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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några präster i Svenska kyrkan ser på 

samkönade äktenskap jämfört med Svenska kyrkans officiella ståndpunkt. Metoden jag 

använt för att göra min undersökning är kvalitativa intervjuer med sex präster. Dessa 

intervjuer har varit det centrala i min empiriska undersökning. Jag har även sökt 

information på ett antal Internetsidor, bland annat på Svenska kyrkans hemsida. Det 

använda tryckta materialet, böcker, yttrande från kyrkomötet och informationsblad från 

regeringskansliet, är sådant jag bedömt som relevant för undersökningen. 

Undersökningen visar att ingen av respondenterna har några problem med att viga 

samkönade par. Svenska kyrkans officiella hållning i frågan är att det sedan 

lagändringen år 2009 är accepterat att viga samkönade i kyrkan. Min slutsats är att det i 

teorin inte finns några problem för samkönade par att bli vigda i Svenska kyrkan.  Den 

nya ordningen ska vara implementerad i alla stift och kyrkoherden ansvarar för att det 

finns präster som vill utföra ceremonin. Det finns möjlighet för en enskild präst att 

åberopa en så kallad Samvetsklausul. Denna innebär att en präst kan neka att viga 

samkönade par med hänvisning till sin egen trosuppfattning. Alla sex respondenternas 

inställning var samstämmig, det är inte könet som är överordnat i en vigselceremoni. 

Det är som Jesus förkunnade, kärleken är överordnat allt. 

Nyckelord: 

Svenska kyrkan, samkönade äktenskap, homosexualitet, kärlek, lutheransk kristendom, 

präster, kvalitativa intervjuer 
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1. Inledning 

Mitt arbete handlar om hur Svenska kyrkan ser på samkönade äktenskap. För att kunna 

göra min empiriska undersökning har jag intervjuat 6 präster, 3 kvinnor och 3 män. 

Dessa respondenter har varit verksamma olika lång tid inom Svenska kyrkan. Detta 

leder givetvis även i på frågan hur prästerna och kyrkan ser på homosexualitet och om 

det finns det öppet homosexuella präster. Som stöd för min undersökning när det gäller 

Svenska kyrkas syn på ämnet så har jag förutom de sex intervjuerna läst på kyrkans 

hemsida. Att just denna fråga har väckt mitt intresse beror på den mediala 

uppmärksamhet detta ämne har fått. Även i USA och ett flertal Europeiska länder går 

diskussionens vågor höga om samkönade äktenskap ska godkännas. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några präster i Svenska kyrkan ser på 

samkönade äktenskap jämfört med Svenska kyrkans officiella ståndpunkt. 

Frågeställningen är: 

Hur ser några präster verksamma inom Svenska kyrkan på samkönade äktenskap? 

Hur ser Svenska kyrkan centralt på samkönade äktenskap? 

 

1.2 Metod 

Jag söker svaret på min frågeställning genom att intervjua sex präster som arbetar inom 

Svenska kyrkan. Min metod är kvalitativa intervjuer med dessa sex präster på en plats 

som vi kommit överens om i förväg och alla intervjuerna genomfördes februari och 

mars 2013. Intervjuerna tog cirka en timme per person att genomföra och jag ställde de i 

förväg nedtecknade frågorna, se bilaga 1. Jag har även genomfört textanalyser av 

Bibeln, svensk lagtext och ett antal hemsidor. 

Vid en intervju där man vill få fram så mycket som möjligt av respondentens egna ord 

är det mest relevanta frågevalet så kallade öppna frågor. Denna typ av undersökning 

kallas också för en kvalitativ intervju och det ger möjlighet till nya aspekter att 

behandlas under intervjuns gång.1 Frågor som är av den öppna typen är ofta lättare att 

gå vidare med eftersom det blir en mer levande intervju. Den blir mer dynamisk med ett 

sammanhang och den kan inrymma en dimension av utveckling.2  

Hypotetiska frågor har en roll som ett effektivt hjälpmedel om intervjun till exempel 

börjar stagnera. Det som framkommer kan ge nytt ljus och oväntat stoff som kan föra 

intervjun framåt.  
                                                             

1
 Jacobsen Krag, Jan, 1993, sid. 19 

2
 Jacobsen Krag, Jan, 1993, sid. 101 
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En bra idé kan vara att i förväg ha några hypotetiska frågor på lager som man kan ställa 

om det blir läge för detta.3 

 

Jag letade på olika församlingars hemsidor och kontaktade sedan ett antal präster genom 

telefonsamtal. Det var fyra som artigt avböjde att delta i min undersökning på grund av 

tidsbrist. Tre avböjde, lika artigt som de föregående, att delta i min undersökning på 

grund av att svenska kyrkan 2009 sagt ja till samkönade äktenskap. Dessa tre menade 

att det inte fanns någon anledning att problematisera frågan, det var bestämt redan 2009. 

De fyra som avböjde på grund av tidsbrist tycker jag är en relevant förklaring. De tre 

som inte ville delta eftersom svenska kyrkan sagt ja till samkönade äktenskap gjorde 

mig fundersam. Ville de inte delta i min undersökning på grund av att de inte vill viga 

samkönade? Den frågan kommer att bli obesvarad.  

Vid den första kontakten med respondenten är det några klargöranden och eventuella 

uppgörelser som måste göras. Intervjuns syfte, när, var och hur ska den göras, i vilket 

sammanhang ska den publiceras, när den ska publiceras, får respondenten möjlighet att 

se sina svar innan publicering, eventuell ersättning. Detta är viktiga saker som 

respondenten i god tid innan intervjun ska upplysas om.4 

 

Insamlad information är egentligen bara vardagliga och vanliga upplysningar som finns 

i vår omgivning. Relevansen för forskarens beror helt och hållet på vilka intentioner och 

syften som finns. Vanligaste formen av intervju är när respondent och intervjuare möts 

och respondenten lämnar information på intervjuarens frågor. Initialt vill intervjuaren ta 

reda på vad respondenten vet och tycker om det studerade fenomenet/händelsen. Detta 

för att kunna få kunskap och dra slutsatser av den nyvunna kunskapen. Enligt 

antropologer och sociologer är en bra respondent en person som känner till kulturen 

men också kan reflektera över vad intervjun handlar om och vad dess syfte är. 

Respondenten ska också kunna explicit uttrycka egna tankar och känslor om det aktuella 

ämnesområdet.5 

 

Jag ska kort redogöra för hur intervjuerna har gått till med de sex präster som 

accepterade att delta i min undersökning, alla har initialt kontaktats av mig via 

telefonsamtal. De fem som jag har träffat personligen finns även inspelade och dessa 

inspelningar förvaras hos mig.  

                                                             
3
 Jacobsen Krag, Jan, 1993, sid. 110 

4
 Jacobsen Krag, Jan, 1993, sid. 192 

5
 Merriam, Sharan B, 2010, sid. 83ff 
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Det är bara Ulla som jag inte träffade personligen som det inte finns inspelat material 

från bara hennes handskrivna svar som jag scannat in i min dator. 

 

Taylor & Bogdan formulerar fem frågor man bör ställa till sig själv före intervjun: 

* Vilka motiv och avsikter har forskaren och vilket är syftet med undersökningen? 

* Hur ska man skydda respondenten genom exempelvis användning av pseudonym? 

* Vem ska bestämma hur den slutgiltiga utskriften av intervjun ska se ut? 

* Eventuell betalning? 

* Hur ska organiserandet av tider, platser och antal intervjuer ske? 

Frågornas formulering är avgörande när det gäller att få fram relevant information för 

undersökningen. Prioritering ett är om respondenten har förstått frågorna, alla terner och 

begrepp. Om så inte är fallet så kan svaren bli mycket missvisande och hela 

undersökningen blir missvisande.6 

 

Olle besökte jag på hans pastorsexpedition och gjorde min intervju, de sammanställda 

och utskrivna svaren skickades per post för godkännande. Detta godkännande skedde 

sen via telefon. 

Ulla kunde tyvärr inte träffa mig personligen så jag skickade frågorna till henne i brev. 

Hon svarade på frågorna och returnerade sina svar till mig i brev. Efter sammanställning 

så skickade jag tillbaka sammanställningen till henne för godkännande, som skedde 

genom ett telefonsamtal några dagar senare. 

Pelle träffade jag på hans pastorsexpedition och gjorde min intervju, de sammanställda 

svaren mailades sen till Pelle för godkännande. Han mailade tillbaka och jag gjorde de 

små justeringar han tyckte behövdes för ett godkännande. 

Lisa träffade jag och intervjuade på en icke-konfessionell plats, de sammanställda 

svaren malilades sen till Lisa för godkännande. Detta godkännande skedde per telefon 

några dagar efter intervjun.  

Lasse träffade jag på hans pastorsexpedition och gjorde min intervju, de sammanställda 

svaren mailades sen till Lasse för godkännande. Han mailade tillbaka och jag gjorde den 

ändring han ville ha gjord, sen var intervjun godkänd. 

Eva träffade jag på en icke-konfessionell plats och genomförde min intervju, de 

sammanställda svaren mailades sen till Eva, som godkände sammanställningen via mail. 

Samtliga sex präster har på olika sätt tagit del av sammanställningarna av sina svar och 

godkänt att min text får användas i uppsatsen. 

                                                             
6
 Merriam, Sharan B, 2010, sid. 92f 
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Viktiga detaljer är att respondenten skickar även ut implicita signaler utöver sina egna 

ord, som till exempel gester, huvudrörelser eller olika typer av fingertecken. Även 

frisyren, tatueringar, piercing, klädsel eller andra typer av attribut kan ha påverkan på 

intervjuaren. Andra aspekter kan vara hur stor ögonkontakt som förekommer eller om 

respondenten rodnar, svettas eller har en stark parfym. All denna information som 

intervjuaren omedvetet tar emot har av Sigmund Freud kommit att kallas Det tredje 

ögat. När intervjuaren lyssnar på detta tredje öga så sätter det i gång känslor och tankar 

som kan framkalla olika associationer och sinnestämningar.7 

 

1.3 Material 

Alla prästerna har fått fiktiva namn och de arbetar inom Svenska kyrkan i Sverige, detta 

för att deras identitet ska kunna röjas. I uppsatsen heter de sex intervjuade prästerna: 

Olle, Pelle, Eva, Lisa, Ulla och Lasse. Jag har använt fakta från ett antal hemsidor på 

Internet och tryckt finns material som jag bedömt som relevant för arbetet, Bibeln har 

intagit en särställning. Tyngdpunkten i uppsatsen är intervjuerna med de sex prästerna 

och detta är mitt primära empiriska material. 

 

1.4 Disposition 

Efter denna inledning kommer jag att ge en bakgrund hur Bibeln och historien ser på 

homosexualitet, sen vidare om tidigare forskning. Efter detta kommer min 

intervjuundersökning där jag redovisar mina sex intervjuer. Sist i uppsatsen kommer 

min analys och diskussion där jag redovisar mina slutsatser och en sammanfattning av 

arbetet. 

