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SAMMANFATTNING 

I den här uppsatsen redovisas en undersökning av hur präster i Gävleområdet ställer sig till 

den nya äktenskapslagen som har trätt i kraft från och med 1 november 2009, efter många års 

längtan och väntan från hbt-personer runt om i landet. Mitt syfte var att ta reda på vad präs-

terna tänker kring detta med hjälp av skriftliga intervjuer. Kunde de tänka sig att viga samkö-

nade par och vilka konsekvenser kunde de eventuellt se för kyrkan nu efter lagändringen? Det 

är några av de frågor jag kommer att behandla i denna uppsats. 

I många år har debatterna kring denna fråga pågått och därmed även andra frågor 

rörande homosexuellas rättigheter. Därför ansåg jag att det var viktigt att belysa den process 

som pågått i Svenska kyrkan inför detta beslut. I uppsatsen har jag skrivit om Svenska kyr-

kans syn på homosexualitet under de senaste hundra åren, för att kunna peka på de faktiska 

förändringarna som skett inom kyrkan och samhället i övrigt. Därtill ville jag även klarlägga 

vad riksdagspartierna hade för åsikter i frågan innan omröstningen i april 2009, där det 

röstades ja till att samkönade skulle få gifta sig på samma premisser som heterosexuella par 

alltid fått göra. 

Resultatet av denna undersökning visar att den nya lagändringen tas emot positivt av 

de informanter jag intervjuat. När samhället utvecklas måste kyrkan följa efter. Några av de 

konsekvenser de kunde se för kyrkan var en förändring av antalet medlemmar, först en 

sänkning, sedan en höjning igen. Dessutom ansåg de att förändringar i relationer till andra 

kyrkliga samfund kunde påverkas negativt av beslutet att viga samkönade par. 

 

NYCKELORD 

Homosexualitet, homosexuella, äktenskapslag, samkönade relationer, präster, kyrka 
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1. Inledning 

Allas lika värde är något som framförs hela tiden i samhället generellt sett. I skolan finns det 

alltid någon policy om hur barnen ska behandla varandra, på arbetsplatser tenderar det att 

finnas liknande regler och riktlinjer för att alla ska känna sig lika välkomna och värda. Det 

finns dock skillnader i detta samhälle, minoritetsgrupper som detta inte alltid tycks gälla för. 

Diskriminering förekommer ideligen, det kan vara för att du är kvinna i ett mansdominerat 

yrke, eller för att du har en annan hudfärg eller för att du har en annan sexuell läggning. 

Hbt-frågor är något som har behandlats intensivt under det senaste decenniet, där har 

det funnits en fråga som väckt väldigt stora debatter, det är frågan om en könsneutral äkten-

skapsbalk, det vill säga huruvida homosexuella par ska få gifta sig. Vilket har varit en själv-

klarhet för alla heterosexuella par under väldigt lång tid genom historien. 

När jag började skriva denna uppsats för två år sedan, var läget annorlunda. Homosex-

uella hade fått flera nya rättigheter men frågan om en ny äktenskapslag som gav homosexuel-

la rättigheten att gifta sig i kyrkan debatterades intensivt. Just under den perioden 2008 kändes 

det som att det skulle dröja med införandet av en sådan lag, men det dröjde inte länge förrän 

riksdagen röstade för en lagändring, efter det var kyrkan helt enkelt tvingad att ta ett beslut. 

För mig och många i min närhet har det varit ett glädjens beslut. Många har väntat på denna 

lagändring och nu har den äntligen gått igenom. Hur öppen är kyrkan egentligen? Det är en 

fråga jag ställer mig själv! 

 

1.1 Definitioner 

Något som jag anser är viktigt att definiera och förtydliga i skrivandet av denna uppsats är att 

när jag använder begreppet homosexuella belyser jag inte bara de människor som har en 

uttalad homosexuell läggning, utan de personer som går under begreppet Hbt. Dock benämner 

jag alla dessa tre grupper som homosexuella, då jag i denna uppsats lägger fokus på äktenskap 

mellan två parter av samma kön. Varav denna definiering. 

Ytterligare ett begrepp som är viktigt att definiera är heteronormativ. Först kan vi de-

finiera ordet norm, vilket är; ”det ”normala”; det godtagna eller ideala t.ex. i en social 

grupp; konvention, praxis; det vartill man bör anpassa sig”, enligt Nationalencyklopedins 

definition. Heteronormativ blir alltså det som anses vara det ”normala” eller mest ideala 

utifrån personer med heterosexuell läggning. 
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1.2 Disposition 

När det gäller mitt upplägg i uppsatsen har jag valt att till en början skriva bakgrundsinforma-

tionen. Det för att du som läsare ska ha en djupare inblick i hur synen på homosexualitet har 

förändrats över tid, speciellt inom kyrkan. Därtill har jag även valt att ta upp hur riksdagspar-

tierna sett på frågan om införandet av en ny äktenskapslag inför röstningen. Slutligen gällande 

bakgrunden har jag valt att ta med hur lagarna kring homosexuellas rättigheter har förändrats 

och utformats sedan 1940-talet. Allt för att ge en sådan djup förståelse som möjligt. 

Därefter följer rubriker där jag ser till forskningsläget, där jag berättar om syftet med 

uppsatsen, alltså vad jag söker uppnå. Metoddelen kommer jag att lägga efter det, där jag tar 

upp vilken metod jag använder mig utav, därtill kommer även ytterligare information under 

rubriken urval och material. 

Eftersom jag har valt att utföra intervjuer för att kunna besvara det jag vill undersöka, 

har jag bestämt att jag kommer att göra en presentation av intervjuerna. Jag kommer inte att 

citera hela intervjuer, utan i så fall bara vissa delar, främst tänker jag återberätta vad mina 

informanter har sagt i en genomarbetad text fråga för fråga. 

I slutet av uppsatsen finns det avsnitt där min diskussion och mina resultat kommer att 

redovisas. I denna del kommer jag att gå igenom vad jag kommit fram till och vad det kan 

bero på. Eventuella felkällor ska jag självklart även diskutera. 

 

2. BAKGRUND 

För att kunna skriva uppsatsen på bästa sätt, finner jag att det är viktigt att ta benämna några 

valda områden kring hur synen på homosexuella varit och sett ut fram tills nu i samhället. 

Dels kommer jag att tala om de lagar och förordningar som trätt i kraft för att verka för 

homosexuellas rättigheter och lika värde. En annan punkt jag vill belysa i detta avsnitt är vad 

de politiska partierna hade för åsikter och tycken gällande huruvida homosexuellas skulle få 

rätt att ingå äktenskap innan den nya lagen trädde i kraft. Dessutom vill jag även se till kyrkan 

och dess syn på homosexualitet och hur utveckling sett ut under det senaste decenniet. 

 

2.1 Homosexuellas rättigheter 

Homosexuellas rättigheter har under de senaste årtiondena utvecklats väldigt mycket. Lagarna 

har ändrats och skrivits om allt efter som. Det första viktigaste årtalet gällande homosexuellas 

rättigheter var 1944 då avkriminaliserandet av vuxnas ömsesidiga homosexuella förbindelser 

avskaffades. Tidigare var det endast heterosexuella förhållanden som var lagliga och att leva i 
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en homosexuell relation kunde straffvärderas med upp till två års straffarbete. (Gårdfeldt, 

2005, s.122) Trots att avkriminaliserandet av homosexuell samlevnad avskaffades ansågs 

heterosexualiteten frisk medan homosexualiteten ansågs vara en psykisk sjukdom under de 

kommande decennierna. Socialstyrelsen avskaffade homosexualitet som ett sjukdomsbegrepp 

1979. (Gårdfeldt, 2005, s.122) 

Från 1979 och framåt har utvecklingen av homosexuellas rättigheter gått framåt med 

stora steg, olika diskrimineringslagar har införts både inom arbetslivet och studentlivet och 

inom andra myndigheter. 1988 infördes den första sambolagen där homosexuella sambos fick 

i stort sett samma rättigheter som heterosexuella sambos. Denna lag utvecklades senare 2003 

då en gemensam könsneutral sambolag infördes där homosexuella par och heterosexuella par 

fick precis samma rättigheter. (www.manskligarattigheter.gov.se) Från och den 1 januari 2003 

innefattas även sexuell läggning i lagen om hets mot folkgrupp. (Lindström, 2005, s.41) 

Lagen om registrerat partnerskap infördes 1995 detta var en slags motsvarighet till 

borgerlig vigsel. I stort sett hade homosexuella par liknande förmåner som gifta heterosexuel-

la par har genom vigsel. Partnerskapet gav alltså ömsesidig försörjningsplikt, arvsrätt, gift-

orätt, namnrätt, skatte- och socialrättsliga konsekvenser. Skillnaderna mellan partnerskap och 

regelrätt vigsel var att det fanns ett fåtal könsspecifika och vissa internationella undantag som 

gällde det privaträttsliga. Det råder även en viss osäkerhet huruvida partnerskapet gillades 

utomlands. De länder som har en liknande partnerskapslag, råder inga hinder men inom de 

länder som ej har denna lag kan problem uppstå vad gäller adoption, förmyndarskap och 

äktenskap. Det fanns ytterligare en skillnad förut gällande partnerskapslagen där rätten till 

assisterande befruktning inte fanns, dock fick lesbiska par denna rätt att insemineras 2005, 

därmed upphävdes denna paragraf i partnerskapslagen. (Gårdfelt, 2005) Tidigare i juni 2002 

fick homosexuella par rättigheten att prövas som adoptivföräldrar. (Lindström, 2005, s.41) 

Under våren 2009 röstade riksdagen med stor majoritet ja till en lagändrig som gjorde 

det möjligt för homosexuella par att gifta sig. Lagen trädde i kraft 1 maj 2009, denna lag 

handlade om borgerlig vigsel. (www.dn.se) 

Vidare under sommaren fördes ytterligare diskussioner och på kyrkomötet i oktober 

2009 röstades det för att homosexuella par ska få vigas i kyrkan. Den nya lagen trädde i kraft 

från och med 1 november 2009. (www.sr.se) 

 

2.2 Riksdagspartiernas syn på en könsneutral äktenskapslag inför omröstningen 

Hur ställde sig de olika partierna sig i frågan om införandet av en sådan lan inför omröstning-

en? Detta kommer det nu att skrivas om. 
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Sex av sju partier ställde sig positivt till införandet av en könsneutral äktenskapsbalk, 

endast Kristdemokraterna ställde sig utanför de andra partiernas ståndpunkt och jobbade för 

att partnerskapslagen skulle behållas. 

Socialdemokraterna yrkade för ett ja i frågan, de har jobbat hårt för homosexuellas rät-

tigheter under många år. Hbt-socialdemokraterna i Stockholm yrkade på civilrätt, vilket skulle 

ha inneburit att äktenskapet skulle bli både könsneutralt och religiöst obundet. Detta skrev 

ordförande Mia Sundelin i en debatt artikel inför omröstningen; 

 

“Svenska kyrkan tillsammans med flera trossamfund med olika inriktningar har idag vigselrätt. 

Samtidigt så nekas några trossamfund denna rätt, oftast icke-kristna samfund, utan hänsyn till 

att vi inte längre har en statsreligion eller statskyrka. Att låta Svenska kyrkan och dess företrä-

dare utöva en myndighetshandling, trots att kyrkan varit skild från staten i åtta år, känns omo-

dernt och rättsvidrigt. I och med att Svenska kyrkan inte längre är en statlig institution bör inte 

samhällsuppgifter åläggas kyrkan. Med införandet av civiläktenskap så tas ytterligare ett nöd-

vändigt steg i kyrka – stat frågan. Civiläktenskap är också något som förordas av flera stiftssty-

relser och domkapitel.” (www.socialdemokraterna.se) 

 

Detta förslag skulle ha fungerat som ett väldigt bra alternativ där alla parter skulle vinna på 

det. Där valmöjlighet för en religiös ceremoni skulle ha funnits, men att den som hade velat 

kunde ha en mer formell ceremoni i kyrkan. Det bästa vore självklart att homosexuella par 

och heterosexuella par får precis samma möjligheter ansåg Socialdemokraterna. 

(www.socialdemokraterna.se) 

Moderaterna yrkade på en gemensam samlevnadsbalk, där man ville inkludera part-

nerskapslagen. Därmed skulle de få samma juridiska status som äktenskapet som sådant. 

Moderaterna framhöll dock att man inte ville tvinga kyrkan till att viga samkönade par. 

Borgerlig vigsel skulle dock vara öppen för samkönade par. Därmed skulle samma förmåner 

ges till homosexuella par som har getts till heterosexuella par genom vigsel. 

(www.moderat.se) 

Vänsterpartiet delade socialdemokraternas synsätt och är och var för en könsneutral 

äktenskapsbalk. De såg inga hinder till varför denna lag inte skulle vara lika för både hetero- 

och homosexuella par, då sambolagen modifierades om 2003 och då blev helt könsneutral. 

Regeringens utredare var för att en könsneutral äktenskapsbalk införs men de ville att kyrkor 

och präster själva skulle få bestämma om de ville utför en vigselceremoni mellan samkönade 

par, något som vänsterpartiet inte accepterade. De såg det som diskriminering och stödjer 
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RFSL:s förslag om att den som vägrar utföra en samkönad vigsel ej ska ha vigselrätt. 

