämtat ifrån skriften Kyrkomötet 2005, Anföranden. 

Debatten om samlevnadsfrågor redovisas i boken på sidorna 56-100.  

Under Kyrkomötet diskuterades samlevnadsfrågor under onsdagen den 26 oktober. Debatten 

är central för denna uppsats, varför delar av vissa anföranden kommer att citeras. Avsikten är 

att belysa de argument som Kyrkomötet hade att ta ställning till. Utgångspunkt var 

Kyrkostyrelsens skrivelse ”Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet 2005:9 

Samlevnadsfrågor” (KsSkr 2005:9). Syftet med skrivelsen var att man skulle utveckla en 

ordning för välsignelse av partnerskap. Kyrkomötet hade även att ta ställning till ett antal 

motioner mot välsignelse och ett antal motioner som var radikalare än de beskrivna i KsSkr 

2005:9.  

Debatten pågick under den dagen och bestod av 123 inlägg och repliker.  

Här debatterades de synpunkter som tidigare lyfts fram i denna uppsats. Det finns därför 

anledning att betrakta några av ledamöternas argumentering. Biskoparna deltar i debatten och 

utsätts ibland som vi kommer att se för fräna attacker. De kom att stå för den sida som vill 

säga ”ja” till välsignelseakten.  

Exegetik och bibeltolkning förekom ofta. I debatten fann båda sidor fann argument för och 

emot.  

Biskop Martin Lind i Linköpings stift  säger så här: 

 

Nya testamentet kan tolkas så att vi ger förbud för samkönad samlevnad, man kan tolka det så. 

Jag tolkar det inte så. Jag ser det nya testamentets texter om homosexualitet som ett starkt 

kritiskt ord emot homosexuell prostitution och homosexuell promiskuitet.(s 57)  

 

Biskopen i Lunds stift, Christina Odenberg säger att: 
 

Stora delar av den här debatten har känts som när man talade om kvinnors tillträde till 

prästämbetet i slutet av 50- och början på 60-talet. (s 92) 
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Biskopen i Skara stift, Erik Aurelius, menar att: 
 

Man ska inte välsigna vad Gud förbjuder, det är vi ense om. Vi söker alla efter Guds vilja i 

denna fråga liksom i andra frågor. Vad som uppenbart strider mot Guds ord är inte alltid så 

självklart. (s 68) 

 
Aurelius påpekar att Paulus skriver i 1 Korintierbrevet kapitel 11 att: 
 

 
Man ska inte välsigna vad gud förbjuder, det är vi ense om. Vi söker alla efter Guds vilja i denna 

fråga liksom i andra frågor. Vad som uppenbart strider mot guds ord är inte alltid så 

självklart.[…]  

Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår men en heder för 

kvinnan. Denna hänvisning till naturen återkommer Paulus till när han i Rom 1 skriver om att 

”hedningarna övergav det naturliga umgänget med det motsatta könet”. (s 68 f) 

  
Aurelius tycks mena att bibeltolkningar måste göras i sin tid. 

 

Staffan Holmgren, Göteborgs stift (m), är kritisk till vissa av de exegetiska tolkningarna. Han 

anar andra syften och säger: 

 
Vad gäller samhällsnormernas förändring så innebär Läronämndens ställningstagande att man 

bejakar att Svenska kyrkan är en spegel av samhället och inte ett salt som den borde vara i Jesu 

efterföljelse. (s 57) 

Lars Ekblad, Strängnäs stift (posk3
), varnar för andra följder av ett bejakande av 

välsignelsebeslutet: 

 
När det gäller det här förslaget som ligger på Kyrkomötets bord kommer det att innebära att våra 

ekumeniska relationer kommer att ansträngas. (s 58) 

Berit Simonsson, Göteborgs stift (posk), varnar för förslagets följder. Godkänner man 

homosexualitet nu, var ska man sätta gränsen senare, resonerar hon. Vidare säger hon i ett 

citat från Kyrkostyrelsens skrivelse, sidan 63: 

 
”Skapelseteologin kan tolkas dynamiskt. Nya ordningar kan träda i kraft i takt med att samhället 

förändras och nya typer av mänskliga behov aktualiseras.” Dessa nya ordningar – finns det 

gränser för dem eller är allt möjligt på sikt? (s 63) 

   

                                                 
3 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
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Erik Hedlund, Västerås stift (posk), är allvarligt oroad över den avsaknaden av helighet han 

tycker sig märka i kyrkan. Han säger: 

 
Skulle Kyrkomötet besluta i enlighet med utskottets förslag måste jag, och med mig många, 

många fler, fundera på om vi längre är ett kristet trossamfund eller om vi blivit en social 

mysklubb. Den frågan tror jag kan skapa en större splittring inom Svenska kyrkan än vad 

kvinnoprästfrågan någonsin kunnat göra. (s 67)  

 
Intressant är att Hedlund drar paralleller mellan samlevnadsfrågor och kvinnoprästfrågor. 

Varför jämför Hedlund dessa frågor? 

 
 
Erling Öhman, Uppsala stift (posk), är kritisk till Kyrkostyrelsens förslag. Han menar det vara 

väldigt dåligt underbyggt. Han är även kritisk till Ja-sidans argumentation. Han säger: 

 
 

Jag har flera år bakom mig i domstolar, förvaltningsdomstolar, där man tvingats lyssna till 

advokaternas manipulerande med lagen, och glidande, och jag har många gånger kännt det så 

här: det här ar ju rena advokatyren man håller på med för att driva igenom en viss sak. Det är 

nästan samma känsla som när jag läste Läronämdens yttrande som jag tycker är mycket 

bekymmersamt med sina, som jag uppfattar det, mycket hala formuleringar. Det är ett olyckligt 

yttrande som har avgivits av Läronämnden. (s 77)  

 
Alve Svensson, Lunds stift (kd), hade inlämnat en motion till Kyrkomötet där han yrkade 

avslag, dvs. ett nej till att välsigna homosexuella par. Han säger: 

 
Välsigna personer, ja. Välsigna homosexuell samlevnad, nej. (s 87) 

 

Ola Isacsson, Växsjö stift (posk), ser välsignelseakten som ett förstadium till könsneutralt 

äktenskap. Han anser att äktenskap och partnerskap egentligen är samma sak. Han fortsätter: 

 
Det är lika svårt att skilja på ett partnerskap och ett äktenskap och förklara skillnaden 

däremellan som det är att försöka förklara skillnaden mellan en diakon och en diakonissa. Två 

ord för samma sak. (s 95) 

 

Sammanfattningsvis ser vi att man inom Kyrkomötet ett antal olika ståndpunkter för sin 

argumentering. Det kanske viktigaste argumentet är det exegetiska och Bibelns texter. Genom 
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att hänvisa till skapelseordningen vill man påvisa det orimliga i att ett par av samma kön ges 

en kyrklig välsignelse. De kritiska lyfter gärna fram att Kyrkan allt för mycket vill vara till 

lags. Vårt samhälle är nu så mångkulturellt och pluralistiskt att enighet svårligen kan 

förväntas. Yngve Kalin anser att det blivit en politiserad kyrka. Är kyrkan en kyrka som 

balanserar på slak lina mellan å ena sidan en vilja att vara till lags, att vara en allmännelig 

kyrka, och å andra sidan att bevara heligheten, att vara en helig, allmännelig kyrka?  

Professorn i religionspsykologi vid Uppsala universitet, Owe Wikström säger i sin bok Det 

bländande mörkret (1994): 

 

Samtidigt har religion som personlig upplevelse tystnat inom samfunden. Allt färre inom de 

etablerade kyrkorna talar om sina upplevelser av tron på en levande Gud. I stället talar man 

gärna vagt om ”gudstro”, om ”kyrkan”, om ”kristen människosyn”, om ”etik” etc. Men om inte 

de officiella distributörerna av den kristna tron längre hänvisar till sin egen tro, ja då blir 

bibelorden stumma och de yttre symbolerna i kyrkorummet mister sin grund i människors 

erfarenhetsvärldar. Teologi blir till ett slags filosofi eller tros- och livsåskådning. (s 37) 

  

Vem ska förkunna Guds ord om inte kyrkan gör det, tycks Wikström mena? 

 

2. Metod och material 

Undersökningar 
En undersökning kan genomföras kvalitativt eller kvantitativt. Vad är skillnaden mellan de 

olika metoderna? Jan Trost skriver i Enkätboken (Trots 2001): 

 

Något förenklat skulle man kunna säga att om man använder siffror rör det sig om kvantitet. Det 

behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd betydelse. Om jag 

använder ord som längre, fler eller mer. Kvantitativt blir mitt tänkande om jag helt lyckas 

undvika den sortens jämförelser. (s 17) 

 

Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting. Den fråga man ställer 

sig är ”hur något är beskaffat”. (Starrin, Svensson 1994 s 21). 

 

För uppsatsens undersökning används kvalitativa metoder. Undersökningarna genomförs dels 

som en enkät med öppna frågor. En öppen fråga är en fråga som inte bara kan besvaras med 
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ett ”ja” eller ”nej”. Ett exempel på en öppen fråga kan vara ”Hur tänker du omkring 

välsignelse av homosexuella par?”   

En webbaserad intervjuteknik har använts. Via Internet tillhandahålls verktyg för att 

genomföra så kallade surveys. Här har valts verktyget Zoomerang som återfinns få 

webbplatsen www.zoomerang.com   Det är ett verktyg för att genomföra undersökningar, 

enbart med hjälp av dator. För undersökningen har använts ett gratiskonto på Zoomerang, 

vilket ger begränsad tillgång till verktyget. Begränsningen består i att man endast kan ställa 

30 frågor till 99 informanter. Svaret är tillgängligt under tio dagar. 

Frågorna utformas av undersökningsledaren och verktyget ger möjlighet att välja stort antal 

frågetyper. Efter det att enkäten är klar ”laddas” den med e-postadresser till respondenterna. 

Automatiskt skickats ett e-mail till resektive informant  som genom att klicka på en bifogad 

länk kommer till enkäten.  

Eftersom tekniken inte är allmänt känd har ett förklarande mail om hur tekniken fungerar och 

avsikten med enkäten skickats till respektive informant. 

Enkäten betraktas som ett ”stickprov” för att fånga upp några av de synpunkter som prästerna 

inom Luleå stift har inför beslutet att välsigna homosexuella partnerskap. 

Urvalet av informanter genomfördes så att deras e-postadresser inhämtades från Luleå stifts 

hemsida på Internet. Dessutom har ett fåtal präster från Härnösands stift inbjudits att delta.  

Det är alltså bara de präster som har en e-postadress tillgänglig på Internet som inbjudits. Det 

har inneburit att en del präster i inlandet inte inbjudits. Detta på grund av församlingarnas 

skiftande kvalité på hemsidor. 

Resultatredovisning av den webbaserade kvalitativa 
undersökningen.  
Enkätfrågorna, i huvudsak öppna frågor, redovisas i bilaga 2. 

Vissa av frågorna är flertydiga har jag insett i efterhand. I redovisningen av dessa frågor 

framgår vari det flertydiga består. Två frågor (fråga 10 och 13)  har strukits helt.  

Frågorna redovisas så att inkomna svar redovisas övergripande, som regel i en tabell. 

Dessutom redovisas ett eller flera svar inom kategorierna, för, emot och tveksam till 

välsignelse av homosexuellt partnerskap. En sammanfattning finns i varje frågeställning. 

Redovisningen börjar med enkätens fråga fem. Anledningen till detta är att de fyra inledande 

frågorna gällde kön, ålder, och tjänstgöring. Dessa uppgifter har inte använts i redovisningen, 

varför jag inte redovisar dem. 
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Trovärdighet 
Undersökningen kan ifrågasättas utifrån ett antal kriterier. De svar som informanterna lämnat 

är i och för sig ordagrant återgivna. Däremot kan tolkningen ifrågasättas. Hur kan man över 

huvud taget förstå en annan människas tankar? Hur kan man förstå ett svar som lämnats 

skriftligt, är de använda ordens innebörd klarlagd? Eftersom fakta till min undersökning inte 

insamlats genom intervjuer, utan på elektronisk väg, finns tolkningsmöjligheter. Dessutom är 

all kvalitativ information svår att klassificera, svaren återfinns inom vida ramar. I boken 

Forskningsmetodikens grunder skriver Runa Patel och Bo Davidsson: 

 

Eftersom validiteten i kvalitativ forskning sällan kan avgöras genom att relatera 

utfallet till en objektiv yttre position, objekt eller punkt är den interna logiken i 

analysen istället i fokus. En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god 

inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet.  

(Patel m.fl.1991 s 105) 

Urvalet av prästerna gör inte anspråk på att vara ett tvärsnitt av stiftets präster utan deras svar 

ska ses som ett 40-tal kvalitativa intervjuer där informanten lämnat sitt svar utan att mötas av 

följdfrågor. Dessa följdfrågor skulle förstås ha ställts om intervjun skett öga mot öga. I en 

sådan intervjusituation hade flertydiga frågor kunnat pareras, intressanta följdfrågor kunnat 

ställas samt säkrare slutsatser kunnat dras. Det hade förstås inneburit fler argument för 

undersökningens resultat. 

Till enkäten inbjöds 96 informanter. Enkäten erbjöds i två omgångar. Av dessa två enkäter 

besvarade 39 personer enkäten. Det ger en svarsprocent på ca 40 %. Bortfallet kan förklaras 

dels på grund av att enkäten var tillgänglig under en begränsad tid, 10 dagar. Vissa 

informanter hörde av sig och meddelade att de inte hade tid att svara. En annan orsak till 

bortfallet kan vara att intervjuformen är relativt ovanlig. 

 

Resultatredovisning 
Nedan redovisas frågorna och en sammanställning av svaren. Vissa enskilda svar har bifogats 

under respektive tabell. Citaten är ordagrant återgivna och ändrade endast i förtydligande 

syfte. Eventuella förtydliganden har markerats med en fotnot.  Urvalet av svar ur respektive 

kategori, för, emot och tveksamma, har gjorts så att det mest representativa svaret har 

redovisats.  
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Fråga 5. Vad anser du om Kyrkomötets beslut att tillåta att samkönade par kan få svenska 
kyrkans välsignelse över sitt partnerskap? 
 
Tabell 1 

För Emot Tveksamma  
21 13 4 
 

Av undersökningen framgår att huvuddelen är positiva till beslutet.  

Hur argumenterar de som är för beslutet? 
Äntligen! Evangeliets seger över traditionalisterna i Svenska kyrkan 
 
Det är bra att kyrkan vill välsigna de homosexuella som har bestämt sig för att leva i trohet och 

omsorg om varandra. Homosexuella om några behöver välsignelse och våra förböner - de är 

fortfarande förföljda och utsatta 

Hur argumenterar de som är emot beslutet? 
Det är ett sätt att tillmötesgå folkopinionen. Och ett försök att lösa ett själavårdsproblem. 
 
Beslutet är inte enligt bibelns ord. Jag kan inte följa beslutet. 
 
Illa hanterat. Politikerna stjäl en teologisk fråga och driver igenom den alltför snabbt. 

 

Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

Jag är mycket tveksam. Det sägs i beslutet att det inte är frågan om äktenskap men bland folk i 
allmänhet uppfattas det som äktenskap 
 
Det liknar för mycket en vigselakt. Det är nämligen skillnad mellan vigsel och partnerskap. 

 
 
Fråga 6. Vad anser du varit din/dina viktigaste argument då du valde ståndpunkt? Det här är 
en av mina viktigaste frågor så jag ber dig besvara den omsorgsfullt. 
 
Svaren uppvisar en stor bredd. Bibelns ord anses av många vara ett viktigt argument. Den 

kristna traditionen och Guds skapelseordning, alltså att Gud skapade man och kvinna är oftast 

är argument emot beslutet. Svårigheten att bedriva ekumeniskt samarbete är ett argument 

emot beslutet. Den som är för beslutet betonar Jesu omsorg för de små och utsatta. Ett annat 

argument för ett ja till välsignelseakten är människans lika värde. Dessa anser då att hetero- 

och homosexualitet måste värderas lika 

Hur argumenterar de som är för beslutet? 
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För mig handlar detta om att bejaka det grundläggande i evangelierna. Människosyn, 

människovärde och kärleksbudskapet förverkligat i en konkret handling. Inte bara en 

läpparnas bekännelse utan äntligen en konkret rit/akt som levandegör detta. 

 
Människor som älskar varandra och som vill leva tillsammans, ska få göra det öppet och utan 

skam. Är det dessutom viktigt för dem att deras liv tillsammans är välsignat av Gud, anser jag 

att det vore ett svek om kyrkan skulle förvägra dem det. 