  

                                                             
7
 Jacobsen Krag, Jan, 1993, sid. 65f 
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2. Bakgrund 

Som en bakgrund till mitt arbete ska jag beskriva hur Bibeln ser på homosexualitet och 

även ge några citat från Bibeln. Jag kommer även att ge några andra exempel på hur 

man sett på homosexualitet genom historien. Motivet till att jag har valt just detta 

material som bakgrund ör att de enligt min mening följer principerna för den 

västerländska idétraditionen. Bibeln är självklar som den kristna urkunden, citaten om 

homosexualitet har jag hittat efter sökande på olika hemsidor. Den grekiska antiken är 

som bekant den västerländska demokratins vagga och det var i kölvattnet av denna 

kultur som kristendomen föddes. Svensk lag, vad Svenska kyrkans officiella hållning i 

frågan är av central karaktär. Elisabeth Ohlsson Wallins Ecce homo tycker jag är svår 

att inte nämna i detta sammanhang. Hemsidan Bibelsajten och förskolan Oasen är två 

exempel på hur det kristna budskapet kan framföras angående samkönade relationer. 

Som sista punkt i bakgrunden tar jag upp USA och Frankrike och anledning till det är 

dels att dessa länder ligger kulturellt nära Sverige och dels att samkönade äktenskap är 

ett explicit brännande ämne just nu i dessa länder.   

Mitt inledande stycke är hämtat från Projekt Runeberg som är ett privat och ideellt 

initiativ att digitalisera äldre Nordisk litteratur. Namnet syftar på den finske 

nationalskalden Johan Ludvig Runeberg. Citatet är hämtat från Nordisk familjebok, 

Uggleupplagan 11. Harrisburg – Hypereides, årgång 1909: 

Homosexualiteten är i allmänhet medfödd och måste betraktas som ett uttryck för 

en inom vederbörande persons släkt förefintlig nervös degeneration. Med afseende på 

dess utveckling och styrka är anmärkningsvärdt, att åtskilliga olikheter förefinnas, och 

växlingar från den svagaste dragning till den tydligast uttalade förkärlek för personer af 

samma kön förekomma. Äfven med afseende på det homosexuella begärets 

tillfredsställande förefinnas de största skiftningar från det platoniska svärmeriet till de 

gröfsta utsväfningar (pederasti, sodomi). Homosexuella män ha sålunda understundom 

något feminint öfver hela sin personlighet och röja i sin smakriktning en viss kvinnlig 

esteticism, och hos de homosexuella kvinnorna kommer omedvetet den sexuella 

förnekelsen af det egna könet till uttryck i ett manligt sätt att kläda sig, manlig hållning, 

manliga intressen.8 Detta citat visar vilken stereotyp och fördömande syn det 

var mot homosexuella människor år 1909. 

 

2.1 Bibeln 

Gamla testamentet är inte nådigt i sin syn på homosexualitet, redan i första Mosebok 

anges tonen vad som resten av Gamla testamentet säger om homosexualitet. Det är 

något avskyvärt och av Gud förbjudet, enligt det som står i texterna. 

                                                             
8
 http://runeberg.org./nfbk/0558.html 2013-04-13 
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Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man 

och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma 

och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er”.9  

Här fastställs normen, det är man och kvinna som ska ha ett parförhållande och avla 

barn. Eftersom det är biologiskt omöjligt för samkönade par att avla barn så faller det 

alternativet bort.  

Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte 

någon som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och 

när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som 

han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till 

mannen.  

Då sade mannen: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall 

hon heta, av man är hon tagen.” Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva 

med sin hustru, och de blir ett.10  

 

Här visar Gud än en gång vilket parförhållande som ska råda, Gud skapade en kvinna 

som skulle hjälpa mannen och bilda familj med honom. Det kanske skarpaste 

fördömandet i Bibeln finns att läsa i 3 Mosebok och säger följande: 

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

får inte ha könsumgänge med djur av något slag och bli oren genom det. En kvinna får 

inte ställa sig framför ett djur för att para sig med det; det är något vämjeligt.11  

 

Dessa verser jämställer explicit manlig homosexualitet med tidelag och har fått en 

enorm genomslagskraft i debatten. En människa som har könsligt umgänge med ett djur 

anses i de allra flesta kulturer som fel och är oftast förbjudet. När sen detta av Bibeln 

jämställs med homosexualitet är det ganska logiskt att det sker ett kraftfullt fördömande 

från de troende. Straffet för dessa handlingar var också mycket stränga, och även 

likställda på straffskalan.  

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.12 Om en 

man har könsumgänge med ett djur, skall han straffas med döden. Djuret skall ni också 

döda. Om en kvinna närmar sig ett djur och parar sig med det, skall du döda både 

kvinnan och djuret. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.13 

                                                             
9
 Bibeln, 1 Mos. 1:27 - 28 

10
 Bibeln 1 Mos. 1:20 - 24 

11
 Bibeln, 3 Mos. 18:22 -23 

12
 Bibeln 3 Mos. 20:13 

13
 Bibeln 3 Mos. 20:15 - 16 
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När det gäller de två städerna Sodom och Gomorra, som fått bli symbolen för ett 

syndens näste, så finns dessa omnämnda både i Gamla och Nya testamentet. I Gamla 

testament är det Abrahams brorson Lot och hans två döttrar som befinner sig i Sodom 

och räddas av Herrens änglar.  

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”.14  

 

Här kan vi se att Lot hellre låter sina döttrar våldtas än att de främmande männen skulle 

drabbas av detta öde.  Om det beror på att dessa män var Guds sändebud eller om Lot 

var emot sexuellt umgänge mellan män förtäljer inte historien, om det kan man bara 

spekulera.  

 

I Nya testamentets Judasbrev påminns vi återigen om Sodom och Gomorra och vad 

dessa städer stod för. Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som 

på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades med 

evig eld och är ett varnande exempel.15 

 

Även Nya testamentet har i många texter en klart fördömande ton mot homosexualitet 

och kallar det onaturligt, det följer inte den av Gud skapade naturliga ordningen. 

De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för 

skaparen, som är välsignad i evighet, amen. 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. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga 

tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras.16  

 

 

 

                                                             
14

 Bibeln 1 Mos. 19:22 - 23 
15

 Bibeln Judasbrevet 7 
16

 Bibeln Romarbrevet 1:25 - 28 
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Både män och kvinnor har lämnat det naturliga heterosexuella, och i stället fått begär till 

människor av samma kön. Detta beskrivs återigen som en onaturlig handling som 

fördöms av Gud. De har sig också själva att skylla när de kommer att drabbas av 

Herrens mycket stränga straff. 

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. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och 

gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.17  

 

Den som sysslade med homosexualitet var enligt detta likställd med de som bröt mot 

Guds första bud, det monoteistiska: ”Du skall inte ha andra Gudar vid sidan av mig”18 

Detta budord är på sätt och vis själva fundamentet i kristendomen, tron på en Gud. Ett 

brott med denna magnitud är bland det värsta en människa kan begå.  

 

En intressant paradox i sammanhanget är Davids sorg över Jonathan i Samuelsboken. 

Kung Davids klagosång över Saul och Jonatan: Jag sörjer dig, min broder Jonatan, du 

var mig kär, din kärlek mer för mig än kvinnors.19  

Detta kan tolkas som kärlek mellan två män, vilket har fördömts på många ställen i 

Bibeln. 

 

2.2 Grekiska antiken 

De gamla grekiska statsstaterna Aten och Sparta hade en rakt diametral syn på kärlek 

mellan äldre män och unga pojkar och dessa förhållanden värderades högt. Dessa 

relationer ansågs som en viktig del av pojkens uppfostran till att bli en man, och de var 

av relativt kort natur. Varaktiga homosexuella förhållanden var inte accepterade 

eftersom de unga pojkarna skulle växa upp och gifta sig med en kvinna. Motsvarande 

sexuell frihet fanns inte för kvinnor och slavar, vilket visar på att de gamla grekiska 

samhällena var av mycket patriarkal natur.20  

 

Den grekiska antiken var i stort sett samtida med den tid då Bibelns texter formades. 

Ändå var det en sådan enorm skillnad i synen på sexuellt umgänge mellan män och 

unga pojkar.  

                                                             
17

 Bibeln Korintierbrevet 6:9 - 11 
18

 Bibeln 2 Mos. 20:3 
19

 Bibeln 2 Samuelsboken 1:26 
20

 http://www.rfsl.se/?p=923 2013-04-13 
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Sexuellt utnyttjande av barn var inte accepterat bland grekerna utan det handlade om 

unga män. När man ser på det rent geografiska så är det de facto bara rakt över 

Medelhavet från Grekland till de Bibliska områdena. Detta borde rimligtvis betyda att 

folken på de båda platserna hade någon form av kontakt. Ändå denna enorma skillnad i 

synen på samkönade relationer. 

 

2.3 Sveriges lagstiftning för homosexuella från Gustav III till nutid 

 Gustav III bestämde 1778 att alla dödsdomar skulle godkännas av kungen, ingen blev 

efter detta beslut avrättad varken för sodomi, eller tidelag. Kungens mildhet i detta 

sedliga brottsmål hade med hans egen sexuella läggning att göra, påstod kritikerna. Så 

sent som 1944 avkriminaliserades sex mellan personer av samma kön i Sverige. 

Sjukdomsdiagnoser infördes i stället för att homosexuella skulle kunna spärras in på 

mentalsjukhus tills de blev ”friska”. Socialstyrelsen tog 1979 bort homosexualitet ur 

diagnosregistret och sjukdomsklassningen försvinner. 1988 kommer sambolagen för 

samkönade men den skiljer sig från sambolagen för olikkönade, 1995 träder 

partnerskapslagen i kraft. 1 maj 2009 får samkönade par ingå äktenskap i enlighet med 

den könsneutrala nya äktenskaplagen. 1 november samma år fattar kyrkomötet beslutet 

att Svenska kyrkan ska erbjuda alla par, oavsett kön, vigselrätten.21  

 

Det finns givetvis mycket mer att diskutera om det regelverk som tidigare fanns i 

Sverige, men jag har valt ut några få punkter. Gustav III har blivit känd för eftervärden 

som kungen med ett stort intresse för konst och teater. Han slutade som bekant sina 

dagar på operan efter att ha skjutits av Jacob Johan Anckarström 16 mars 1792.  

Detta attentat hade troligtvis ingen direkt koppling till hans syn på samkönade relationer 

utan var av politisk karaktär.22  

 

Det som kan tyckas anmärkningsvärt i sammanhanget är att homosexualitet först år 

1944 togs bort ur brottsregistret, för att genast sjukdomsklassas. 

Genom denna sjukdomsklassning kunde en homosexuell person hållas inspärrad på 

mentalsjukhus i princip på livstid, eller till personen blivit ”frisk”. Det kom att dröja 

ända fram till år 1979 innan Socialstyrelsen tog bort diagnosen homosexualitet ur sitt 

register. Det var först i och med den nya könsneutrala äktenskapslagen som 

homosexuella i teorin blev likställda med heterosexuella. Att jag skriver i teorin beror 

naturligtvis på att de gamla fördomarna lever kvar i samhället.  
                                                             

21
 http://www.rfsl.se/?=413 2013-04-13 

22
 http://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=68 2013-04-27 
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Det kommer, enligt mig, att ta någon generation ytterligare innan den könsneutrala 

lagen är fullt implementerad hos gemene man. 

 

2.4 Vad säger den svenska lagen från 2009 om samkönade äktenskap 

1 maj 2009 kom det nya regelverket för äktenskap och vigsel, en persons kön har inte 

längre någon relevans för möjligheten att ingå äktenskap. Den gamla äktenskapsbalken 

och lagen om registrerat partnerskap upphävdes samma datum. Ett par som är 

registrerade enligt partnerskapslagen kan göra en gemensam ansökan till Skatteverket 

och få sitt partnerskap omvandlat till äktenskap. Par kan även välja att vigas enligt 4 

kap. äktenskapbalken och i det ovan nämnda fallet behövs ingen hindersprövning. 