(www.vansterpartiet.se) 

Folkpartiet, centern, miljöpartiet de gröna ställde sig även de bakom förslaget om en 

könsneutraläktenskapsbalk, de gav inga ingående detaljer på hur de vill att lagstiftningen 

skulle ha varit utformad men de hade alla samma åsikt i frågan. (www.folkpartiet.se, 

www.miljopartiet.se, www.centern.se) 

Det enda partiet som var emot en lagändring var kristdemokraterna de ansåg att en 

lagändring var onödig då de ansåg att genom partnerskapslagen har homosexuella par samma 

rättigheter som heterosexuella. Detta sade kristdemokraternas riksdagsledamot gällande 

frågan; 

 

Vår utgångspunkt som kristdemokrater är alla människors lika värde oavsett kön, ålder, social 

position etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Därför är det viktigt att betona att 

homosexuella i Sverige sedan 1995 får registrera sitt partnerskap med samma rättsliga skydd 

som gifta. Med den likabehandling som idag finns mellan äktenskap och registrerat partner-

skap anser vi kristdemokrater att det inte finns något behov av att tillsätta en utredning om 

könsneutral äktenskapsbalk. 

– Äktenskapet mellan man och kvinna som grund för familjebildning är stabilare än alla andra 

juridiska samlevnadsformer. Det perspektivet anser vi har gått förlorat i diskussionen om en 

könsneutral äktenskapsbalk. 

(www.kristdemokraterna.se) 

 

Kristdemokraterna ansåg alltså att äktenskapet som det var innan omröstningen var till för 

heterosexuella familjebildingar, äktenskapet var till för att skydda barnen och inge dem 

trygghet från sina båda biologiska föräldrar, som de uttrycker det: 

 

”Att slå vakt om äktenskapet är att slå vakt om barnens rättigheter.” 

(www.kristdemokraterna.se) 

 

2.3 Kyrkans syn på homosexualitet 

Att skriva om svenska kyrkans syn på homosexualitet under 1900-talet och början av 2000-

talet anser jag är relevant för att förstå hur kyrkans uppfattning av homosexuella har utveck-

lats och hur mycket arbete som egentligen har krävts för att nå fram till det vi är idag. 
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2.3.1 Kyrkans och samhällets syn på homosexualitet de senaste hundra åren 

Kyrkan har genomgått en stor förändring sedan medeltiden, den har blivit alltmer liberal och 

formad utifrån folket och vad folket behöver. Ser man till kyrkans syn på homosexuella har 

det inte gått snabbt. Det är de senaste årtiondena som kyrkan gått framåt gällande åsikterna 

och synen på homosexuella och samkönade relationer. 

För att kunna utröna hur kyrkan har sett på homosexualitet under den första halvan av 

1900-talet är det viktigt att se till vad samhället i övrigt hade för syn angående sex och sexuel-

la relationer, då det inte finns mycket information specifikt som handlar om kyrkan och dess 

uppfattning. 

I slutet av 1800-talet genomsyrades den svenska sexmoralen av avhållsamhet. Sexuali-

teten var sammankopplad med fortplantningen och det förespråkades även att människor inte 

skulle tala öppet om sex och sin egen sexualitet. Det var något som skulle stanna hos den 

enskilde individen. Vad gäller homosexualitet ansågs det vara synd generellt i samhället under 

denna period. Att ha sexuellt samröre med någon av samma kön var något orätt, men även 

onani ansågs vara syndigt. Samhället och vetenskapen var stark kopplad till kyrkans och 

religionens syn på sexualitet under denna tid. Även om det inte talades öppet om sex och 

därmed heller inte homosexualitet, behöver det inte betyda att homosexualitet i sig var något 

ovanligt. (Wasniowski, 2007, s.53) 

Inte lång tid efter började vetenskapen ifrågasätta kyrkans krav på avhållsamhet, fort-

plantningens ställning var inte längre självklar. Nu hade det blivit möjligt att påstå att sexuali-

teten hade ett egenvärde i sig. Homosexuella personer ansåg man fortfarande levde i synd, 

men vetenskapen framhöll att homosexuellas beteende kunde förklaras som ett sjukdomstill-

stånd, bland annat förekom det försök att bota homosexuella med hjälp av hypnos. (Wasni-

owski, 2007, s.55) 

Denna syn följde samhället och kyrkan under de kommande trettio åren innan homo-

sexualiteten avkriminaliserades 1944. Även efter lagändringen kom människor inte att ändra 

sin åsikt gällande homosexualitet, samhällsklimatet var detsamma. Den läkarvetenskapliga 

diagnosen hade dock vunnit mark i den grad att denna ändring kunde genomföras. Nu var 

homosexualitet inte en synd utan ett sjukdomstillstånd, som skulle försökas botas. (Wasni-

owski, 2007, s.68) 

Under 1960-talet diskuterades sexualiteten mer öppet, debatten hade påskyndats av 

den liberala sidan. Det som det mest talades om var den heteronormativa sexualiteten, men 

även det som avvek från denna normativa syn fick nytt ljus, när det pratades mer öppet om 

sex generellt sett. Kyrkan var fortfarande en motståndare till det som inte var heteronormativt 
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och under 1960-talet pratades det ofta om att homosexuella var en säkerhetsrisk då det lätt 

kunde bli offer för kommunistisk utpressning. Samhället hade blivit mer öppet i debatten om 

homosexualitet, det ordnades konferenser och dessutom sändes både radio- och tv-program i 

ämnet. (Wasniowski, 2007, s.72) 

Det fortsatte i samma anda under 1970-talet där debatter drevs och samhället var öpp-

nare angående homosexuella. Istället för att det var den liberala sidan som drev dessa frågor 

hade vänster nu tagit över arbetet med att införa ett krav på likaberättigande, dvs. att homo-

sexuella skulle ha samma rättigheter som heterosexuella när det kommer till människovärde. 

(Wasniowski, 2007, s.73) 

Det var under 1970-talet närmare bestämt år 1972 som det första riktiga samtalet inom 

kyrkan ägde rum angående homosexuella. Biskopsmötet hade tillsatt den första arbetsgruppen 

som specifikt skulle arbete med frågor rörande homosexualitetens problematik. Detta samtal 

redovisades i en bok utgiven 1974 som hette ”De homosexuella och kyrkan”. Denna skapade 

underlaget för det fortsatta inomkyrkliga samtalet. (Lindström, 2005, s.43) Uppgiften var att 

lägga fram fakta om homosexualiteten, diskutera och analysera problematiken som fanns för 

att kunna lägga fram argument för ett etiskt beslut i frågan. I det sista kapitlet i boken ges det 

förslag på praktiska åtgärder som rör kyrkans förhållningssätt till homosexualitet. Vikten av 

att kyrkan arbetar för trygga och varaktiga relationer mellan homosexuella framhålls bland 

annat. Kyrkan tycks ha en föreställning om att homosexuella inte kunde leva i monogama och 

seriösa relationer och detta ansåg de var viktigt att upplysa homosexuella om. I detta samtal 

lades förslaget om att homosexuella skulle kunna få möjlighet till någon slags välsignelseakt 

då giftermål ansåg vara ett privilegium mellan man och kvinna. Biskopsmötet tog dock ej 

ställning till detta förslag som gruppen lagt fram. (Lindström, 2005, s.44) 

Den statliga utredningen Homosexuella i samhället (SOU1984:63) kom 1984, som 

fick stor betydelse vad gäller den inomkyrkliga processen. Därav kom det att debatteras 

intensivt om homosexualitet både i dagpressen och inom kyrkan. I denna utredning fördes 

tankar fram om att integrera homosexualiteten i samhället fullt ut. Reaktioner angående 

utredningen ledde till att det skrevs en motion i kyrkomötet, författarna sade att vissa påbud i 

utredningen var ett hot mot yttrandefriheten. Detta gällande främst den del av utredningen 

som rörde att undervisning och böcker om homosexuella inte fick innehålla något som 

kritiserade denna sexuella läggning. 

Ärkebiskopen Bertil Wikström skrev ett remissvar där han yttrade att en homosexuell 

människa är en medlem av både samhälle och kyrka fullt ut. Han gjorde dock en tydlig 

delning mellan homosexuell läggning och homosexuell handling, utifrån den uppmuntrades 
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homosexuella som var kristna att leva i celibat. Detta remissvar från biskopen ledde till att en 

ny arbetsgrupp skapades. Resultatet av gruppens diskussioner gavs ut i en ny sammanställ-

ning vid namn ”Homosexuella i kyrkan. En fråga om kärlek.”. (Lindström, 2005, s.44) I 

denna uttrycktes det att homosexuella relationer skulle vara likvärdiga med heterosexuella 

relationer, men ändå med några skillnader. En välsignelsehandling föreslogs också. Gruppen 

hade styrkt detta med en ny tolkning av bibeln. Enligt dem behandlar inte bibeln seriösa 

relationer mellan homosexuella eller äkta homosexualitet. Bibeln fördömer sexuellt utnyttjan-

de, sexuell förnedring, prostitution etc., men inte så att säga ett genuint homosexuellt leverne 

som sådant. (Lindström, 2005, s.45) 

Samma år vid kyrkomötet kom frågan om en välsignelseakt för homosexuella att vara 

i fokus genom en motion av Wingborg. I motionen begärde han åt kyrkomötet att besluta om 

en välsignelseakt för homosexuella par. Kyrkomötte gav då i uppdrag åt svenska kyrkan 

centralstyrelse att påbörja en utredning som skulle ägna sig åt en noggrann teologisk bearbet-

ning rörande frågan om homosexuell samlevnad. Utredning av detta pågick under sex år och 

år 1994 gavs den utredning ut i from av ”Kyrkan och homosexualiteten. Rapport från en 

arbetsgrupp”. Utredningen skickades till Svenska Kyrkans församlingar, stift och övriga 

organ. Där uppmuntrades alla att komma mer egna reflektioner och tankar kring utredningen, 

men responsen var väldigt liten. Kyrkan hade genom åren haft en del utredningar och samtal 

om homosexualitet, inom kyrkan talades det och diskuterades det i ämnet, men tystnaden var 

tydlig på andra plan. I samhället i övrigt har homosexualitet och tro diskuterats väldigt 

intensivt. Att tystnaden inom kyrkan och dess församlingar varit påtaglig beror på den hetero-

sexuella normen som har funnits och fortfarande finns. (Lindström, 2005, s.45) 

I början av 1990-talet när beslut om partnerskaplagen skulle bedrivas, ställde sig 

Svenska kyrkans centralstyrelse negativ till lagen och ville istället att homosexuella relationer 

skulle stå under hushållsgemenskap. Med detta menades att de skulle stå under samma lag 

som gällde om arbetskamrater, vänner eller släktingar valde att leva tillsammans. Kyrkosty-

relsen föreslog även: 

 

att det i lagstiftningen tydligt betonas att homosexuella par inte skall få adoptera barn, får till-

gång till konstlad befruktning eller utses som gemensamma vårdnadshavare för underåriga 

barn (Lindström, 2005, s.46) 

 

I samma mening sade man att det är viktigt att det görs klart att via utbildning och informa-

tion att ”ingen skall förföljas eller diskrimineras på grund av sexuell läggning eller för vad av 
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andra samlevnadsformer än de vanliga”. Vilket ger en väldigt dubbel bild av hur kyrkan sett 

på homosexualitet och homosexuella relationer. (Lindström, 2005, s.46) Vidare när då 

partnerskapslagen trädde i kraft i januari 1995 publicerade biskopsmötet ett samtalsunderlag 

”Kyrkans syn på äktenskap och partnerskap”. Denna förstärker äktenskapets roll och bety-

delse, men den talar även om att andra former av seriösa relationer ska respekteras. Dock är 

äktenskapet reserverat för heterosexuella relationer allena. (Lindström, 2005, s. 47) År 2000 

hölls återigen ett kyrkomöte där behandlades en motion angående att man ville utforma 

kyrklig vigsel för homosexuella. Denna motion avslogs med hänvisning till att de ville vänta 

in TK:s pågående arbete i frågan, för att se deras resultat. Efter ytterligare fyra år publicerade 

TK:s sina resultat som de namngav ”Homosexuella i kyrkan. Ett samtalsdokument från 

Svenska kyrkans teologiska kommitté.” I detta dokument diskuterades flera ämnen kring 

homosexuella och homosexualitet i kombination med tro. Åsikterna var väldigt delade precis 

som de varit från 1970-talet och framåt genom de kyrkomöten och publicerande material som 

infunnits. (Lindström, 2005, s.49) 

Under 1900-talet har synen på homosexualiteten ändrats väldigt mycket. I början av 

seklet hade kyrkan en syn som inte hade något utrymme för homosexuella eller homosexuali-

tet som sådan. Dessa saker tystades ner och kyrkan ansåg det syndfullt. På 1920-talet började 

homosexualiteten diskuteras utifrån ett sjukdomsperspektiv, vilket var anledningen att homo-

sexuella handlingar avkriminaliserades på 1940-talet. Därefter blev samhällets inställning 

gentemot homosexuella mer öppen och diskussioner samt debatter uppstod på flera håll, även 

om kyrkan fortfarande var väldigt konservativ i sin ställning. I deras ögon var det fortfarande 

syndigt att inneha en annan sexuell läggning än heterosexuell. Det var föreningen mellan man 

och kvinna som var det riktiga. Senare under 1970-talet började diskussionerna i kyrkan att ta 

form på riktigt gällande homosexuella och deras plats i samhället, som ni märkt har diskus-

sionerna pågått länge utan framsteg. Det var först på 1990-talet som saker började gå mera 

framåt, det arbete som gjorts började nu märkas mer tydligt, men det fanns ännu ett motstånd 

gentemot homosexuellas koppling till kyrkan. Åsikterna var delad och de som arbetade med 

frågan var splittrade som grupp. Under 2000-talets andra hälft började det att hända saker, 

kyrkan kunde äntligen enas om ett beslut gällande att ge homosexuella par välsignelse och 

förra året 2009 fattade man det beslutet att homosexuella par ska få rätt att viga sig i kyrkan. 