 

Det handlar om teologi och bibelsyn, kopplat till en idag djupare förståelse av 

homosexualiteten som företeelse. Jag håller med teologer som t.ex. Jesper Svartvik i hans 

analys av denna debatt som en parallell till den amerikanska debatten för eller emot slaveriet 

(Svaret förkortat Min anmärkning) 

 
 
Man rår inte för vem man älskar och alla har rätt att älska den de älskar. 
 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

 
Den kristna traditionens tolkning genom tiderna. Här finns ett normaliserande när det gäller 

parrelationer mellan man och kvinna. Utan denna norm finns längre inga gränser för hur en 

parrelation skulle se ut. Det är inget som den givna skapelseordningen syftar på. 

Homosexualitet har funnits i alla tider i alla former. Kända personligheter under Pauli tid 

levde i livslånga relationer. Äktenskapet mellan man och kvinna är alltså det skapelsegivna 

som garanterar skapelsens fortsatta utveckling. 

 
Jag anser att vi inte har rätt att avvika från det som kyrkan så enhälligt stått bakom i alla tider 

och i alla länder 

 

Att äktenskapet är mellan man och kvinna och utgör grunden för familjeliv och samliv. 

 

Jag finner inga hållbara bibliska argument för en kyrklig välsignelse. Kyrkan isolerar sig i det 

ekumeniska samtalet, vilket gäller både inom landet i relation till såväl katolska kyrkan som 

många kyrkor. 

 

I Bibeln beskrivs en ordning eller avsikt som Gud nedlagt i skapelsen. Människan är inte 

enbart man, och inte enbart kvinna, utan i föreningen mellan man och kvinna så fullföljs den 
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intention som Gud avsett. Jesus upphäver inte den ordningen - tvärtom - han inskärper den: 

”Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin 

far och mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får 

människan alltså inte skilja åt.” Mitt andra argument är att - oavsett kyrkans försök att 

bibehålla en distinktion mellan välsignelse och vigsel - så kommer gemene man att uppfatta 

det som en vigsel. I pressen har det vanligtvis framställts som homovigslar, ej 

homovälsignelse (och om allmänbildade journalister inte förmår göra en distinktion, hur kan 

man då förvänta sig det av vanliga människor) 

 

Fråga 7. När man följer debatten för och emot välsignelse av samkönat partnerskap påpekas 
ofta att homosexualitet är synd. Hur ställer du dig till ett sådant påstående? 
 
Tabell 2 

Inte synd Synd Vet ej 
31 5 2 
 
De allra flesta anser inte att homosexualitet i sig som en synd. Att däremot leva ut sin 

homosexualitet anses syndigt. I ett flertal svarsalternativ menar informanten att utlevd 

homosexualitet är synd.  

Hur argumenterar de som är för beslutet? 

Jag håller inte med. Jag tror att man föds till det ena eller andra. Synden ligger i lösaktighet 
och otrohet, inte i en homosexuell läggning. En lösaktig heterosexuell lever lika mycket i 
synd som en lösaktig homosexuell. 
 
Kärlek kan aldrig vara synd, inte en god sexualitet heller. Synd är den sexualitet som 
utnyttjar, förnedrar eller förringar  
 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Det är synd. Frågan är också om Bibelns betydelse i allmänhet 
 
Att vara homosexuell är ingen synd. Däremot är homosexuella handlingar synd och därför 
inte något som välsignas av Gud. 
 
Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

Det är ett avsteg från skapelseordningen, men homosexualitet är inte en svårare synd än andra 
synder vi gör oss skyldiga till. 
 

Jag är tveksam till att vara den som skall vara ”domare” och avgöra vad som är synd eller 
inte. Det kan inte vara kyrkans främsta uppgift att peka ut ”syndare”. 
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Fråga 8. Om två män eller kvinnor skulle be dig välsigna deras partnerskap, skulle du göra 
det? Motivera gärna ditt svar. 
Tabell 3 

Ja Nej Vet ej 
25 12 2 
 
De flesta informanterna skulle utföra en välsignelseakt. De som svarat nej gör det med 

motiveringen att det skulle vara fel mot dem själva. De anser att akten går emot deras 

övertygelse och att utföra den vore ett svek mot dem själva och mot paret som bett om 

välsignelse.  

Hur argumenterar de som är för beslutet? 

Jag skulle kunna göra det. varför skulle jag inte det? Jag välsignar ju även heterosexuellas 
samliv utan att veta om de tänker skaffa barn, utan att veta om de använder preventivmedel, 
utan att ha några garantier på att de inte kommer att skada sig själva eller varandra i det 
kommande äktenskapet. min uppgift är att be om Guds välsignelse över människor. 
 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Det skulle jag inte kunna göra, för mitt samvetes skull. Å andra sidan skulle jag inte utfärda 
någon fördömelse över dem. Varje vuxen människa måste fatta sina egna val i livet - och ta 
ansvar för de valen. Och jag är inte säker att jag kommer att klara mig lindigare undan på 
domens dag än de som väljer att ingå partnerskap - och sedan få det välsignat. 
 
Jag skulle välja rätten att avstå. Det vore fel ifall jag som är tveksam till utlevd 
homosexualitet skulle ställa upp på en sådan handling, fel gentemot mig själv och de som ber 
om en sådan handling. 
 

Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

Det vet jag inte, jag har aldrig ställts inför den situationen. Skulle de vända sig till mig skulle 
jag hantera ärendet som ett själavårdsärende. I själavården kan vad som helst hända. 
 

 

 
Fråga 9. Kyrkomötet har sagt att det ska vara frivilligt att välsigna samkönat partnerskap. 
Tror du att det i framtiden kommer att bli obligatoriskt att göra det? 
Tabell 4 

Ja Nej Vet ej 
14 11 13 
 

21 



 

Svaren fördelar sig tämligen lika. Många av dem som svarar nej tycks anse att det inte 

kommer att bli obligatoriskt inom en snar framtid. En informant menar att eftersom kyrkan är 

politiserad kan ett obligatorium komma till av den orsaken för att  ”att vara politiskt korrekt.” 

 Några som svara ja menar att ett obligatorium kommer att splittra kyrkan. Någon är tveksam 

eftersom ett sådant tvång skulle splittra kyrkan.   

Hur argumenterar de som är för beslutet? 
Ja, det skulle inte förvåna mig. Men då tror jag att kyrkan blir splittrad/delad. 
 
Jag är rädd för att det blir så  
 
Ja. Det är bara en tids- och mognadsfråga för traditionalister och bibelfundamentalister. Livet 

segrar alltid. 

 

Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Nej. Men frågan kan finnas med i rekrytering och tjänstetillsättning 
 
Den framtiden tror jag är långt borta. 

Nå alldeles säkert, det är ett politiskt korrekt beslut och Svenska kyrkan vill nog allra helst 

vara PK4

Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

I praktiken kommer det att finnas allt mindre utrymme i kyrkan för de som har en avvikande 

uppfattning i den här frågan - precis som i andra frågor som har varit aktuella. Det kommer att 

ske en naturlig utmönstring med tiden – bl. a genom att frågor som rör detta kommer att vara 

bland de första som ställs när en präst kallas till en anställningsintervju. Finns det flera 

någorlunda likvärdiga kandidater till en utlyst tjänst, så kommer den att gå till den som svarar 

”rätt” på den här frågan 

 

 
Fråga 11. Anser du att Bibeln på ett entydigt sätt svarar på frågan om det är rätt/orätt att 
välsigna samkönat partnerskap? 
Tabell 5 

Ja Nej Vet ej 
11 28  
 
Huvuddelen svarar nej. Kravet på entydighet påverkar givetvis svaret. Trots det finner 11 

informanter i Bibeln ett entydigt ja till frågan. 

                                                 
4 PK, politiskt korrekt.  (Min anmärkning) 
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Hur argumenterar de som är för beslutet? 
Ja det tycker jag, äktenskapet gäller kvinnor och män, en kärleksrelation inom ett partnerskap är som 

sagt ngt annat och bör också bemötas så. 

 

Ja! Vi får välsigna våra medmänniskor i rikt mått. Ingen eller inga är här undantagna. 

 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Jag finner i alla fall inget stöd för att välsigna en sådan relation. Däremot välsignas relationen mellan 

man och kvinna tydligt av Gud. 

 

Nej, inte entydigt. För mig är det två tankelinjer som bryts. Den ena det relativt klara bibelmaterialet 

som avvisar homosexuella handlingar, det andra är Jesus sätt att möta de små och svaga. 

 

Nej. Därför handlar hela frågan om bibelsyn, hur man väljer att tolka Bibeln  

 

Bara fundamentalister kan säga att Bibeln kan ge ett entydigt svar. 

 

Fråga 12. Har du satt dig in i den exegetiska debatt som förs kring de bibelverser som anses 

beröra homosexualitet? Hur tycker du att man ska tolka texterna? 

 

Alla svarar att de satt sig in i diskussionen och de flesta svarar att man måste tolka texterna i 

sin kontext.  

 

Hur argumenterar de som är för beslutet? 

Dessa texter är inte relevanta. Exeges handlar ju om vad som utgår från en text. Vad som 

finns däri, för oss. Har svårt att se att det skulle finnas så mycket i just Bibeln angående detta. 

Vi måste i dag med urskiljning gå in  i debatten och besluten som är tagna. Det är viktigt att 

inse att det också finns ett missbruk av sexualitetens gåva från Gud. Det finns en 

kommersialisering gällande denna fråga, liksom det sker inom andra företeelser i samhället. 

Därför är det en komplex fråga, med många nyanser. 

 
 
Jag har satt mig in i tankegångarna så att jag själv kan ta ställning. Jag tolkar texter som 

nämner relationer mellan människor av samma kön så att det handlar om t.ex. Israels 

nomadlivs tid att se till att familjen hade många barn eftersom det utgjorde en väsentlig 

trygghet den tiden - det finns också regler att inte spilla säd på marken. senare när Paulus 
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fördömer män som går och lägger sig hos män osv. handlar det om missbruk av sexualitet 

vilket jag tycker vi kan fördöma även idag - men genuin homosexualitet så som den yttrar sig 

idag med två människor som väljer att öppet leva tillsamman i trohet och omsorg - det var 

okänt på Paulus tid och därmed kan man inte applicera hans ord på de paren som söker 

välsignelse 

 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Paulus som skapar ett nytt ord för homosexualitet ”ajrsenokoivths”. Detta ska betyda 
ordagrant ”en man som ligger med en annan man”. Paulus tittar inte på specifika ”fomer” 
inverterade eller perverterade. Paulus går tillbaka till 3Mos.18 och fördömer själva 
handlingen som ett brott mot skapelseordningen. Därför skapar han ett nytt ord för detta. 
 
Jag har följt med i den exegetiska debatten kring texterna som berör homosexualitet, men de 
som hävdar att det går att exegetiskt försvara homosexualitet har inte gett trovärdiga 
argument. 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 14. Många befarar att välsignelseakten för homosexuella är ett förstadium till ett 
homosexuellt äktenskap. Vad tror du om det? 
 
Tabell 6 

Ja Nej Vet ej 
28 4 7 
 
Huvuddelen anser att det nog i framtiden kommer en slags homosexuella äktenskap. Det 
betyder inte att informanterna bejakar den utvecklingen men bedömer den som trolig. Vissa 
informanter vill bevara åtskillnaden mellan äktenskap och partnerskap. Dessa vill då definiera 
äktenskap som ”mellan man och kvinna” medan partnerskap är ”mellan samkönade.” 
 
Hur argumenterar de som är för beslutet? 
Det kan möjligen ske en tyngdpunktsförskjutning här mot vad vi kan kalla ”homosexuella äktenskap.” 
Dock tror jag om det genomförs i Svenska kyrkan, att det inte blir någon större skillnad. Äktenskapet 
mellan man och kvinna har en särställning. Där har vi nytestamentlig teologi som understödjer 
äktenskapets plats. ”Äktenskap mellan homosexuella par” kan inte understödjas av en biblisk 
teologisk tanke på samma sätt. 
 
Jag har svårt att se skillnaden. Det som är unikt för en kyrklig vigsel är välsignelsen. Den juridiska 
delen är redan en borgerlig handling  
 
Det hoppas jag. 
 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 
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Jag tror att äktenskapet från kyrkans sida kommer att vara vikt som beteckning för ett heterosexuellt 
förhållande, men utan att nedvärdera de homosexuellas partnerskap. Men frågan är hur det kommer att 
uppfattas av de berörda? 
Självklart är det så, fast det finns ett mer troligt scenario: kyrkan avsäger sig frivilligt vigselrätten. Oh, 
vad skönt nu behöver vi inte bråka om vad som är rätt och fel? Vanlig svensk feghet på bekostnad av 
det som varit och är så viktigt/heligt för så många svenskar: vigseln i kyrkan (men de är så många så 
det bryr vi oss inte om?) 
 
Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

Den frågan är öppen. Jag kan tänka mig att kyrkan väljer att stanna vid en välsignelse - men 
samtidigt föreställer jag mig att kyrkan kommer att ha5 svårt att stå emot pressen från det 
övriga samhället, och s a s diskriminera homosexuella genom att förvägra dem en fullvärdig 
vigsel och ett fullvärdigt äktenskap. 
 
 
 
Fråga 15. Kan du under några förhållanden se ett äktenskap som ett förbund mellan två 
kvinnor eller två män och inför Gud. 
 
Tabell 7 

Ja Nej Vet ej 
15 15 5 
 
 
Avsikten med frågan var att undersöka om informanterna anser att ett förbund inför Gud är 
giltigt även när parterna är av samma kön. Svaren fördelar sig lika mellan ja och nej. Många 
betonar att man med begreppet äktenskap menar mellan kvinna och man.  
 
Hur argumenterar de som är för beslutet? 

Självklart. Varför inte? 
 
Förutom att begreppet äktenskap känns höra hemma i förbundet mellan kvinna och man så att 
jag skulle vilja skilja på äktenskap och partnerskap, så kan jag göra det. 
 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Jag kan i enlighet med ovan sagda inte se något homosexuellt förbund som ett äktenskap. 
Äktenskapet är ju en förening mellan man och kvinna. 
 
Nej inte relaterat till Bibelns tal om förbund mellan man och kvinna (äktenskap). I så fall är 
det att ge termen ett helt nytt innehåll. 
 
Det handlar om trohet och då tycker att välsignelseakten är ett fullgott alternativ till 
äktenskap. Termen ”äktenskap” kan aldrig handla om något annat än ett förbund mellan 
kvinna och man eftersom det (är6) där som en komponent handlar om möjligheten att få 
gemensamma barn 
 
                                                 
5 Mitt tillägg av ha 
6 Mitt tillägg av är. 
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Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

Det är en semantisk fråga. Jag tycker att det skulle vara olyckligt om man började kalla det 
äktenskap. 
 
 
Fråga 16. Det talas ibland om att kyrkan ska avsäga sig vigelsrätten om det blir aktuellt med 
samkönade äktenskap. Vad anser du om det? 
Tabell 8 

Ja, avstå vigselrätten Nej, behåll 
vigselrätten 

Vet ej 

28 10 1 
 
Informanterna har olika skäl för att Svenska kyrkan ska  avsäga sig vigselrätten. De skäl som 

änges är bl.a. att kyrkan inte ska ägna sig åt juridik. Många svara ja på frågan eftersom det i 

frågan förutsätts att kyrkan avser att viga (äktenskap) homosexuella. Det förefaller som om 

flera av informanterna värnar om begreppet äktenskap, medan en välsignelseakt inte känns 

lika främmande. 

Hur argumenterar de som är för beslutet? 

Det tycker jag vi kan göra hur som helst. Finns egentligen ingen anledning att vi ska stå för 
denna juridik. 
 
Vigselrätten skulle vi ha avsagt oss för länge sedan. 
 
Dålig lösning, men MINDRE dålig än att medverka till samkönade äktenskap 
 
Jag anser att kyrkan ska avsäga sig vigselrätten av andra orsaker. Äktenskapet är en juridisk 

ordning, som bara kan upplösas juridiskt och bör därför också ingås juridiskt. Jag anser att 

vigseln ska vara borgerlig och att alla som vill det ska få en vigselakt i kyrkan 

 
Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Vi måste alltid möta människor med kärlek och sanningen. Vi har inte rätt att avstänga 

människor. Bara Gud kan och får avstänga. 

 
Kyrkan kommer knappast att tvingas på en ordning med samkönade äktenskap. Jag anser 

därför att kyrkan skall stå fast i att behålla vigselrätten. Det anser f ö också en stor majoritet 

av svenska folket (se undersökningen i Dagens Nyheter 11/4-06) 

 

Jag tycker att kyrkan ska förbejda för paren oavsett deras sexuell inriktning. Sedan om det 

juridiska kunde flyttas till civila myndigheter vore det bra även när det gäller heteroparen. 
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Fråga 17. Kan du tänka dig att vara präst i en kyrka som viger (det som kyrkan idag kallar 
”äktenskap”) samman människor av samma kön? 
Tabell 9 

Ja Nej Vet ej 
27 2 8 
 
Huvuddelen svarar ”ja” på frågan. Trots de negativa synpunkter som redovisats i tidigare 

frågor är man trots det beredd att fortsätta inom ett yrke där man utför handlingar som strider 

mot samvete och övertygelse. I svaren bifogas emellertid brasklappar som anger att man är 

tveksam till sin arbetsgivare.  Här är prästerna verkligen tveksamma inför framtiden.  

