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1. Inledning 
 
Utdrag ur Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6, ”Vigsel och äktenskap”: 
 
Genom vigseln förenas kvinnan och mannen i  Genom vigseln förenas två personer i  
äktenskapet. De lovar att med varandra i   äktenskapet. De lovar att med varandra i  
livslång trohet dela livets glädje och sorg.   livslång trohet dela livets glädje och sorg.  
Äktenskap och familj är en grundläggande  Äktenskap och familj är en grundläggande  
gemenskapsform i samhället.  gemenskapsform i samhället.1 
 
 
Textavsnittet till höger var Kyrkostyrelsens förslag till Kyrkomötet 2009 på ny formulering av 

inledningstexten till Kyrkoordningens kapitel 23 om Vigsel och vigselhandlingar, och texten till 

vänster var den dåvarande ordalydelsen. Kyrkostyrelsen hade grundligt arbetat fram nya 

formuleringar till Kyrkoordningen, och gav också förslag på ny vigselordning, som tillägg till 

dåvarande kyrkohandbok, för att möjliggöra vigslar för samkönade par. I de nya formuleringarna 

användes orden två makar eller två personer istället för mannen och kvinnan.2 Förslagen i 

Kyrkostyrelsens skrivelse debatterades engagerat i Kyrkomötet 2009.  

 

1.1 Hände det något med äktenskapet? 

För tio år sedan blev äktenskapsbalken könsneutral i Sverige, det vill säga att par av samma kön 

inte bara hänvisades till partnerskap utan också kunde ingå äktenskap. Den 22 oktober 2009, 

några månader efter den juridiska lagändringen, blev även Kyrkomötets beslut att samkönade par 

också skulle kunna vigas till äktenskap i Svenska kyrkan. Ändringen beskrevs i Kyrkostyrelsens 

skrivelse, undertecknad av dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd, som en “utvidgning av 

äktenskapsbegreppet”.3  

 

1.2  Syfte och frågeställning 

I Kyrkomötesdebatten från 2009 framkommer bland annat att det rådde delade meningar kring 

om äktenskapet är något som kan förändras eller inte. Enligt Kyrkostyrelsen kunde äktenskapet 

både förändas och vidgas till att inbegripa par av samma kön. Eftersom jag valt att studera 

kyrkomötesdebatten utgör Svenska kyrkan uppsatsens kontext och den ecklesiologiska 

utgångspunkten är Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund. Olika kyrkotraditioner 

bär olika sätt att se på äktenskapet, men debatten visar att det även inom Svenska kyrkan rådde 

olika äktenskapssyner. När beslutet om samkönad vigsel fattades skedde en förändring i hur ett 

                                                
1 Kyrkostyrelsens skrivelse, ”Vigsel och äktenskap”, 2009:6, s. 3. 
2 KsSkr 2009:6, s. 3. 
3 KsSkr 2009:6, s. 23. 
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äktenskap definierades i Svenska kyrkans bekännelsedokument4 och det jag intresserar mig för är 

hur och om Svenska kyrkans äktenskapssyn förändrades. Syftet med denna uppsats är att klargöra 

i vilken mån och på vilket sätt beslutet 2009 kan innebära en sådan ”utvidgning av 

äktenskapsbegreppet” som det i förslaget från Kyrkostyrelsen talades om.  

 Huvudfrågeställning: På vilket sätt förändrades Svenska kyrkans äktenskapssyn genom 

Kyrkomötets beslut om samkönad vigsel 2009? 

 För att besvara huvudfrågeställningen har jag arbetat med två underfrågor: Vilka var 

äktenskapsdebattens huvudteman? Vilka äktenskapssyner framträdde i argumentationen för 

respektive mot samkönad vigsel?  

 
1.3 Tidigare forskning 

I samband med den debatt och de samtal som pågick i Svenska kyrkan under åren före 2009 gav 

Teologiska kommittén ut rapporten Kärlek, samlevnad och äktenskap, följd av antologierna Uppdrag 

samliv och Kärlekens förändrade landskap.5 Författarna gav teologisk grund för bejakande perspektiv 

på samkönad kärlek samt nya synsätt på samliv och äktenskap. Långt innan det, år 1974, kom 

boken De homosexuella och kyrkan ut med Holsten Fabergberg som redaktör. Redan i samband med 

den boken fördes frågan på tal om Svenska kyrkan skulle kunna införa en välsignelsehandling för 

samkönade par.6 

 Den svenskkyrkliga debatten kring homosexualitet har också granskats av Jesper Svartvik, 

professor i religionsteologi och tidigare docent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. 