Efter fyrtio år av debatterande har de homosexuella i samhället äntligen kommit att bli jämli-

ka heterosexuella individer och par. Inte helt och fullt, då präster kan neka att viga homosexu-

ella par om de är av den åsikten att det strider mot bibeln och vad de enligt dem står för. Nu 
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har jag redogjort för kyrkans syn rörande homosexualitet och homosexuella relationer under 

1900-talet. 

Med denna bakgrund kan jag nu undersöka hur präster i Gävleområdet ställer sig till 

den nya äktenskapslagen. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Frågan om en könsneutral äktenskapsbalk har varit och är fortfarande viktig och en milstolpe 

gällande homosexuellas rättigheter. Inte bara homosexuellas rättigheter som sådan, utan nu 

när homosexuella får samma rättighet som heterosexuella par blir homosexuella inte längre en 

segregerad grupp i samhället, inte i samma utsträckning. Det kommer inte att finnas några 

rättsliga skillnader mellan heterosexuella och homosexuella par, detta är den avgörande delen 

i ett samhälle där det förespråkas samma värde och lika rätt. 

Jag vill se hur olika präster verksamma inom Svenska Kyrkan i Gävleområdet ställer 

sig i frågan om en könsneutral äktenskapsbalk. Vad de har för generell inställning i denna 

fråga. Kan de tänka sig att viga samkönade par? Vilka konsekvenser kan de tänka sig kommer 

att uppstå av denna lag? 

De huvudfrågeställningar jag kommer att utgå ifrån är; 

 

 Hur ställer sig de olika prästerna i frågan om en könsneutral äktenskapsbalk? 

 

 Vilka argument framhåller de som stöd för deras uppfattning? 

 

 Vilka konsekvenser tror sig de kunna se för kyrkan nu när en sådan lag inträtt? 

 

4. URVAL/MATERIAL 

4.1 Val av informanter 

Mitt val av informanter baseras på vad det är i uppsatsen som jag vill ha svar på. Jag har valt 

att undersöka hur präster i Gävlekommun ställer sig i frågan gällande en könsneutraläkten-

skapslag. Vad de anser och vilka tankar och funderingar de har. Därför har valet av informan-

ter gjorts på grunderna att de ska vara verksamma präster inom Svenska kyrkans församlingar 

i Gävle kommun. Kön, ålder och antalet år i tjänst har ingen betydelse, utan det jag vill 

undersöka är hur positiva eller negativa de är angående införandet av denna lag. Valet av 

informanter skedde slumpvis, jag ringde runt till flertalet präster och de som var intresserade 
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fick därmed delta. Det var från början fem präster som ville delta i mitt arbete med denna 

uppsats, dock föll en av dem bort, då denne inte svarade på min e-post. Det var synd för denne 

lät verkligen engagerad när jag först ringde. Antalet deltagare i intervjuerna kommer därmed 

vara fyra stycken. 

 

4.2 Inför intervjun 

Det jag har gjort innan intervjuerna är att utforma intervjufrågorna på ett sätt som täcker det 

område jag vill undersöka i uppsatsen. Jag har begränsat frågornas spann för att samtalet ska 

stanna inom de ramar jag satt upp för undersökningen. Det jag vill ha svar på är det relevanta. 

Inför utförandet av intervjuerna har jag tagit kontakt med präster här i Gävleområdet, infor-

merat dem vad det är jag undersöker och hört efter om de är intresserade av att delta. Själv-

klart har jag garanterat dem anonymitet i uppsatsen och upplyst dem om att de kan neka att 

besvara frågor som de anser är för känsliga till sin natur, om så skulle vara. I och med att mina 

intervjuer skett via e-post, har all information skickats återigen i e-posten tillsammans med 

frågorna. 

 

4.3 Intervjufrågorna 

Valet av intervjufrågor har skett utifrån de huvudfrågeställningar jag har ställt mig i denna 

uppsats. Nedan syns de intervjufrågor jag använt mig av i denna undersökning. Jag anser att 

jag har lyckats få med det som är mest relevant att belysa för att få svar på de huvudfråge-

ställningarna som skrevs i syftet. 

 

 Anser du att det var rätt att införa en könsneutral äktenskapsbalk? 

 Vad har varit din uppfattning, inför, under och efter lagändringen? 

 Har du varit påverkad av hur dina medarbetare har ställt sig i frågan? 

 Kan du själv tänka dig att viga homosexuella par? Utveckla gärna ditt svar! 

 Vilka konsekvenser tror du dig kunna se för kyrkan nu när denna lag införts? Förde-

lar/Nackdelar? 

 

5. FORSKNINGSLÄGE 

Tidigare forskning specifikt i det ämnesval jag har gjort finns det inget tidigare som jag kan 

finna. Då denna lagändring nyligen inrättats har inte undersökningar hunnits gjort, av vad jag 

kunnat se. 
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Därför kan jag i detta avsnitt koncentrera mig på tidigare forskning som gjorts om äm-

net homosexualitet och kyrka. Där finns det material att ta av även om det inte heller går att 

finna många avhandlingar etc. i ämnet. Jag har använt mig mycket utav två av dessa, de ger 

en bild av hur kyrkan har sett på homosexualitet i en övergripande form. 

Först har vi Lars Gårdfeldts avhandling ”Hatar Gud Bögar? – Teologiska förståelser 

av homo, bi och transpersonen. En befrielseteologisk studie.” I den analyseras förtrycket av 

hbt-personer för att skapa en teologi som inkluderar istället för att exkludera. 

Vidare finns en avhandling av Susanne Lindström med namn ”Kamp om rummet - en 

studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan”. Den handlar om hur heterosexuella normer 

skapar förutsättningar men även begränsningar för människors handlande och anger ramar för 

vad som vem som ska inkluderas och vem ska utestängas. 

Dessa två avhandlingar är relativt lika vad gäller vilka som ska få vara delaktig och 

vilka som inte ska få det. Dock skiljer sig deras utgångspunkt gentemot varandra. 

 

6. METOD 

Här följer en beskrivning av vilken metod jag valt att använda mig utav i utförandet av min 

uppsats, speciellt vad gäller intervjuerna. 

I utförandet av detta arbete har jag valt att använda mig utav kvalitativ undersöknings 

metod i form av intervjuer. Kvalitativ forskning betecknar den typ av forskning som innebär 

att forskaren be skriver verkligheten med hjälp av ”orddata”, med andra ord det insamlade 

materialet som består av språkliga utsagor. (Fejes, 2009, s.18) Det finns flertalet sätt hur 

kvalitativa studier kan genomföras, jag fann att intervjuer var det som var lämpligast att 

använda mig utav. Intervjuer kan även de utföras på flertalet sätt, att göra intervjuerna via e-

post blev för mig det som passade bäst. 

Ett problem med att göra intervjuer där man inte intervjuar informanten direkt blir att 

följdfrågor inte kan ställas på samma enkla vis, därav kan västentlig information komma att 

saknas. För att peka på de fördelar som finns kan en intervju utförd genom e-post istället ge 

mer information. Att vara den personen som blir intervjuad kan för många vara en ny känsla, 

kanske vågar eller förmår de inte delge sina svar helt och fullt, när den som utför intervjun är 

närvarande. Vid intervju via e-post får informanten inga krav på sig, han eller hon vet inte 

vem den som ber om svaren är och detta kan i sin tur gynna själva resultatet av intervjun i 

fråga. De flesta av oss vågar vara mer öppna mot oss själva i ensamhet än inför någon annan. 
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Därför tror jag att min intervjumetod fungerar bra då mitt ämne har varit och fortfarande är 

känsligt i viss mån. 

 

7. PRESENTATION AV INTERVJUERNA 

Nedan följer en redovisning av intervjuerna. Tanken är att redogöra för vad informanterna 

sade gällande varje enskild fråga. Jag kommer alltså inte att återberätta hela intervjun med 

varje individ på en gång, utan tar detta stegvis fråga för fråga. Jag finner att detta är det bästa 

sättet för att göra det hela mer tydligt. Frågorna kommer att skrivas nedan återigen inför varje 

del, för att hålla dem färskt i minnet. Innan dess kommer även en liten beskrivning av infor-

manterna som deltagit. 

 

7.1 Presentation av prästerna 

Fyra informanter har valt att delta i min undersökning. Det blev slutligen en kvinnlig och tre 

manliga präster i varierande åldrar samt som har olika lång erfarenhet av prästyrket som 

deltagit. 

 

7.2 Resultat av intervjuerna med prästerna 

 

Anser du att det var rätt att införa en könsneutral äktenskapsbalk? 

 

Präst 1: Ser väldigt positivt till den nya lagen, där homosexuella nu kan vigas. 

 

Präst 2: Riksdagen är den som fattar beslut om äktenskapslagstiftning, han finner att det var 

ett klok och välmotiverat beslut som togs för ett land som vårt. Det är en självklarhet att staten 

är den enda som ska fatta beslut om vad som ska ses som äktenskap. 

Den viktigaste frågan var istället hur samfundet hanterar denna lagstiftning. Det finns 

inte någon självklar koppling mellan riksdagens beslut och äktenskapsbalk och kyrkans beslut 

om att inför vigselrätt för samkönade. Då kyrkan är skild från staten sedan år 2000 bör kyrkan 

därmed fatta egna beslut. Kyrkan har agerat som att kyrkan inte vore skild från staten och 

därmed haft för bråttom med att anpassa sig till denna fråga. 
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Präst 3: Val av samlevnadsformer ska få ske i frihet därför bör då inte en statlig reglering inte 

diskriminera människor. Synen gällande detta bör vara neutral där människans frihet ska 

värnas. Detta var därmed ett rätt beslut att ta utifrån de premisserna. 

 

Präst 4: Införandet av äktenskapslagen var rätt! 

 

Vad har varit din uppfattning, inför, under och efter lagändringen? 

 

Präst 1: Under hela tiden detta har debatterats har hon varit positivt inställd till en lagändring. 

 

Präst 2: Han är förespråkare för den lag som nu gäller, men är av den åsikten att det vore bra 

om kyrkan avsade sig vigselrätten helt. Vilket han har ansett i flera år, innan denna debatt om 

samkönade äktenskap uppdagades. Jag kommer nu att citera; 

 

”Enligt min uppfattning skall kyrka och stat vara klart åtskilda. I en sekulär stat bör kyrkan inte 

ha juridiska uppdrag, såsom ordningar för äktenskaps ingående. En betydligt bättre ordning är 

den som finns i många andra länder; staten sköter om allt juridiskt och kyrkan ägnar sig åt sin 

uppgift; att välsigna de par som vill dela liv. Med en sådan hållning hade det inte uppstått någ-

ra problem kring frågan om samkönade relationer. De kyrkor som accepterar sådana kan väl-

signa paren, de som har svårt för det låter bli. Det är en hållning som visar respekt både mot 

stat och kyrka” 

 

Präst 3: När det kommer till denna fråga har han haft svårt att ta ställning, främst eftersom 

han har varit verksam präst i tre decennier och därmed har det varit så att äktenskapet har varit 

för man och kvinna. Detta är något som är djup förankrat inom honom. Samtidigt anser han 

att kärleken mellan homosexuella par är lika stark och rik som kärleken mellan heterosexuella 

par och att då kränka människor utifrån en ideologi vore fel. 

 

”Två vuxna människor av samma kön som väljer att leva tillsammans ska naturligtvis respek-

teras och lyckönskas i sitt livsval. Alltså måste vi fråga hur en kristen tro kan se ut för att 

skydda också denna samlevnadsform.” 

 

Präst 4: Hans tankar innan, under och efter denna process är positiva. Han har själv arbetat 

med beredningsarbetet i frågan sedan mitt av 1980-talet. Har alltigenom haft en positiv syn 

angående att homosexuella ska få ingå äktenskap. 
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Har du varit påverkad av hur dina medarbetare har ställt sig i frågan? 

 

Präst 1: Självklart har denne blivit påverkad av hur andra ställt sig i frågan. Hon säger att de 

flesta medarbetare har även de en positiv syn till denna lag. Dock säger hon för att citera; 

 

”Däremot har jag andra vänner som är tveksamma till både lagen och kyrkans ställningstagan-

de. Jag tror att kyrkfolk och särskilt präster är mer positiva till den nya lagen än svenska folket 

generellt av den anledningen att vi behövt jobba med frågan och ta ställning till den. Så vinklas 

det sällan i pressen dock … De flesta församlingar i Gävle har homosexuella medarbetare så vi 

kommer frågan nära på så sätt och jag tror inte att någon av dessa har diskriminerats på något 

sätt.” 