Hur argumenterar de som är för beslutet? 

Jo, präst kan jag väl vara men knappast förrätta en sådan vigsel. 
 

Jag skulle vara stolt! Tänk att få arbeta i en kyrka som går före och godtar människor och 

deras kärlek som den är. Jag hade känt samma stolthet om jag varit modig nog att arbeta i de 

tider då kyrkan tagit ställning mot slaveriet eller mot nazismen. (Tyvärr valde ju majoriteten 

även under dessa tider att hålla fast vid det gamla och säkra. Som om man tänker sig att Gud 

oftast finns i rådande ordning, och eftersom homosexuella alltid varit illa sedda  

så … Jag tror tvärtom att Gud finns i strömningen av nya perspektiv och befrielse. Det 

handlar definitivt inte om avfall och förflackning, utan om manifesterat evangelium) 

Ja, det kan jag, men som kyrkoherde i konservativ bygd med laestadianer och andra 

väckelserörelser, hoppas jag att det dröjer länge det!  

 

Hur argumenterar de som är emot beslutet? 

Jag lever just nu med insikten att jag förmodligen inte kommer att stå kvar i aktiv tjänst som 

präst fram till min pensionering. Och jag har flera prästkollegor som säger samma sak - och 

det är kollegor som aldrig tidigare ansett sig vara särskilt ”extrema” i sina teologiska 

ståndpunkter. 

 
Nu känns det mycket svårt 

 

Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet? 

Jag har funderat över det och känner mig kluven. Jag vill inte medverka i en välsignelseakt 

som jag anser bedrar människor och samtidigt vill jag inte överge den församling som kallat 

mig till tjänst. 
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Fråga 18. Slutligen, vad tycker du om debatten om välsignelse av registrerat partnerskap? 
 
Frågan är vid och de inkomna svaren spänner över ett stort fält. Svaren redovisas i ett antal 

huvudgrupper. Svaren får tala för sig själva. 

De flesta välkomnar debatten men uttrycker sorg över den smutskastning som förekommit. 

Några kritisera de listor för resp. emot beslutet om välsignelse av de homosexuella paren. 

Man upplever att ”motståndarsidans” präster varit hårda och fördömande mot sina 

medmänniskor. Flera upplever att debatten främst är en mediedebatt och som inte speglas 

bland församlingsmedlemmarna.  

 
Några olika svar: 
 

• Faktiskt ganska välbalanserad. Det kommer fram åsikter/insikter från de flesta sidor 

som förhoppningsvis kan fördjupa vår kunskap. 

• Pinsamt med ”motlistan” men annars behövs all debatt vi kan få kring detta. 

• Debatten är viktig. Men det måste få vara högt i tak för åsikter. Men tyvärr så verkar det 

bara finnas plats för en åsikt i taget. Alla avvikande åsikter klassas som homofobi och 

det gynnar ingen seriös debatt. 

• Ibland glömmer båda sidor i debatten att de personer som inte tycker som jag är 

människor med känslor och tankar. Debatten är ofta för hård, tycker jag. Sedan tror 

jag att de olika åsikterna också avslöjar personernas människosyn, bibelsyn, 

världsbild, mm. Det blir tydligt i debatten att Svenska kyrkan inte är homogen i dessa 

frågor. Jag frågar mig: Kan Svenska kyrkan utifrån denna diskrepans i längden vara en 

kyrka? Den som lever får se 

• Jag tycker att det var onödigt med alla dessa listor, både för- och mot-listor. Men det är 

som i de flesta fall som har att göra med bibelsyn svårt att föra en offentlig debatt där 

nyanser och eftertanke får finnas och där båda ståndpunkter respekteras som deras 

allvarligt menade och ärliga försök att vara trogna mot Gud och hans ord 

• Starka krafter och hårt tonläge. Den som ställer sig tveksam, om än i lågmäld och 

ödmjuk ton, blir ofta hårt angripen av den allmänna opinionen och stämplad som 

”homofob, bakåtsträvare, fundamentalist, mm”. Mera samtal i hövligt tonläge, tack 
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• Som sagt, låg nivå. Homofoberna och bibelfundamentalisterna hand i hand med 

traditionalisterna skriker ut sin sexuella ångest och laddning av fördomar och 

intolerans. De genomreflekterade vägrar blanda sig och debattera på den nivån 

• En del argumenterar som om de ägde sanningen och är utan synd 

• Jag tycker att den visar att Svenska kyrkan grundläggande har stora delar som är mycket 

konservativa och som inte följer med tiden och har svårt att nyorientera sig. Denna 

debatt är endast en av många. Kvinnliga präster en annan. Högkyrklighet en tredje. 

Den konservativa liturgin en fjärde osv. osv. 

 

3. Diskussion   
Syftet med min uppsats är att granska de argument som ledde fram till att Kyrkomötet den 27 

oktober 2005  fattade ett beslut om att det ska vara möjligt att inom Svenska kyrkan få en 

välsignelse över sitt registrerade partnerskap.  

Jag har därför granskat den exegetiska debatt som rör Bibels texter om homosexualitet. Jag 

har dessutom läst Svenska kyrkans avhandlingar och dokument som rör samlevnad. Jag har 

läst anföranden från Kyrkomötet och jag har framför allt genomfört en enkät med ca 40 

präster inom Luleå stift.  

I min diskussion redovisar jag vad jag kommit fram till inom följande delområden: 

• Människovärdet 

• Bibeltexter och exegetik 

• Det politisk korrekta Sverige 

Människovärdet 
Bibelns skapelseberättelse berättar om att Gud skapar människan till sin avbild. Det står inte 

att den avbilden på något vis är perfekt. Alla människor - långa, korta, halta, döva, blinda, 

förlamade, utvecklingsstörda, alla är de Guds avbild. Så givetvis även de homosexuella. Det 

samhället som utger sig för att vara norm, t.ex. det heterosexuella, har enligt detta synsätt 

ingen rätt att se ner på den homosexuella minoriteten. För visst är homosexuella i minoritet. 

Ca 2,5 % av Sveriges befolkning antas vara homosexuella. Mörkertalet är mycket stort.  

Så ur biblisk synpunkt är människor lika. Så uttrycker sig också de jag kallar ortodoxa. De 

resonerar så att det inte är syndigt att vara homosexuell, bara jag inte lever ut min 

homosexualitet. Min enkät visar tydligt dessa ståndpunkter. Andra i min enkät menar är 

kärleken är stor, avsett till vem den riktar sig.  
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För mig är det otänkbart att värdera människor efter sexuell läggning, så länge det inte skadar 

någon annan. De homosexuella har verkligen utsatts för en kränkande behandling, även av 

präster och pastorer.  

 

Bibeltexter och exegetik 
Som vi tidigare sett är det inte möjligt att entydigt granska Bibeln och dess texter för att finna 

ett entydigt svar. Exegeter finner stöd för olika åsikter och påståenden. Så har det alltid varit 

och så lär det förbli. Därför vågar jag påstå att man kan missbruka Bibeln eftersom man där 

kan finna stöd för de mest befängda idéer. Slaveriet och dödsstraffet, två fullständigt 

otänkbara företeelser i Sverige idag, kan försvaras med bibeltexter. Andra, mer närliggande 

exempel, är frågan om kvinnliga präster. Oavsett vad man anser i frågan kan Bibeln ge 

argument för och emot. Under 1950-talet var det en stor fråga inom den Svenska kyrkan om 

det var möjligt för frånskilda människor att gifta om sig. Bibeln var inte entydig, det fanns 

stöd för flera hållningar.  

Så när biskop Christina Odenberg under debatten i Kyrkomötet 2005 säger sig känna igen 

debatten om kvinnliga präster under 50- och 60-talet, tycker jag att hon pekar på något 

centralt i debatten om välsignelse av homosexuella par. Det handlar kanske inte i första hand 

om att ta rätt på Guds vilja genom att läsa Bibeln. Det är snarare så att Bibeln ska ge debatten 

bränsle, att styrka den egna tesen. Vad som ändå är positivt är att Bibeln tillmäts en så stark 

betydelse när det gäller att hämta argument.  

Under Kyrkomötet handlade många av anförandena just om vad Bibeln säger om 

homosexualitet. Många av ledamöterna var väl pålästa och hade många bra argument.  

I min enkät av prästerna i Luleå stift lämnar flera av informanterna intressanta och 

genomtänkta bibelargument, både för och emot.  

De argument som utkristalliserar sig är främst att homosexualitet är emot skapelseordningen. 

Den som inte kan reproduceras sig är onaturlig, verkar vara ett vanligt argument.  

Att Bibeln i sin kärna har ett kärleksbudskap kan vi vara mer överens om. Bibeln talat inte 

entydigt att denna kärlek är mellan kvinnor och män, utan man kan även tänka sig kärlek 

mellan två kvinnor och två män. Från homosexuellt håll visar man exempel på detta i Bibeln, 

jag nämner endast Rut och Naomi och David och Jonatan. Jesu ord i det Dubbla kärleksbudet 

är ett tungt argument, en kärleksuppmaning till både Gud och ”din nästa.” 
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Det politisk korrekta Sverige 
Med det politiskt korrekta Sverige menar jag organisationers, politiska men även andra 

organisationers vilja att driva en fråga som ligger i tiden. Feminismen är ett exempel på en 

politisk korrekt fråga under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. En annan sådan 

fråga är frågan om homosexuellas rätt i samhället. Helt plötsligt fick gayrörelsen 

uppmärksamhet. Att bli utsedd till ”Årets lobbyist” som RFSL blev år 2000 visar på hur man 

effektivt för ut sitt budskap.  

Jag har inte funnit exempel på exegeter som för att vara politiskt korrekta tolkar Bibeln och 

det är väl otänkbart att det skulle finnas. Däremot är jag övertygad om att en homosexuell 

exeget skulle tolka texten annorlunda än en homofob7 exeget. I den akademiska diskussionen 

skulle förhoppningsvis ingen misstänkliggöra forskning utifrån forskarens sexuella läggning. 

Därför är det inte en framkomlig väg för mig att leta argument för en politiskt korrekt hållning 

bland bibeltolkare och exegeter. 

Däremot fanns det under debatten i Kyrkomötet ett antal ledamöter som yttrade sig om det 

politiskt korrekta. Erik Hedlund från Västerås stift säger: 

Skulle Kyrkomötet besluta i enlighet med utskottets förslag måste jag, och med 

mig många, många fler, fundera på om vi längre är ett kristet trossamfund eller om 

vi blivit en social mysklubb. 

 

I en ”social mysklubb” anstränger man sig att vara till lags men var det verkligen bara viljan 

att vara till lags som drev fram beslutet?  

Givetvis finns det andra argument mot välsignelseakten än teologiska och skapelseteologiska. 

Ett sådant argument skulle kunna vara att man påstår att det är synd att utöva homosexualitet. 

Det är det många som gör. Jag kallar dem i min uppsats för ”ortodoxa”. Men att påstå att 

någon syndar är idag inte politiskt korrekt. Det är att i någon mening tycka sig ha en sanning, 

en sanning med stort S. Idag är det inte politisk korrekt att hävda sådana sanningar. I enkäten 

säger en av prästerna: 

En del argumenterar som om de ägde sanningen och är utan synd 

Jag tycker att uttalandet fångar något centralt, det går inte att äga sanningen. Så har det inte 

alltid varit. 1951 uttalade sig landets biskopar väldigt kategoriskt och nedsättande om de 

homosexuella. De framställdes som sjuka och riskerade att ”smitta ner” barn och ungdomar. 

Därför, menade biskoparna, skulle de homosexuella inte få tjänstgöra bland barn och 

ungdomar.  

                                                 
7 Homofobi. Rädsla för homosexualitet (Källa SAOL) 
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Vi ska givetvis inte längta tillbaka till den tiden, men ibland funderar jag om inte viljan att 

tillmötesgå alla har drivits väl långt. Vem i 2000-talets Sverige svarar för etik- och 

moraldebatten? Efter en del funderande har jag kommit fram till att det är media som ensam 

har den rollen. Det är media som utformar agendan över det som debatteras. Men media är en 

kraftfull aktör i debatten, när drevet går är det inte nådigt att stå mitt i stormen. Kanske är det 

här vi kan hitta en av många orsaker till det politiskt korrekta Sverige. Det är för hotfullt att 

stå upp för något, att vara i opposition. Onekligen har Svenska kyrkan en viktig roll när det 

gäller att föra ut ett etiskt och moraliskt budskap. Tyvärr gör hon inte det. Där ger jag Yngve 

Kalin rätt, ”det allmänkyrkliga draget har fördunklats” så att kyrkan inte längre vågar stå för 

något ”rätt eller fel”. Biskoparna 1951 tog en tydlig ställning, låt vara att jag idag tycker att de 

hade fel, men de tog ställning. Jag kan tänka mig att samma biskopar skulle se förvånade ut 

om de fick vetta att drygt 50 år senare skulle Sveriges ärkebiskop ge ut en bok med titeln Jag 

har inte sanningen, jag söker den. 1951 år biskopar sökte inte sanningen, de hade den! 

Även prästerna i min enkät pratar om en politisk korrekthet som de befarar ska leda till en 

oönskad utveckling. Genom en långsiktig rekrytering befarar vissa av prästerna att kåren ska 

likriktas till en homosexuellvänlig inställning. Med en suck inser man att nästa steg är en 

äktenskapsakt för homosexuella, även om man är emot det. De som är motståndare till 

välsignelsebeslutet sätter sitt hopp till ”samvetsklausulen”, den som inte för sin övertygelse 

kan utföra en välsignelsehandling för sitt samvete, slipper. En sådan lösning finns redan när 

det gäller kvinnoprästmotståndarna. 

Å andra sidan visar min undersökning att många präster är positiva till beslutet, en skulle rent 

av vara stolt att få arbeta i en kyrka som viger (=äktenskap). Jag hoppas verkligen att en sådan 

spännvidd mellan åsikter inte ska leda fram till en delad kyrka. Under hösten 2005 har sådana 

röster höjts.  

En kyrkoherde i Norrbotten får illustrera det hopp som ändå finns. Under en paneldebatt 

framförde han tanken att om 50 år kommer Svenska kyrkan att be de homosexuella om ursäkt 

för den behandling som de som grupp utsatts för under 1900-talet. Jag hoppas att han får rätt.   

 

4. Avslutning 
Den 27 oktober 2005 satte Kyrkomötet ner foten i en lång och segdragen fråga som 

debatterats i drygt 30 år. Beslutet har på långa vägar inte satt punkt för en knepig debatt. 

Konsekvenserna av beslutet är svåra att överblicka, kanske delas kyrkan, kanske blir kyrkan 

isolerad –både inom och utom landet. Kanske är Svenska kyrkan den brobyggare som hon så 
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gärna vill vara, i betydelsen nyskapande och modern, ett föredöme för andra kyrkor.  

Trots en stormig höst 2005 kan beslutet ändå upplevas som en befrielse, vi vet hur det blev 

och konsekvenserna av beslutet blev inte allt för ödesdigra. Vad framtiden rymmer vet ingen, 

att de krafter som verkar för de homosexuellas rätt skulle avta verkar otroligt. Men kanske är 

dessa krafter goda krafter, sådana som gör något för en av dessa mina minsta som är mina 

bröder som Jesu säger i Matteus 25:31-46. 

Jag hade i min uppsats gärna velat komma fram till ett svar. Tyvärr så inser jag att det 

kommer jag inte att göra. Den eventuella kunskap min undersökning lyckas sprida är som ett 

litet ljus i en enorm katedral. Förhoppningsvis har jag ändå lyckats ge en liten belysning av ett 

av Svenska kyrkan svårare problem under 2000-talet.   
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Bilaga 1 till C-uppsats Svenska kyrkans välsignelse av           Sidan 1(5) 
samkönade partnerskap    
 
Enkät angående välsignelse av samkönat partnerskap   
 

1   

 

 
Jag är  
 

 Kvinna  
 

 Man  
   

 

2   

 

 
Vilken ålder har du?  
 

 20-30 år  
 

 30-40 år  
 

 40-50 år  
 

 50-60 år  
 

 60-70 år  
 

 äldre än 70år  
   

 

3   

 

 
Var tjänstgör du?  
 

 Stad  
 

 Tätort  
 

 Landsbyggd  
 

 Annat. Beskriv din tjänstgöring (t.ex skolpräst)  
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4   

 

 
Har du tagit ställning till vad du anser om Kyrkomötets beslut att välsigna homosexuellas 
partnerskap?  
 
 

 Ja  
 

 Nej  
 

 Vet ej  
  

 

5   

 

 
Vad anser du om Kyrkomötets beslut att tillåta att samkönade par kan få 
svenska kyrkans välsignelse över sitt partnerskap?  
 