Han har bland annat gett ut boken Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i 

historia och nutid där han problematiserar Bibelns användning vid formandet av teologi kring 

människosyn. Svartvik har studerat debatter, rapporter och argumentation och följt Svenska 

kyrkans process kring samkönad samlevnad. Boken gavs ut 2006 och Svartvik hann med att 

studera Kyrkomötet 2005, då välsignelse av ingångna partnerskap infördes i Svenska kyrkan.7 

Samma typ av studier saknas kring Kyrkomötesdebatten från 2009. 

 Juridikprofessorn Maarit Jänterä-Jareborg var expertledamot i den statliga utredning som stod 

bakom 2009 års lagreform och har skrivit ett flertal artiklar om den friktion som uppstått i 

Sverige och Skandinavien mellan stater och religiösa samfund, och samfunden sinsemellan, i 

samband med könsneutral äktenskapslagstiftning.8 Hon har gjort omfattande studier om 

                                                
4 Här avses Kyrkoordningen och kyrkohandboken. 
5 Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005. |  Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2007. |  Lindfelt & Gustafsson Lundberg 
2009. 
6 Fagerberg 1974, s. 164. 
7 Svartvik 2006, s. 349-351. 
8 Jänterä-Jareborg 2016. |  Jänterä-Jareborg 2014. |  Jänterä-Jareborg 2011. 
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samkönad samlevnad kopplad till både kyrka och samhälle, men inte fördjupat sig i de teologiska 

argumenten. 

 Ett flertal studier har gjorts kring heteronormativiteten i Svenska kyrkan. Lars Gårdfeldt, 

präst, författare och hbtq-aktivist, disputerade 2005 vid Karlstads universitet med en avhandling 

om sexuell läggning och könsidentitet utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv. Han gör bland 

annat intressanta iakttagelser av vilka problem som uppstår när dikotomier, såväl kvinna/man 

som hetero-/homosexuella, skapas och förstärks.9 År 2005 disputerade också Susanne Lindström 

med en avhandling i etnologi vid Umeå universitet. Lindström har studerat homosexuellas egna 

erfarenheter samt granskat heteronormativiteten i Svenska kyrkan som diskurs genom att studera 

Svenska kyrkans utredningar och Teologiska kommitténs samtalsdokument om homosexualitet.10 

Lindström belyser hur Svenska kyrkan, trots sina inkluderande försök, ändå utgör en 

heteronormativ diskurs, vilket hon menar är exkluderande per se. Utifrån en annan synvinkel 

uppmärksammar Anna Norberg ytterligare en typ av problematik kring samkönad samlevnad. I 

sin avhandling i sociologi från 2009 undersöker hon hur samkönade par i Sverige på olika sätt 

tvingas in i den heteronormativa diskursen.11 Hon menar att det kan uppstå problem när 

homosexuell kärlek ska anpassas till den livslånga tvåsamma troheten för att accepteras som 

samlevnadsform och att det finns förväntade roller för parterna att leva upp till.  

 Jag kommer att beröra Svenska kyrkan och heteronormativiteten i viss bemärkelse men endast 

ur äktenskapets perspektiv. Fagerberg skriver i De homosexuella och kyrkan att kyrkan bör verka för 

”stabila och varaktiga förbindelser mellan homosexuella”,12 vilket skulle kunna tolkas som att 

homosexuell kärlek utanför varaktiga förbindelser inte kan accepteras, men jag väljer att se det 

Fagerberg skriver som den tidens framsteg. Äktenskapet är en samlevnadsform som bygger på 

”stabila och varaktiga förbindelser” och jag har därmed en annan ingång än Lindström och 

Norberg. Min studie ger inte utrymme för problematiken som uppstår när äktenskapet värderas 

som en högre värderad samlevnadsform utan jag studerar huruvida äktenskapet i sig kan vidgas 

och förändras. 