 

Präst 2: I många år har han varit positiv till välsignelse av homosexuella par. Denna inställ-

ning säger han har vuxit fram genom möten med människor genom åren. Redan för tjugo år 

sedan var han ställningstagande gällande välsignelse färdig. En positiv uppfattning gällande 

välsignelse av samkönade par var inte lika utbredd i kyrkan som den är idag. Vidare säger 

han: 

 

”Det som medarbetare och kollegor idag har lärt mig det är att vi måste hitta lösningar som 

inte bara är politiska korrekta och tilltalar majoriteten. Vi måste också hitta lösningar som visar 

respekt för de präster som brottas med dessa frågeställningar. Det är alltför lätt att majoriteten 

kör över minoriteten, något som jag idag ser som en mycket stor fara för kyrkans enhet. Kyr-

komötets beslut om ändringar i äktenskapsbegrepp och vigselgudstjänstens ordning är inget 

som jag hälsar med någon större glädje just ur denna aspekt. Jag ser det mest som en anpass-

ning till det politiskt korrekta och ett beslut där de som har makten borde visat större ödmjuk-

het.” 

 

Präst 3: Påverkas av sina medmänniskor gör man, ofta när det gäller att försöka tänka i nya 

banor säger han, utan att för den sakens skull tappa sin egen mening. Han har hela tiden känt 

sig tveksam till människor som dömer ut andra som har vad de uppfattar en avvikande livsstil 

än ens egen. 

 

Präst 4: Denna fråga svarade tyvärr inte denna präst på. 

 

Kan du själv tänka dig att viga homosexuella par? Utveckla gärna ditt svar! 
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Präst 1: Viger gärna människor oberoende av vilken könsfördelning de har, av den anled-

ningen att det inte är lätt att leva i parrelationer i dagens samhälle. Allt stöd behövs för dem 

som väljer att leva i långvariga och trogna sådana. Dock hade hon innan denna debatt tänkt att 

kyrkan borde släppa vigselrätten, av helt andra skäl än samkönade äktenskap, men då denna 

diskussion uppdagades hade det då blivit som att kyrkan skulle ha smitit från sitt ansvar, 

vilket hade varit synd. Därför var det bättre att behålla vigselrätten och därmed viga både 

heterosexuella och homosexuella par. 

 

Präst 2: Gällande denna fråga kan han mycket väl tänka sig att viga samkönade par. Dock är 

han av den tron som tidigare nämnts, att kyrkan borde ha avsagt sig vigselrätten och istället 

välsignade borgerligt ingångna äktenskap, hetero- som homosexuella sådana. När kyrkomötet 

nu inte vill ha den ordningen, får han nu anpassa sig till vad som beslutats. 

 

Präst 3: Han ser sig själv kanske kunna fungera som en präst som viger samkönade par. Han 

har dock ingen erfarenhet av det och känner sig osäker på sin egen reaktion om han skulle 

utföra en sådan vigselakt. Detta handlar mycket om en fråga om vana och känslor och följakt-

ligen krävs en del bearbetning anser han. Dock hade han sett att denna fråga inte hade force-

rats fram, det skulle ha behövts mer samtal och reflektion, det skulle ha getts mer tid till 

teologiskt bearbetning. 

 

Präst 4: Han svarade att han definitivt kan tänka sig att viga homosexuella par. 

 

Vilka konsekvenser tror du dig kunna se för kyrkan nu när denna lag inträtt? Förde-

lar/Nackdelar? 

 

Präst 1: Gällande konsekvenser för kyrkan tror hon att det mest kommer att märkas i de 

ekumeniska och internationella relationerna som kyrkan har. Dock tror hon att detta inte 

kommer att vara långvarigt, utan accepteras mer och mer med tiden som det var och blev 

gällande de kvinnliga prästerna i början. Hon ser den möjligheten att vissa kommer att kunna 

lämna kyrkan på grund av lagändringen, men att det samtidigt antagligen hade blivit på det 

sättet ändå, fast av den motsatta anledningen om inte lagen hade röstats igenom. 

 

Präst 2: Det jag vill göra först är att citera; 
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Lagstiftningen i sig är inte det intressanta, utan hur kyrkan anpassar sig till den gällande lag-

stiftningen. Den kristna kyrkan har funnits i tvåtusen år och under många olika statsskick och 

lagstiftningar. Det tillhör kyrkans identitet att ständigt gå en balansgång mellan anpassning och 

opposition mot gällande lagstiftning. Det finns ett talesätt som säger; ”Om stat och kyrka är 

helt oeniga, då är det troligen något fel på staten. Om stat och kyrka är helt överens, då är det 

sannolikt något fel på kyrkan. 

 

Han anser att det val nu kyrkan har gjort och det beslut som tog i kyrkomötet kommer ge 

konsekvenser, dels kommer relationerna till andra kyrkosamfund försämras. Ytterligare anser 

han att man inte låtit frågan få en tillräcklig teologisk bearbetning och inte heller seriöst 

funderat på vilka konsekvenser det kan få för det pastorala arbetet i församlingarna. 

 

”Beslutet kan lätt uppfattas som ett rent politisk och partitaktiskt beslut som inte är förankrad i 

seriösa teologiska och pastorala överväganden och inte heller baserat på verklig respekt för 

minoriteten och de ”politiskt inkorrekta” i kyrkan, med andra ord andas kyrkomötets beslut 

mer maktspråk än evangelium.” 

 

På längre sikt anser han att konsekvenserna blir att inom kyrkan själv kommer det att bli 

diskussioner kring det nuvarande kyrkomötets uppbyggnad och sammansättning samt dess 

legitimitet. 

 

Präst 3: I denna fråga citerar jag hans svar; 

 

”Nackdelar kan vara sådant som följer med splittring i olika grupperingar där man gräver skyt-

tegravarna djupa och människor såras. Att bli kränkt när det gäller kärlek är inget enkelt utan 

en svår förbrytelse mot människor. Här finns risker!” 

 

Präst 4: Återigen fick jag inget svar i frågan. 

 

8. Diskussion 

Nu kommer vi till den delen då jag kommer att diskutera resultaten av intervjuerna. Ser vi till 

helheten av undersökningen jag utfört, tycker jag mig kunna se att alla de fyra informanterna 

har en positiv inställning till beslutet om vigsel som fattades under kyrkomötet. De var dock 

uppdelade i sin positiva åsikt. Där två informanter var väldigt positiva till beslutet och där två 

var positiva men med vissa reservationer som att det besluts som tagits framarbetats för 

snabbt enligt deras tycke, men att de skulle följa de instruktioner som nu finns. 
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Det jag sökte svar på i denna uppsats var hur prästerna i Gävleområdet ställer sig till 

det beslut som fattats om samkönad vigsel. Jag ville ta reda på om de var positiva eller 

negativa i sitt ställningstagande och om deras ställningstagande hade förändrats under debat-

ternas och årens lopp. Återigen var det en uppdelning i svaren men inställningen var positiv, 

två informanter hade varit positiva till detta under flera år och en av dem hade arbetat med 

beredelserna från 1980-talet. En utav de två andra prästerna har haft den åsikten att kyrkan 

borde avsäga sig vigselrätten helt och hållet och hade haft den åsikt långt innan debatterna om 

samkönade äktenskap hade påbörjats, men att han självklart förespråkar den lag som är nu. 

Den sista av prästerna tyckte denna fråga var svår, då han in trettio år har varit van att viga 

heterosexuella par, men han anser inte att homosexuella par kärlek är mindre värd och därför 

ska ingen kränkning på grund av ideologi få ske. 

Jag finner det intressant när jag läser detta då man tydligt ser att även de som har den 

mest förankrade tron på att äktenskapet är något mellan man och kvinna, kan se detta beslut 

som något positivt. Att även de som egentligen skulle vilja att kyrkan ska avsäga sig vigselrät-

ten kan stödja beslutsfattandet är också anmärkningsvärt, då man kanske kunde tro att dessa 

skulle motsätta sig införandet av en ändring, just för att få kyrkan att avsäga sig vigselrätten. 

Det första som jag reagerade på gällande dessa resultat var den kvinnliga prästens utta-

lande som löd: 

 

”Jag tror att kyrkfolk och särskilt präster är mer positiva till den nya lagen än svenska folket 

generellt av den anledningen att vi behövt jobba med frågan och ta ställning till den. Så vinklas 

det sällan i pressen dock” 

 

När jag först läste detta uttalande blev jag rätt chockad, det fanns inte i min tankevärd att 

präster skulle vara de som var mest positiva till den nya lagen och inte svenska folket gene-

rellt sett. Detta är ett uttalande som strider mot en jämförelse med två av de källor jag använt 

mig utav som ser kyrkan som en förtryckande och heteronormativ institution. I åtanke ska 

dock finnas att dessa böcker skrevs innan debatten angående samkönade äktenskap påbörjade 

på riktigt. Lindström skriver: 

 

”Homosexuella tolereras under förutsättning att de lever på ett sådant sätt att de avviker så lite 

som möjligt från och hyllar samma ideal som de som lever i den heterosexuella tvåsamheten. 

Det framträder tydligast i diskussionerna om partnerskap och i oviljan att viga homosexuella i 

kyrkorummen.” (Lindström, 2005,s 157) 
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Detta tyder på att samhället har förändrats väldigt mycket sedan 2005. Innan fanns det inga 

tankar på införandet av en sådan lag. Hur kommer det då sig att om det är så att kyrkan är 

väldigt positiv vad gäller samkönade äktenskap att media vinklar det på ett sätt som säger att 

de inte skulle vara det? Kan det vara på det sättet att kyrkan har varit rätt öppen för denna 

lagändring, men att de offentliga debatterna skildrat något helt annat? Det tåls att tänkas på. 

Ser man till det resultat jag fått fram i min undersökning kan så fallet vara, de informanter jag 

talat med är positiva och även under de tidigare kontaktsamtalen med dem, fick jag känslan 

att det råder en positiv inställning generellt mellan prästerna åtminstone i Gävleområdet. Jag 

kontaktade flertalet präster inför min undersökning, även om de inte hade möjlighet att delta 

och ge konkreta uttalande, kom flera positiva åsikter fram under dessa samtal. 

I min undersökning ville jag självklart veta om de präster jag intervjuade kunde tänka 

sig att viga homosexuella par, även om de är av en positiv åsikt gällande beslutet som fattats, 

kan fallet ändå vara att de inte själva kan tänka sig att utföra vigslar av samkönade par. 

Intervjuerna visade att alla fyra prästerna kunde tänka sig att göra det. Präster har ju rätt att 

neka till att utföra en vigsel om de anser att detta går emot deras tro. Det resultat jag fick var 

således positivt. 

Den sista viktiga punkten i min studie är frågan om vilka konsekvenser de tror sig 

kunna se för kyrkan, positiva som negativa. De konsekvenser som presenterades var dels att 

ett visst antal anhängare kommer att gå ur kyrkan, medan andra tillkommer i och med denna 

lagändring. Ytterligare tror de på att samarbetet mellan andra samfund kan bli svårare under 

en tid. Likadant var fallet när kvinnor fick prästvigas. Något som en av informanterna svarade 

var; 

 

”Beslutet kan lätt uppfattas som ett rent politisk och partitaktiskt beslut som inte är förankrad i 

seriösa teologiska och pastorala överväganden och inte heller baserat på verklig respekt för 

minoriteten och de ”politiskt inkorrekta” i kyrkan, med andra ord andas kyrkomötets beslut 

mer maktspråk än evangelium.” 

 

Detta handlar om att beslutet inte anses ha diskuterats tillräckligt inför beslutet om en könsne-

utral äktenskapslag. Därför anser en av dem att det hela blev forcerat fram för snabbt. Staten 

och kyrkan är nu skilda från varandra sedan år 2000. Fortfarande gäller dock det faktum att 

staten respektive kyrkan är tvungna att närma sig varandra. För kyrkan gäller det speciellt, när 

samhället utvecklas måste även kyrkan ompröva sina ställningstaganden. Kyrkan måste 
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moderniseras på ett sätt att den passar in i ramarna för samhället i övrigt, annars kommer 

kyrkan att missgynnas. Som en informant uttrycker det med ett gammalt ordspråk; 

 

”Om stat och kyrka är helt oeniga, då är det troligen något fel på staten. Om stat och kyrka är 

helt överens, då är det sannolikt något fel på kyrkan.” 

 

Samhällsklimatet påverkar kyrkans ställningstagande och vice versa. Vilket kan bekräftas av 

de diskussioner som utförts kring homosexualitet och homosexuellas rättigheter genom 

historien. Ett exempel är att i det gamla grekiska samhället var homosexualitet något som 

förekom mycket mellan äldre och yngre män. Det ansågs vara något fint, något som gav 

status. Detta förändrades när kristendomen fick fäste, då blev homosexualiteten istället något 

orent och syndigt. Nu på senaste år har samhället krävt ändring gällande homosexuellas 

situation och det har också genomförts ändringar successivt i och med det tryck som varit på 

kyrkan och dess uppfattning. 

Jag finner det svårt att kunna stödja det jag fått fram genom redan befintlig litteratur 

och forskning då det inte gjorts liknande studier i ämnet av vad jag kunnat finna, då denna 

lagförändring gällande äktenskapet är färsk. Den bild jag fått genom denna studie är att 

Svenska kyrkans präster är positiv inställda till beslutet om samkönad vigsel här i Gävleom-

rådet. Jag kan ej uttala mig om hur det ser ut i andra delar av landet, men positiviteten här 

verkar vara tydlig. 

Innan jag utförde denna studie visste jag inte vad jag skulle förvänta mig, nog för att 

beslutet hade tagits under kyrkomötet 2009, men fortfarande trodde jag inte att lagen om 

samkönat äktenskap skulle ges en sådan positiv respons som det verkar ha gjort. Kanske hade 

utgången av min undersökning blivit annorlunda och fler präster hade velat ställa upp för 

intervju. Då fyra stycken representerar omkring 20 procent av de präster som egentligen är 

verksamma inom Svenska kyrkan Gävleområdet. 