  
 

6   

 

 
Vad anser du varit din /dina viktigaste argument då du valde 
ståndpunkt? Det här ar en av mina viktigaste frågor så jag ber dig 
besvara den omsorgsfullt.  
 

  
 

7   

 

 
När man följer debatten för och emot välsignelse av samkönade 
partnerskap påpekas ofta att homosexualitet är synd. Hur ställer du dig 
till ett sådant påstående?  
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8   

 

 
Om två män eller kvinnor skulle be dig välsigna deras partnerskap, 
skulle du göra det? Motivera gärna ditt svar.  
 

  
 

9   

 

 
Kyrkomötet har sagt att det ska vara frivilligt att välsigna samkönade 
partnerskap. Tror du att det i framtiden kommer att bli obligatoriskt att 
göra det?  
 

  
 

10   

 

 
Anser du att Bibeln på ett entydigt sätt kan ge vägledning för hur vi idag 
ska leva våra liv eller måste Bibeln tolkas utifrån dagens villkor?  
 

  
 

11   

 

 
Anser du att Bibeln på ett entydigt sätt svarar på frågan om det är 
rätt/orätt att välsignas samkönade partnerskap?  
 

  
 

12   

 

 
Har du satt dig in i den exegetiska debatt som förs kring de bibelverser 
som anses beröra homosexualitet? Är du övertygad om att det rör sig 
om homosexuella handlingar eller ej?  
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13   

 

 
Beslutet att välsigna homosexuella par kan ses som en kompromiss, ett 
slags "det minst onda". Alternativen sägs vara promiskuitet eller celibat. 
Tycker du mot den bakgrunden att det blev en bra kompromiss?  
 

  
 

14   

 

 
Många befarar att väsignelseakten för homosexuella är ett förstadium till 
ett homosexuellt äktenskap. Vad tror du om det?  
 

  
 

15   

 

 
Kan du under några förhållanden se ett äktenskap som ett förbund 
mellan två kvinnor eller två män och med Gud.  
 

  
 

16   

 

 
Det talas ibland om att kyrkan ska avsäga sig vigelsrätten om det blir 
aktuellt med samkönade äktenskap. Vad anser du om det?  
 

  
 

17     
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Kan du tänka dig att vara präst i en kyrka som viger (det som kyrkan 
idag kallar"äktenskap") samman människor av samma kön?  
 

  
 

18   

 

 
Slutligen, vad tycker du om debatten om välsignelse av registrerat 
partnerskap?  
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Följande bibelställen är angivna i Svenska kyrkans utredning  
Kyrkan och homosexualiteten. 

1 Mosebok 19:1-13 
 
Herren förstör Sodom och Gomorra 
 
På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste 
han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken. 
”Jag är er tjänare”, sade han. ”Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni 
fortsätta er färd i morgon bitti.” De svarade: ”Nej, vi övernattar här ute. 
Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt 
dem och bakade osyrat bröd, och de åt. 
Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både 
unga och gamla, alla utan undantag. 
De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med 
dem.” 
Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig. 
”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont. 
Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni 
vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.” 
Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till 
domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram 
för att slå in dörren. 
Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren. 
Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter 
dörren. 
Männen sade till Lot: ”Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i 
staden, så för dem bort härifrån. 
Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har 
sänt oss att ödelägga staden.”  
 

3 Mosebok 18:22 
Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.  
 

3 Mosebok 20:13 
Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall 
straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.  
 

Domarboken 19:22-25 
Bäst de satt där i godan ro omringades huset av männen i staden, en samling skurkar. De bultade på 
dörren och ropade till den gamle som ägde huset: ”Skicka ut mannen du har i ditt hus, vi skall ligga 
med honom.”  
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Värden gick ut till dem och sade: ”Bröder, jag ber er, gör inte något så ont. Den här mannen är gäst i 
mitt hus. Ni får inte begå ett sådant nidingsdåd. 
Men här finns min dotter, som är orörd, och hans bihustru. Låt mig skicka ut dem, så kan ni utsätta 
dem för vad ni vill. Men mot den här mannen får ni inte begå ett sådant nidingsdåd 
Männen vägrade att lyssna på honom. Hans gäst tog då sin bihustru och skickade ut henne till dem. 
Och de låg alla med henne, och de våldtog henne hela natten ända till morgonen. Först i gryningen lät 
de henne gå. 
 

1 Samuelsboken 18:1-4 
David i onåd hos Saul 
Efter samtalet mellan David och Saul blev Jonatan innerligt fäst vid David; han älskade honom lika 
högt som sitt eget liv. 
Från den dagen tog Saul David till sig och lät honom inte återvända hem. 
Jonatan slöt ett förbund med David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.   
Han tog av sig manteln han bar och gav den åt David, liksom sina övriga kläder och till och med 
svärdet, bågen och bältet. 
 

2 Samuelsboken 1:26 
Jag sörjer dig, min broder Jonatan, 
du var mig mycket kär, 
din kärlek mer för mig än kvinnors. 
 

Romarbrevet 1:26-27 
Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett 
onaturligt, 
likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så 
att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. 
 

1 Korintierbrevet 6:9-10 
Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller 
avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, 
inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva 
Guds rike. 
 

1 Timoteusbrevet 1:8-10 
Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt 
och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för 
gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, 
för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat 
som strider mot den sunda läran. 
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Bilaga 1 till C-uppsats Svenska kyrkans välsignelse av           Sidan 2(6) samkönade partnerskap  





		Enkät angående välsignelse av samkönat partnerskap 

		





		

		

1 






Jag är 










Kvinna 








Man 








2 






Vilken ålder har du? 










20-30 år 








30-40 år 








40-50 år 








50-60 år 








60-70 år 








äldre än 70år 








3 






Var tjänstgör du? 










Stad 








Tätort 








Landsbyggd 








Annat. Beskriv din tjänstgöring (t.ex skolpräst) 













4 






Har du tagit ställning till vad du anser om Kyrkomötets beslut att välsigna homosexuellas partnerskap? 












 HYPERLINK "http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=L22K9FHDS6SN&store=1" \l "#" 


Ja 









 HYPERLINK "http://www.zoomerang.com/recipient/survey.zgi?p=L22K9FHDS6SN&store=1" \l "#" 


Nej 
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Vet ej 








5 






Vad anser du om Kyrkomötets beslut att tillåta att samkönade par kan få svenska kyrkans välsignelse över sitt partnerskap? 













6 






Vad anser du varit din /dina viktigaste argument då du valde ståndpunkt? Det här ar en av mina viktigaste frågor så jag ber dig besvara den omsorgsfullt. 













7 






När man följer debatten för och emot välsignelse av samkönade partnerskap påpekas ofta att homosexualitet är synd. Hur ställer du dig till ett sådant påstående? 












8 






Om två män eller kvinnor skulle be dig välsigna deras partnerskap, skulle du göra det? Motivera gärna ditt svar. 













9 






Kyrkomötet har sagt att det ska vara frivilligt att välsigna samkönade partnerskap. Tror du att det i framtiden kommer att bli obligatoriskt att göra det? 













10 






Anser du att Bibeln på ett entydigt sätt kan ge vägledning för hur vi idag ska leva våra liv eller måste Bibeln tolkas utifrån dagens villkor? 













11 






Anser du att Bibeln på ett entydigt sätt svarar på frågan om det är rätt/orätt att välsignas samkönade partnerskap? 













12 






Har du satt dig in i den exegetiska debatt som förs kring de bibelverser som anses beröra homosexualitet? Är du övertygad om att det rör sig om homosexuella handlingar eller ej? 













13 






Beslutet att välsigna homosexuella par kan ses som en kompromiss, ett slags "det minst onda". Alternativen sägs vara promiskuitet eller celibat. Tycker du mot den bakgrunden att det blev en bra kompromiss? 













14 






Många befarar att väsignelseakten för homosexuella är ett förstadium till ett homosexuellt äktenskap. Vad tror du om det? 













15 






Kan du under några förhållanden se ett äktenskap som ett förbund mellan två kvinnor eller två män och med Gud. 













16 






Det talas ibland om att kyrkan ska avsäga sig vigelsrätten om det blir aktuellt med samkönade äktenskap. Vad anser du om det? 













17 






Kan du tänka dig att vara präst i en kyrka som viger (det som kyrkan idag kallar"äktenskap") samman människor av samma kön? 












18 






Slutligen, vad tycker du om debatten om välsignelse av registrerat partnerskap? 
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 Abstrakt


Diskussionen om Svenska kyrkans beslut att välsigna homosexuella partnerskap satte fart på den kyrkliga debatten. Syftet med denna uppsats är att förstå den debatten. Handlar det om fundamentalism eller homofobi? Eller är det början på en förändring för Kyrkan och för människan? Jag har granskat relevanta bakgrundsfaktorer, satt mig in i debatten angående samlevnadsfrågor och genom enkäter intervjuat präster som ska hantera beslutet.

 Den metod jag har använt mig av för att få svar på mina frågor är en kvalitativ enkät. Resultatet tyder på att det ytterst handlar om en kyrka i förvandling, en kyrka som sätter fokus på den lilla människan, hon som tidigare saknat röst. Undersökningen har bidragit till att jag personligen fått en annan syn på de homosexuellas situation i samhället. Jag tror att beslutet att välsigna dem som registrerat sitt partnerskap var ett nödvändigt beslut. Ytterst handlar det om människor av kött och blod, människor som förtjänar att tas på största allvar. Den tiden är förbi då en grupp tyst och utan protest låter sig marginaliseras. Vi ska vara tacksamma för en sådan utveckling. Annat vore ovärdigt för en demokrati. Likaledes ska Kyrkan välkomna alla, oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. 

Nyckelord:


Homosexualitet, välsignelse av partnerskap, Kyrkomöte 2005, Homosexuella i kyrkan.
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1. Inledning

Den 27 oktober 2005 beslutade Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att två människor av samma kön som ingått ett registrerat partnerskap skall kunna få en välsignelse i kyrkan över sitt partnerskap i kyrkan. Beslutet satte i viss mån punkt för en långdragen debatt, och upplevdes givetvis som en seger för de homosexuella rörelser som kämpat för detta beslut. 
 För dem som gick emot beslutet, vilka jag här vill kalla ”ortodoxa”, var det ett oerhört nederlag, och beslutet kom att diskuteras och kritiseras i media. På Internet dök det upp ett antal namnlistor, både för och emot beslutet. Där kunde präster uttrycka sitt missnöje eller sin  uppskattning av beslutet. 

Enligt min mening är det inte fel att säga att detta beslut skapade en våldsam debatt, både för och emot beslutet. Det är alldeles tydligt att det var ett kontroversiellt beslut som upprörde många känslor. Dessutom vågar jag anta att detta beslut kan betraktas som en delseger för dem som verkar för att homosexualitet ska uppfattas som ett fullvärdigt sätt att leva. Vi kan alltså med stor sannolikhet förvänta oss ytterligare strider. Vi kan dessutom, med lika stor sannolikhet, förvänta oss att de homosexuella kommer att kräva rätt till äktenskap och andra rättigheter som idag gäller för heterosexuella parförhållanden. 

Denna uppsats undersöker och granskar bägge sidors ståndpunkter och argument, i avsikt att ge en allsidig belysning av denna fråga, som kunde utlösa den våldsamma debatten. Drivkraften till att välja detta beslut som ämne för min uppsats är viljan att förstå det som ligger till grund för beslut som rör människors tankar om tros- och livsfrågor, etiskt tänkande och moraliskt levnadssätt. 
Särskilt har viljan att förstå varför Kyrkomötets utfall blev som det blev varit en starkt motiverande drivkraft till val av ämne för uppsatsen.  
Med kyrkan menar jag som regel, om inget annat anges, Svenska kyrkan.

Uppsatsens syfte och disposition


Uppsatsens syfte är för det första att beskriva argumenten i debatten om kyrkans välsignelse av homosexuella par. För det andra vill jag i detta arbete söka förståelse för ställningstaganden för och emot kyrkans välsignelse av homosexuella par mot bakgrund av ”tidens strömningar”, det vill säga de förändringar i vårt sätt att förstå den traditionella tolkningen av Bibeln som ett normativt dokument. Uppsatsens syfte är alltså inte att granska Kyrkomötets beslut som sådant. Däremot har det varit av intresse att ta del av de inlägg som anfördes av Kyrkomötets ledamöter under Kyrkomötets diskussion i frågan om välsignelse av homosexuella partnerskap.

Uppsatsen bygger på följande antaganden och påståenden med därtill knutna frågeställningar:


· För den troende människan är Bibeln Guds ord, en gång givet människorna. Texterna är emellertid gamla, vissa mycket gamla. Vilka argument kan ges för dessa texters normativitet respektive icke normativitet i en ny tid? 

· Kyrkomötet beslutade att det i framtiden ska vara möjligt att få välsignelse över sitt partnerskap. Vilka argument gavs för respektive emot att kyrkan som institution ska välsigna registrerade partnerskap?  Fanns det någon enhetlighet i ståndpunkter och argumentation på respektive sida? Fanns det något eller några ståndpunkter eller argument som båda sidor kan sägas ha gemensamt? 

Uppsatsen omfattar följande tre delar:

I en inledande del presenteras fakta och undersökningar som bedöms vara av intresse för förståelse av frågan. Det rör frågan om tolkningen av Bibeln i en modern kontext, men också en historisk beskrivning av villkoren för homosexuella under senare delen av 1900-talet.

Jag har granskat dokument utgivna av Svenska kyrkan och som rör frågor om homosexuell samlevnad.


Den undersökande delen av uppsatsen består av en kvalitativ enkät.


 Avslutningsvis förs en diskussion med utgångspunkt från det som framkommit i uppsatsens tolkningar av förändringar i tiden och den genomförda undersökningen.

I uppsatsen utfrågas präster i Svenska kyrkan. Anledningen är att det är inom denna kategori som frågan ställs på sin spets. Det är prästen som i brottning med sitt samvete ska komma fram till ett svar på frågan om han eller hon är beredd att i framtiden välsigna homosexuella par. 

Begreppet homosexuell och homosexualitet 

Min avsikt med detta avsnitt är inte att förklara uppkomsten av homosexualitet, men att kortfattat beskriva fenomenet. Den som vill fördjupa sina kunskaper hänvisas till t.ex. Johan Cullbergs Dynamisk psykiatri. (Cullberg 1984) 


Uppsatsen begränsar sig till människor som är homosexuella och som har en genuin homosexuell läggning, alltså en personlighet som på ett djupt plan är dragen till individer av det egna könet. Detta är en avgränsning eftersom debatten om de homosexuellas situation även handlar om bi- och transexualitet. I huvudsak utelämnas de senare kategorier i uppsatsen. Detta innebär inte att de inte berörs av den pågående samhällsdebatten eller på annat sätt är ointressanta. Men de är dock inte aktuella för någon välsignelseakt, och lämnas därför därhän.


Homosexuell och homosexualitet är relativt unga begrepp. Orden användes först av tyska psykologer på 1800-talet för att beskriva en person som är sexuellt likgiltig inför det andra könet. Det var den ungerske författaren Karl Maria Benkert som 1869 för första gången lanserade termen. 

Enligt Johan Cullberg, professor i psykiatri, innebär kortfattat begreppet homosexualitet att individen känner längtan och lust till individer av det egna könet (Cullberg 1984).  


Det finns här anledning att kort reflektera över fenomenet homosexualitet. Vår kunskap om homo- och bisexualitet liksom om transsexualism har ökat starkt under de senaste decennierna. 

Samhället har dessutom blivit öppnare. Från att tidigare ha varit en grupp människor som fick hålla till i marginalerna har denna grupp nu blivit synlig och högljudd. Stockholm Pride Festival lockar åtskilliga tusen deltagare, kulturpersonligheter och politiker deltar i festivalen som talare. Gayrörelsen har på ett framgångsrikt sätt lanserat sig under 1990-talet. 

Är det bättre?

Den Svenska Kyrkans syn på homosexualiteten i Sverige 

Fram till 1944 var all homosexuell samlevnad straffbar i Sverige, enligt 1864 års strafflag. Lagen stadgade straff för den som med annan person utövar ”otukt som emot naturen är”. Formuleringen återfinns i Homosexuella i kyrkan, Ett Svenska kyrkans samtalsdokument och är hämtad från Romarbrevet 1:26 i Karl XII Bibel. Lagen tillämpades främst på homosexuella. 


1973 uttalade riksdagen genom utskottsbetänkandet LU1973: 20 att ”en samlevnad mellan två parter av samma kön från samhällelig synpunkt är fullt acceptabel samlevnadsform” 

1979 avförde Socialstyrelsen homosexualitet från sin förteckning över sjukdomar. 


Genom lagstiftning under 1980-talets senare hälft är det numera förbjudet att diskriminera homosexuella. En lag om homosexuellt samboende trädde i kraft 1988 och från 1995 gäller lagen om partnerskap för homosexuella. Genom ändringar i lagstiftningen är det förbjudet att diskriminera homosexuella vid läkarbesök och på socialkontor men även i skolan och arbetslivet. En särskild Jämställdhetsombudsman (JämO) kontrollerar att de homosexuella inte diskrimineras.