 Feministiska perspektiv på äktenskap och kristen sexualetik ges bland annat av etikern Sólveig 

Anna Bóasdóttir. Hon har studerat hur äktenskapet i värsta fall kan bli en institution som 

legitimerar mäns våld mot kvinnor och gör en kritisk reflexion över kristen sexualetik. Hon 

kommer fram till att feministiska teorier ger adekvata förklaringsmodeller till utbredningen av 

mäns våld mot kvinnor och formulerar kriterier för att kristen sexualetik ska kunna passera 

                                                
9 Gårdfeldt 2005, s. 121-122. 
10 Lindström 2005. 
11 Norberg 2009. 
12 Fagerberg 1974, s. 164. 
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feministisk kritik.13 Jag kommer att föra en diskussion kring kön och sexualitet kopplat till 

äktenskapet, men inte ur ett våldsperspektiv och inte heller ur ett enbart feministisk perspektiv. 

 Två teologer som fördjupat sig i könskonstruktioner i Svenska kyrkan under 1900-talet är 

Johanna Gustafsson och Maria Södling som båda skrivit var sin avhandling vid Lunds respektive 

Uppsala Universitet.14 Dessa avhandlingar har bidragit med många intressanta upptäckter kring 

hur äktenskap, könsroller och tankar kring sexualitet förändrades under 1900-talet samt kyrkans 

reaktioner på samhällsförändringarna. De ger en god historisk bakgrund för min studie. 

 Slutligen vill jag också nämna två katolska teologer, John J. McNeill och Mark D. Jordan, vilka 

båda gjort ett banbrytande teologiskt arbete kring homosexualitet och kristen tro.15  

 Hittills har ingen studie gjorts, såvitt jag kan finna, som analyserar debattargumenten i 

Kyrkomötet från 2009 eller som undersöker förändringar i Svenska kyrkans äktenskapssyn i 

samband med beslutet om samkönad vigsel. 

 

1.4  Material och metod 

1.4.1 Kyrkomötet 2009: Vigsel och äktenskap 

Jag har valt att studera Kyrkomötet från år 2009. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 

beslutande organ. Mötet utser Kyrkostyrelsen, 14 ledamöter som under fyraårsperioder bereder 

och verkställer de beslut som fattas i mötet.  Den 12 juni 2009 överlämnade Kyrkostyrelsen en 

skrivelse (KsSkr 2009:6) till Kyrkomötet undertecknad av Anders Wejryd och Lars Friedner. 

Skrivelsen omfattar 64 sidor och förslaget till Kyrkomötet är huvudsakligen att Svenska kyrkan 

ska fortsätta förrätta vigsel och ansöka om vigselrätt hos Kammarkollegiet för att även kunna 

viga par av samma kön. Skrivelsen innehåller även förslag på ny gudstjänstordning för vigsel av 

samkönade par, förslag på ändringar i kyrkoordningen, reservationer, särskilda meningar och 

bilagor med bland annat Teologiska kommitténs bedömningar.  

 Under sommaren kom det in 10 motioner till Kyrkomötet gällande ”Vigsel och äktenskap” 

och alla föreslog att Kyrkostyrelsens skrivelse skulle avvisas. Två motioner kom dock med 

kompromissförslag. Tillsammans utgör motionerna drygt 20 sidor.  

 I Svenska kyrkans läronämnd sitter alla stiftens biskopar och åtta andra ledamöter valda av 

Kyrkomötet utifrån kompetens. Den 19 augusti undertecknades läronämndens yttrande (Ln 

2009:12y) till Kyrkomötet och nämnden konstaterade, med hänvisning till tidigare forskning och 

utredningar, att Svenska kyrkan kunde acceptera samkönade vigslar. Ekumenikutskottet (Eu 

2009:3y) gav den 23 september bifall till Kyrkostyrelsens skrivelse men betonade att det var av 