 

22 
 



 
 

23 
 

9. LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Tryckta källor 

Gårdfeldt, Lars (2005) Hatar gud bögar? Teologiska förståelser av homo, bi- och transperso-

ner – En befrielseteologisk studie, Normalförlag, Stockholm 

 

Fejes, Andreas (2009) Handbok i kvalitativ analys, Liber AB, Stockholm 

 

Lindström, Susanne (2005) Kamp om rummet – En studie av heteronormativitet i Svenska 

kyrkan, Institutionen för kultur och medier, Umeå Universitet 

 

Wasniowski, Andréaz (2007) Den korrekta avvikelsen – Vetenskapsanvändning, normalitets-

strävan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970, Förlaget Holzweg, Umeå 

 

Otryckta källor 

http://www.sr.se/cgi-bin/sormland/nyheter/artikel.asp?Artikel=3185131 

 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/index.cgi?action=pod_show&id=73&modu

le_instance=10 

 
http://www.dn.se/nyheter/politik/klart-for-homoaktenskap-1.835841 
 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=262964 
 
http://www.ne.se/sok/Norm?type=NE 
 
http://www.vansterpartiet.se/ 
 
http://www.moderat.se/ 
 
http://www.kristdemokraterna.se/ 
 
http://www.miljopartiet.se/ 
 
http://www.folkpartiet.se/ 
 
http://www.socialdemokraterna.se 

http://www.sr.se/cgi-bin/sormland/nyheter/artikel.asp?Artikel=3185131
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/index.cgi?action=pod_show&id=73&module_instance=10
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/index.cgi?action=pod_show&id=73&module_instance=10
http://www.dn.se/nyheter/politik/klart-for-homoaktenskap-1.835841
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=262964
http://www.ne.se/sok/Norm?type=NE
http://www.vansterpartiet.se/
http://www.moderat.se/
http://www.kristdemokraterna.se/
http://www.miljopartiet.se/
http://www.folkpartiet.se/
http://www.socialdemokraterna.se/




Beteckning:      



		Instutitionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Samkönade par får gifta sig

En studie om hur fyra präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen




		Cecilia Karlsson

01/2010



		C-uppsats 

Religionsvetenskap



		Religionsdidaktik C 30 HP HT-09

 Handledare Jari Ristiniemi Examinator Peder Thalén





SAMMANFATTNING

NYCKELORD


1. INLEDNING
3

1.1 Definitioner
3

1.2 Disposition
4

2. BAKGRUND
4

2.1 Homosexuellas rättigheter
4

2.2 Riksdagspartiernas syn på en könsneutral äktenskapslag inför omröstningen
5

2.3 Kyrkans syn på homosexualitet
7

2.3.1 Kyrkans och samhällets syn på homosexualitet de senaste hundra åren
8

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
12

4. URVAL/MATERIAL
12

4.1 Val av informanter
12

4.2 Inför intervjun
13

4.3 Intervjufrågorna
13

5. FORSKNINGSLÄGE
13

6. METOD
14

7. PRESENTATION AV INTERVJUERNA
15

7.1 Presentation av prästerna
15

7.2 Resultat av intervjuerna med prästerna
15

8. DISKUSSION
19

9. LITTERATURFÖRTECKNING
23

SAMMANFATTNING

I den här uppsatsen redovisas en undersökning av hur präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen som har trätt i kraft från och med 1 november 2009, efter många års längtan och väntan från hbt-personer runt om i landet. Mitt syfte var att ta reda på vad prästerna tänker kring detta med hjälp av skriftliga intervjuer. Kunde de tänka sig att viga samkönade par och vilka konsekvenser kunde de eventuellt se för kyrkan nu efter lagändringen? Det är några av de frågor jag kommer att behandla i denna uppsats.

I många år har debatterna kring denna fråga pågått och därmed även andra frågor rörande homosexuellas rättigheter. Därför ansåg jag att det var viktigt att belysa den process som pågått i Svenska kyrkan inför detta beslut. I uppsatsen har jag skrivit om Svenska kyrkans syn på homosexualitet under de senaste hundra åren, för att kunna peka på de faktiska förändringarna som skett inom kyrkan och samhället i övrigt. Därtill ville jag även klarlägga vad riksdagspartierna hade för åsikter i frågan innan omröstningen i april 2009, där det röstades ja till att samkönade skulle få gifta sig på samma premisser som heterosexuella par alltid fått göra.

Resultatet av denna undersökning visar att den nya lagändringen tas emot positivt av de informanter jag intervjuat. När samhället utvecklas måste kyrkan följa efter. Några av de konsekvenser de kunde se för kyrkan var en förändring av antalet medlemmar, först en sänkning, sedan en höjning igen. Dessutom ansåg de att förändringar i relationer till andra kyrkliga samfund kunde påverkas negativt av beslutet att viga samkönade par.

NYCKELORD

Homosexualitet, homosexuella, äktenskapslag, samkönade relationer, präster, kyrka

1. Inledning


Allas lika värde är något som framförs hela tiden i samhället generellt sett. I skolan finns det alltid någon policy om hur barnen ska behandla varandra, på arbetsplatser tenderar det att finnas liknande regler och riktlinjer för att alla ska känna sig lika välkomna och värda. Det finns dock skillnader i detta samhälle, minoritetsgrupper som detta inte alltid tycks gälla för. Diskriminering förekommer ideligen, det kan vara för att du är kvinna i ett mansdominerat yrke, eller för att du har en annan hudfärg eller för att du har en annan sexuell läggning.

Hbt-frågor är något som har behandlats intensivt under det senaste decenniet, där har det funnits en fråga som väckt väldigt stora debatter, det är frågan om en könsneutral äktenskapsbalk, det vill säga huruvida homosexuella par ska få gifta sig. Vilket har varit en självklarhet för alla heterosexuella par under väldigt lång tid genom historien.

När jag började skriva denna uppsats för två år sedan, var läget annorlunda. Homosexuella hade fått flera nya rättigheter men frågan om en ny äktenskapslag som gav homosexuella rättigheten att gifta sig i kyrkan debatterades intensivt. Just under den perioden 2008 kändes det som att det skulle dröja med införandet av en sådan lag, men det dröjde inte länge förrän riksdagen röstade för en lagändring, efter det var kyrkan helt enkelt tvingad att ta ett beslut. För mig och många i min närhet har det varit ett glädjens beslut. Många har väntat på denna lagändring och nu har den äntligen gått igenom. Hur öppen är kyrkan egentligen? Det är en fråga jag ställer mig själv!

1.1 Definitioner


Något som jag anser är viktigt att definiera och förtydliga i skrivandet av denna uppsats är att när jag använder begreppet homosexuella belyser jag inte bara de människor som har en uttalad homosexuell läggning, utan de personer som går under begreppet Hbt. Dock benämner jag alla dessa tre grupper som homosexuella, då jag i denna uppsats lägger fokus på äktenskap mellan två parter av samma kön. Varav denna definiering.

Ytterligare ett begrepp som är viktigt att definiera är heteronormativ. Först kan vi definiera ordet norm, vilket är; ”det ”normala”; det godtagna eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, praxis; det vartill man bör anpassa sig”, enligt Nationalencyklopedins definition. Heteronormativ blir alltså det som anses vara det ”normala” eller mest ideala utifrån personer med heterosexuell läggning.

1.2 Disposition


När det gäller mitt upplägg i uppsatsen har jag valt att till en början skriva bakgrundsinformationen. Det för att du som läsare ska ha en djupare inblick i hur synen på homosexualitet har förändrats över tid, speciellt inom kyrkan. Därtill har jag även valt att ta upp hur riksdagspartierna sett på frågan om införandet av en ny äktenskapslag inför röstningen. Slutligen gällande bakgrunden har jag valt att ta med hur lagarna kring homosexuellas rättigheter har förändrats och utformats sedan 1940-talet. Allt för att ge en sådan djup förståelse som möjligt.

Därefter följer rubriker där jag ser till forskningsläget, där jag berättar om syftet med uppsatsen, alltså vad jag söker uppnå. Metoddelen kommer jag att lägga efter det, där jag tar upp vilken metod jag använder mig utav, därtill kommer även ytterligare information under rubriken urval och material.

Eftersom jag har valt att utföra intervjuer för att kunna besvara det jag vill undersöka, har jag bestämt att jag kommer att göra en presentation av intervjuerna. Jag kommer inte att citera hela intervjuer, utan i så fall bara vissa delar, främst tänker jag återberätta vad mina informanter har sagt i en genomarbetad text fråga för fråga.

I slutet av uppsatsen finns det avsnitt där min diskussion och mina resultat kommer att redovisas. I denna del kommer jag att gå igenom vad jag kommit fram till och vad det kan bero på. Eventuella felkällor ska jag självklart även diskutera.

2. BAKGRUND


För att kunna skriva uppsatsen på bästa sätt, finner jag att det är viktigt att ta benämna några valda områden kring hur synen på homosexuella varit och sett ut fram tills nu i samhället. Dels kommer jag att tala om de lagar och förordningar som trätt i kraft för att verka för homosexuellas rättigheter och lika värde. En annan punkt jag vill belysa i detta avsnitt är vad de politiska partierna hade för åsikter och tycken gällande huruvida homosexuellas skulle få rätt att ingå äktenskap innan den nya lagen trädde i kraft. Dessutom vill jag även se till kyrkan och dess syn på homosexualitet och hur utveckling sett ut under det senaste decenniet.

2.1 Homosexuellas rättigheter


Homosexuellas rättigheter har under de senaste årtiondena utvecklats väldigt mycket. Lagarna har ändrats och skrivits om allt efter som. Det första viktigaste årtalet gällande homosexuellas rättigheter var 1944 då avkriminaliserandet av vuxnas ömsesidiga homosexuella förbindelser avskaffades. Tidigare var det endast heterosexuella förhållanden som var lagliga och att leva i en homosexuell relation kunde straffvärderas med upp till två års straffarbete. (Gårdfeldt, 2005, s.122) Trots att avkriminaliserandet av homosexuell samlevnad avskaffades ansågs heterosexualiteten frisk medan homosexualiteten ansågs vara en psykisk sjukdom under de kommande decennierna. Socialstyrelsen avskaffade homosexualitet som ett sjukdomsbegrepp 1979. (Gårdfeldt, 2005, s.122)

Från 1979 och framåt har utvecklingen av homosexuellas rättigheter gått framåt med stora steg, olika diskrimineringslagar har införts både inom arbetslivet och studentlivet och inom andra myndigheter. 1988 infördes den första sambolagen där homosexuella sambos fick i stort sett samma rättigheter som heterosexuella sambos. Denna lag utvecklades senare 2003 då en gemensam könsneutral sambolag infördes där homosexuella par och heterosexuella par fick precis samma rättigheter. (www.manskligarattigheter.gov.se) Från och den 1 januari 2003 innefattas även sexuell läggning i lagen om hets mot folkgrupp. (Lindström, 2005, s.41)

Lagen om registrerat partnerskap infördes 1995 detta var en slags motsvarighet till borgerlig vigsel. I stort sett hade homosexuella par liknande förmåner som gifta heterosexuella par har genom vigsel. Partnerskapet gav alltså ömsesidig försörjningsplikt, arvsrätt, giftorätt, namnrätt, skatte- och socialrättsliga konsekvenser. Skillnaderna mellan partnerskap och regelrätt vigsel var att det fanns ett fåtal könsspecifika och vissa internationella undantag som gällde det privaträttsliga. Det råder även en viss osäkerhet huruvida partnerskapet gillades utomlands. De länder som har en liknande partnerskapslag, råder inga hinder men inom de länder som ej har denna lag kan problem uppstå vad gäller adoption, förmyndarskap och äktenskap. Det fanns ytterligare en skillnad förut gällande partnerskapslagen där rätten till assisterande befruktning inte fanns, dock fick lesbiska par denna rätt att insemineras 2005, därmed upphävdes denna paragraf i partnerskapslagen. (Gårdfelt, 2005) Tidigare i juni 2002 fick homosexuella par rättigheten att prövas som adoptivföräldrar. (Lindström, 2005, s.41)

Under våren 2009 röstade riksdagen med stor majoritet ja till en lagändrig som gjorde det möjligt för homosexuella par att gifta sig. Lagen trädde i kraft 1 maj 2009, denna lag handlade om borgerlig vigsel. (www.dn.se)

Vidare under sommaren fördes ytterligare diskussioner och på kyrkomötet i oktober 2009 röstades det för att homosexuella par ska få vigas i kyrkan. Den nya lagen trädde i kraft från och med 1 november 2009. (www.sr.se)

2.2 Riksdagspartiernas syn på en könsneutral äktenskapslag inför omröstningen


Hur ställde sig de olika partierna sig i frågan om införandet av en sådan lan inför omröstningen? Detta kommer det nu att skrivas om.

Sex av sju partier ställde sig positivt till införandet av en könsneutral äktenskapsbalk, endast Kristdemokraterna ställde sig utanför de andra partiernas ståndpunkt och jobbade för att partnerskapslagen skulle behållas.