Så länge homosexualitet var straffbart i Sverige var homosexualitet inom kyrkan endast ett enskilt problem, en själavårdfråga mellan prästen/själasörjaren och konfidenten. 

1951, sju år efter avkriminaliseringen av homosexualitet, skrev de svenska biskoparna ”Ett brev i en folkets livsfråga” om sexualmoral i allmänhet. Det var en 16-sidig skrift där landets biskopar vände sig till ”Svenska kyrkans präster”.  Där beskrivs homosexuell samlevnad som ett brott mot Guds bud och en sjukdom. I skriften fordrar man medicinska åtgärder mot homosexuella. Det är, skriver biskoparna, angeläget för läkarvetenskapen ”att finna medel att medicinskt frigöra de homosexuellt inriktade från deras abnorma drift”.

Homosexuella personer anses inte kunna ”inneha befattningar som kan innebära fara för förförelse av ungdomen”

Det var således tydligt att kyrkans främsta företrädare tog avstånd från homosexualitet.


År 1972 tillsatte Biskopsmötet en utredning för att redovisa kyrkans inställning till homosexuella. År 1974 utkom boken De homosexuella och kyrkan. I denna bok presenteras fakta om homosexualitet, att väga etiska argument för och emot homosexuellt samliv samt att presentera ett förslag till en kyrklig handlingsplan.

Efter att ha satt sig in i problematiken och granskat innebörden av fenomenet ur psykologisk synvinkel ansåg utredningen att ”övervägande skäl talar för att kyrkan skall stödja och bejaka en varaktig, homosexuell gemenskap, byggd på kärlek och vilja till varaktig trohet.”

År 1988 publicerades En fråga om kärlek. Homosexuella i kyrkan. Där vidareutvecklas tanken på att homosexualitet är en form av mänsklig kärlek och föreslår ett konkret förslag till en välsignelse och förbönsgudstjänst. Samma år tillsattes en utredning av kyrkans centralstyrelse för att utreda ”kyrkans förhållningssätt till homosexualiteten och dess konsekvenser för kyrkans själavård, förkunnelse och undervisning”. 
Den tillsatta utredningen redovisade 1994 sitt resultat i form av skriften ”Kyrkan och homosexualiteten” och denna utredning visar att man inte var enig inom utredningsgruppen utan redovisade två ståndpunkter, en huvudlinje emot och en alternativlinje för homosexuell samlevnad. De två linjerna var dock eniga om att homosexuella inte skulle diskrimineras.


Huvudlinjen föreslog i utredningen att kyrkan skulle välsigna det homosexuella paret i kyrkan. Det skulle dock ske inom ramen för själavård, och därmed skulle akten ske enskilt. 


Sedan 1994 har frågan om homosexualitet i kyrkan aktualiserats ett flertal gånger i Läronämnden, vilken består av ärkebiskopen, stiftets biskopar och åtta andra ledamöter som är valda av Kyrkomötet.


I sitt yttrande i samband med 1995 års kyrkomöte konstaterade Läronämnden att det saknades samstämmighet när det gäller kyrkans inställning till homosexualitet och homosexuellt samliv.
I yttrandet (Kyrkomöte Ln 1995:18) heter det bland annat:

På denna gemensamma grund finns utrymme för olika uppfattningar och t.ex. olika sätt att fästa vikt vid personliga uppfattningar om homosexualiteten som sådan, om de paulinska utsagornas innebörd och normerande betydelse och om hänsynen till den homosexuelles livssituation. Något olika uppfattningar kan därför få råda i denna liksom i andra etiska frågor   

I samband med att lagen om registrerat partnerskap infördes den 1 januari 1995 offentliggjorde biskopsmötet ett samtalsunderlag, . I underlaget intas en öppen hållning i grundfrågan och pekar på behovet att tolka Bibelns utsagor i ljuset av kyrkans tradition, modern kunskap och människors erfarenhet. Underlaget framhåller äktenskapet som samhällets grundläggande enhet, men understryker att andra typer av varaktiga, nära relationer mellan människor har sitt värde. Skrivelsen återfinns i bilaga 2 till Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet 1995:3.  Biskopsmötet drar slutsatsen:

Enighet bör kunna råda i kyrkan om några grundläggande synsätt. Samtidigt måste det finnas utrymme för olika hållningar på den angivna grunden: den som med kärleksfull inställning anser att homosexuella relationer är moraliskt orätta har vissa goda skäl för sig men också den som kommer till annan slutsats. Till slut blir det den enskildes mot Bibeln, samvetet och kyrkans lära väl prövade ställningstagande som måste avgöra. 

År 2002 överlämnade Svenska kyrkans teologiska kommitté sitt samtalsdokument Homosexuella i kyrkan. Teologiska kommittén överlämnar dokumentet med förhoppning att ”vårt bidrag skall öppna för reflektion och samtal”.

Sveriges ärkebiskop K-G Hammar har som allmänt känt, ofta kritiserats för sin liberala hållning kring frågor om homosexuellt partnerskap. I boken Jag har inte sanningen, jag söker den (s 42) skriver han:


Ser man sexualiteten som relation, losskopplad från barnaalstringen, då blir homosexualitet och heterosexualitet mer likvärdiga. 


Ärkebiskopen är alltså inte främmande för nya synsätt i frågan om homosexuella parrelationer. 
Anmärkningsvärt är hur lång tid processen inom både samhället och kyrkan tagit. Från avkriminalisering av homosexuella förbindelser 1944 till ett möjliggörande av en borgerligt acceptabel sammanboendeform skiljer det 51 år. För kyrkan tar det ännu längre tid, fram till 2005 har det förflutit 61 år.


Synsättet under 1940- och 1950-talet är att homosexualitet är en sjukdom och att det är en synd mot Gud. I den debatt som förts under 2000-talets början betonar man snarare homosexualiteten som ett likvärdigt alternativ till den heterosexuella kärleken. 

Bibeln och homosexualitet

Debatten om kyrkan och homosexualiteten har ofta fokuserat på vad Bibeln säger om homosexualitet. Ett antal bibelställen nyttjas som argument mot homosexuella handlingar. 

De bibelställen som åberopas återfinns i bilaga 2.


Granskningen av argumenten i debatten görs utifrån den tidigare nämnda skriften Homosexuella i kyrkan, ett Svenska kyrkans samtalsdokument och mina och andras tolkningar av Bibelns ord.


Utgångsläget är att den som är emot homosexualitet och därmed betraktar det som synd, letar efter berättelser i 3 Mos 18:22 där homosexualitet beskrivs som syndigt och därmed ”något avskyvärt”. 

Dessa berättelser styrker då antagandet att homosexualitet är en synd och därmed stridande mot Guds vilja.


Likaledes är det självklart att de homosexuella försöker hitta argument för att kunna tolka att homosexualiteten inte är synd, och därmed förenligt med Guds ord och inrymmas i Guds allomfattande kärlek.  
Vad är då synden? ”Synd” kommer från ett fornsvenskt ord besläktat med sund i betydelsen smalt vatten.  Ordets utgångspunkt är det grekiska ordet [hamartano] ”att missa målet”. Synd är ett centralt begrepp i den kristna läran. Det är nära besläktat med omoral och ondska genom att det betecknar handlingar som inte är acceptabla utifrån ett visst normsystem. I kristendomen utgörs normsystemet av Guds vilja.


Synden bryter gemenskapen mellan människan och Gud. Synden har sitt ursprung i ondskan och konsekvensen av synd är död, skriver Paulus i Romarbrevet 6:23. Inte i en omedelbar och fysisk död utan i en andlig död som slutligen kan leda till en evig död – evig åtskillnad från Gud.


Jag vill särskilt beröra tre bibelställen som av debattörerna anses särskilt intressanta; 
Tredje Mosebok 18:22: 


Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt. 


 och Tredje Mosebok 20:13: 

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 


och slutligen Romarbrevet 1:26-27: 

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.


 I dessa texter talas det om ” en man att ligga med en man som med en kvinna” och ”män som ligger med andra män.”

Det kan tolkas så att det är uppenbart att dessa texter uttrycker avstånd för homosexuella handlingar. I det ovan angivna dokumentet diskuteras om det kan tolkas som i det första fallet, alltså från 3 Mosebok, vilket är ett exempel på förbud som förekommer i helighetsskrifterna. I Bibeltexten anges att det är ”något avskyvärt” att ” en man att ligga med en man som med en kvinna.” Det ord som används, [to’eva] betecknar något rituellt eller etiskt orent. Därmed skulle fördömanden inte vara kopplat till homosexuella handlingar utan till en rituell orenhet.

Likaledes har Paulus i Romarbrevet 1:26-27 skrivit en text som har kommit att uppfattas som förbud mot homosexualitet. Paulus använder dock de grekiska orden så att texten kan tolkas som ett förbud att utnyttja unga pojkar, dvs. ett förbud mot pedofili
 eller pederastisk
 prostitution. Paulus anses inte fördöma den frivilliga homosexuella kärlekshandlingen utan tvånget i en relation. I Svenska kyrkans dokument (2003) förs en lång utläggning i ämnet. Man avslutar det problematiska bibelstället med följande citat:

På grund av det ovanliga i dessa uttryck i den paulinska traditionen är det svårt att säga vilken mer exakt betydelse de har för att förstå Paulus hållning till homosexualiteten i allmänhet, även om de i kyrkans tolkningstradition generellt har ansetts syfta just på homosexuella handlingar.  (s 27)

Hur kan då en homosexuell hitta stöd för sin läggning i Bibeln? Grundtemat i Bibeln får anses vara kärlek och då är det Dubbla Kärleksbudet i Matteus 22:34-40 tillämpligt. 

Föreningen Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella, EKHO-Stockholm, en sammanslutning för kristna bi- och homosexuella skriver på sin hemsida, 


Kan man vara homo/bisexuell och samtidigt aktivt leva ut sin sexualitet? Och kan man göra det utan att svika Bibelns ord? 


Nej, menar företrädare för s.k. klassisk kristen tro (biblicism och fundamentalism) och pekar därvid på den s.k. skapelseordningen och enskilda bibelställen. Men många inom EKHO anser att kärleksbudet (Matteus 22:37-40) utgör den högsta normen i Skriften samt att skapelsen ej är statisk utan fortgår alltjämt. 


(www.geocities.com/WestHollywood/Village/9174/bibeltolkning.html)

I det citerade bibelstället i Matteus 22:34-40 säger Jesus: 

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.

Återgen citeras Svenska kyrkans Samtalsdokument Homosexuella i kyrkan:


Genom att problematisera dessa bibelställens relevans för frågan om vår tids homosexualitet, motverkas tendensen att identifiera homosexualitet som en särskilt svår synd. Det gäller speciellt motiveringen att den som ägnar sig åt samkönad sexualitet, enligt 1 Kor 6, skulle gå miste om Guds rike. Det har sällan funnits en benägenhet i det allmänna kristna medvetandet att förknippa andra synder i katalogen med risken att inte ärva Guds rike. Detta trots att det faktiskt står så även om tjuvaktiga eller själviska människor och drinkare. Det förefaller inte meningsfullt att särskilt betona de homosexuellas synd. Om alla de synder som nämns förutsätts dock att de tillhör en förgången tid. (s 27)

Sammanfattningsvis kan vi av exemplen ovan se att det i Bibelns texter knappast, sett utifrån de argumenterande ståndpunkterna, går att finna entydiga svar för en hållning för eller emot homosexualitet. Det är möjligt att dra slutsatsen att exegeter väljer att tolka Bibelns texter utifrån sin egen uppfattning. Grundtexten och traditionen är i sig så mångfacetterad att den kan tolkas på olika sätt. Det gamla uttrycket Skrift ska med Skrift beläggas gäller knappast idag.

Organisationer av betydelse  för kyrkans ställningstagande

När Svensk kyrkan skildes från staten år 2000 genomfördes en omorganisation.  Med kommunerna som förebild skapades en ny organisation. Tidigare var prästen via sin ämbetsutövning knuten både till biskopen och domkapitlet och till sin församling. Efter 2000 är prästen lokalt anställd och ansvarig gentemot kyrkorådet, den lokala demokratiska organisationen.
 På nationell nivå inrättades Kyrkomötet, en politisk organisation som i lärofrågor kan fatta majoritetsbeslut i ämbetsfrågor. Lite tillspetsat kan sägas att om de politiskt valda ledamöterna kan med 2/3 majoritet fatta beslut i lärofrågor, alltså frågor som rör bl.a. tro och teologi. Tidigare var detta en fråga för Läroämbetet, landets biskopar med ärkebiskopen som ordförande. Läroämbetets inflytande över teologiska frågor kom alltså att minska till förmån för Kyrkomötet.  


I detta avsnitt redovisas ett axplock av röster i den samhällsdebatt som rör homosexuella frågor. Återgivningen av dessa röster är inte fullständig och har ingen ambition att vara det heller. Men rösterna visar att opinionen påverkar den offentliga debatten i Sverige. 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en intresseorganisation som engagerat sig i frågor som rör sexualitet. I 1 § i stadgarna  heter det:


RFSU vill verka för att sprida en fördomsfri och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU utgår från övertygelsen om samlevnadens och sexuallivets centrala roll för individ och samhälle


 På sin hemsida skriver RFSU:  

Just nu pågår en debatt i riksdagen om äktenskapslagstiftningen. Inom kort kommer lagutskottet att ta ställning till om även samkönade par ska kunna ingå äktenskap. Äktenskapet är den enda samlevnadsform som har en absolut juridisk giltighet i alla världens länder. 


Vi är övertygande om att många anser tiden mogen för att ha en gemensam lag för att manifestera en djup relation mellan två individer och att detta är viktigt oavsett könet på individerna, säger RFSL: s ordförande Sören Andersson. Kyrkan kan inte ha monopol på en fråga som är viktig för många oavsett sexuell läggning eller religiös inställning. 

(www.rfsu.se/tiden_mogen_for_konsneutralitet.asp)

RFSU har inga organisatoriska befogenheter i samhället när det gäller arbetet med ett könsneutralt äktenskap, men har en viktig roll som opinionsbildare. RFSU kan i den funktionen påverka opinionen mot ökade rättigheter för sina medlemmar.


Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RSFL)


Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, är ett förbund som verkar för homosexuella, bisexuella och transpersoner. RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har vid ingången av 2004 knappa 6000 medlemmar. 


År 2000 blev Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RSFL) utsedda till ”årets lobbyister”. Årets Lobbyist utses av reklam-, PR- och mediebranschtidningen Resumé. 


Organisationernas möjligheter att påverka det offentliga Sverige är idag stora. Marknadsföringen inom gayrörelsen är effektiv. På sin hemsida (2006-05-15 http://www.rfsl.se/?p=336)  skriver RFSL så här om äktenskapet:


”RFSL anser att det är varje människas rätt att definiera sin familj. Homo- och bisexuellas erfarenheter av alternativ till kärnfamiljen berikar samhället. Homosexuella skall ha samma möjlighet som heterosexuella att ingå borgerligt eller kyrkligt äktenskap”

De politiska partierna –ett urval

Folkpartiet skriver på sin hemsida angående samlevnadsformer:


Likhet inför lagen. Avskaffa partnerskapslagen och inför en gemensam äktenskapsbalk. Alla par ska ha rätt att ingå äktenskap. Trossamfunden ska liksom i dag ha möjlighet men inte skyldighet att förrätta en vigsel. Folkpartiet har också drivit på för den lagändring som gör att kvinnor som lever med kvinnor nu kan få tillgång till assisterad befruktning. (http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____1338.aspx)

Lars Stjernkvist, förutvarande partisekreterare i det socialdemokratiska partiet kandiderade till Kyrkovalet 2005. På socialdemokraternas hemsida skriver han 


Jag tror på kyrkans budskap, men är ingen särskilt flitig kyrkobesökare. Därför tycker säkert en del att jag inte hör hemma i kyrkans viktigaste församling, Kyrkomötet. Jag tycker precis tvärtom. Det finns många som är mycket aktiva, och de ska självfallet ha en stark roll i kyrkans beslutande församlingar… … Det är många som menar att partierna inte hör hemma i kyrkan. Argumentet är detsamma som ovan, nämligen att de mest aktiva borde vara de som styr och ställer. Jag håller inte med. Först och främst av principiella skäl. Kyrkan ska vara en del av hela samhället, tycker jag, och då måste hela samhället vara en del av kyrkan. 