Vigsel kan ske på två sätt: antingen genom en borgerlig vigselceremoni eller genom 

vigsel i ett trossamfund. Det är Länsstyrelsen som ger ett förordnande till den person 

som har rätt att utföra borgerliga vigselceremonier. Inom trossamfund är det den som av 

Kammarkollegiet fått vigseltillstånd som förättar vigselceremonin. Detta vigseltillstånd 

gäller naturligtvis även Svenska kyrkan. En viktig detalj är att det inte finns någon 

skyldighet för en vigselförätare att utföra alla vigselceremonier, även om paret uppfyller 

de av staten stipulerade legala kraven. Det kan till exempel vara om vigselceremonin 

strider mot vigselförätarens trosuppfattning.23 

 

 

2.5 Svenska kyrkan och samkönade äktenskap 

Första gången Svenska kyrkan i modern tid uttalade sig om homosexualitet var i 

biskopsbrevet ”Ett brev i en folkets livsfråga” 1951. I detta brev fastslogs det att 

homosexualitet var en sjukdom och att leva ut detta var ett brott mot Guds lag. Det var 

av största vikt att de drabbade av denna sjukdom fick rätt vård för att bli botad från 

denna drift.  

Trots att lagstiftningen tillät homosexuella relationer redan 1944 så levde 

föreställningen kvar att dessa människor kunde botas, inte minst inom Svenska kyrkan. 

Boken ”De homosexuella och kyrkan” från 1974 kom som ett resultat av den 

arbetsgrupp som etikprofessorn Holsten Fagerberg ledde. Arbetsgruppen fastslog 

explicit att kärleksfulla och trogna homosexuella som levde i livslånga förhållanden 

borde ha rätt att leva ut sin sexualitet. Ärkebiskopen Bertil Werkström kontrade 1987 

med sitt remissvar ”Homosexuella och samhället”.  

                                                             
23

 Regeringskansliet, Faktablad Ju 09.01. Maj 2009, från Justitiedepartementet   
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Han drog en klar gräns mellan den homosexuella läggningen och den homosexuella 

handlingen. Året efter, 1988, tillsatte Svenska kyrkan en utredning om hur kyrkan skulle 

förhålla sig till homosexualitet. Resultatet av denna utredning blev 1994 boken ”Kyrkan 

och homosexualiteten”. Där redovisas kyrkans två förhållningssätt i frågan: dels ett 

liberalt förhållningssätt till homosexuella relationer, som kom att kallas kyrkans 

grundsyn. Dels en mer konservativ och fördömande inställning till homosexuella 

relationer.24 

 

Svenska kyrkans läronämnd säger i sitt yttrande i maj 2009 att den nya könsneutrala 

äktenskaps lagstiftningen ska implementeras i Svenska kyrkans vigselceremonier. Det 

finns heller inte några läromässigen hinder att göra en förändring i inledningstexten till 

ceremonin. Förändring berör många människors liv och identitet och måste därför 

behandlas på ett inlevelsefullt och omsorgsfullt sätt. Läronämnden konstaterar även att 

det är Bibeln som spelar en central roll i all kristen argumentation. I Bibeln finns det i 

princip inga texter som behandlar samkönade relationer vilket gör frågan teologiskt 

svår.25  

 

Det framkom även reservationer av denna skrivelse som ville tolka Bibelns texter mer 

bokstavligt. Gud klargjorde redan i skapelsen att äktenskapet var en given ordning 

mellan man och kvinna. Om det ska ske någon förändring på detta måste det ha mycket 

starka teologiska skäl. Människan är skapad till Guds avbild som man och kvinna, de 

blir ett och det är det grundläggande. Utan denna förening kan inte liv födas och det är 

en basal förutsättning för skapelsens fortlevnad. Reservationen hänvisar även till Matt. 

19:4, där Jesus betonar att det handlar om en man och en kvinna.  

Avslutningen på reservationen lyder: Vi har framhållit i denna reservation att 

föreningen av en man och en kvinna är det grundläggande i äktenskapet.  

Ansvaret för barn är en konsekvens men inte en nödvändig förutsättning för ett 

äktenskap. Undertecknat av biskoparna: Ragnar Persenius, Curt, Forsbring, Esbjörn 

Hagberg, Hans Stiglund, Karin Johannesson, Carl Axel Aurelius.26  

 

Kyrkostyrelsen säger i sitt yttrande 2009 att den utvidgade benämningen äktenskap som 

beslutats av riksdagen inte har tagit hänsyn till de synpunkter som framförts av Svenska 

kyrkan och andra samfund.  

                                                             
24

 Ahlström, Gabriella, 1999, sid. 183ff 
25

 Kyrkomötet, Läronämndens yttrande 2009:12y, sid. 1f 
26

 Kyrkomötet, Läronämndens yttrande 2009:12y, sid. 7f 
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Detta innebär att Svenska kyrkan måste göra en omprövning av sin inställning i frågan. 

Tolkningen blir att äktenskapet enligt evangelisk-luthersk uppfattning är en 

samhällsinstitution som regleras av civila myndigheter. När kyrkan ska ta ställning till 

samkönade äktenskap så är den relevanta frågan om det skadar eller gagnar 

människorna. Ur ett Bibelteologiskt perspektiv är det kärleksbudskapet som är 

överordnat andra bud eller förbud i Bibeln.27 

 

Det finns olika åsikter inom Svenska kyrkan om samkönade äktenskap men ingen som 

vill ska bli nekat vigselceremoni på grund av kön eller sexuell läggning. Ärkebiskop 

Anders Wejryd betonar att det ligger på varje församling att det finns en präst som är 

villig att viga samkönade par. En enskild präst kan på grund av sin egen trosuppfattning 

avstå, eftersom präster inte har vigselplikt. I sådana fall är det kyrkoherdens uppgift att 

hitta en präst som utför vigselceremoni, det får aldrig drabba ett enskilt vigselpar.28 

Enligt dessa skrivelser så har Svenska kyrka officiellt godtagit den nya könsneutrala 

äktenskapslagstiftningen från maj 2009. Dörren är dock inte stängd för olika åsikter, det 

är bara att se på de biskopar som reserverade sig mot läronämndens yttrande. 

Genomsyrar beslutet de stift där respektive biskop verkar, om det kan man bara 

spekulera. Det som explicit framgår är att enskilda präster har sin fulla rätt att avstå att 

viga samkönade par. Som motiv till detta behöver prästen ange att det strider mot 

hans/hennes egen trosuppfattning, då är det legalt att avstå. 

 

2.6 Ecce homo 

En omdebatterad, hyllad och hatad fotoutställning såg dagens ljus i juli 1998, Ecce 

homo (latin: se människan) av Elisabeth Ohlsson Wallin. Hennes 12 bilder visade Jesus 

när han umgicks med homosexuella och hade olika Bibelsituationer som tema. 

Utställningen visades både i Sverige och utomlands och väckte lika starka känslor 

överallt. Elisabeth Ohlsson Wallin blev bombhotad, mordhotad och polisanmäld för 

hets mot folkgrupp i efterdyningarna av utställningen. Hon säger själv att den mest 

hatade bilden i utställningen var ”Nattvarden”. Här sitter Jesus i högklackade skor 

tillsammans med transvestiter och det var tydligen den mest laddade bilden. Efter all 

denna turbulens bestämde sig Elisabeth Ohlsson Wallin för att begära utträde ur 

Svenska kyrkan 1999.  

                                                             
27

 Kyrkomötet, Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6, sid. 61f 
28

 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=708602 2013-04-21 
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Eftersom hon själv är öppet homosexuell och lever tillsammans med en kvinna tycker 

hon det är självklart att samkönade par ska få gifta sig i Svenska kyrkan.29  

 

Trots att det har gått 15 år sedan denna kontroversiella utställning såg dagens ljus så 

har, i mina ögon, toleransen ökat för homosexuella i samhället sedan dess. Givetvis är 

det lång väg att vandra till full och lika behandling, det är bara att se på jämställdheten 

mellan män och kvinnor. Fördomar tar tid att bearbeta och förändra, Elisabeth Ohlsson 

Wallins utställning är ändå en milstolpe i det fortsatta arbetet. 

 

2.7 Några kristna synpunkter på samkönade äktenskap 

Den kristna sajten Bibelfrågan startade 1996 och är, enligt deras egna uppgifter, den 

största renodlat kristna frågesajten på svenska som finns på Internet, med cirka 90000 

besökare per månad.  Bibelfrågan företräder inte någon enskild trosinriktning utan har 

som enda syfte att vara en objektiv kunskapsresurs i Bibelfrågor, enligt deras egen 

uppgift. Deras medarbetare Thor-Leif Strindberg har svarat på frågan: ”Finns det något 

ställe i Bibeln som säger att äktenskap mellan homosexuella är okey?” 

Svaret är nej. Det finns inte något bibelställe som säger att äktenskap mellan 

homosexuella är okey. Faktum är att Bibeln inte tar upp frågan över huvud taget. När 

den talar om äktenskap så förutsätts det att parterna är av olika kön.30 

 

Det går inte att hitta på sidan exakt vem som ligger bakom men svaret visar att det 

absolut inte tillhör den liberala falangen inom den kristna gemenskapen. Eftersom det 

inte går att koppla sajten till något specifikt samfund så är det svårt med källkritiken. 

Svaret ger dock en bild av att det är Bibelns texter som gäller, till punkt och pricka. 

 

Den kristna skolan Oasen i Sundsvall har integrerat, det som skolledningen tycker, det 

kristna budskapet i läroplanen. En flicka som tidigare gått på skolan har berättat att 

eleverna bland annat fick titta på en avskräckande abortfilm och lära sig att 

homosexualitet kan botas med förbön. På frågan om homosexualitet kan botas med 

förbön och om det explicit har uttalats på skolan svarar skolans rektor Karl-Erik Lundin:  

Det låter som något jag kan ha sagt. Min erfarenhet är att det går att ändra om man 

upplever det som ett problem. Jag tror på förbönenes kraft och har själv sett människor 

resa sig ur rullstolen.31  

                                                             
29

 http://www.svenskakyrkan.se/24tretton/2-2005/2-2005-2.shtml 2013-04-13 
30

 http://alltombibeln.se/bibelfragan/skahomo.htm 2013-04-07 
31

 http://www.metro.se/nyheter/homosexualitet-kan-botas-med-forbon/EVHmag!PEWn0MX0TTz2/ 2013-04-01 
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Dessa två, Bibelfrågan och Oasen, är exempel på hur djupt den fördömande 

inställningen till homosexualiteten sitter hos vissa människor.  

Med Bibeln som argument så framhävs homosexualiteten som något onaturligt och av 

Gud förbjudet. Det finns många andra exempel på detta men vi nöjer oss med två.  

 

2.8 USA och Frankrike 

26 mars 2013 inledde USA:s Supreme Court (Den federala Högsta domstolen) prövning 

av ett mål med ett samkönat par. Domstolen ska ta ställning till är om samkönade 

äktenskap är förenligt med den amerikanska konstitutionen. Det är två fall som ska 

prövas, dels den Kaliforniska lagen Proposition 8, som begränsar äktenskapet att bara 

omfatta man och kvinna. Dels den federala lagen Defence of Marrige Act, där federala 

myndigheter förbjuds att godkänna samkönade äktenskap.  

Den nuvarande presidenten Barack Obama har uttalat sitt stöd för allas rätt till 

äktenskap, oavsett kön. Fallet bedöms som komplicerat och utslaget väntas inte förrän 

tidigast under sommaren 2013.32 

 

April 2013 var en historisk månad för Frankrikes homosexuella som vill gifta sig. 