Socialdemokraterna yrkade för ett ja i frågan, de har jobbat hårt för homosexuellas rättigheter under många år. Hbt-socialdemokraterna i Stockholm yrkade på civilrätt, vilket skulle ha inneburit att äktenskapet skulle bli både könsneutralt och religiöst obundet. Detta skrev ordförande Mia Sundelin i en debatt artikel inför omröstningen;

“Svenska kyrkan tillsammans med flera trossamfund med olika inriktningar har idag vigselrätt. Samtidigt så nekas några trossamfund denna rätt, oftast icke-kristna samfund, utan hänsyn till att vi inte längre har en statsreligion eller statskyrka. Att låta Svenska kyrkan och dess företrädare utöva en myndighetshandling, trots att kyrkan varit skild från staten i åtta år, känns omodernt och rättsvidrigt. I och med att Svenska kyrkan inte längre är en statlig institution bör inte samhällsuppgifter åläggas kyrkan. Med införandet av civiläktenskap så tas ytterligare ett nödvändigt steg i kyrka – stat frågan. Civiläktenskap är också något som förordas av flera stiftsstyrelser och domkapitel.” (www.socialdemokraterna.se)

Detta förslag skulle ha fungerat som ett väldigt bra alternativ där alla parter skulle vinna på det. Där valmöjlighet för en religiös ceremoni skulle ha funnits, men att den som hade velat kunde ha en mer formell ceremoni i kyrkan. Det bästa vore självklart att homosexuella par och heterosexuella par får precis samma möjligheter ansåg Socialdemokraterna. (www.socialdemokraterna.se)

Moderaterna yrkade på en gemensam samlevnadsbalk, där man ville inkludera partnerskapslagen. Därmed skulle de få samma juridiska status som äktenskapet som sådant. Moderaterna framhöll dock att man inte ville tvinga kyrkan till att viga samkönade par. Borgerlig vigsel skulle dock vara öppen för samkönade par. Därmed skulle samma förmåner ges till homosexuella par som har getts till heterosexuella par genom vigsel. (www.moderat.se)

Vänsterpartiet delade socialdemokraternas synsätt och är och var för en könsneutral äktenskapsbalk. De såg inga hinder till varför denna lag inte skulle vara lika för både hetero- och homosexuella par, då sambolagen modifierades om 2003 och då blev helt könsneutral. Regeringens utredare var för att en könsneutral äktenskapsbalk införs men de ville att kyrkor och präster själva skulle få bestämma om de ville utför en vigselceremoni mellan samkönade par, något som vänsterpartiet inte accepterade. De såg det som diskriminering och stödjer RFSL:s förslag om att den som vägrar utföra en samkönad vigsel ej ska ha vigselrätt. (www.vansterpartiet.se)

Folkpartiet, centern, miljöpartiet de gröna ställde sig även de bakom förslaget om en könsneutraläktenskapsbalk, de gav inga ingående detaljer på hur de vill att lagstiftningen skulle ha varit utformad men de hade alla samma åsikt i frågan. (www.folkpartiet.se, www.miljopartiet.se, www.centern.se)

Det enda partiet som var emot en lagändring var kristdemokraterna de ansåg att en lagändring var onödig då de ansåg att genom partnerskapslagen har homosexuella par samma rättigheter som heterosexuella. Detta sade kristdemokraternas riksdagsledamot gällande frågan;

Vår utgångspunkt som kristdemokrater är alla människors lika värde oavsett kön, ålder, social position etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Därför är det viktigt att betona att homosexuella i Sverige sedan 1995 får registrera sitt partnerskap med samma rättsliga skydd som gifta. Med den likabehandling som idag finns mellan äktenskap och registrerat partnerskap anser vi kristdemokrater att det inte finns något behov av att tillsätta en utredning om könsneutral äktenskapsbalk.

– Äktenskapet mellan man och kvinna som grund för familjebildning är stabilare än alla andra juridiska samlevnadsformer. Det perspektivet anser vi har gått förlorat i diskussionen om en könsneutral äktenskapsbalk.

(www.kristdemokraterna.se)


Kristdemokraterna ansåg alltså att äktenskapet som det var innan omröstningen var till för heterosexuella familjebildingar, äktenskapet var till för att skydda barnen och inge dem trygghet från sina båda biologiska föräldrar, som de uttrycker det:

”Att slå vakt om äktenskapet är att slå vakt om barnens rättigheter.”

(www.kristdemokraterna.se)

2.3 Kyrkans syn på homosexualitet

Att skriva om svenska kyrkans syn på homosexualitet under 1900-talet och början av 2000-talet anser jag är relevant för att förstå hur kyrkans uppfattning av homosexuella har utvecklats och hur mycket arbete som egentligen har krävts för att nå fram till det vi är idag.

2.3.1 Kyrkans och samhällets syn på homosexualitet de senaste hundra åren

Kyrkan har genomgått en stor förändring sedan medeltiden, den har blivit alltmer liberal och formad utifrån folket och vad folket behöver. Ser man till kyrkans syn på homosexuella har det inte gått snabbt. Det är de senaste årtiondena som kyrkan gått framåt gällande åsikterna och synen på homosexuella och samkönade relationer.

För att kunna utröna hur kyrkan har sett på homosexualitet under den första halvan av 1900-talet är det viktigt att se till vad samhället i övrigt hade för syn angående sex och sexuella relationer, då det inte finns mycket information specifikt som handlar om kyrkan och dess uppfattning.

I slutet av 1800-talet genomsyrades den svenska sexmoralen av avhållsamhet. Sexualiteten var sammankopplad med fortplantningen och det förespråkades även att människor inte skulle tala öppet om sex och sin egen sexualitet. Det var något som skulle stanna hos den enskilde individen. Vad gäller homosexualitet ansågs det vara synd generellt i samhället under denna period. Att ha sexuellt samröre med någon av samma kön var något orätt, men även onani ansågs vara syndigt. Samhället och vetenskapen var stark kopplad till kyrkans och religionens syn på sexualitet under denna tid. Även om det inte talades öppet om sex och därmed heller inte homosexualitet, behöver det inte betyda att homosexualitet i sig var något ovanligt. (Wasniowski, 2007, s.53)

Inte lång tid efter började vetenskapen ifrågasätta kyrkans krav på avhållsamhet, fortplantningens ställning var inte längre självklar. Nu hade det blivit möjligt att påstå att sexualiteten hade ett egenvärde i sig. Homosexuella personer ansåg man fortfarande levde i synd, men vetenskapen framhöll att homosexuellas beteende kunde förklaras som ett sjukdomstillstånd, bland annat förekom det försök att bota homosexuella med hjälp av hypnos. (Wasniowski, 2007, s.55)

Denna syn följde samhället och kyrkan under de kommande trettio åren innan homosexualiteten avkriminaliserades 1944. Även efter lagändringen kom människor inte att ändra sin åsikt gällande homosexualitet, samhällsklimatet var detsamma. Den läkarvetenskapliga diagnosen hade dock vunnit mark i den grad att denna ändring kunde genomföras. Nu var homosexualitet inte en synd utan ett sjukdomstillstånd, som skulle försökas botas. (Wasniowski, 2007, s.68)

Under 1960-talet diskuterades sexualiteten mer öppet, debatten hade påskyndats av den liberala sidan. Det som det mest talades om var den heteronormativa sexualiteten, men även det som avvek från denna normativa syn fick nytt ljus, när det pratades mer öppet om sex generellt sett. Kyrkan var fortfarande en motståndare till det som inte var heteronormativt och under 1960-talet pratades det ofta om att homosexuella var en säkerhetsrisk då det lätt kunde bli offer för kommunistisk utpressning. Samhället hade blivit mer öppet i debatten om homosexualitet, det ordnades konferenser och dessutom sändes både radio- och tv-program i ämnet. (Wasniowski, 2007, s.72)

Det fortsatte i samma anda under 1970-talet där debatter drevs och samhället var öppnare angående homosexuella. Istället för att det var den liberala sidan som drev dessa frågor hade vänster nu tagit över arbetet med att införa ett krav på likaberättigande, dvs. att homosexuella skulle ha samma rättigheter som heterosexuella när det kommer till människovärde. (Wasniowski, 2007, s.73)

Det var under 1970-talet närmare bestämt år 1972 som det första riktiga samtalet inom kyrkan ägde rum angående homosexuella. Biskopsmötet hade tillsatt den första arbetsgruppen som specifikt skulle arbete med frågor rörande homosexualitetens problematik. Detta samtal redovisades i en bok utgiven 1974 som hette ”De homosexuella och kyrkan”. Denna skapade underlaget för det fortsatta inomkyrkliga samtalet. (Lindström, 2005, s.43) Uppgiften var att lägga fram fakta om homosexualiteten, diskutera och analysera problematiken som fanns för att kunna lägga fram argument för ett etiskt beslut i frågan. I det sista kapitlet i boken ges det förslag på praktiska åtgärder som rör kyrkans förhållningssätt till homosexualitet. Vikten av att kyrkan arbetar för trygga och varaktiga relationer mellan homosexuella framhålls bland annat. Kyrkan tycks ha en föreställning om att homosexuella inte kunde leva i monogama och seriösa relationer och detta ansåg de var viktigt att upplysa homosexuella om. I detta samtal lades förslaget om att homosexuella skulle kunna få möjlighet till någon slags välsignelseakt då giftermål ansåg vara ett privilegium mellan man och kvinna. Biskopsmötet tog dock ej ställning till detta förslag som gruppen lagt fram. (Lindström, 2005, s.44)

Den statliga utredningen Homosexuella i samhället (SOU1984:63) kom 1984, som fick stor betydelse vad gäller den inomkyrkliga processen. Därav kom det att debatteras intensivt om homosexualitet både i dagpressen och inom kyrkan. I denna utredning fördes tankar fram om att integrera homosexualiteten i samhället fullt ut. Reaktioner angående utredningen ledde till att det skrevs en motion i kyrkomötet, författarna sade att vissa påbud i utredningen var ett hot mot yttrandefriheten. Detta gällande främst den del av utredningen som rörde att undervisning och böcker om homosexuella inte fick innehålla något som kritiserade denna sexuella läggning.

Ärkebiskopen Bertil Wikström skrev ett remissvar där han yttrade att en homosexuell människa är en medlem av både samhälle och kyrka fullt ut. Han gjorde dock en tydlig delning mellan homosexuell läggning och homosexuell handling, utifrån den uppmuntrades homosexuella som var kristna att leva i celibat. Detta remissvar från biskopen ledde till att en ny arbetsgrupp skapades. Resultatet av gruppens diskussioner gavs ut i en ny sammanställning vid namn ”Homosexuella i kyrkan. En fråga om kärlek.”. (Lindström, 2005, s.44) I denna uttrycktes det att homosexuella relationer skulle vara likvärdiga med heterosexuella relationer, men ändå med några skillnader. En välsignelsehandling föreslogs också. Gruppen hade styrkt detta med en ny tolkning av bibeln. Enligt dem behandlar inte bibeln seriösa relationer mellan homosexuella eller äkta homosexualitet. Bibeln fördömer sexuellt utnyttjande, sexuell förnedring, prostitution etc., men inte så att säga ett genuint homosexuellt leverne som sådant. (Lindström, 2005, s.45)

Samma år vid kyrkomötet kom frågan om en välsignelseakt för homosexuella att vara i fokus genom en motion av Wingborg. I motionen begärde han åt kyrkomötet att besluta om en välsignelseakt för homosexuella par. Kyrkomötte gav då i uppdrag åt svenska kyrkan centralstyrelse att påbörja en utredning som skulle ägna sig åt en noggrann teologisk bearbetning rörande frågan om homosexuell samlevnad. Utredning av detta pågick under sex år och år 1994 gavs den utredning ut i from av ”Kyrkan och homosexualiteten. Rapport från en arbetsgrupp”. Utredningen skickades till Svenska Kyrkans församlingar, stift och övriga organ. Där uppmuntrades alla att komma mer egna reflektioner och tankar kring utredningen, men responsen var väldigt liten. Kyrkan hade genom åren haft en del utredningar och samtal om homosexualitet, inom kyrkan talades det och diskuterades det i ämnet, men tystnaden var tydlig på andra plan. I samhället i övrigt har homosexualitet och tro diskuterats väldigt intensivt. Att tystnaden inom kyrkan och dess församlingar varit påtaglig beror på den heterosexuella normen som har funnits och fortfarande finns. (Lindström, 2005, s.45)

I början av 1990-talet när beslut om partnerskaplagen skulle bedrivas, ställde sig Svenska kyrkans centralstyrelse negativ till lagen och ville istället att homosexuella relationer skulle stå under hushållsgemenskap. Med detta menades att de skulle stå under samma lag som gällde om arbetskamrater, vänner eller släktingar valde att leva tillsammans. Kyrkostyrelsen föreslog även:

att det i lagstiftningen tydligt betonas att homosexuella par inte skall få adoptera barn, får tillgång till konstlad befruktning eller utses som gemensamma vårdnadshavare för underåriga barn (Lindström, 2005, s.46)

I samma mening sade man att det är viktigt att det görs klart att via utbildning och information att ”ingen skall förföljas eller diskrimineras på grund av sexuell läggning eller för vad av andra samlevnadsformer än de vanliga”. Vilket ger en väldigt dubbel bild av hur kyrkan sett på homosexualitet och homosexuella relationer. (Lindström, 2005, s.46) Vidare när då partnerskapslagen trädde i kraft i januari 1995 publicerade biskopsmötet ett samtalsunderlag ”Kyrkans syn på äktenskap och partnerskap”. Denna förstärker äktenskapets roll och betydelse, men den talar även om att andra former av seriösa relationer ska respekteras. Dock är äktenskapet reserverat för heterosexuella relationer allena. (Lindström, 2005, s. 47) År 2000 hölls återigen ett kyrkomöte där behandlades en motion angående att man ville utforma kyrklig vigsel för homosexuella. Denna motion avslogs med hänvisning till att de ville vänta in TK:s pågående arbete i frågan, för att se deras resultat. Efter ytterligare fyra år publicerade TK:s sina resultat som de namngav ”Homosexuella i kyrkan. Ett samtalsdokument från Svenska kyrkans teologiska kommitté.” I detta dokument diskuterades flera ämnen kring homosexuella och homosexualitet i kombination med tro. Åsikterna var väldigt delade precis som de varit från 1970-talet och framåt genom de kyrkomöten och publicerande material som infunnits. (Lindström, 2005, s.49)