(www.s-info.nu/association/show_news.asp?id=341&news=2730):

Kyrkliga röster

Yngve Kalin, komminister i Hyssna församling, väckte stor uppmärsamhet när han efter Kyrkomötets beslut inrättade en protestlista för präster på sin hemsida. På kort tid hade han över 867 prästers underskrift. I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 8 februari 2006
skriver han under rubriken Hammars kyrka har kollapsat:


Svenska kyrkan har förvandlats till en unik kyrkobildning, funktionellt ateistisk, samtidsanpassad och kontextuell i den meningen att den speglar samhället och de rådande modeideologierna.
Detta är resultatet av en konsekvent genomförd strategi med socialdemokratiska förtecken.
Det katolska, allmänkyrkliga draget har fördunklats i så hög grad att Svenska kyrkan står alltmer isolerad i ekumeniska sammanhang. (www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_11770031.asp)


Mot bakgrund av dessa utsagor finns anledning till en kort reflektion. I Sverige, liksom i andra delar av Västvärlden, pågår en debatt om de homosexuellas rätt i samhället. Handlar den debatten om synd mot Gud, synen på vad som är rätt eller orätt med utifrån till Bibelns ord, eller rör det sig egentligen om en diskussion om människors lika värden? Används Bibeln och etiken som slagträn i en fortgående sekularisering av den Svenska kyrkan? Rösterna ovan tycks antyda att det är så. Ironiskt kan man säga att debatten ger Gud en partipolitisk färg eller prägel. Vissa av de politiska partierna anser inte att äktenskapet längre ska vara en angelägenhet reserverad frö kvinnor och män. Man är beredd att utvidga begreppet till att omfatta även människor med samma kön. 

Debatten om samlevnadsfrågornas under Kyrkomötet 2005

Till denna del av uppsatsen är materialet hämtat ifrån skriften Kyrkomötet 2005, Anföranden. Debatten om samlevnadsfrågor redovisas i boken på sidorna 56-100. 

Under Kyrkomötet diskuterades samlevnadsfrågor under onsdagen den 26 oktober. Debatten är central för denna uppsats, varför delar av vissa anföranden kommer att citeras. Avsikten är att belysa de argument som Kyrkomötet hade att ta ställning till. Utgångspunkt var Kyrkostyrelsens skrivelse ”Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet 2005:9 Samlevnadsfrågor” (KsSkr 2005:9). Syftet med skrivelsen var att man skulle utveckla en ordning för välsignelse av partnerskap. Kyrkomötet hade även att ta ställning till ett antal motioner mot välsignelse och ett antal motioner som var radikalare än de beskrivna i KsSkr 2005:9. 

Debatten pågick under den dagen och bestod av 123 inlägg och repliker. 
Här debatterades de synpunkter som tidigare lyfts fram i denna uppsats. Det finns därför anledning att betrakta några av ledamöternas argumentering. Biskoparna deltar i debatten och utsätts ibland som vi kommer att se för fräna attacker. De kom att stå för den sida som vill säga ”ja” till välsignelseakten. 

Exegetik och bibeltolkning förekom ofta. I debatten fann båda sidor fann argument för och emot. 
Biskop Martin Lind i Linköpings stift  säger så här:


Nya testamentet kan tolkas så att vi ger förbud för samkönad samlevnad, man kan tolka det så. Jag tolkar det inte så. Jag ser det nya testamentets texter om homosexualitet som ett starkt kritiskt ord emot homosexuell prostitution och homosexuell promiskuitet.(s 57) 

Biskopen i Lunds stift, Christina Odenberg säger att:

Stora delar av den här debatten har känts som när man talade om kvinnors tillträde till prästämbetet i slutet av 50- och början på 60-talet. (s 92)


Biskopen i Skara stift, Erik Aurelius, menar att:


Man ska inte välsigna vad Gud förbjuder, det är vi ense om. Vi söker alla efter Guds vilja i denna fråga liksom i andra frågor. Vad som uppenbart strider mot Guds ord är inte alltid så självklart. (s 68)


Aurelius påpekar att Paulus skriver i 1 Korintierbrevet kapitel 11 att:


Man ska inte välsigna vad gud förbjuder, det är vi ense om. Vi söker alla efter Guds vilja i denna fråga liksom i andra frågor. Vad som uppenbart strider mot guds ord är inte alltid så självklart.[…] 


Lär er inte redan naturen att det är en vanära för mannen att ha långt hår men en heder för kvinnan. Denna hänvisning till naturen återkommer Paulus till när han i Rom 1 skriver om att ”hedningarna övergav det naturliga umgänget med det motsatta könet”. (s 68 f)


Aurelius tycks mena att bibeltolkningar måste göras i sin tid.


Staffan Holmgren, Göteborgs stift (m), är kritisk till vissa av de exegetiska tolkningarna. Han anar andra syften och säger:


Vad gäller samhällsnormernas förändring så innebär Läronämndens ställningstagande att man bejakar att Svenska kyrkan är en spegel av samhället och inte ett salt som den borde vara i Jesu efterföljelse. (s 57)

Lars Ekblad, Strängnäs stift (posk
), varnar för andra följder av ett bejakande av välsignelsebeslutet:


När det gäller det här förslaget som ligger på Kyrkomötets bord kommer det att innebära att våra ekumeniska relationer kommer att ansträngas. (s 58)

Berit Simonsson, Göteborgs stift (posk), varnar för förslagets följder. Godkänner man homosexualitet nu, var ska man sätta gränsen senare, resonerar hon. Vidare säger hon i ett citat från Kyrkostyrelsens skrivelse, sidan 63:


”Skapelseteologin kan tolkas dynamiskt. Nya ordningar kan träda i kraft i takt med att samhället förändras och nya typer av mänskliga behov aktualiseras.” Dessa nya ordningar – finns det gränser för dem eller är allt möjligt på sikt? (s 63)

Erik Hedlund, Västerås stift (posk), är allvarligt oroad över den avsaknaden av helighet han tycker sig märka i kyrkan. Han säger:


Skulle Kyrkomötet besluta i enlighet med utskottets förslag måste jag, och med mig många, många fler, fundera på om vi längre är ett kristet trossamfund eller om vi blivit en social mysklubb. Den frågan tror jag kan skapa en större splittring inom Svenska kyrkan än vad kvinnoprästfrågan någonsin kunnat göra. (s 67) 

Intressant är att Hedlund drar paralleller mellan samlevnadsfrågor och kvinnoprästfrågor. Varför jämför Hedlund dessa frågor?


Erling Öhman, Uppsala stift (posk), är kritisk till Kyrkostyrelsens förslag. Han menar det vara väldigt dåligt underbyggt. Han är även kritisk till Ja-sidans argumentation. Han säger:


Jag har flera år bakom mig i domstolar, förvaltningsdomstolar, där man tvingats lyssna till advokaternas manipulerande med lagen, och glidande, och jag har många gånger kännt det så här: det här ar ju rena advokatyren man håller på med för att driva igenom en viss sak. Det är nästan samma känsla som när jag läste Läronämdens yttrande som jag tycker är mycket bekymmersamt med sina, som jag uppfattar det, mycket hala formuleringar. Det är ett olyckligt yttrande som har avgivits av Läronämnden. (s 77) 

Alve Svensson, Lunds stift (kd), hade inlämnat en motion till Kyrkomötet där han yrkade avslag, dvs. ett nej till att välsigna homosexuella par. Han säger:


Välsigna personer, ja. Välsigna homosexuell samlevnad, nej. (s 87)

Ola Isacsson, Växsjö stift (posk), ser välsignelseakten som ett förstadium till könsneutralt äktenskap. Han anser att äktenskap och partnerskap egentligen är samma sak. Han fortsätter:

Det är lika svårt att skilja på ett partnerskap och ett äktenskap och förklara skillnaden däremellan som det är att försöka förklara skillnaden mellan en diakon och en diakonissa. Två ord för samma sak. (s 95)

Sammanfattningsvis ser vi att man inom Kyrkomötet ett antal olika ståndpunkter för sin argumentering. Det kanske viktigaste argumentet är det exegetiska och Bibelns texter. Genom att hänvisa till skapelseordningen vill man påvisa det orimliga i att ett par av samma kön ges en kyrklig välsignelse. De kritiska lyfter gärna fram att Kyrkan allt för mycket vill vara till lags. Vårt samhälle är nu så mångkulturellt och pluralistiskt att enighet svårligen kan förväntas. Yngve Kalin anser att det blivit en politiserad kyrka. Är kyrkan en kyrka som balanserar på slak lina mellan å ena sidan en vilja att vara till lags, att vara en allmännelig kyrka, och å andra sidan att bevara heligheten, att vara en helig, allmännelig kyrka? 


Professorn i religionspsykologi vid Uppsala universitet, Owe Wikström säger i sin bok Det bländande mörkret (1994):


Samtidigt har religion som personlig upplevelse tystnat inom samfunden. Allt färre inom de etablerade kyrkorna talar om sina upplevelser av tron på en levande Gud. I stället talar man gärna vagt om ”gudstro”, om ”kyrkan”, om ”kristen människosyn”, om ”etik” etc. Men om inte de officiella distributörerna av den kristna tron längre hänvisar till sin egen tro, ja då blir bibelorden stumma och de yttre symbolerna i kyrkorummet mister sin grund i människors erfarenhetsvärldar. Teologi blir till ett slags filosofi eller tros- och livsåskådning. (s 37)

Vem ska förkunna Guds ord om inte kyrkan gör det, tycks Wikström mena?

2. Metod och material

Undersökningar


En undersökning kan genomföras kvalitativt eller kvantitativt. Vad är skillnaden mellan de olika metoderna? Jan Trost skriver i Enkätboken (Trots 2001):


Något förenklat skulle man kunna säga att om man använder siffror rör det sig om kvantitet. Det behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd betydelse. Om jag använder ord som längre, fler eller mer. Kvantitativt blir mitt tänkande om jag helt lyckas undvika den sortens jämförelser. (s 17)

Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting. Den fråga man ställer sig är ”hur något är beskaffat”. (Starrin, Svensson 1994 s 21).


För uppsatsens undersökning används kvalitativa metoder. Undersökningarna genomförs dels som en enkät med öppna frågor. En öppen fråga är en fråga som inte bara kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej”. Ett exempel på en öppen fråga kan vara ”Hur tänker du omkring välsignelse av homosexuella par?”  

En webbaserad intervjuteknik har använts. Via Internet tillhandahålls verktyg för att genomföra så kallade surveys. Här har valts verktyget Zoomerang som återfinns få webbplatsen www.zoomerang.com   Det är ett verktyg för att genomföra undersökningar, enbart med hjälp av dator. För undersökningen har använts ett gratiskonto på Zoomerang, vilket ger begränsad tillgång till verktyget. Begränsningen består i att man endast kan ställa 30 frågor till 99 informanter. Svaret är tillgängligt under tio dagar.

Frågorna utformas av undersökningsledaren och verktyget ger möjlighet att välja stort antal frågetyper. Efter det att enkäten är klar ”laddas” den med e-postadresser till respondenterna. Automatiskt skickats ett e-mail till resektive informant  som genom att klicka på en bifogad länk kommer till enkäten. 

Eftersom tekniken inte är allmänt känd har ett förklarande mail om hur tekniken fungerar och avsikten med enkäten skickats till respektive informant.

Enkäten betraktas som ett ”stickprov” för att fånga upp några av de synpunkter som prästerna inom Luleå stift har inför beslutet att välsigna homosexuella partnerskap.


Urvalet av informanter genomfördes så att deras e-postadresser inhämtades från Luleå stifts hemsida på Internet. Dessutom har ett fåtal präster från Härnösands stift inbjudits att delta.  Det är alltså bara de präster som har en e-postadress tillgänglig på Internet som inbjudits. Det har inneburit att en del präster i inlandet inte inbjudits. Detta på grund av församlingarnas skiftande kvalité på hemsidor.


Resultatredovisning av den webbaserade kvalitativa undersökningen. 


Enkätfrågorna, i huvudsak öppna frågor, redovisas i bilaga 2.

Vissa av frågorna är flertydiga har jag insett i efterhand. I redovisningen av dessa frågor framgår vari det flertydiga består. Två frågor (fråga 10 och 13)  har strukits helt. 

Frågorna redovisas så att inkomna svar redovisas övergripande, som regel i en tabell. Dessutom redovisas ett eller flera svar inom kategorierna, för, emot och tveksam till välsignelse av homosexuellt partnerskap. En sammanfattning finns i varje frågeställning. Redovisningen börjar med enkätens fråga fem. Anledningen till detta är att de fyra inledande frågorna gällde kön, ålder, och tjänstgöring. Dessa uppgifter har inte använts i redovisningen, varför jag inte redovisar dem.


Trovärdighet

Undersökningen kan ifrågasättas utifrån ett antal kriterier. De svar som informanterna lämnat är i och för sig ordagrant återgivna. Däremot kan tolkningen ifrågasättas. Hur kan man över huvud taget förstå en annan människas tankar? Hur kan man förstå ett svar som lämnats skriftligt, är de använda ordens innebörd klarlagd? Eftersom fakta till min undersökning inte insamlats genom intervjuer, utan på elektronisk väg, finns tolkningsmöjligheter. Dessutom är all kvalitativ information svår att klassificera, svaren återfinns inom vida ramar. I boken Forskningsmetodikens grunder skriver Runa Patel och Bo Davidsson:

Eftersom validiteten i kvalitativ forskning sällan kan avgöras genom att relatera utfallet till en objektiv yttre position, objekt eller punkt är den interna logiken i analysen istället i fokus. En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan relateras till en meningsfull helhet. 
(Patel m.fl.1991 s 105)


Urvalet av prästerna gör inte anspråk på att vara ett tvärsnitt av stiftets präster utan deras svar ska ses som ett 40-tal kvalitativa intervjuer där informanten lämnat sitt svar utan att mötas av följdfrågor. Dessa följdfrågor skulle förstås ha ställts om intervjun skett öga mot öga. I en sådan intervjusituation hade flertydiga frågor kunnat pareras, intressanta följdfrågor kunnat ställas samt säkrare slutsatser kunnat dras. Det hade förstås inneburit fler argument för undersökningens resultat.

Till enkäten inbjöds 96 informanter. Enkäten erbjöds i två omgångar. Av dessa två enkäter besvarade 39 personer enkäten. Det ger en svarsprocent på ca 40 %. Bortfallet kan förklaras dels på grund av att enkäten var tillgänglig under en begränsad tid, 10 dagar. Vissa informanter hörde av sig och meddelade att de inte hade tid att svara. En annan orsak till bortfallet kan vara att intervjuformen är relativt ovanlig.

Resultatredovisning

Nedan redovisas frågorna och en sammanställning av svaren. Vissa enskilda svar har bifogats under respektive tabell. Citaten är ordagrant återgivna och ändrade endast i förtydligande syfte. Eventuella förtydliganden har markerats med en fotnot.  Urvalet av svar ur respektive kategori, för, emot och tveksamma, har gjorts så att det mest representativa svaret har redovisats. 


Fråga 5. Vad anser du om Kyrkomötets beslut att tillåta att samkönade par kan få svenska kyrkans välsignelse över sitt partnerskap?

Tabell 1

		För

		Emot

		Tveksamma 



		21

		13

		4





Av undersökningen framgår att huvuddelen är positiva till beslutet. 


Hur argumenterar de som är för beslutet?


Äntligen! Evangeliets seger över traditionalisterna i Svenska kyrkan


Det är bra att kyrkan vill välsigna de homosexuella som har bestämt sig för att leva i trohet och omsorg om varandra. Homosexuella om några behöver välsignelse och våra förböner - de är fortfarande förföljda och utsatta

Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Det är ett sätt att tillmötesgå folkopinionen. Och ett försök att lösa ett själavårdsproblem.

Beslutet är inte enligt bibelns ord. Jag kan inte följa beslutet.

Illa hanterat. Politikerna stjäl en teologisk fråga och driver igenom den alltför snabbt.


Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


Jag är mycket tveksam. Det sägs i beslutet att det inte är frågan om äktenskap men bland folk i allmänhet uppfattas det som äktenskap

Det liknar för mycket en vigselakt. Det är nämligen skillnad mellan vigsel och partnerskap.

Fråga 6. Vad anser du varit din/dina viktigaste argument då du valde ståndpunkt? Det här är en av mina viktigaste frågor så jag ber dig besvara den omsorgsfullt.

Svaren uppvisar en stor bredd. Bibelns ord anses av många vara ett viktigt argument. Den kristna traditionen och Guds skapelseordning, alltså att Gud skapade man och kvinna är oftast är argument emot beslutet. Svårigheten att bedriva ekumeniskt samarbete är ett argument emot beslutet. Den som är för beslutet betonar Jesu omsorg för de små och utsatta. Ett annat argument för ett ja till välsignelseakten är människans lika värde. Dessa anser då att hetero- och homosexualitet måste värderas lika

Hur argumenterar de som är för beslutet?


För mig handlar detta om att bejaka det grundläggande i evangelierna. Människosyn, människovärde och kärleksbudskapet förverkligat i en konkret handling. Inte bara en läpparnas bekännelse utan äntligen en konkret rit/akt som levandegör detta.


Människor som älskar varandra och som vill leva tillsammans, ska få göra det öppet och utan skam. Är det dessutom viktigt för dem att deras liv tillsammans är välsignat av Gud, anser jag att det vore ett svek om kyrkan skulle förvägra dem det.