Senaten antog då den lag som officiellt godkänner att samkönade par både får gifta sig 

och adoptera barn. Några veckor senare röstade även Nationalförsamlingen ja till den 

nya lagen. Legaliseringen av homosexuellas rätt till äktenskap var ett av den nytillträdde 

socialistiske presidenten Francois Hollandes vallöften. Det som fattas är 

underskrivningen av presidenten och publicering i landets officiella media Journal 

officiel. Lagen förväntas sen träda i kraft någon gång under sommaren 2013.33 

 

Här finns det stora likheter på Frankrikes president Francois Hollande och USAs 

president Barack Obamas inställning. Båda två ser positivt på att två människor som 

älskar varandra ska få gifta sig oavsett hur könskonstellationen ser ut i förhållandet. I 

skrivande stund så är Hollande och Frankrike i mål medan Obama och USA får vänta på 

domstolsutslaget sommaren 2013. 

  

                                                             
32

 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usas-hd-provar-homoaktenskap-i-dag_8031706.svd 2013-04-21 
33

 http://www.expressen.se/nyheter/frankrike-sager-ja-till-samkonade-aktenskap/ 2013-04-23 
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3. Tidigare forskning 

Till detta kapitel har jag valt fyra forskare, två som är positiva till samkönade äktenskap 

och två som är negativa till detta. Valet av forskare har gjorts efter det material som 

fanns tillgängligt på biblioteken i Värmland. Min uppfattning är att dessa fyra är 

representativa för de två olika ståndpunkterna i debatten. 

 

Den tidigare missionspastorn Eva Reimers, som numer forskar på Umeå universitet 

säger att kärnan i kristen tro är att Gud blivit människa i Jesus Kristus. Detta innebär att 

alla människor är älskade, att Guds ansikte som är fyllt av kärlek är vänt till varje 

individ. Med detta resonemang som fundament så är det oerhört förbryllande att många 

kyrkor domineras av osäkra, trångsynta och hatfulla människor. Många homosexuella 

far illa i olika kristna sammanhang på grund av den rädsla för samkönad kärlek som 

genomsyrar kristenheten. Det är inte sexualiteten i sig som är problemet, det är den 

homofoba kontext som är förhärskande inom kyrkorna. Denna långa historia av 

exkluderande av vissa människor har givetvis skadat kyrkan på olika sätt. En annan 

effekt är att denna rädsla har stoppat människor att läsa Bibeln utifrån sin egen 

erfarenhetsbank. Kyrkan måste sätta ner foten och ta bort denna rädsla för samkönad 

kärlek. I stället kan det vändas till något positivt, lyssna på de goda erfarenheter som 

homosexuella kan dela med sig av. Sker detta kan den som inte är heterosexuell 

(normen) explicit våga uttrycka sina känslor istället för att stanna i garderoben. Bibeln 

är en viktig urkund för alla kristna och den används på en mängd olika sätt. Bland 

homosexuella har det vuxit fram en inställning att Bibeln är en vän och inte en absolut 

auktoritet. Den framställs som en dialogpartner i viktiga livsfrågor och är ett levande 

dokument, inte något statiskt och föråldrat. En av Eva Reimers slutsatser är att Bibelns 

uttolkare varit män som tagit den heterosexuella normen för given Dessa uttolkare har 

naturligtvis även tagit sin egen överordnade position som given.34  

 

Lars Gårdfeldt är präst i Svenska kyrkan, är öppet homosexuell, och deltar aktivt i 

debatten kring homosexuellas rättigheter. Han har disputerat vid Karlstads universitet 

med avhandlingen Hatar Gud bögar? I denna avhandling driver han tesen att 

homosexuella diskrimineras på grund av kön och sin sexuella läggning. Som en följd av 

detta är förtrycket av homosexuella en frånvaro av jämställdhet. Ett av många exempel 

på detta är att män som lever med män inte har samma möjlighet att göra karriär i 

näringslivet.  

                                                             
34

 Reimers, Eva, 2000, sid. 162ff 
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Diskriminering av homosexuella har sin grund i en föreställning att det är en individuell 

mänsklig plikt att fortplanta sig, enligt 1 Mos. 1:28: ”Var fruktsamma och föröka er”. 

Med detta teoretiska antagande vill Lars Gårdfeldt synliggöra den Gudsbild och 

människosyn, som han anser sätter agendan för förtrycket av homosexuella.  

Enligt detta synsätt bedömer Gud en människa utifrån personens vilja/förmåga att 

fortplanta sig. Människor som passar i detta fack är normala och allt annat är 

onormalt.35 

 

Kristdemokraternas före detta politiske sekreteraren Ola Nilsson har skrivit boken För 

äktenskapet – i tiden som en partsinlaga mot samkönade äktenskap. Hans tyngsta 

argument är att äktenskapet genom historien helt har varit sammanvävt med barn och 

familjebildning. Med detta menar han att det inte behövs ett könsneutralt äktenskap. 

Han konstaterar att homosexualitet inte har något med äktenskap att göra. De 

grundläggande fri och rättigheterna är knutna till individen, äktenskapet är knutet till två 

individer. Argumentet att det könsneutrala äktenskapet har med människors lika värde 

att göra är enligt Ola Nilsson helt vilseledande. Man kränker ingen människa genom att 

förvägra denna att gifta sig med någon av samma kön. Som stöd för resonemanget 

hänvisas flitigt till olika FN konventioner som tolkas som att äktenskapet bara kan ingås 

av en man och en kvinna.36 

 

Bibeln ger handen att sexualiteten måste ställas i relation till något, i Gamla testamentet 

handlar det om det judiska folkets överlevnad, genom att föröka sig. Nya testamentet 

ställer också frälsningen i relation till sexualiteten. Paulus säger att barnafödandet inte 

kan ses som en egen företeelse utan måste sättas in i ett större sammanhang, med tro 

och kärlek. Paulus skriver även i Efesiererbrevet att kvinnan och mannens förening kan 

jämföras med Kristus förening med kyrkan. Denna liknelse har en kraftig magnitud 

inom kristendomen, man och kvinna jämförs med Jesus och kyrkan. För en troende 

kristen är det svårt att föra en relevant och trovärdig argumentation mot detta. Dessa 

påståenden kommer från Michael Ellnemyr som är ortodox samordnare inom Sveriges 

kristna råd och är doktorand inom kyrkovetenskap.37 

 

 

                                                             
35

 Gårdfeldt, Lars, 2005, sid. 35f 
36

 Nilsson, Ola, 2007, sid. 235f 
37

 Ellnemyr, Michael, 2001, sid. 142f 
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Dessa fyra författares utgångspunkter och resonemang visar vilken stor spännvidd det är 

på denna fråga, samkönade äktenskap. De två första försöker bryta ny mark och utmana 

det gamla patriarkala systemet inom kristendomen. Se nya familjekonstellationer där 

inte normen är heterosexuella par, detta väcker givetvis känslor. De två senare har en 

mer traditionell, och fördömande, syn på samkönade äktenskap och de argumenterar 

kraftfullt för sin sak i böckerna.  
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4. Intervjuundersökningen 

4.1 Intervju med prästen Olle 27 februari 2013 
 

Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

Olle prästvigdes för 37 år sedan och har varit verksam inom svenska kyrkan hela 

tiden. Han började sin karriär i en annan församling men har arbetat i sin nuvarande 

församling de senaste 30 åren. Detta med att inte byta yrkesbana efter prästvigning 

tror Olle är ganska vanligt, ”många fortsätter långt efter pensionsåldern”, säger han 

med ett leende. 

Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

Det har kommit en ny ordning om att viga homosexuella, så det är naturligtvis 

kyrkans officiella ståndpunkt i denna fråga. Men det finns givetvis en hel del 

synpunkter på detta inom kyrkan. Tidigare var det så kallat registrerat partnerskap 

och välsignelse som gällde för homosexuella.  

Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

Ja det finns det, motstånd mot hur den nya ordningen ser på äktenskapet och vad det 

är för vits med ett äktenskap. Det finns ett helt batteri av åsikter från rena 

avståndstagare till de som inte har någon uppfattning, de senare kallades förr i tiden 

för ”ljumma”. Olles personliga uppfattning är att det är ganska högt i tak inom 

kyrkan när det gäller samkönade äktenskap. Det förs en öppen diskussion om 

frågan, precis som många andra frågor. Olle tillägger att det givetvis är svårt att göra 

en generell bedömning om ”takhöjden” inom hela kyrkan. Han kan bara uttala sig 

om det som händer inom det stift har är verksam och de kollegor han har kontakt 

med i andra stift. 

Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

Det kan bli ett problem om man inte gifter sig och lever tillsammans som sambo och 

den ena parten avlider. Detta gäller både hetero- och homosexuella, så ett skrivet 

samboavtal med ett inbördes testamente är att rekommendera. Så Olle ser inga 

problem med den nya lagen, bara fördelar för de vigda. 
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Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

Det är många år sedan Olle öppet och ärligt klart deklarerade att han inte hade några 

som helst problem med att vida samkönade par. Han ser också att det är betydligt 

lättare för de homosexuella par som vill vigas i en statsmiljö än i en lantlig miljö.  

De konservativa krafterna, och i viss mån fördomarna, är starkare ute på landet 

jämfört med staden. 

Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

Det finns inga som helst problem för Olle att viga två människor av samma kön, ett 

viktigt argument han använder är den brist på kärlek som finns i världen. Därför 

ställer han naturligtvis upp och viger de som av kärlek vill dela sina liv med 

varandra. Olle berättar om de vigselsamtal som en präst har med de personer som 

vill gifta sig. Dessa samtal handlar om kärlek och det ansvar som ett äktenskap 

omfattas av. Sen så berättar Olle att han är bondbarn och har haft förmånen att 

studera djur och deras beteende. Där kunde han konstatera att det fanns både hetero- 

och homosexuella känslor även bland djuren. Som naturvetenskapligt intresserad så 

är Olle också ganska säker på att älska någon av samma kön är genetiskt betingat. 

Man har med sig sin sexuella läggning redan vid födseln. I USA har det till och 

talats om att bota homosexualitet, som om det vore en sjukdom. Hur skulle det då gå 

till, funderar Olle: ”ett ingrepp i hjärnan kanske”? Även här i Sverige har det funnits 

avarter som vill bota homosexuella. Ett exempel är den kända artisten Carola 

Häggkvist som skulle bota homosexuella genom förbön. Hon kände även till ett 

flertal som blivit ”botade” genom denna process. Mycket olyckligt att en sådan 

välkänd person kan göra så dumma uttalanden. Som avslutning på denna fråga säger 

Olle med skärpa i rösten att det är torftigt och inskränkt att inte inse att detta ryms 

inom Guds skapelse. 

Vad anser dina kollegor i stiftet? 

Det är ytterst få kollegor i stiftet som Olle har kontakt med eftersom han bor och 

verkar i stiftets geografiska utkant. De som han har kontakt med har delade 

meningar om samkönade äktenskap. Det är det han kan säga på denna fråga, men 

han påpekar det han sa förut att det är högt i tak inom kyrkan. Här berättar Olle en 

viktig detalj, om en präst inte vill viga homosexuella par så kan man neka och 

överlåta detta till en kollega. Om man nekar att viga samkönade betyder det inte at 

man blir avskedad från kyrkan utan får fortsätta att arbeta som präst. Här drar Olle 

en parallell till kvinnoprästfrågan.  
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Tidigare kunde en manlig präst neka att samarbeta med en kvinnlig präst. Nu ställs 

frågan redan vid anställningsintervjun, kan du tänka dig att samarbeta med en 

kvinnlig kollega inför andakt. Är svaret på den frågan nej så avförs man från 

sökandelistan. 

Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

Här säger Olle direkt nej, men efter en stunds funderande så säger han att det kanske 

finns någon. Det har troligtvis inte varit aktuellt så problemet har aldrig uppstått. 

Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning 

var de står i denna äktenskapsfråga?  

Här säger Olle att han bara kan prata om den närmaste kretsen eftersom han inte har 

någon frekvent kontakt med andra församlingars medarbetare. Här är det i stort sett 

positivt, men om medarbetarna skulle ställas inför en konkret situation så är inte 

Olle så säker. Det tar tid att acceptera det nya, innan det sätter sig, och hans känsla 

är att det finns konservativa krafter i bygden. Det är även möjligt att det är en 

generationsfråga, de yngre har lättare att acceptera de samkönade äktenskapen än de 

äldre. Men yngre mäninskor har ibland väldigt bestämda åsikter hur saker och ting 

ska vara, så det kan faktiskt vara tvärt om i vissa lägen. 

Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

Många gånger är resonemanget så här att Bibels syn på homosexualitet är en 

tidsbunden historia. Med andra ord så sker det en nytolkning av det som står skrivet 

i Bibeln, detta gäller naturligtvis inte de så kallade bokstavstrogna. Olle funderar 

också på om det är det som är skrivet i Gamla testamenet, som säger att det är en 

styggelse med homosexuella handlingar som gäller. Under nytestamentlig tid hade 

romerska män pojkar som älskare och det var inget märkvärdigt med det i den tidens 

kontext. Det var på sätt och vis dessa pojkars inträde i vuxenvärlden att medverka i 

dessa handlingar. 

En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att 

ta ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet?  

Efter en stunds funderande så säger Olle att detta med celibat inte har visat sig vara 

speciellt lyckat. Alla dessa skandaler inom katolska kyrkan, när det till och med 

ryktas om att Påvens stundande avgång har med detta att göra. Då måste det vara 

bättre att inom äktenskapets ram kunna leva ut sin sexualitet, hetero- eller 

homosexuell. Om man istället besöker klubbar och andra ”skumma ställen” är också 

risken betydligt större att man råkar illa ut.  
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Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

Det var i stort sett omöjligt att öppet och aktivt utöva homosexualitet, det fanns inte 

utrymme för det i den tiden. Det var under tiden för Gamla testamentet som vi 

tidigare sagt starkt fördömde homosexualitet. 
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4.2 Intervju med prästen Ulla 28 februari 2013 

Eftersom Ulla inte hade möjlighet att träffa mig personligen så har hon svarat på 

mina frågor med brev. Jag har sedan skickat en utskrift till henne för godkännande 

via telefon. 

Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

Ulla prästvigdes för 34 år sedan, 1979. 

Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

2009 beslutade kyrkomötet att par av samma kön får ingå äktenskap även inom 

svenska kyrkan, och går på samma linje som den nya äktenskapslagen som trädde i 

kraft samma år. Det föreligger ingen vigselplikt för enskilda präster. 

Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

Ja, det finns präster inom svenska kyrkan som inte viger samkönade par. 

Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

Nej. 

Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

Alla par som vill gifta sig i svenska kyrkan är välkomna enligt Ullas syn på saken. 

Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

Ja, om två människor älskar varandra och vill gifta sig så är det helt OK, störst av 

allt är kärleken. ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är 

kärleken”, citat från 1 Kor.13:13 

Vad anser dina kollegor i stiftet? 

Det finns säkert olika meningar, precis som det finns olika åsikter om kvinnliga 

präster, men Ulla tror att de flesta ställer sig positiva. 

Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

På den frågan svara Ulla ja, men hon vill naturligtvis inte namnge någon. 

Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning 

var de står i denna äktenskapsfråga?  

Detta är Ulla säker på att är en generationsfråga, kanske några äldre är negativa. 

Unga människor med anställning inom svenska kyrkan har sällan några problem 

med denna fråga. 
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Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

Man läser bibelställen som handlar om kärlek och bemötande. Där står ingenting om 

att man skiljer på människor, beroende på deras sexuella läggning. Sen ger Ulla 

exempel på ställen i Bibeln som hon anser berör denna fråga.  

Joh. 15:9 – 12: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och 

är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för at min glädje skall vara i er och er glädje bli 

fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag älskar er. 

 

Ef. 5:1 -2: TA ALLTSÅ GUD till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som 

Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett 

välluktande offer åt Gud. 

 

1 Kor. 13:4 -7: Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam 

och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen 

något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror 

den, allt hoppas den, allt uthärdar den. 

 

En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att 

ta ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet? 

Här svara Ulla att det måste vara upp till varje enskild person att själv ta ställning 

till ett sådant livsavgörande beslut. 

Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

Då svarar Ulla att man får gå tillbaka till lagarna i Moseböckerna i till exempel 3 

Mos. hela kapitel 18, speciellt 3 Mos 18:22: Du får inte ligga med en man som man 

ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.  
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4.3 Intervju med prästen Pelle 5 mars 2013 

Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

För snart 19 år sedan, i juni 1994 prästvigdes Pelle och har sedan tjänstgjort i två 

olika församlingar i samma stift. Hela prästgärningen fram till dags dato har han 

varit sitt vigningsstift trogen hela tiden. Innan han blev präst så hjälpte han till som 

ungdomsledare under en kort tid. 

Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

Kyrkan säger ja, det är den officiella ståndpunkten säger Pelle med eftertryck, han 

minns inte exakt när kyrkomötet fattade beslutet men så är det. Det finns inom 

kyrkan en så kallad Samvetsklausul som det alltid finns i kontroversiella frågor. Den 

klausulen innebär att en präst har rätten att säga nej att viga samkönade par. Då är 

det givetvis så att det är kyrkoherdens sak att se till att det fungerar. Det måste 

finnas någon präst som är villig att utföra vigselakten mellan samkönade inom 

pastoratet.  

Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

Det finns naturligtvis många personliga åsikter inom svenska kyrkan i denna fråga. 

Pelle nämner som ett exempel att de prästvigningslöften som avgavs för ett antal år 

sedan. Om prästvigningen skedde före 2009 så var samkönade äktenskap inte med 

på agendan. Kyrkan har med andra ord ändrat på förutsättningarna, det finns präster 

som bestämt hävdar att det var inte detta de lovade vid sin prästvigning. I och med 

att det inte inkluderar de löften man tidigare gav så har man sin fulla rätt att åberopa 

den tidigare nämnda samvetsklausulen. 

Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

Något problem med den nya lagen kan inte Pelle se utan det känns bättre än det som 

var tidigare, det så kallade registrerade partnerskapet. Detta innebar i Pelles ögon en 

sorts inskränkning för de homosexuella, eftersom heterosexuella inte omfattades av 

detta.  

Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

När lagen om registrerat partnerskap och välsignelsen av detta partnerskap kom så 

fick man som präst möjligheta att sätta sitt namn på en lista om man bejakade detta. 

Pelle tillhörde dem som bejakade välsignelsen och som tyngsta skäl anger han att 

det inte handlar om kön eller sexuell läggning. För honom handlar det om genuin 

och äkta kärlek mellan två människor.  
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Denna kärlek ska sedan givetvis ske på lika och rättvisa villkor, vilket man som 

präst kan förutsätta om människor som vill gifta sig med varandra. 

Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

Inga som helst problem för Pelle att viga homosexuella, det är som han tidigare sagt 

för honom är kärleksbudskapet överordnat. Vad Pelle känner till så finns det inte så 

många öppet homosexuella i pastoratet och inget par har kommit till kyrkan för att 

ingå äktenskap. Några av Pelles homosexuella vänner har berättat för honom att i en 

storstad blir man en flata eller en bög. Ute på landet är det inte alls så, där blir man 

Lisa eller Lennart och det upplevs mer respektfullt. Så att det skulle vara lättare att 

leva i en stad som homosexuell är en myt, enligt Pelles vänner. Men generellt sett så 

påstås det ändå att det är svårare att leva som homosexuell i en liten by. En anekdot 

som Pelle berättade i samband med detta var att det finns fler ensamhushåll i 

Norrland är i Stockholm. Detta snappade han upp när han körde bil en natt, ännu en 

fördom som kanske inte var sann. Generellt så har det påståtts att det finns mest 

ensamhushåll i Stockholm, inte på mindre orter. 

Vad anser dina kollegor i stiftet? 

Här refererade Pelle till den lista som upprättades av stiftet i samband med 

välsignelse av registrerat partnerskap. Han hade tittat på listan och en övervägande 

majoritet sa ja till att välsigna samkönade par. Det fanns några få som officiellt sa 

nej till att utföra välsignelsen, procentuellt en väldigt liten skara. Några har flyttat, 

några har avlidit och ett litet antal är nu verksamma i stiftet. Var de står i denna 

fråga i dag kan man bara spekulera om, de kan ha bytt åsikt eller håller fast vid det 

de tidigare sagt. Med andra ord så är det överlag positivt till den nya lagen från 2009 

i detta stift. 

Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

Pelle säger bestämt nej på denna fråga, han har inga kollegor i stiftet som vägrat 

viga samkönade. Efter en kort stunds eftertanke så säger han att det har förekommit 

i andra stift, men han vet inga detaljer om detta. En rimlig förklaring till detta kan 

vara att de som inte vill utföra vigselakten stödjer sig på den så kallade 

samvetsklausulen.   
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Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning 

var de står i denna äktenskapsfråga?  

”Vi präster är ju som jag tidigare sagt för samkönade äktenskap”, inleder Pelle sitt 

svar på denna fråga. Det är en fråga som inte har diskuterats i personalgruppen, 

kantorn är positiv i och med att hon ställer upp och spelar. Även vaktmästaren har 

uttalat sig positivt till samkönade äktenskap i övrigt så kan inte Pelle säga säkert. 

Han betonar också att han inte kan svara för svenska kyrkan som helhet, utan hur 

det ser ut i hans församling. 

Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

Det beror på vem man frågar säger Pelle direkt på den frågan. Eftersom svenska 

kyrkan har gjort en tolkning och godkänner samkönade äktenskap, så är den 

officiella tolkningen att Bibeln inte ser några problem med samkönad kärlek. Pelle 

lyfter här fram skapelseberättelsen i Gamla testamentet och berättelsen om Adam 

och Eva. Dessa två skulle leva tillsammans och föröka sig, men det kan tolkas som 

om Adam inte skulle behöva leva ensam och då skapar Gud Eva. Sen kan man 

fundera vad Adam och Eva står för, Adam kan stå för människa och Eva kan stå för 

liv. Då skulle dessa två symbolisera den levande människan och det säger ingenting 

om homosexualitet. Jesus säger ingenting om homosexualitet och enligt Pelle så 

säger Bibeln ingenting sexualitet överhuvudtaget. Bibeln handlar egentligen om 

människans historia och Guds vilja med människorna samt att verka för tro och inte 

en speciell sexuell läggning.  

En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att 

ta ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet? 