Under 1900-talet har synen på homosexualiteten ändrats väldigt mycket. I början av seklet hade kyrkan en syn som inte hade något utrymme för homosexuella eller homosexualitet som sådan. Dessa saker tystades ner och kyrkan ansåg det syndfullt. På 1920-talet började homosexualiteten diskuteras utifrån ett sjukdomsperspektiv, vilket var anledningen att homosexuella handlingar avkriminaliserades på 1940-talet. Därefter blev samhällets inställning gentemot homosexuella mer öppen och diskussioner samt debatter uppstod på flera håll, även om kyrkan fortfarande var väldigt konservativ i sin ställning. I deras ögon var det fortfarande syndigt att inneha en annan sexuell läggning än heterosexuell. Det var föreningen mellan man och kvinna som var det riktiga. Senare under 1970-talet började diskussionerna i kyrkan att ta form på riktigt gällande homosexuella och deras plats i samhället, som ni märkt har diskussionerna pågått länge utan framsteg. Det var först på 1990-talet som saker började gå mera framåt, det arbete som gjorts började nu märkas mer tydligt, men det fanns ännu ett motstånd gentemot homosexuellas koppling till kyrkan. Åsikterna var delad och de som arbetade med frågan var splittrade som grupp. Under 2000-talets andra hälft började det att hända saker, kyrkan kunde äntligen enas om ett beslut gällande att ge homosexuella par välsignelse och förra året 2009 fattade man det beslutet att homosexuella par ska få rätt att viga sig i kyrkan. Efter fyrtio år av debatterande har de homosexuella i samhället äntligen kommit att bli jämlika heterosexuella individer och par. Inte helt och fullt, då präster kan neka att viga homosexuella par om de är av den åsikten att det strider mot bibeln och vad de enligt dem står för. Nu har jag redogjort för kyrkans syn rörande homosexualitet och homosexuella relationer under 1900-talet.

Med denna bakgrund kan jag nu undersöka hur präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen.


3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Frågan om en könsneutral äktenskapsbalk har varit och är fortfarande viktig och en milstolpe gällande homosexuellas rättigheter. Inte bara homosexuellas rättigheter som sådan, utan nu när homosexuella får samma rättighet som heterosexuella par blir homosexuella inte längre en segregerad grupp i samhället, inte i samma utsträckning. Det kommer inte att finnas några rättsliga skillnader mellan heterosexuella och homosexuella par, detta är den avgörande delen i ett samhälle där det förespråkas samma värde och lika rätt.

Jag vill se hur olika präster verksamma inom Svenska Kyrkan i Gävleområdet ställer sig i frågan om en könsneutral äktenskapsbalk. Vad de har för generell inställning i denna fråga. Kan de tänka sig att viga samkönade par? Vilka konsekvenser kan de tänka sig kommer att uppstå av denna lag?

De huvudfrågeställningar jag kommer att utgå ifrån är;

· Hur ställer sig de olika prästerna i frågan om en könsneutral äktenskapsbalk?


· Vilka argument framhåller de som stöd för deras uppfattning?


· Vilka konsekvenser tror sig de kunna se för kyrkan nu när en sådan lag inträtt?

4. URVAL/MATERIAL

4.1 Val av informanter


Mitt val av informanter baseras på vad det är i uppsatsen som jag vill ha svar på. Jag har valt att undersöka hur präster i Gävlekommun ställer sig i frågan gällande en könsneutraläktenskapslag. Vad de anser och vilka tankar och funderingar de har. Därför har valet av informanter gjorts på grunderna att de ska vara verksamma präster inom Svenska kyrkans församlingar i Gävle kommun. Kön, ålder och antalet år i tjänst har ingen betydelse, utan det jag vill undersöka är hur positiva eller negativa de är angående införandet av denna lag. Valet av informanter skedde slumpvis, jag ringde runt till flertalet präster och de som var intresserade fick därmed delta. Det var från början fem präster som ville delta i mitt arbete med denna uppsats, dock föll en av dem bort, då denne inte svarade på min e-post. Det var synd för denne lät verkligen engagerad när jag först ringde. Antalet deltagare i intervjuerna kommer därmed vara fyra stycken.

4.2 Inför intervjun


Det jag har gjort innan intervjuerna är att utforma intervjufrågorna på ett sätt som täcker det område jag vill undersöka i uppsatsen. Jag har begränsat frågornas spann för att samtalet ska stanna inom de ramar jag satt upp för undersökningen. Det jag vill ha svar på är det relevanta. Inför utförandet av intervjuerna har jag tagit kontakt med präster här i Gävleområdet, informerat dem vad det är jag undersöker och hört efter om de är intresserade av att delta. Självklart har jag garanterat dem anonymitet i uppsatsen och upplyst dem om att de kan neka att besvara frågor som de anser är för känsliga till sin natur, om så skulle vara. I och med att mina intervjuer skett via e-post, har all information skickats återigen i e-posten tillsammans med frågorna.

4.3 Intervjufrågorna


Valet av intervjufrågor har skett utifrån de huvudfrågeställningar jag har ställt mig i denna uppsats. Nedan syns de intervjufrågor jag använt mig av i denna undersökning. Jag anser att jag har lyckats få med det som är mest relevant att belysa för att få svar på de huvudfrågeställningarna som skrevs i syftet.

· Anser du att det var rätt att införa en könsneutral äktenskapsbalk?


· Vad har varit din uppfattning, inför, under och efter lagändringen?


· Har du varit påverkad av hur dina medarbetare har ställt sig i frågan?


· Kan du själv tänka dig att viga homosexuella par? Utveckla gärna ditt svar!


· Vilka konsekvenser tror du dig kunna se för kyrkan nu när denna lag införts? Fördelar/Nackdelar?


5. FORSKNINGSLÄGE


Tidigare forskning specifikt i det ämnesval jag har gjort finns det inget tidigare som jag kan finna. Då denna lagändring nyligen inrättats har inte undersökningar hunnits gjort, av vad jag kunnat se.

Därför kan jag i detta avsnitt koncentrera mig på tidigare forskning som gjorts om ämnet homosexualitet och kyrka. Där finns det material att ta av även om det inte heller går att finna många avhandlingar etc. i ämnet. Jag har använt mig mycket utav två av dessa, de ger en bild av hur kyrkan har sett på homosexualitet i en övergripande form.


Först har vi Lars Gårdfeldts avhandling ”Hatar Gud Bögar? – Teologiska förståelser av homo, bi och transpersonen. En befrielseteologisk studie.” I den analyseras förtrycket av hbt-personer för att skapa en teologi som inkluderar istället för att exkludera.

Vidare finns en avhandling av Susanne Lindström med namn ”Kamp om rummet - en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan”. Den handlar om hur heterosexuella normer skapar förutsättningar men även begränsningar för människors handlande och anger ramar för vad som vem som ska inkluderas och vem ska utestängas.

Dessa två avhandlingar är relativt lika vad gäller vilka som ska få vara delaktig och vilka som inte ska få det. Dock skiljer sig deras utgångspunkt gentemot varandra.

6. METOD

Här följer en beskrivning av vilken metod jag valt att använda mig utav i utförandet av min uppsats, speciellt vad gäller intervjuerna.

I utförandet av detta arbete har jag valt att använda mig utav kvalitativ undersöknings metod i form av intervjuer. Kvalitativ forskning betecknar den typ av forskning som innebär att forskaren be skriver verkligheten med hjälp av ”orddata”, med andra ord det insamlade materialet som består av språkliga utsagor. (Fejes, 2009, s.18) Det finns flertalet sätt hur kvalitativa studier kan genomföras, jag fann att intervjuer var det som var lämpligast att använda mig utav. Intervjuer kan även de utföras på flertalet sätt, att göra intervjuerna via e-post blev för mig det som passade bäst.

Ett problem med att göra intervjuer där man inte intervjuar informanten direkt blir att följdfrågor inte kan ställas på samma enkla vis, därav kan västentlig information komma att saknas. För att peka på de fördelar som finns kan en intervju utförd genom e-post istället ge mer information. Att vara den personen som blir intervjuad kan för många vara en ny känsla, kanske vågar eller förmår de inte delge sina svar helt och fullt, när den som utför intervjun är närvarande. Vid intervju via e-post får informanten inga krav på sig, han eller hon vet inte vem den som ber om svaren är och detta kan i sin tur gynna själva resultatet av intervjun i fråga. De flesta av oss vågar vara mer öppna mot oss själva i ensamhet än inför någon annan. Därför tror jag att min intervjumetod fungerar bra då mitt ämne har varit och fortfarande är känsligt i viss mån.

7. PRESENTATION AV INTERVJUERNA


Nedan följer en redovisning av intervjuerna. Tanken är att redogöra för vad informanterna sade gällande varje enskild fråga. Jag kommer alltså inte att återberätta hela intervjun med varje individ på en gång, utan tar detta stegvis fråga för fråga. Jag finner att detta är det bästa sättet för att göra det hela mer tydligt. Frågorna kommer att skrivas nedan återigen inför varje del, för att hålla dem färskt i minnet. Innan dess kommer även en liten beskrivning av informanterna som deltagit.

7.1 Presentation av prästerna


Fyra informanter har valt att delta i min undersökning. Det blev slutligen en kvinnlig och tre manliga präster i varierande åldrar samt som har olika lång erfarenhet av prästyrket som deltagit.

7.2 Resultat av intervjuerna med prästerna


Anser du att det var rätt att införa en könsneutral äktenskapsbalk?


Präst 1: Ser väldigt positivt till den nya lagen, där homosexuella nu kan vigas.

Präst 2: Riksdagen är den som fattar beslut om äktenskapslagstiftning, han finner att det var ett klok och välmotiverat beslut som togs för ett land som vårt. Det är en självklarhet att staten är den enda som ska fatta beslut om vad som ska ses som äktenskap.

Den viktigaste frågan var istället hur samfundet hanterar denna lagstiftning. Det finns inte någon självklar koppling mellan riksdagens beslut och äktenskapsbalk och kyrkans beslut om att inför vigselrätt för samkönade. Då kyrkan är skild från staten sedan år 2000 bör kyrkan därmed fatta egna beslut. Kyrkan har agerat som att kyrkan inte vore skild från staten och därmed haft för bråttom med att anpassa sig till denna fråga.

Präst 3: Val av samlevnadsformer ska få ske i frihet därför bör då inte en statlig reglering inte diskriminera människor. Synen gällande detta bör vara neutral där människans frihet ska värnas. Detta var därmed ett rätt beslut att ta utifrån de premisserna.

Präst 4: Införandet av äktenskapslagen var rätt!

Vad har varit din uppfattning, inför, under och efter lagändringen?


Präst 1: Under hela tiden detta har debatterats har hon varit positivt inställd till en lagändring.

Präst 2: Han är förespråkare för den lag som nu gäller, men är av den åsikten att det vore bra om kyrkan avsade sig vigselrätten helt. Vilket han har ansett i flera år, innan denna debatt om samkönade äktenskap uppdagades. Jag kommer nu att citera;

”Enligt min uppfattning skall kyrka och stat vara klart åtskilda. I en sekulär stat bör kyrkan inte ha juridiska uppdrag, såsom ordningar för äktenskaps ingående. En betydligt bättre ordning är den som finns i många andra länder; staten sköter om allt juridiskt och kyrkan ägnar sig åt sin uppgift; att välsigna de par som vill dela liv. Med en sådan hållning hade det inte uppstått några problem kring frågan om samkönade relationer. De kyrkor som accepterar sådana kan välsigna paren, de som har svårt för det låter bli. Det är en hållning som visar respekt både mot stat och kyrka”

Präst 3: När det kommer till denna fråga har han haft svårt att ta ställning, främst eftersom han har varit verksam präst i tre decennier och därmed har det varit så att äktenskapet har varit för man och kvinna. Detta är något som är djup förankrat inom honom. Samtidigt anser han att kärleken mellan homosexuella par är lika stark och rik som kärleken mellan heterosexuella par och att då kränka människor utifrån en ideologi vore fel.


”Två vuxna människor av samma kön som väljer att leva tillsammans ska naturligtvis respekteras och lyckönskas i sitt livsval. Alltså måste vi fråga hur en kristen tro kan se ut för att skydda också denna samlevnadsform.”

Präst 4: Hans tankar innan, under och efter denna process är positiva. Han har själv arbetat med beredningsarbetet i frågan sedan mitt av 1980-talet. Har alltigenom haft en positiv syn angående att homosexuella ska få ingå äktenskap.

Har du varit påverkad av hur dina medarbetare har ställt sig i frågan?


Präst 1: Självklart har denne blivit påverkad av hur andra ställt sig i frågan. Hon säger att de flesta medarbetare har även de en positiv syn till denna lag. Dock säger hon för att citera;

”Däremot har jag andra vänner som är tveksamma till både lagen och kyrkans ställningstagande. Jag tror att kyrkfolk och särskilt präster är mer positiva till den nya lagen än svenska folket generellt av den anledningen att vi behövt jobba med frågan och ta ställning till den. Så vinklas det sällan i pressen dock … De flesta församlingar i Gävle har homosexuella medarbetare så vi kommer frågan nära på så sätt och jag tror inte att någon av dessa har diskriminerats på något sätt.”