                                                
13 Bóasdóttir 1998 s. 15, 96-97. 
14 Gustafsson 2001. |  Södling 2010. 
15 McNeill 1976. |  Jordan 1997. |  Jordan 2000. |  Jordan 2005. 
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största vikt att fördjupa den ekumeniska dialogen och inte bara ge information om viktiga 

händelser inom Svenska kyrkan. Kyrkorättsutskottets yttranden (Kr 2009:3y, Kr 2009:6y där det 

senare utredde förslagen i en motion) som undertecknades 24 september var mycket kortfattade 

och konstaterade huvudsakligen att det inte fanns några kyrkorättsliga hinder för att genomföra 

de föreslagna ändringarna i Kyrkoordningen. Läronämndens (Ln 2009:12y), ekumenikutskottets 

(Eu 2009:3y) och kyrkorättsutskottets (Kr 2009:3y, Kr 2009:6y) yttranden bearbetades och fanns 

med som bilagor i Gudstjänstutskottets betänkanden (G 2009:2) som totalt omfattar 55 sidor 

inklusive ledamöternas reservationer. Gudstjänstutskottets betänkanden är ett gediget dokument 

som metodiskt och teologiskt bearbetar motioner och utskottens yttranden och landar i bifall till 

Kyrkostyrelsens skrivelse. 

 I september till oktober ägde Kyrkomötet 2009 rum och ämnet Vigsel och äktenskap 

debatterades 21 oktober. Repliker och debattinlägg finns dokumenterade i Kyrkomötets 

Anföranden § 66, ”Vigsel och äktenskap”. Dessa anföranden återfinns på sidorna 69-135 och 

utgör en viktig del av mitt material då en stor variation av argument och ståndpunkter 

artikulerades av individer i Kyrkomötet.  

 Sammanfattningsvis är materialet följande dokument: Kyrkostyrelsens skrivelse (inklusive 

vigselordningsförslag, Teologiska kommitténs bedömningar, reservationer och särskilda meningar), 

Gudstjänstutskottets betänkande (inklusive Läronämndens yttrande, Ekumenikutskottets yttrande och 

Kyrkorättsutskottets yttrande) samt motioner och Anföranden § 66. Omfånget av mitt material uppgår 

till totalt ca 200 sidor text. 

 

1.4.2 Avgränsning och precisering 

Svenska kyrkans beslut om samkönad vigsel är ett steg i en mångårig process och mitt material är 

avgränsat till de kyrkomötesdokument kopplade till vigsel och äktenskap som undertecknats 

någon gång under perioden juni till oktober 2009. I materialet används termerna 

”äktenskapsbegrepp”,16 ”äktenskapsdefinition”,17 ”äktenskapssyn”18 och ”äktenskapsteologi”.19 

Utifrån hur termerna används i materialet tolkar jag ”äktenskapssyn” som den mest övergripande 

och den som ger uttryck för både förståelse av, perspektiv på och teologi kring äktenskapet. Jag 

är intresserad av en djupare och vidare förståelse av äktenskapets innebörd och betydelse och 

                                                
16 Anföranden § 66, ”Vigsel och äktenskap”, Km 2009, s. 73, 77, 82, 87, 93, 94, 95, 100, 107, 115, 123, 127, 128, 132. 
|  KsSkr 2009:6, s. 15, 16, 17, 23, 25, 35, 36, 38, 57, 60, 62.  |  G 2009:2, s. 5, 10, 12, 19, 21, 25, 27, 34, 35, 37, 38, 40, 
41, 49, 50, 52. |  Motion 2009:27, 28, 40, 95. 
17 Motion 2009:28. 
18 Anföranden § 66, Km 2009, s. 74, 89, 94, 107, 108, 109, 110, 112, 122, 126, 133. |  KsSkr 2009:6, s. 15, 16, 17, 18, 
20, 26, 32, 37. |  G 2009:2, s. 5, 10, 12, 19, 21, 25, 27, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 52. |  Motion 2009:28, 34, 40, 95. 
19 Anföranden § 66, Km 2009, s. 116, 123. 
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kommer därför att använda mig av termen ”äktenskapssyn” i min studie. Termen ”syn” indikerar 

också att det finns möjlighet till variation av förståelser – olika synsätt.  