 Svaret på den frågan är ett ytterst personligt beslut för den det gäller är Pelles 

snabba svar på den frågan. Är man biblisk fundamentalist och homosexuell så 

kanske man tar ett celibatbeslut, men det är naturligtvis personligt. Här inflikar Pelle 

att det som står i Bibeln om att en man inte ska ligga med en annan man, kanske i 

själva verket betyder inte ligga med pojkar. Det kan vara språkförbistringar vid 

översättningen och felaktiga ordval som gör att det kan tolkas på detta sätt. Under 

antiken var det vanligt att män hade sexuella förbindelser med pojkar, det kan vara 

detta som åsyftas i Bibeln. Det säger absolut ingenting om att en man inte kan leva 

med en annan man av ömsesidig kärlek. Ett eventuellt celibatbeslut är ytterst en 

personlig fråga som bara individen själv kan fatta. 
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Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

Det kan man naturligtvis tvista om, Paulus räknade upp en massa saker som en 

styggelse, samkönade förbindelser var en. Det judiska folket på den tiden var en 

liten skara och då var det naturligtvis av stor vikt att det föddes barn. Det kan vara 

en förklaring till att de styrande framhöll vikten av att sexuella relationer skulle ske 

mellan man och kvinna. För att på så sätt göra det judiska folket större rent 

numerärt. Här kommer också onaniförbudet in, man skulle inte spilla sin säd på 

marken. Säden var bara till för att befruktning skulle ske, inte att hamna på marken.  

Pelles slutord var att för honom var detta med samkönade äktenskap en icke-fråga. 

Det är så självklart för honom att två som vill gifta sig av sann och ömsesidig kärlek 

ska få göra det, oavsett kön och sexuell läggning. 
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4.4 Intervju med prästen Lisa 12 mars 2013 
 

Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

Lisa prästvigdes sommaren 2007 och har sen varit verksam inom svenska kyrkan, i 

samma församling och stift hela tiden. 

Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

Eftersom det är godtaget av kyrkomötet så finns det ingen tvekan om att samkönade 

får vigas av svenska kyrkan, säger Lisa utan den minsta tvekan. Beslutet är fattat, 

det finns en ordning som reglerar detta, men sen finns det så klart olika viljor inom 

kyrkan.  

Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

Här svarar Lisa att det givetvis finns olika åsikter men det är inget som är exklusivt 

för kyrkan, så ser det ut i denna fråga i hela samhället. Inom kyrkan finns det 

människor som inte tycker att samkönade ska få vigas i en kristen kyrka. Det finns 

präster som vill bli befriade från att viga homosexuella par, men här är Lisa osäker 

på vad som händer. Par som vill viga sig ska få göra det enligt lag och då är det 

kyrkoherdens ansvar att det finns någon som utför vigselakten.  

Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

Efter en lång stunds tystnad och funderande så säger Lisa; ”Kan detta verkligen vara 

ett problem”? Tidigare var det registrerat partnerskap och välsignelse som gällde för 

homosexuella och vigseln var endast för heterosexuella. Nu är alla människor 

likställda så nu kan det inte vara ett problem. Som det var innan 2009 då 

homosexuella exkluderades från att vigas, då kan man säga det var ett problem 

enligt Lisa. 

Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

Lisa har absolut inget emot att samkönade par har fått möjlighet att vigas i kyrkan. 

Kärlek mellan två personer som vill gifta sig, hon kan inte förstå att det tagit så lång 

tid för svenska kyrkan att acceptera detta. Eftersom man som präst inte känner alla 

som vill gifta sig, så är det viktigaste för henne att vid vigselsamtalet se att båda är 

jämbördiga och att de förstår vad de gör. Det får inte skapas någon form av 

beroendeställning på grund av giftemålet. ”Jag har absolut ingenting emot att viga 

samkönade par”, upprepar Lisa med bestämdhet. 
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Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

Könet har ingen betydelse för Lisa, vill de gifta sig av egen fri vilja och av kärlek 

till sin partner så är det helt i sin ordning för henne att genomföra vigseln. 

Vad anser dina kollegor i stiftet? 

Lisa tror att det överlag är mycket liberalt i stiftet när det gäller synen på samkönade 

äktenskap. Hon har svårt att tro att det skulle vara ett problem, men tillägger hon det 

finns alltid någon som inte följer huvudfåran. Det hon däremot har hört är en kollega 

som inte vill viga frånskilda, så den prästen kan eventuellt vägra viga samkönade. 

Några belägg för detta påstående har inte Lisa, utan det är bara spekulationer från 

hennes sida. En detalj i sammanhanget är att Lisa inte träffar speciellt många 

kollegor och pratar om denna fråga. När det är någon form av träff med prästerna i 

stiftet är det andra saker som står på agendan. Eftersom beslutet om samkönade 

äktenskaps togs 2009 av svenska kyrkan så var troligtvis frågans dignitet större åren 

innan detta beslut. Lisa var inte prästvigd då och en del av svenska kyrkans 

organisation då, så det är svårt för henne att ha någon bestämd uppfattning om den 

diskussion som var innan beslutet 2009. 

Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

Lisas bestämda och snabba svar på denna fråga är ett klart nej, hon känner ingen 

kollega som vägrar utföra en vigsel med samkönade par. 

Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning 

var de står i denna äktenskapsfråga?  

I den närmaste kretsen i Lisas församling har hon aldrig hört något motstånd mot att 

homosexuella ska få vigas i svenska kyrkan. 

Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

”Du kan få min tolkning av detta”, säger Lisa med ett leende. Bibeln är ju så 

fantastisk eftersom i stort sett allt som man läser är tvetydigt och kan tolkas på ett 

personligt sätt. Det som står i Moseböckerna om att en man ska inte ligga med en 

man som med en kvinna kan tolkas på många sätt. Lisa, och många med henne, ser 

det i ett historiskt perspektiv från den romerska antiken. På den tiden var det mer 

regel än undantag att vuxna män hade unga pojkar som älskare och leksaker. När 

man ser på detta i våra dagar så är det frågan om pedofili och utnyttjande av barn. 

Det var absolut inte kärlek på lika villkor som samkönade par har i dag.  
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De unga pojkarna hamnade i en ren beroendeställning till de äldre männen, vilket 

dessa utnyttjade till fullo. Lisas personliga tolkning av det som står i Bibeln är att vi 

är alla fria varelser. Ingen står över den andra varken jude eller grek, kvinna eller 

man, hetero- eller homosexuell och kärleksbudskapet är störst. Ett annat syfte med 

Bibeltexterna kan vara att det var ojämlikt samhälle och att det förekom, det Lisa 

kallar, resonemangsäktenskap.  

Med det menar hon att man inte gifte sig av kärlek utan att det var av ekonomiska 

eller politiska skäl. Människorna på den tiden var inte individualister som i dag utan 

det var familjen eller klanen som var viktigast. Gjorde en människa något som var 

emot familjens bästa så var chansen stor att den blev utstött ur gemenskapen. Detta 

att bli utstött var förmodligen ett mardrömsscenario eftersom allt byggde på 

familjegemenskapen på den tiden. Sammanfattningsvis så säger Lisa att det som är 

den bärande röra tråden för henne i Bibeln är kärleksbudskapet och respekten för 

varandra. 

En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att 

ta ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet?  

Lisa börjar här med att konstatera att kärlek och sex är en gåva från Gud, det är 

självklart att man ska leva ut sin sexualitet, så länge det är lagligt. Celibatbeslutet är 

inget bra alternativ enligt Lisa. Som exempel nämner hon de tråkigheter som hänt 

inom den katolska kyrkan med sexuella övergrepp på barn, främst pojkar. Det är 

fruktansvärda händelser med människor som ska vara förebilder och prata om Jesus 

kärlek som begår dessa övergrepp. 

Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

Normen på den tiden var givetvis kvinna och man, kvinnan skulle lämna sin familj 

och flytta hem till sin man. Sen skulle paret skaffa barn och, som det står i Bibeln, 

föröka sig och befolka jorden. Eftersom konstellationen man – man och kvinna – 

kvinna inte kunde avla barn så var det inte tänkbart i den tidens kontext. Att inte 

spilla den manliga säden kan man läsa i 1 Mos. 38:9 - 10: Men Onan visste att 

barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät 

han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn år sin bror. Därmed väckte 

han Herrens misshag, och därför dödade Herren också honom. Detta visar att det 

var viktigt med barn och Gud straffade därför Onan hårt. Som avslutning så säger 

Lisa att begreppet homosexualitet troligen inte existerade på den tiden. Det måste ha 

varit otänkbart, att explicit säga att man var homosexuell. Alltså då var det en icke-

fråga för det judiska folket.  
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4.5 Intervju med prästen Lasse 13 mars 2013 
 

Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

Lasse prästvigdes 1984 och arbetade först cirka ett år i en församling innan han kom 

till sin nuvarande, där han snart arbetat i 30 år. Båda församlingarna ligger i samma 

stift så den geografiska rörligheten har inte varit speciellt stor för honom. 

Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

Det är enkelt att svara på den frågan säger Lasse, samkönade par får gifta sig i 

svenska kyrkan det framgår klart och tydligt i den nya ordningen.  

Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

Ja det finns det och Lasse vet om flera präster som inte vill viga samkönade par. 

Lasse tror, utan att bestämt veta, att hans närmaste chef, kyrkoherden troligtvis är en 

sådan person som inte skulle viga homosexuella 

Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

Här ser inte Lasse några som helst problem, tidigare var det registrerat partnerskap 

gör homosexuella och vigsel för heterosexuella vilket inte var bra. De homosexuella 

blev diskriminerade och det kan aldrig ha varit Guds vilja, det är bättre nu säger 

Lasse bestämt. 

Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

Det är en svår fråga, Bibeln säger att Gud skapade människan som man och kvinna 

och då är första tanken att det är så familjekonstellationen ska se ut. Men det står 

också i Bibeln att störst av allt är kärleken. Så om två människor blir kära i varandra 

oavsett kön så är det kärleken som väger tyngst. Om det skulle stå två av samma kön 

framför Lasse skulle han troligtvis tycka det vore konstigt. På grund av att han inte 

är van att se detta, han tillägger att han aldrig har vigt något samkönat par. Som han 

tidigare sagt han har absolut inga problem att viga homosexuella den gången 

situationen uppstår. 

Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

Ja med den enkla motiveringen att störst av allt är kärleken. Att sen avgöra om 

kärleken mellan man och kvinna eller mellan kvinna och kvinna eller man och man 

är störst, vem kan avgöra detta? Svaret här måste enligt Lasse bli att det är 

individuellt från par till par och att det i slutändan läggs i Guds händer att avgöra.  
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Kyrkomötet har som tidigare sagts, bestämt att samkönade ska få vigas i svenska 

kyrkan. Då har de gjort tolkningen av Bibeln på detta sätt, och då är det en rimlig 

och godtagbar förklaring för Lasse. 

Vad anser dina kollegor i stiftet? 

Det är förmodligen både och, de som har avsagt sig rätten att viga samkönade är 

naturligtvis emot detta. 

Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

Efter en stund funderande säger Lasse att denna fråga inte har diskuterats med 

kollegona i församlingen. Så utan att veta säkert så tror Lasse att det finns kollegor 

som inte skulle viga samkönade par. Ingen har explicit uttryckt detta men det är en 

känsla som Lasse fått vid diskussioner om andra närbesläktade spörsmål. Det finns 

en präst någonstans i landet som Lasse känner och denna har klart och tydligt sagt 

att viga samkönade står inte på hans agenda. En sak som Lasse nämner är den 

minskade kontakten mellan församling och stift och kontakten med kollegor ute i 

landet. Det kan vara en förklaring till att han inte känner till så många som vägrar 

viga samkönade, den minskade kontakten. 

Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning 

var de står i denna äktenskapsfråga?  