Det handlar om teologi och bibelsyn, kopplat till en idag djupare förståelse av homosexualiteten som företeelse. Jag håller med teologer som t.ex. Jesper Svartvik i hans analys av denna debatt som en parallell till den amerikanska debatten för eller emot slaveriet (Svaret förkortat Min anmärkning)

Man rår inte för vem man älskar och alla har rätt att älska den de älskar.


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Den kristna traditionens tolkning genom tiderna. Här finns ett normaliserande när det gäller parrelationer mellan man och kvinna. Utan denna norm finns längre inga gränser för hur en parrelation skulle se ut. Det är inget som den givna skapelseordningen syftar på. Homosexualitet har funnits i alla tider i alla former. Kända personligheter under Pauli tid levde i livslånga relationer. Äktenskapet mellan man och kvinna är alltså det skapelsegivna som garanterar skapelsens fortsatta utveckling.

Jag anser att vi inte har rätt att avvika från det som kyrkan så enhälligt stått bakom i alla tider och i alla länder


Att äktenskapet är mellan man och kvinna och utgör grunden för familjeliv och samliv.

Jag finner inga hållbara bibliska argument för en kyrklig välsignelse. Kyrkan isolerar sig i det ekumeniska samtalet, vilket gäller både inom landet i relation till såväl katolska kyrkan som många kyrkor.


I Bibeln beskrivs en ordning eller avsikt som Gud nedlagt i skapelsen. Människan är inte enbart man, och inte enbart kvinna, utan i föreningen mellan man och kvinna så fullföljs den intention som Gud avsett. Jesus upphäver inte den ordningen - tvärtom - han inskärper den: ”Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” Mitt andra argument är att - oavsett kyrkans försök att bibehålla en distinktion mellan välsignelse och vigsel - så kommer gemene man att uppfatta det som en vigsel. I pressen har det vanligtvis framställts som homovigslar, ej homovälsignelse (och om allmänbildade journalister inte förmår göra en distinktion, hur kan man då förvänta sig det av vanliga människor)


Fråga 7. När man följer debatten för och emot välsignelse av samkönat partnerskap påpekas ofta att homosexualitet är synd. Hur ställer du dig till ett sådant påstående?

Tabell 2

		Inte synd

		Synd

		Vet ej



		31

		5

		2





De allra flesta anser inte att homosexualitet i sig som en synd. Att däremot leva ut sin homosexualitet anses syndigt. I ett flertal svarsalternativ menar informanten att utlevd homosexualitet är synd. 

Hur argumenterar de som är för beslutet?


Jag håller inte med. Jag tror att man föds till det ena eller andra. Synden ligger i lösaktighet och otrohet, inte i en homosexuell läggning. En lösaktig heterosexuell lever lika mycket i synd som en lösaktig homosexuell.

Kärlek kan aldrig vara synd, inte en god sexualitet heller. Synd är den sexualitet som utnyttjar, förnedrar eller förringar 


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Det är synd. Frågan är också om Bibelns betydelse i allmänhet


Att vara homosexuell är ingen synd. Däremot är homosexuella handlingar synd och därför inte något som välsignas av Gud.


Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


Det är ett avsteg från skapelseordningen, men homosexualitet är inte en svårare synd än andra synder vi gör oss skyldiga till.

Jag är tveksam till att vara den som skall vara ”domare” och avgöra vad som är synd eller inte. Det kan inte vara kyrkans främsta uppgift att peka ut ”syndare”.

Fråga 8. Om två män eller kvinnor skulle be dig välsigna deras partnerskap, skulle du göra det? Motivera gärna ditt svar.


Tabell 3

		Ja

		Nej

		Vet ej



		25

		12

		2





De flesta informanterna skulle utföra en välsignelseakt. De som svarat nej gör det med motiveringen att det skulle vara fel mot dem själva. De anser att akten går emot deras övertygelse och att utföra den vore ett svek mot dem själva och mot paret som bett om välsignelse. 


Hur argumenterar de som är för beslutet?


Jag skulle kunna göra det. varför skulle jag inte det? Jag välsignar ju även heterosexuellas samliv utan att veta om de tänker skaffa barn, utan att veta om de använder preventivmedel, utan att ha några garantier på att de inte kommer att skada sig själva eller varandra i det kommande äktenskapet. min uppgift är att be om Guds välsignelse över människor.


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Det skulle jag inte kunna göra, för mitt samvetes skull. Å andra sidan skulle jag inte utfärda någon fördömelse över dem. Varje vuxen människa måste fatta sina egna val i livet - och ta ansvar för de valen. Och jag är inte säker att jag kommer att klara mig lindigare undan på domens dag än de som väljer att ingå partnerskap - och sedan få det välsignat.

Jag skulle välja rätten att avstå. Det vore fel ifall jag som är tveksam till utlevd homosexualitet skulle ställa upp på en sådan handling, fel gentemot mig själv och de som ber om en sådan handling.

Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


Det vet jag inte, jag har aldrig ställts inför den situationen. Skulle de vända sig till mig skulle jag hantera ärendet som ett själavårdsärende. I själavården kan vad som helst hända.


Fråga 9. Kyrkomötet har sagt att det ska vara frivilligt att välsigna samkönat partnerskap. Tror du att det i framtiden kommer att bli obligatoriskt att göra det?


Tabell 4

		Ja

		Nej

		Vet ej



		14

		11

		13





Svaren fördelar sig tämligen lika. Många av dem som svarar nej tycks anse att det inte kommer att bli obligatoriskt inom en snar framtid. En informant menar att eftersom kyrkan är politiserad kan ett obligatorium komma till av den orsaken för att  ”att vara politiskt korrekt.”
 Några som svara ja menar att ett obligatorium kommer att splittra kyrkan. Någon är tveksam eftersom ett sådant tvång skulle splittra kyrkan.  

Hur argumenterar de som är för beslutet?


Ja, det skulle inte förvåna mig. Men då tror jag att kyrkan blir splittrad/delad.

Jag är rädd för att det blir så 

Ja. Det är bara en tids- och mognadsfråga för traditionalister och bibelfundamentalister. Livet segrar alltid.


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Nej. Men frågan kan finnas med i rekrytering och tjänstetillsättning


Den framtiden tror jag är långt borta.

Nå alldeles säkert, det är ett politiskt korrekt beslut och Svenska kyrkan vill nog allra helst vara PK


Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


I praktiken kommer det att finnas allt mindre utrymme i kyrkan för de som har en avvikande uppfattning i den här frågan - precis som i andra frågor som har varit aktuella. Det kommer att ske en naturlig utmönstring med tiden – bl. a genom att frågor som rör detta kommer att vara bland de första som ställs när en präst kallas till en anställningsintervju. Finns det flera någorlunda likvärdiga kandidater till en utlyst tjänst, så kommer den att gå till den som svarar ”rätt” på den här frågan


Fråga 11. Anser du att Bibeln på ett entydigt sätt svarar på frågan om det är rätt/orätt att välsigna samkönat partnerskap?


Tabell 5

		Ja

		Nej

		Vet ej



		11

		28

		





Huvuddelen svarar nej. Kravet på entydighet påverkar givetvis svaret. Trots det finner 11 informanter i Bibeln ett entydigt ja till frågan.

Hur argumenterar de som är för beslutet?


Ja det tycker jag, äktenskapet gäller kvinnor och män, en kärleksrelation inom ett partnerskap är som sagt ngt annat och bör också bemötas så.


Ja! Vi får välsigna våra medmänniskor i rikt mått. Ingen eller inga är här undantagna.


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Jag finner i alla fall inget stöd för att välsigna en sådan relation. Däremot välsignas relationen mellan man och kvinna tydligt av Gud.

Nej, inte entydigt. För mig är det två tankelinjer som bryts. Den ena det relativt klara bibelmaterialet som avvisar homosexuella handlingar, det andra är Jesus sätt att möta de små och svaga.


Nej. Därför handlar hela frågan om bibelsyn, hur man väljer att tolka Bibeln 

Bara fundamentalister kan säga att Bibeln kan ge ett entydigt svar.

Fråga 12. Har du satt dig in i den exegetiska debatt som förs kring de bibelverser som anses beröra homosexualitet? Hur tycker du att man ska tolka texterna?


Alla svarar att de satt sig in i diskussionen och de flesta svarar att man måste tolka texterna i sin kontext. 


Hur argumenterar de som är för beslutet?


Dessa texter är inte relevanta. Exeges handlar ju om vad som utgår från en text. Vad som finns däri, för oss. Har svårt att se att det skulle finnas så mycket i just Bibeln angående detta. Vi måste i dag med urskiljning gå in  i debatten och besluten som är tagna. Det är viktigt att inse att det också finns ett missbruk av sexualitetens gåva från Gud. Det finns en kommersialisering gällande denna fråga, liksom det sker inom andra företeelser i samhället. Därför är det en komplex fråga, med många nyanser.


Jag har satt mig in i tankegångarna så att jag själv kan ta ställning. Jag tolkar texter som nämner relationer mellan människor av samma kön så att det handlar om t.ex. Israels nomadlivs tid att se till att familjen hade många barn eftersom det utgjorde en väsentlig trygghet den tiden - det finns också regler att inte spilla säd på marken. senare när Paulus fördömer män som går och lägger sig hos män osv. handlar det om missbruk av sexualitet vilket jag tycker vi kan fördöma även idag - men genuin homosexualitet så som den yttrar sig idag med två människor som väljer att öppet leva tillsamman i trohet och omsorg - det var okänt på Paulus tid och därmed kan man inte applicera hans ord på de paren som söker välsignelse

Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Paulus som skapar ett nytt ord för homosexualitet ”ajrsenokoivths”. Detta ska betyda ordagrant ”en man som ligger med en annan man”. Paulus tittar inte på specifika ”fomer” inverterade eller perverterade. Paulus går tillbaka till 3Mos.18 och fördömer själva handlingen som ett brott mot skapelseordningen. Därför skapar han ett nytt ord för detta.


Jag har följt med i den exegetiska debatten kring texterna som berör homosexualitet, men de som hävdar att det går att exegetiskt försvara homosexualitet har inte gett trovärdiga argument.

Fråga 14. Många befarar att välsignelseakten för homosexuella är ett förstadium till ett homosexuellt äktenskap. Vad tror du om det?

Tabell 6

		Ja

		Nej

		Vet ej



		28

		4

		7





Huvuddelen anser att det nog i framtiden kommer en slags homosexuella äktenskap. Det betyder inte att informanterna bejakar den utvecklingen men bedömer den som trolig. Vissa informanter vill bevara åtskillnaden mellan äktenskap och partnerskap. Dessa vill då definiera äktenskap som ”mellan man och kvinna” medan partnerskap är ”mellan samkönade.”

Hur argumenterar de som är för beslutet?


Det kan möjligen ske en tyngdpunktsförskjutning här mot vad vi kan kalla ”homosexuella äktenskap.” Dock tror jag om det genomförs i Svenska kyrkan, att det inte blir någon större skillnad. Äktenskapet mellan man och kvinna har en särställning. Där har vi nytestamentlig teologi som understödjer äktenskapets plats. ”Äktenskap mellan homosexuella par” kan inte understödjas av en biblisk teologisk tanke på samma sätt.


Jag har svårt att se skillnaden. Det som är unikt för en kyrklig vigsel är välsignelsen. Den juridiska delen är redan en borgerlig handling 


Det hoppas jag.


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Jag tror att äktenskapet från kyrkans sida kommer att vara vikt som beteckning för ett heterosexuellt förhållande, men utan att nedvärdera de homosexuellas partnerskap. Men frågan är hur det kommer att uppfattas av de berörda?

Självklart är det så, fast det finns ett mer troligt scenario: kyrkan avsäger sig frivilligt vigselrätten. Oh, vad skönt nu behöver vi inte bråka om vad som är rätt och fel? Vanlig svensk feghet på bekostnad av det som varit och är så viktigt/heligt för så många svenskar: vigseln i kyrkan (men de är så många så det bryr vi oss inte om?)

Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


Den frågan är öppen. Jag kan tänka mig att kyrkan väljer att stanna vid en välsignelse - men samtidigt föreställer jag mig att kyrkan kommer att ha
 svårt att stå emot pressen från det övriga samhället, och s a s diskriminera homosexuella genom att förvägra dem en fullvärdig vigsel och ett fullvärdigt äktenskap.

Fråga 15. Kan du under några förhållanden se ett äktenskap som ett förbund mellan två kvinnor eller två män och inför Gud.

Tabell 7

		Ja

		Nej

		Vet ej



		15

		15

		5





Avsikten med frågan var att undersöka om informanterna anser att ett förbund inför Gud är giltigt även när parterna är av samma kön. Svaren fördelar sig lika mellan ja och nej. Många betonar att man med begreppet äktenskap menar mellan kvinna och man. 


Hur argumenterar de som är för beslutet?


Självklart. Varför inte?

Förutom att begreppet äktenskap känns höra hemma i förbundet mellan kvinna och man så att jag skulle vilja skilja på äktenskap och partnerskap, så kan jag göra det.


Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Jag kan i enlighet med ovan sagda inte se något homosexuellt förbund som ett äktenskap. Äktenskapet är ju en förening mellan man och kvinna.


Nej inte relaterat till Bibelns tal om förbund mellan man och kvinna (äktenskap). I så fall är det att ge termen ett helt nytt innehåll.


Det handlar om trohet och då tycker att välsignelseakten är ett fullgott alternativ till äktenskap. Termen ”äktenskap” kan aldrig handla om något annat än ett förbund mellan kvinna och man eftersom det (är
) där som en komponent handlar om möjligheten att få gemensamma barn


Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


Det är en semantisk fråga. Jag tycker att det skulle vara olyckligt om man började kalla det äktenskap.


Fråga 16. Det talas ibland om att kyrkan ska avsäga sig vigelsrätten om det blir aktuellt med samkönade äktenskap. Vad anser du om det?


Tabell 8

		Ja, avstå vigselrätten

		Nej, behåll vigselrätten

		Vet ej



		28

		10

		1





Informanterna har olika skäl för att Svenska kyrkan ska  avsäga sig vigselrätten. De skäl som änges är bl.a. att kyrkan inte ska ägna sig åt juridik. Många svara ja på frågan eftersom det i frågan förutsätts att kyrkan avser att viga (äktenskap) homosexuella. Det förefaller som om flera av informanterna värnar om begreppet äktenskap, medan en välsignelseakt inte känns lika främmande.

Hur argumenterar de som är för beslutet?


Det tycker jag vi kan göra hur som helst. Finns egentligen ingen anledning att vi ska stå för denna juridik.

Vigselrätten skulle vi ha avsagt oss för länge sedan.


Dålig lösning, men MINDRE dålig än att medverka till samkönade äktenskap


Jag anser att kyrkan ska avsäga sig vigselrätten av andra orsaker. Äktenskapet är en juridisk ordning, som bara kan upplösas juridiskt och bör därför också ingås juridiskt. Jag anser att vigseln ska vara borgerlig och att alla som vill det ska få en vigselakt i kyrkan

Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Vi måste alltid möta människor med kärlek och sanningen. Vi har inte rätt att avstänga människor. Bara Gud kan och får avstänga.

Kyrkan kommer knappast att tvingas på en ordning med samkönade äktenskap. Jag anser därför att kyrkan skall stå fast i att behålla vigselrätten. Det anser f ö också en stor majoritet av svenska folket (se undersökningen i Dagens Nyheter 11/4-06)

Jag tycker att kyrkan ska förbejda för paren oavsett deras sexuell inriktning. Sedan om det juridiska kunde flyttas till civila myndigheter vore det bra även när det gäller heteroparen.

Fråga 17. Kan du tänka dig att vara präst i en kyrka som viger (det som kyrkan idag kallar ”äktenskap”) samman människor av samma kön?


Tabell 9

		Ja

		Nej

		Vet ej



		27

		2

		8





Huvuddelen svarar ”ja” på frågan. Trots de negativa synpunkter som redovisats i tidigare frågor är man trots det beredd att fortsätta inom ett yrke där man utför handlingar som strider mot samvete och övertygelse. I svaren bifogas emellertid brasklappar som anger att man är tveksam till sin arbetsgivare.  Här är prästerna verkligen tveksamma inför framtiden. 

Hur argumenterar de som är för beslutet?

Jo, präst kan jag väl vara men knappast förrätta en sådan vigsel.

Jag skulle vara stolt! Tänk att få arbeta i en kyrka som går före och godtar människor och deras kärlek som den är. Jag hade känt samma stolthet om jag varit modig nog att arbeta i de tider då kyrkan tagit ställning mot slaveriet eller mot nazismen. (Tyvärr valde ju majoriteten även under dessa tider att hålla fast vid det gamla och säkra. Som om man tänker sig att Gud oftast finns i rådande ordning, och eftersom homosexuella alltid varit illa sedda 


så … Jag tror tvärtom att Gud finns i strömningen av nya perspektiv och befrielse. Det handlar definitivt inte om avfall och förflackning, utan om manifesterat evangelium)


Ja, det kan jag, men som kyrkoherde i konservativ bygd med laestadianer och andra väckelserörelser, hoppas jag att det dröjer länge det! 