Präst 2: I många år har han varit positiv till välsignelse av homosexuella par. Denna inställning säger han har vuxit fram genom möten med människor genom åren. Redan för tjugo år sedan var han ställningstagande gällande välsignelse färdig. En positiv uppfattning gällande välsignelse av samkönade par var inte lika utbredd i kyrkan som den är idag. Vidare säger han:

”Det som medarbetare och kollegor idag har lärt mig det är att vi måste hitta lösningar som inte bara är politiska korrekta och tilltalar majoriteten. Vi måste också hitta lösningar som visar respekt för de präster som brottas med dessa frågeställningar. Det är alltför lätt att majoriteten kör över minoriteten, något som jag idag ser som en mycket stor fara för kyrkans enhet. Kyrkomötets beslut om ändringar i äktenskapsbegrepp och vigselgudstjänstens ordning är inget som jag hälsar med någon större glädje just ur denna aspekt. Jag ser det mest som en anpassning till det politiskt korrekta och ett beslut där de som har makten borde visat större ödmjukhet.”

Präst 3: Påverkas av sina medmänniskor gör man, ofta när det gäller att försöka tänka i nya banor säger han, utan att för den sakens skull tappa sin egen mening. Han har hela tiden känt sig tveksam till människor som dömer ut andra som har vad de uppfattar en avvikande livsstil än ens egen.

Präst 4: Denna fråga svarade tyvärr inte denna präst på.

Kan du själv tänka dig att viga homosexuella par? Utveckla gärna ditt svar!


Präst 1: Viger gärna människor oberoende av vilken könsfördelning de har, av den anledningen att det inte är lätt att leva i parrelationer i dagens samhälle. Allt stöd behövs för dem som väljer att leva i långvariga och trogna sådana. Dock hade hon innan denna debatt tänkt att kyrkan borde släppa vigselrätten, av helt andra skäl än samkönade äktenskap, men då denna diskussion uppdagades hade det då blivit som att kyrkan skulle ha smitit från sitt ansvar, vilket hade varit synd. Därför var det bättre att behålla vigselrätten och därmed viga både heterosexuella och homosexuella par.

Präst 2: Gällande denna fråga kan han mycket väl tänka sig att viga samkönade par. Dock är han av den tron som tidigare nämnts, att kyrkan borde ha avsagt sig vigselrätten och istället välsignade borgerligt ingångna äktenskap, hetero- som homosexuella sådana. När kyrkomötet nu inte vill ha den ordningen, får han nu anpassa sig till vad som beslutats.

Präst 3: Han ser sig själv kanske kunna fungera som en präst som viger samkönade par. Han har dock ingen erfarenhet av det och känner sig osäker på sin egen reaktion om han skulle utföra en sådan vigselakt. Detta handlar mycket om en fråga om vana och känslor och följaktligen krävs en del bearbetning anser han. Dock hade han sett att denna fråga inte hade forcerats fram, det skulle ha behövts mer samtal och reflektion, det skulle ha getts mer tid till teologiskt bearbetning.

Präst 4: Han svarade att han definitivt kan tänka sig att viga homosexuella par.

Vilka konsekvenser tror du dig kunna se för kyrkan nu när denna lag inträtt? Fördelar/Nackdelar?


Präst 1: Gällande konsekvenser för kyrkan tror hon att det mest kommer att märkas i de ekumeniska och internationella relationerna som kyrkan har. Dock tror hon att detta inte kommer att vara långvarigt, utan accepteras mer och mer med tiden som det var och blev gällande de kvinnliga prästerna i början. Hon ser den möjligheten att vissa kommer att kunna lämna kyrkan på grund av lagändringen, men att det samtidigt antagligen hade blivit på det sättet ändå, fast av den motsatta anledningen om inte lagen hade röstats igenom.

Präst 2: Det jag vill göra först är att citera;

Lagstiftningen i sig är inte det intressanta, utan hur kyrkan anpassar sig till den gällande lagstiftningen. Den kristna kyrkan har funnits i tvåtusen år och under många olika statsskick och lagstiftningar. Det tillhör kyrkans identitet att ständigt gå en balansgång mellan anpassning och opposition mot gällande lagstiftning. Det finns ett talesätt som säger; ”Om stat och kyrka är helt oeniga, då är det troligen något fel på staten. Om stat och kyrka är helt överens, då är det sannolikt något fel på kyrkan.

Han anser att det val nu kyrkan har gjort och det beslut som tog i kyrkomötet kommer ge konsekvenser, dels kommer relationerna till andra kyrkosamfund försämras. Ytterligare anser han att man inte låtit frågan få en tillräcklig teologisk bearbetning och inte heller seriöst funderat på vilka konsekvenser det kan få för det pastorala arbetet i församlingarna.

”Beslutet kan lätt uppfattas som ett rent politisk och partitaktiskt beslut som inte är förankrad i seriösa teologiska och pastorala överväganden och inte heller baserat på verklig respekt för minoriteten och de ”politiskt inkorrekta” i kyrkan, med andra ord andas kyrkomötets beslut mer maktspråk än evangelium.”

På längre sikt anser han att konsekvenserna blir att inom kyrkan själv kommer det att bli diskussioner kring det nuvarande kyrkomötets uppbyggnad och sammansättning samt dess legitimitet.

Präst 3: I denna fråga citerar jag hans svar;

”Nackdelar kan vara sådant som följer med splittring i olika grupperingar där man gräver skyttegravarna djupa och människor såras. Att bli kränkt när det gäller kärlek är inget enkelt utan en svår förbrytelse mot människor. Här finns risker!”

Präst 4: Återigen fick jag inget svar i frågan.

8. Diskussion

Nu kommer vi till den delen då jag kommer att diskutera resultaten av intervjuerna. Ser vi till helheten av undersökningen jag utfört, tycker jag mig kunna se att alla de fyra informanterna har en positiv inställning till beslutet om vigsel som fattades under kyrkomötet. De var dock uppdelade i sin positiva åsikt. Där två informanter var väldigt positiva till beslutet och där två var positiva men med vissa reservationer som att det besluts som tagits framarbetats för snabbt enligt deras tycke, men att de skulle följa de instruktioner som nu finns.

Det jag sökte svar på i denna uppsats var hur prästerna i Gävleområdet ställer sig till det beslut som fattats om samkönad vigsel. Jag ville ta reda på om de var positiva eller negativa i sitt ställningstagande och om deras ställningstagande hade förändrats under debatternas och årens lopp. Återigen var det en uppdelning i svaren men inställningen var positiv, två informanter hade varit positiva till detta under flera år och en av dem hade arbetat med beredelserna från 1980-talet. En utav de två andra prästerna har haft den åsikten att kyrkan borde avsäga sig vigselrätten helt och hållet och hade haft den åsikt långt innan debatterna om samkönade äktenskap hade påbörjats, men att han självklart förespråkar den lag som är nu. Den sista av prästerna tyckte denna fråga var svår, då han in trettio år har varit van att viga heterosexuella par, men han anser inte att homosexuella par kärlek är mindre värd och därför ska ingen kränkning på grund av ideologi få ske.

Jag finner det intressant när jag läser detta då man tydligt ser att även de som har den mest förankrade tron på att äktenskapet är något mellan man och kvinna, kan se detta beslut som något positivt. Att även de som egentligen skulle vilja att kyrkan ska avsäga sig vigselrätten kan stödja beslutsfattandet är också anmärkningsvärt, då man kanske kunde tro att dessa skulle motsätta sig införandet av en ändring, just för att få kyrkan att avsäga sig vigselrätten.

Det första som jag reagerade på gällande dessa resultat var den kvinnliga prästens uttalande som löd:

”Jag tror att kyrkfolk och särskilt präster är mer positiva till den nya lagen än svenska folket generellt av den anledningen att vi behövt jobba med frågan och ta ställning till den. Så vinklas det sällan i pressen dock”

När jag först läste detta uttalande blev jag rätt chockad, det fanns inte i min tankevärd att präster skulle vara de som var mest positiva till den nya lagen och inte svenska folket generellt sett. Detta är ett uttalande som strider mot en jämförelse med två av de källor jag använt mig utav som ser kyrkan som en förtryckande och heteronormativ institution. I åtanke ska dock finnas att dessa böcker skrevs innan debatten angående samkönade äktenskap påbörjade på riktigt. Lindström skriver:

”Homosexuella tolereras under förutsättning att de lever på ett sådant sätt att de avviker så lite som möjligt från och hyllar samma ideal som de som lever i den heterosexuella tvåsamheten. Det framträder tydligast i diskussionerna om partnerskap och i oviljan att viga homosexuella i kyrkorummen.” (Lindström, 2005,s 157)

Detta tyder på att samhället har förändrats väldigt mycket sedan 2005. Innan fanns det inga tankar på införandet av en sådan lag. Hur kommer det då sig att om det är så att kyrkan är väldigt positiv vad gäller samkönade äktenskap att media vinklar det på ett sätt som säger att de inte skulle vara det? Kan det vara på det sättet att kyrkan har varit rätt öppen för denna lagändring, men att de offentliga debatterna skildrat något helt annat? Det tåls att tänkas på. Ser man till det resultat jag fått fram i min undersökning kan så fallet vara, de informanter jag talat med är positiva och även under de tidigare kontaktsamtalen med dem, fick jag känslan att det råder en positiv inställning generellt mellan prästerna åtminstone i Gävleområdet. Jag kontaktade flertalet präster inför min undersökning, även om de inte hade möjlighet att delta och ge konkreta uttalande, kom flera positiva åsikter fram under dessa samtal.

I min undersökning ville jag självklart veta om de präster jag intervjuade kunde tänka sig att viga homosexuella par, även om de är av en positiv åsikt gällande beslutet som fattats, kan fallet ändå vara att de inte själva kan tänka sig att utföra vigslar av samkönade par. Intervjuerna visade att alla fyra prästerna kunde tänka sig att göra det. Präster har ju rätt att neka till att utföra en vigsel om de anser att detta går emot deras tro. Det resultat jag fick var således positivt.

Den sista viktiga punkten i min studie är frågan om vilka konsekvenser de tror sig kunna se för kyrkan, positiva som negativa. De konsekvenser som presenterades var dels att ett visst antal anhängare kommer att gå ur kyrkan, medan andra tillkommer i och med denna lagändring. Ytterligare tror de på att samarbetet mellan andra samfund kan bli svårare under en tid. Likadant var fallet när kvinnor fick prästvigas. Något som en av informanterna svarade var;


”Beslutet kan lätt uppfattas som ett rent politisk och partitaktiskt beslut som inte är förankrad i seriösa teologiska och pastorala överväganden och inte heller baserat på verklig respekt för minoriteten och de ”politiskt inkorrekta” i kyrkan, med andra ord andas kyrkomötets beslut mer maktspråk än evangelium.”

Detta handlar om att beslutet inte anses ha diskuterats tillräckligt inför beslutet om en könsneutral äktenskapslag. Därför anser en av dem att det hela blev forcerat fram för snabbt. Staten och kyrkan är nu skilda från varandra sedan år 2000. Fortfarande gäller dock det faktum att staten respektive kyrkan är tvungna att närma sig varandra. För kyrkan gäller det speciellt, när samhället utvecklas måste även kyrkan ompröva sina ställningstaganden. Kyrkan måste moderniseras på ett sätt att den passar in i ramarna för samhället i övrigt, annars kommer kyrkan att missgynnas. Som en informant uttrycker det med ett gammalt ordspråk;

”Om stat och kyrka är helt oeniga, då är det troligen något fel på staten. Om stat och kyrka är helt överens, då är det sannolikt något fel på kyrkan.”

Samhällsklimatet påverkar kyrkans ställningstagande och vice versa. Vilket kan bekräftas av de diskussioner som utförts kring homosexualitet och homosexuellas rättigheter genom historien. Ett exempel är att i det gamla grekiska samhället var homosexualitet något som förekom mycket mellan äldre och yngre män. Det ansågs vara något fint, något som gav status. Detta förändrades när kristendomen fick fäste, då blev homosexualiteten istället något orent och syndigt. Nu på senaste år har samhället krävt ändring gällande homosexuellas situation och det har också genomförts ändringar successivt i och med det tryck som varit på kyrkan och dess uppfattning.

Jag finner det svårt att kunna stödja det jag fått fram genom redan befintlig litteratur och forskning då det inte gjorts liknande studier i ämnet av vad jag kunnat finna, då denna lagförändring gällande äktenskapet är färsk. Den bild jag fått genom denna studie är att Svenska kyrkans präster är positiv inställda till beslutet om samkönad vigsel här i Gävleområdet. Jag kan ej uttala mig om hur det ser ut i andra delar av landet, men positiviteten här verkar vara tydlig.

Innan jag utförde denna studie visste jag inte vad jag skulle förvänta mig, nog för att beslutet hade tagits under kyrkomötet 2009, men fortfarande trodde jag inte att lagen om samkönat äktenskap skulle ges en sådan positiv respons som det verkar ha gjort. Kanske hade utgången av min undersökning blivit annorlunda och fler präster hade velat ställa upp för intervju. Då fyra stycken representerar omkring 20 procent av de präster som egentligen är verksamma inom Svenska kyrkan Gävleområdet.
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