Inom denna heterogena grupp tror Lasse att det är ungefär hälften för och hälften 

emot samkönade äktenskap. Det pratas inte om detta ämne vid kaffebordet och det 

tror Lasse beror på att det är en känslig fråga för människor. Arbetskamraterna i 

församlingen känner varandra sedan länge och att börja diskutera detta ämne kan bli 

som att tända en krutdurk. Det är nog den troligaste förklaringen till att frågan inte 

har lyfts bland arbetskamraterna. 

Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

Det står ordagrant i Bibeln att man inte ska ägna sig åt sådana aktiviteter, det gör det 

faktisk säger Lasse. ”Frågan är ju jättesvår”, säger han i nästa andetag. Den nya 

tolkningen som kyrkomötet har gjort måste syfta på att Bibeln var skriven i en 

annan tid och med andra förutsättningar. Med de förutsättningar som rådde då, i den 

tidens kontext och traditioner. Det har skett en utveckling och förändring genom 

historien i tolkningen av Bibeln. Ett exempel är synen på kvinnan som har blivit 

kraftigt förändrad sen på Jesus tid. Detsamma måste gälla homosexualiteten, att det 

inte anses som en synd idag. ”Kärleken är störst av allt och överglänser allt 

oberoende av kön och sexuell läggning”, säger Lasse. 
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En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att 

ta ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet? 

Efter en lång stund tystnad så säger Lasse att den frågan kan han inte svara på i 

generella ordalag. Det måste vara upp till var och en människa att fatta ett sådant 

beslut.  

En person som känner sig attraherad av det egna könet och anser homosexualitet 

som en synd, bör kanske ta ett celibatbeslut. Andra ytterligheten, en annan person 

som känner sig dragen till det egna könet och vill leva ut sin sexualitet, bör kanske 

göra det.  ”Jag kan inte ha en bestämd åsikt i frågan och ge råd, eftersom det ytterst 

är ett beslut för individen och Gud”, säger Lasse. 

Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

På den tiden var det en väldig synd, Lasse antar att straffet för den som blev 

påkommen med homosexuella aktiviteter blev stenad till döds. Lasse påpekar att 

han aldrig har läst någonstans i Bibeln att Jesus stått öga mot öga med en 

homosexuell person. Om Jesus träffat en homosexuell människa så skulle han inte 

ha fördömt den personen. Vad han i så fall skulle ha sagt kan man spekulera om, 

eftersom Jesus hade ett kärleksbudskap. Kanske skulle han gett rådet att leva i 

celibat eller också inte, eftersom Jesus inte dömde människor. Nu börjar Lasse tänka 

högt; Gud skapade människan, man och kvinna, till sin avbild och Jesus är Guds son 

och avspegling på jorden. Gud säger till människorna att de ska föröka sig och 

befolka jorden, då måste det biologiskt vara man och kvinna. Om Jesus sen säger att 

kärleken är störst av allt då går ju han emot Gud i den frågan. Detta har Lasse inte 

tänkt på tidigare, det skulle innebära att Gud inte har samma syn som Jesus i frågan 

om homosexualitet. Gud skapade man och kvinna allt fungerade perfekt och sen 

kom syndafallet och en förbannelse drabbade jorden, människorna kunde bli sjuka 

och dö. Kan det då vara på det sättet att homosexualiteten är en följd av 

förbannelsen? Här inflikar Lasse att han har en teori om Adam och Eva, Gud 

skapade naturligtvis flera av varje, alltså många Adam och Eva. Som stöd för detta 

har han det hebreiska språket där Adam betyder ”av jord” och Eva ”allt levandes 

moder”. Så har han löst problemet med att det bara var två människor som skulle 

uppfylla jorden. Lasses avslutande ord på intervjun blir: ”Hur det ändå är så är 

kärleken störst och då står naturligtvis kärleken över allt annat”. 
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4.6 Intervju med prästen Eva 20 mars 2013 
 

Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

Eva prästvigdes 2006 och har varit verksam som präst inom svenska kyrkan hela 

tiden sedan dess. Hon har arbetat i två olika församlingar och dessa båda ligger i 

samma stift. 

Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

Kyrkans ståndpunkt är att det inte finns så kallade samkönade äktenskap utan det är 

frågan om äktenskap, oavsett kön. Det finns alltså en ordning för att viga till 

äktenskap, det är en fråga om likställighet, alla har samma värde och ska behandlas 

lika. 

Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

”Svenska kyrkan har ingen annan ståndpunkt än den officiella, däremot så finns det 

olika åsikter bland de anställda inom kyrkan”, säger Eva. Man kan aldrig tala om för 

folk vad de ska tycka och tänka, så det är klart att det finns olika åsikter. En viktig 

sak i sammanhanget är att som anställd så måste man arbeta med den 

organisationsståndpunkt som finns. Eva fortsätter; ”Det är inget märkvärdigt med 

detta det är som i samhället i övrigt, det finns olika viljor och det måste 

respekteras”. Den som är präst inom svenska kyrkan och inte vill viga samkönade 

kan åberopa en samvetsklausul. Denna kan åberopas om man som präst har en 

teologisk övertygelse att det är fel. Vid en sådan situation är det kyrkoherdens sak 

att se till att någon annan genomför vigseln. Om en präst skulle välja att påkalla 

samvetsklausulen och sen vilja byta jobb så tror Eva att anställningsbarheten skulle 

minska. Eva tror inte att ett samkönat par skulle vilja vigas av en präst som inte 

accepterar detta som rätt och riktigt. Däremot så kan man inte avsäga sig 

vigselrätten, som en präst får från Kammarkollegiet för enbart samkönade par, 

denna vigselrätt gäller för alla vigslar oavsett kön. 

Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

Före 2009 fanns det så kallade registrerade partnerskapet och välsignelse, nu finns 

bara äktenskapet så Eva kan inte så några motsättningar eller problem med detta. 

Hon tillägger i detta sammanhang att det går att få sitt äktenskap välsignat även 

idag. Om man väljer att viga sig borgerligt, oavsett kön eller sexuell läggning.  

Då kan detta äktenskap bli välsignat i svenska kyrkan, det finns även en ordning för 

denna ceremoni. 
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Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

Eva har inga betänkligheter att viga samkönade par, hon tycker att det var väldigt 

skönt när det nya lagen som reglerar detta kom 2009. 

Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

”Ja jag har vigt många av samma kön, inte som präst men som borgerlig 

vigselförrättare”, är Evas snabba svar på denna fråga. Grunden till äktenskap är 

naturligtvis kärlek och ingen person kan lägga sig i vem andra människor älskar. De 

som uppriktigt och utan baktankar älskar varandra ska givetvis få gifta sig i kyrkan 

och då spelar kön ingen roll. En annan aspekt på äktenskap som Eva lyfter är om det 

vid ett vigselsamtal kan antydas att det inte kommer att bli ett likställt äktenskap. Ett 

exempel är den problematik som råder kring det som har kommit att kallas 

”fruimport”. Alltså svenska män som åker utomlands och där träffar sin blivande fru 

och tar med henne hem till Sverige. Kvinnan hamnar i en beroendeställning till 

mannen av många orsaker. Hon kan inte språket, har ingen egen ekonomi och måste 

på grund av detta acceptera saker som inte enbart är av positiv natur för henne. Då 

kanske det blivande äktenskapet inte grundat på villkorslös kärlek, ömsesidighet och 

respekt för varandra. 

Vad anser dina kollegor i stiftet? 

Eva säger direkt att hon inte känner någon präst i stiftet som skulle vägra viga 

samkönade par. Mycket beroende på att det i hennes stift varit en öppen diskussion 

om samkönade äktenskap. Den ende som hon vet gick emot beslutet var faktiskt 

biskopen i stiftet, och då hade han en rakt diametral åsikt i förhållande till prästerna i 

stiftet. 

Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

Här svarar Eva utan minsta tvekan direkt ja, hon känner flera stycken präster som 

säger nej till att viga samkönade par. Motiven till detta är bland annat att det är 

onaturligt, det är inte meningen, syftet med parförhållande är att avla barn och det är 

syndigt. Eva tror inte att de flesta av dessa präster säger nej på teologiska grunder, 

utan på grund av det tidigare nämnda aspekterna. En intressant detalj som Eva 

nämner är att hon känner både manliga och kvinnliga präster som vägrar utföra 

vigselakten mellan samkönade par. De kvinnliga prästerna är inte lika synliga och 

inte på långt när lika många som de manliga, därför är det inte lika känt att kvinnliga 

präster vägrar.  
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Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning 

var de står i denna äktenskapsfråga? 

Detta tycker Eva är svårt att svara på eftersom det i princip bara är präster och 

kantor som deltar i vigselprocessen. En kantor har ingen samvetsklausul att åberopa 

så om han vägrar att spela så är det frågan om arbetsvägran. Övriga anställda i 

svenska kyrkan har ingen del i vigselprocessen så de behöver inte yppa sin 

inställning i frågan. 

Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

Detta är något som Eva inte egentligen funderat speciellt mycket på tidigare, det står 

inte explicit uttryckt om just homosexualitet i Bibeln. Däremot så står det i Gamla 

testamentet att en man inte ska ligga med en man. Det står också att man inte ska 

sitta där en menstruerande kvinna har suttit, vilket gör att kvinnan att kvinnan inte 

skulle ha något värde. Ett sådant samhälle vill Eva absolut inte ha. Hon tycker det är 

viktigare att tolka Bibeln utifrån människor och deras situation, syn på livet och inte 

vilken sexuell läggning personen har. Genom Bibelns ord ska människorna få styrka 

att leva och vara just den person de är. Eva tillägger att det var tur Maria födde 

Jesusbarnet, hon använde sin kropp precis som vilken annan kvinna som helst. Evas 

sammanfattningen på den frågan blir att man måste tolka Bibeln i den tid man lever. 

Det går inte att leva enligt Gamla testamentets tankar, de tänktes för mer är 2500 år 

sedan.  

En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att 

ta ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet? 

Det kan ingen annan människa säga något om det är individens eget beslut, ingen 

annans. Vi är alla sexuella varelser och detta är en gåva till oss från Gud. Om en 

homosexuell människa älskar en annan då tycker inte Eva det är fel att leva ut sin 

sexualitet. Det hon tycker är viktigt är att det finns kärlek med i bilden, sexualitet 

och kärlek lever i symbios. Med andra ord, att säga till någon du ska leva i celibat är 

det samma som att säga du får inte älska någon. 

Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

Efter en stunds tystnad så säger Eva att det inte går att specifikt dra ut de 

homosexuella och se vad som sägs om dem. Det var en otrolig hierarki på den tiden, 

slavarna och kvinnorna var ingenting värda. Det var i stort sett bara den landägande 

mannen med familj som hade något värde då och möjligtvis prästerna och de 

skriftlärda. Med andra ord det var mannen som var normen och en homosexuell föll 

inte innanför den ramen.  
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Detta måste betyda att de homosexuella blev exkluderade och stigmatiserade, de var 

onormala. Som avslutning på intervjun så säger Eva att hon tycker sig se att 

frågeställningen handlar mer om homosexualitet än kristendom. Mer specifikt hur 

man kan leva som homosexuell i den kristna kyrkan, den svenska lutheranska 

kyrkan. Hon har inga synpunkter på det utan det är mer en reflektion hon gjort. 
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5. Analys och diskussion 

Det framgår tydligt i min undersökning att ingen av de sex intervjuade prästerna 

har några problem med att viga samkönade par. Alla är även väl införstådda med 

den officiella linje som Svenska kyrkan har i frågan. Kyrkomötet fattade 2009 

ett beslut som godkänner könsneutrala vigslar i kyrkan. En viktig aspekt i 

sammanhanget är den så kallade Samvetsklausulen som Pelle berättade om. 