Hur argumenterar de som är emot beslutet?


Jag lever just nu med insikten att jag förmodligen inte kommer att stå kvar i aktiv tjänst som präst fram till min pensionering. Och jag har flera prästkollegor som säger samma sak - och det är kollegor som aldrig tidigare ansett sig vara särskilt ”extrema” i sina teologiska ståndpunkter.

Nu känns det mycket svårt


Hur argumenterar de som är tveksamma till  beslutet?


Jag har funderat över det och känner mig kluven. Jag vill inte medverka i en välsignelseakt som jag anser bedrar människor och samtidigt vill jag inte överge den församling som kallat mig till tjänst.


Fråga 18. Slutligen, vad tycker du om debatten om välsignelse av registrerat partnerskap?


Frågan är vid och de inkomna svaren spänner över ett stort fält. Svaren redovisas i ett antal huvudgrupper. Svaren får tala för sig själva.

De flesta välkomnar debatten men uttrycker sorg över den smutskastning som förekommit.

Några kritisera de listor för resp. emot beslutet om välsignelse av de homosexuella paren.

Man upplever att ”motståndarsidans” präster varit hårda och fördömande mot sina medmänniskor. Flera upplever att debatten främst är en mediedebatt och som inte speglas bland församlingsmedlemmarna. 

Några olika svar:

· Faktiskt ganska välbalanserad. Det kommer fram åsikter/insikter från de flesta sidor som förhoppningsvis kan fördjupa vår kunskap.


· Pinsamt med ”motlistan” men annars behövs all debatt vi kan få kring detta.


· Debatten är viktig. Men det måste få vara högt i tak för åsikter. Men tyvärr så verkar det bara finnas plats för en åsikt i taget. Alla avvikande åsikter klassas som homofobi och det gynnar ingen seriös debatt.


· Ibland glömmer båda sidor i debatten att de personer som inte tycker som jag är människor med känslor och tankar. Debatten är ofta för hård, tycker jag. Sedan tror jag att de olika åsikterna också avslöjar personernas människosyn, bibelsyn, världsbild, mm. Det blir tydligt i debatten att Svenska kyrkan inte är homogen i dessa frågor. Jag frågar mig: Kan Svenska kyrkan utifrån denna diskrepans i längden vara en kyrka? Den som lever får se


· Jag tycker att det var onödigt med alla dessa listor, både för- och mot-listor. Men det är som i de flesta fall som har att göra med bibelsyn svårt att föra en offentlig debatt där nyanser och eftertanke får finnas och där båda ståndpunkter respekteras som deras allvarligt menade och ärliga försök att vara trogna mot Gud och hans ord

· Starka krafter och hårt tonläge. Den som ställer sig tveksam, om än i lågmäld och ödmjuk ton, blir ofta hårt angripen av den allmänna opinionen och stämplad som ”homofob, bakåtsträvare, fundamentalist, mm”. Mera samtal i hövligt tonläge, tack

· Som sagt, låg nivå. Homofoberna och bibelfundamentalisterna hand i hand med traditionalisterna skriker ut sin sexuella ångest och laddning av fördomar och intolerans. De genomreflekterade vägrar blanda sig och debattera på den nivån

· En del argumenterar som om de ägde sanningen och är utan synd


· Jag tycker att den visar att Svenska kyrkan grundläggande har stora delar som är mycket konservativa och som inte följer med tiden och har svårt att nyorientera sig. Denna debatt är endast en av många. Kvinnliga präster en annan. Högkyrklighet en tredje. Den konservativa liturgin en fjärde osv. osv.

3. Diskussion  


Syftet med min uppsats är att granska de argument som ledde fram till att Kyrkomötet den 27 oktober 2005  fattade ett beslut om att det ska vara möjligt att inom Svenska kyrkan få en välsignelse över sitt registrerade partnerskap. 

Jag har därför granskat den exegetiska debatt som rör Bibels texter om homosexualitet. Jag har dessutom läst Svenska kyrkans avhandlingar och dokument som rör samlevnad. Jag har läst anföranden från Kyrkomötet och jag har framför allt genomfört en enkät med ca 40 präster inom Luleå stift. 

I min diskussion redovisar jag vad jag kommit fram till inom följande delområden:

· Människovärdet


· Bibeltexter och exegetik

· Det politisk korrekta Sverige


Människovärdet


Bibelns skapelseberättelse berättar om att Gud skapar människan till sin avbild. Det står inte att den avbilden på något vis är perfekt. Alla människor - långa, korta, halta, döva, blinda, förlamade, utvecklingsstörda, alla är de Guds avbild. Så givetvis även de homosexuella. Det samhället som utger sig för att vara norm, t.ex. det heterosexuella, har enligt detta synsätt ingen rätt att se ner på den homosexuella minoriteten. För visst är homosexuella i minoritet. Ca 2,5 % av Sveriges befolkning antas vara homosexuella. Mörkertalet är mycket stort. 


Så ur biblisk synpunkt är människor lika. Så uttrycker sig också de jag kallar ortodoxa. De resonerar så att det inte är syndigt att vara homosexuell, bara jag inte lever ut min homosexualitet. Min enkät visar tydligt dessa ståndpunkter. Andra i min enkät menar är kärleken är stor, avsett till vem den riktar sig. 


För mig är det otänkbart att värdera människor efter sexuell läggning, så länge det inte skadar någon annan. De homosexuella har verkligen utsatts för en kränkande behandling, även av präster och pastorer. 


Bibeltexter och exegetik


Som vi tidigare sett är det inte möjligt att entydigt granska Bibeln och dess texter för att finna ett entydigt svar. Exegeter finner stöd för olika åsikter och påståenden. Så har det alltid varit och så lär det förbli. Därför vågar jag påstå att man kan missbruka Bibeln eftersom man där kan finna stöd för de mest befängda idéer. Slaveriet och dödsstraffet, två fullständigt otänkbara företeelser i Sverige idag, kan försvaras med bibeltexter. Andra, mer närliggande exempel, är frågan om kvinnliga präster. Oavsett vad man anser i frågan kan Bibeln ge argument för och emot. Under 1950-talet var det en stor fråga inom den Svenska kyrkan om det var möjligt för frånskilda människor att gifta om sig. Bibeln var inte entydig, det fanns stöd för flera hållningar. 

Så när biskop Christina Odenberg under debatten i Kyrkomötet 2005 säger sig känna igen debatten om kvinnliga präster under 50- och 60-talet, tycker jag att hon pekar på något centralt i debatten om välsignelse av homosexuella par. Det handlar kanske inte i första hand om att ta rätt på Guds vilja genom att läsa Bibeln. Det är snarare så att Bibeln ska ge debatten bränsle, att styrka den egna tesen. Vad som ändå är positivt är att Bibeln tillmäts en så stark betydelse när det gäller att hämta argument. 

Under Kyrkomötet handlade många av anförandena just om vad Bibeln säger om homosexualitet. Många av ledamöterna var väl pålästa och hade många bra argument. 


I min enkät av prästerna i Luleå stift lämnar flera av informanterna intressanta och genomtänkta bibelargument, både för och emot. 


De argument som utkristalliserar sig är främst att homosexualitet är emot skapelseordningen. Den som inte kan reproduceras sig är onaturlig, verkar vara ett vanligt argument. 


Att Bibeln i sin kärna har ett kärleksbudskap kan vi vara mer överens om. Bibeln talat inte entydigt att denna kärlek är mellan kvinnor och män, utan man kan även tänka sig kärlek mellan två kvinnor och två män. Från homosexuellt håll visar man exempel på detta i Bibeln, jag nämner endast Rut och Naomi och David och Jonatan. Jesu ord i det Dubbla kärleksbudet är ett tungt argument, en kärleksuppmaning till både Gud och ”din nästa.”

Det politisk korrekta Sverige


Med det politiskt korrekta Sverige menar jag organisationers, politiska men även andra organisationers vilja att driva en fråga som ligger i tiden. Feminismen är ett exempel på en politisk korrekt fråga under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. En annan sådan fråga är frågan om homosexuellas rätt i samhället. Helt plötsligt fick gayrörelsen uppmärksamhet. Att bli utsedd till ”Årets lobbyist” som RFSL blev år 2000 visar på hur man effektivt för ut sitt budskap. 

Jag har inte funnit exempel på exegeter som för att vara politiskt korrekta tolkar Bibeln och det är väl otänkbart att det skulle finnas. Däremot är jag övertygad om att en homosexuell exeget skulle tolka texten annorlunda än en homofob
 exeget. I den akademiska diskussionen skulle förhoppningsvis ingen misstänkliggöra forskning utifrån forskarens sexuella läggning. Därför är det inte en framkomlig väg för mig att leta argument för en politiskt korrekt hållning bland bibeltolkare och exegeter.

Däremot fanns det under debatten i Kyrkomötet ett antal ledamöter som yttrade sig om det politiskt korrekta. Erik Hedlund från Västerås stift säger:


Skulle Kyrkomötet besluta i enlighet med utskottets förslag måste jag, och med mig många, många fler, fundera på om vi längre är ett kristet trossamfund eller om vi blivit en social mysklubb.

I en ”social mysklubb” anstränger man sig att vara till lags men var det verkligen bara viljan att vara till lags som drev fram beslutet? 

Givetvis finns det andra argument mot välsignelseakten än teologiska och skapelseteologiska. Ett sådant argument skulle kunna vara att man påstår att det är synd att utöva homosexualitet. Det är det många som gör. Jag kallar dem i min uppsats för ”ortodoxa”. Men att påstå att någon syndar är idag inte politiskt korrekt. Det är att i någon mening tycka sig ha en sanning, en sanning med stort S. Idag är det inte politisk korrekt att hävda sådana sanningar. I enkäten säger en av prästerna:

En del argumenterar som om de ägde sanningen och är utan synd


Jag tycker att uttalandet fångar något centralt, det går inte att äga sanningen. Så har det inte alltid varit. 1951 uttalade sig landets biskopar väldigt kategoriskt och nedsättande om de homosexuella. De framställdes som sjuka och riskerade att ”smitta ner” barn och ungdomar. Därför, menade biskoparna, skulle de homosexuella inte få tjänstgöra bland barn och ungdomar. 


Vi ska givetvis inte längta tillbaka till den tiden, men ibland funderar jag om inte viljan att tillmötesgå alla har drivits väl långt. Vem i 2000-talets Sverige svarar för etik- och moraldebatten? Efter en del funderande har jag kommit fram till att det är media som ensam har den rollen. Det är media som utformar agendan över det som debatteras. Men media är en kraftfull aktör i debatten, när drevet går är det inte nådigt att stå mitt i stormen. Kanske är det här vi kan hitta en av många orsaker till det politiskt korrekta Sverige. Det är för hotfullt att stå upp för något, att vara i opposition. Onekligen har Svenska kyrkan en viktig roll när det gäller att föra ut ett etiskt och moraliskt budskap. Tyvärr gör hon inte det. Där ger jag Yngve Kalin rätt, ”det allmänkyrkliga draget har fördunklats” så att kyrkan inte längre vågar stå för något ”rätt eller fel”. Biskoparna 1951 tog en tydlig ställning, låt vara att jag idag tycker att de hade fel, men de tog ställning. Jag kan tänka mig att samma biskopar skulle se förvånade ut om de fick vetta att drygt 50 år senare skulle Sveriges ärkebiskop ge ut en bok med titeln Jag har inte sanningen, jag söker den. 1951 år biskopar sökte inte sanningen, de hade den!


Även prästerna i min enkät pratar om en politisk korrekthet som de befarar ska leda till en oönskad utveckling. Genom en långsiktig rekrytering befarar vissa av prästerna att kåren ska likriktas till en homosexuellvänlig inställning. Med en suck inser man att nästa steg är en äktenskapsakt för homosexuella, även om man är emot det. De som är motståndare till välsignelsebeslutet sätter sitt hopp till ”samvetsklausulen”, den som inte för sin övertygelse kan utföra en välsignelsehandling för sitt samvete, slipper. En sådan lösning finns redan när det gäller kvinnoprästmotståndarna.

Å andra sidan visar min undersökning att många präster är positiva till beslutet, en skulle rent av vara stolt att få arbeta i en kyrka som viger (=äktenskap). Jag hoppas verkligen att en sådan spännvidd mellan åsikter inte ska leda fram till en delad kyrka. Under hösten 2005 har sådana röster höjts. 


En kyrkoherde i Norrbotten får illustrera det hopp som ändå finns. Under en paneldebatt framförde han tanken att om 50 år kommer Svenska kyrkan att be de homosexuella om ursäkt för den behandling som de som grupp utsatts för under 1900-talet. Jag hoppas att han får rätt.  

4. Avslutning


Den 27 oktober 2005 satte Kyrkomötet ner foten i en lång och segdragen fråga som debatterats i drygt 30 år. Beslutet har på långa vägar inte satt punkt för en knepig debatt. Konsekvenserna av beslutet är svåra att överblicka, kanske delas kyrkan, kanske blir kyrkan isolerad –både inom och utom landet. Kanske är Svenska kyrkan den brobyggare som hon så gärna vill vara, i betydelsen nyskapande och modern, ett föredöme för andra kyrkor. 
Trots en stormig höst 2005 kan beslutet ändå upplevas som en befrielse, vi vet hur det blev och konsekvenserna av beslutet blev inte allt för ödesdigra. Vad framtiden rymmer vet ingen, att de krafter som verkar för de homosexuellas rätt skulle avta verkar otroligt. Men kanske är dessa krafter goda krafter, sådana som gör något för en av dessa mina minsta som är mina bröder som Jesu säger i Matteus 25:31-46.


Jag hade i min uppsats gärna velat komma fram till ett svar. Tyvärr så inser jag att det kommer jag inte att göra. Den eventuella kunskap min undersökning lyckas sprida är som ett litet ljus i en enorm katedral. Förhoppningsvis har jag ändå lyckats ge en liten belysning av ett av Svenska kyrkan svårare problem under 2000-talet.  
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� Pedofil. Vuxen man som söker sexuell kontakt med barn. (Källa SAOL)
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Bilaga 2 till C-upsatsen Svenska kyrkans välsignelse av             Sidan 2(2) samkönade partnerskap    




Följande bibelställen är angivna i Svenska kyrkans utredning 
Kyrkan och homosexualiteten.


1 Mosebok 19:1-13


Herren förstör Sodom och Gomorra


På kvällen kom de två änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken.


”Jag är er tjänare”, sade han. ”Ta in hos mig över natten, så får ni tvätta av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morgon bitti.” De svarade: ”Nej, vi övernattar här ute.


Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt.


Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag.


De ropade till Lot: ”Var är männen som kom till dig i kväll? Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med dem.”


Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig.


”Bröder”, sade han, ”jag ber er, gör inte något så ont.


Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill, bara ni inte gör något mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak.”


Men de ropade: ”Ur vägen med dig! Här kommer en främling och bor hos oss, och så gör han sig till domare över oss! Nu skall vi hantera dig värre än dem.” Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren.


Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren.


Dem som stod utanför porten slog de med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren.


Männen sade till Lot: ”Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån.


Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har sänt oss att ödelägga staden.” 

3 Mosebok 18:22


Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt. 


3 Mosebok 20:13


Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen. 


Domarboken 19:22-25


Bäst de satt där i godan ro omringades huset av männen i staden, en samling skurkar. De bultade på dörren och ropade till den gamle som ägde huset: ”Skicka ut mannen du har i ditt hus, vi skall ligga med honom.” 
Värden gick ut till dem och sade: ”Bröder, jag ber er, gör inte något så ont. Den här mannen är gäst i mitt hus. Ni får inte begå ett sådant nidingsdåd.


Men här finns min dotter, som är orörd, och hans bihustru. Låt mig skicka ut dem, så kan ni utsätta dem för vad ni vill. Men mot den här mannen får ni inte begå ett sådant nidingsdåd


Männen vägrade att lyssna på honom. Hans gäst tog då sin bihustru och skickade ut henne till dem. Och de låg alla med henne, och de våldtog henne hela natten ända till morgonen. Först i gryningen lät de henne gå.


1 Samuelsboken 18:1-4


David i onåd hos Saul
Efter samtalet mellan David och Saul blev Jonatan innerligt fäst vid David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.


Från den dagen tog Saul David till sig och lät honom inte återvända hem.


Jonatan slöt ett förbund med David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.  


Han tog av sig manteln han bar och gav den åt David, liksom sina övriga kläder och till och med svärdet, bågen och bältet.


2 Samuelsboken 1:26


Jag sörjer dig, min broder Jonatan,
du var mig mycket kär,
din kärlek mer för mig än kvinnors.


Romarbrevet 1:26-27

Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,


likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.


1 Korintierbrevet 6:9-10

Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,


inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.


1 Timoteusbrevet 1:8-10

Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt


och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare,


för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran.