Denna säger att ingen präst har vigselplikt utan kan välja att avstå på grund av 

sin egen trosuppfattning. Inget par kommer att bli lidande på grund av detta 

eftersom kyrkoherden måste se till att det finns präster som viger samkönade 

par. Som jag sa i den inledande meningen är alla sex respondenterna positiva till 

samkönade äktenskap, dock har ingen av dem förrättat någon vigselceremoni i 

kyrkan. Eva däremot har ”i sitt tidigare liv” som borgerlig vigselförrättare utfört 

ett antal vigslar med samkönade par. Grunden för äktenskap är enligt alla 

respondenterna villkorslös kärlek, ömsesidighet och respekt för varandra. Vad är 

det då som gör denna fråga så infekterad? Man kan dra paralleller till andra 

utsatta grupper i samhället. 

Det finns grupper av invandrare som utsätts för stigmatiering och en systematisk 

förföljelse och därför känner ett stort utanförskap. Typiskt för detta är att alla i 

gruppen dras över en kam och behandlas därefter. Romerna är det kanske 

tydligaste exemplet på denna utsatthet. De har blivit förföljda, misstänkliggjorda 

och diskriminerade under århundranden. Bara på grund av sin etniska härkomst 

och identitet.38 Detta som Jonas Stier beskriver tycker jag väl överensstämmer 

med den behandling som de homosexuella utsätts för. Det finns en mängd olika 

förklaringar till varför vissa grupper utsätts för förföljelser och diskrimineringer. 

En teori säger att människor av naturen är misstänksamma mot det okända, det 

som är nytt och oförutsägbart. Denna nedärvda rädsla för det okända finns i oss 

alla som en ren överlevnadsinstinkt. I gamla tider ansågs vissa främlingar föra 

med sig ockultism, sjukdomar och ond bråd död.39  

En som späder på dessa fördomar är Michael Ellnemyr som citerar vad Paulus 

skriver i Efesiererbrevet om man och kvinna. Deras förening kan enligt detta 

synsätt jämföras med Kristus förening med kyrkan, svårt att argumentera mot 

för en troende kristen. Ola Nilsson ger också bränsle till debatten genom att 

påstå att äktenskapen genom historien varit vigt till man och hustru. Som stöd 

för sitt resonemang hänvisar Ola Nilsson frekvent till olika FN konventioner. 
                                                             

38
 Stier, Jonas, 2003, sid. 108 

39
 Stier, Jonas, 2003, sid. 102f 
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Alla respondenterna sa sig veta om kollegor som inte viger samkönade par av 

olika anledningar. Flera av respondenterna pekar också på avsaknade av 

kontakter med kollegor ute i landet som en osäkerhetsfaktor vid svaret om 

vägrande kollegor. En sak som stack ut var Lasses funderingar kring sin 

närmaste chef. Denna kyrkoherde har aldrig explicit uttalat någon vägran att 

viga samkönade par, men det var en stark känsla som Lasse hade.  

När det gäller övriga yrkeskategorier inom Svenska kyrkan har alla sex 

respondenterna svårt att ha någon beststämd uppfattning. Det som hörs är inga 

negativa signaler men det är ett väldigt laddat ämne som kanske inte lyfts. En 

tänkbar förklaring kan vara rädslan att en sådan diskussion ska skapa osämja i 

arbetslaget. Ulla framhåller att det kan vara en generationsfråga, yngre 

människor kan ha en mer nyanserad syn på samkönade äktenskap. Olles 

uppfattning är att Svenska kyrkan har det ganska högt i tak och att det förs en 

öppen diskussion i frågan. Men tillägger han, detta gäller naturligtvis bara de 

präster och stift som han har kontakt med.  

Bibeln som är kristendomens primära urkund är naturligtvis en debatterad bok i 

frågan om homosexualitet. Det börjar i 1 Mos. 1:27 – 28, där det uttryckligen 

sägs att människan är skapad till Guds avbild och man ska vara fruktsamma och 

föröka sig. Alltså, man och kvinna allt annat är biologiskt omöjligt. I 3 Mos. står 

det att en man inte får ligga med en man som han ligger med en kvinna, det är 

något vämjeligt. Inte heller sexuellt umgänge med djur är tillåtet, dessa saker 

straffas med döden. Här läggs på något sätt ribban vad som är tillåtet i sexuella 

relationer, man och kvinna är normen. Lisa tycker att Bibeln är fantastisk 

eftersom allt man läser är tvetydigt och kan tolkas på ett personligt sätt.       

Enligt Pelle så handlar Bibeln om människans historia och Guds vilja med sin 

skapelse, inte om någon speciell sexuell läggning. Flera av respondenterna pekar 

här på den tradition som fanns i det antika Grekland där vuxna män hade unga 

pojkar som älskare. Det är därför som Bibeln så kraftfullt fördömer samkönade 

relationer, det handlar egentligen om pedofili. Eva säger angående den judiska 

kontexten för 2500 år sedan att det var en otrolig hierarki. Ett utmärkande drag 

var att kvinnor och slavar inte hade något värde. De landägande männen, 

prästerna och de skriftlärda var normen, de homosexuella föll inte innanför den 

ramen. Alltså blev de exkluderade och få vågade berätta om sin sexuella 

läggning. Som vi har sett så var Bibelens straff för homosexuella aktiviteter och 

tidelag döden.  
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En paradox i Bibeln är där kung David i Samuelsboken sjunger en klagosång 

och sörjer sin vän Jonatan. Han säger att han visar Jonatan mer kärlek än han 

visar för kvinnor. Detta kan givetvis tolkas som en homosexuell relation, vilket i 

övrigt fördöms i Bibeln.  

Ska en människa som känner sig attraherad till det egna könet levat ut sin 

sexualitet eller välja att leva i celibat? Olle och Lisa påpekar att detta med 

celibat inte alltid visat sig speciellt lyckat och syftar då på Katolska kyrkan. 

Lasse säger att det inte går att svara på detta rent generellt, ytterst är det upp till 

den individ det berör och Gud. Detta att det är upp till varje enskild människa att 

själv avgöra är alla respondenterna överens om. Eva tillägger att det är viktigt att 

det finns kärlek med i bilden, sexualitet och kärlek lever i symbios. 

En intressant tanke dök upp hos Lasse; människan skapades till Guds avbild för 

att föröka sig och befolka jorden, då måste det rent biologiskt vara man och 

kvinna. I Nya testamentet säger Jesus att kärleken är störst av allt, då måste det 

innebära att han går emot Gud i den frågan. Detta skulle de facto innebära att 

Gud och Jesus inte skulle ha samma syn på homosexualitet. 

Jag tycker att Pelle på sätt och vis sammanfattar det alla respondenterna har sagt 

med sitt påstående att för honom är samkönade äktenskap en icke-fråga. För 

honom är det självklart att två människor som älskar varandra och vill gifta sig 

av sann och villkorslös kärlek ska få göra det. Då spelar inte könet någon roll, 

hetero- eller homosexuell är egalt, kärleken är störst av allt. 

Eva Reimers ser inte homosexualiteten i sig som det stora problemet utan det är 

den hetsiga homofoba kontexten som skapar problemen. Hon anser att det är 

kyrkans plikt att stå upp för de utsatta och exkluderade människorna i samhället. 

Först då kan den rädsla som finns försvinna och det kan komma något gott ut ur 

de homosexuellas erfarenheter. En annan forskare som ser möjligheter är den 

öppet homosexuelle prästen Lars Gårdfält. Hans avhandling Hatar Gud bögar? 

vill synliggöra den Gudsbild och människosyn som han tycker sätter agendan för 

den homofoba kontexten inom kyrkan. Han konstaterar att de enda människor 

som passar in är de som har vilja/förmåga att fortplanta sig. Detta gör att alla 

som inte är heterosexuella står utanför och blir exkluderade 
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Min slutsats är att Svenska kyrkan sedan lagändringen 2009 fullt ut accepterat 

och implementerat den nya könsneutrala vigselordningen i sina ceremonier. De 

präster jag ha intervjuat har inga problem med samkönade äktenskap.  

Alla känner till kollegor runt om i landet som inte viger samkönade par. För att 

legalisera detta nekande åberopas en Samvetsklausul där prästen kan neka på 

grund av sin egen övertygelse. Bibeln och dess syn på samkönade relationer var 

skriven för många tusen år sedan och tolkades då på ett sätt. Det starka 

fördömande mot homosexuella handlingar gällde i dåtid och vi lever i nutid men 

nya förutsättningar. Så vitt jag kan se efter mina intervjuer så är ingen av 

respondenterna negativt inställda till samkönade äktenskap. De är alla rörande 

överens om att det är kärleksbudskapet som är överordnat allt. I vår tid har en ny 

tolkning skett, det är bara att se på Svenska kyrkans acceptans för samkönade 

äktenskap. Med denna diskussion anser jag att uppsatsen syfte är uppnått och att 

jag har svarat på forskningsfrågorna.  
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6. Sammanfattning 

Uppsatsen är en undersökning hur några präster som nu arbetar inom Svenska 

kyrkan ser på samkönade äktenskap gentemot den officiella hållningen inom 

Svenska kyrkan. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några präster i 

Svenska kyrkan ser på samkönade äktenskap jämfört med Svenska kyrkans 

officiella ståndpunkt. 

Frågeställningen var: 

* Hur ser några präster verksamma inom Svenska kyrkan på samkönade    

   äktenskap? 

* Hur ser Svenska kyrkan centralt på samkönade äktenskap? 

Slutsatsen av min undersökning är att Svenska kyrkan har anammat den nya 

könsneutrala vigselordningen från 2009. Denna nya ordning ska också ha 

implementerats i alla stift. Alla mina respondenter var positivt inställda till att 

viga samkönade par, men alla visste någon kollega som förmodligen skulle 

vägra. Om så vore fallet så kan en präst åberopa en Samvetsklausul och 

därigenom vägra på grund av sin egen trosuppfattning. Respondenternas syn var 

enhällig, det är inte könet som är överordnat i en vigselceremoni. De uttryckte 

alla samma sak som Jesus sa, det är kärleken som är överordnat allt. 
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Bilaga 1. Frågorna till prästerna 

 

1. Hur länge har du varit prästvigd och arbetat inom svenska kyrkan? 

2. Vad är Svenska kyrkans officiella ståndpunkt när det gäller samkönade 

äktenskap? 

3. Finns det några andra ståndpunkter inom svenska kyrkan? 

4. Den nya lagen från 2009 säger att det bara är äktenskapet som är en juridisk 

giltig form av samlevnad för homosexuella. Är detta ett problem? 

5. Vad är din personliga åsikt i den frågan? 

6. Skulle du kunna tänka dig att viga två personer av samma kön? Motivera ditt 

svar. 

7. Vad anser dina kollegor i stiftet? 

8. Känner du någon kollega som vägrar utföra bröllop med två människor av 

samma kön? 

9. Andra anställda än präster inom svenska kyrkan, har du någon uppfattning var 

de står i denna äktenskapsfråga?  

10. Hur tolkar man Bibeln idag i fråga om homosexualitet? 

11. En människa känner sig sexuellt dragen till det egna könet, är det då bättre att ta 

ett celibatbeslut hellre än att leva ut sin sexualitet?  

12. Hur såg man på homosexualitet för 2500 år sedan i den judiska kontexten? 

 
 