 En förändring förutsätter ett före och ett efter. Kyrkostyrelsens skrivelse innehåller förslag till 

ny vigselordning, vilken också antogs, och den visar hur Svenska kyrkans vigselgudstjänst kom att 

förändras. Jag hade kunnat fördjupa mig i ändringarna av vigselordningen före och efter beslutet 

om samkönad vigsel, och jag är medveten om att uppsatsens titel antyder att det är 

vigselgudstjänsten som står i fokus. Dock är jag intresserad av argumentationslinjerna och 

äktenskapssynerna i debatten och har då istället valt att fokusera på debattargumenten. Jag har 

utgått från att argumentationerna mot samkönad vigsel i någon mån kan säga vad Svenska 

kyrkans äktenskapssyn förändrades från, och att argumentationerna för samkönad vigsel i någon 

mån kan ge svar på vad äktenskapssynen vidgades till. Eftersom diskussionen omfattar många 

argument, och jag inte kan täcka in alla, har jag valt att arbeta utifrån tre huvudteman: 

könsuppfattning, kyrkosyn och bibelanvändning. Könsuppfattning innefattar syn på kön,20 sexualitet, 

sexuell läggning och könsroller. I kyrkosyn ingår sakramentsteologi, syn på luthersk tradition och 

ekumenik. Bibelanvändning avser retorik och hermeneutik kring de bibeltexter som i uppsatsens 

material och litteratur kopplas till äktenskapet och homosexuell samlevnad. 

 

1.4.3 Metod 

Jag har använt mig av en argumentationsanalys som är ett vetenskapligt redskap för att ge en 

bättre överblick över komplexa argumentationer. I enlighet med argumentationsanalysmetoden 

har jag identifierat och tolkat materialets teser och påståenden samt använt den struktur och de 

beteckningar som analysmetoden anvisar.21 Eftersom mitt material omfattar ca 200 sidor text har 

jag inte haft möjlighet att analysera samtliga argument i de debatterande dokumenten. Jag har 

därför valt ut de mest återkommande teserna och påståendena i allt material och sorterat in 

argumenten under de tre huvudtemana: könsuppfattning, kyrkosyn och bibelanvändning. Som en 

del av min tolkning har jag själv sammanfattat och formulerat vissa argument, och på så vis 

kunnat hänvisa till fler ställen i materialet, medan andra argument är direkta citat. Jag har inte 

använt analysmetoden för att diskutera den litterära, moraliska eller retoriska kvaliteten i 

argumenten, eftersom en argumentationsanalys inte syftar till det, utan använt analysmetoden 

som hjälpmedel för att ge struktur åt min materialpresentation.22 Då Anföranden § 66 består av 

repliker från debatten i Kyrkomötet 21 oktober är det den materialdelen som jag analyserat mest.  

                                                
20 Jag använder begreppet kön i vid bemärkelse, alltså innefattande det som vanligen brukar delas upp i biologiskt kön 
och genus.  
21 Björnsson, Kihlbom & Ullholm 2009, s. 8, 77 f.  
22 Björnsson, Kihlbom & Ullholm 2009, s. 17. Författarna beskriver mer ingående skillnaden mellan faktuella och 
normativa påståenden och hur dessa kan analyseras från s. 31 och framåt. 
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 Med hjälp av argumentationsanalysen, och de tre huvudtemana jag identifierat, synliggörs olika 

äktenskapssyner i debatten. Eftersom jag har arbetat abduktivt (granskning av materialet har 

varvats med tolkning och teoretisk inläsning) har de tre huvudtemana vuxit fram parallellt med 

materialanalysen. Inledningsvis började jag med en preliminär analys av vilka teman som skulle 

kunna vara centrala i debatten och sökte i materialet efter bland annat begreppen komplementaritet, 

sexualitet, naturlighet, reproduktion, persongemenskap, könsgemenskap, Guds avbild, sakrament, ekumenik, 

Luther och Bibeln. Begreppet naturlighet framträdde inte så tydligt som jag antagit men de andra 

begreppen visade sig vara återkommande. Under arbetets gång har samband mellan begreppen 

utkristalliserat sig och de har visat sig kunna sammanfattas i de tre större temana. De tre 

huvudtemana har kommit att utgöra rubriker, under vilka Svenska kyrkans äktenskapssyner 

kunnat presenteras och förändringsaspekterna diskuteras.  

 

1.5  Teori 

1.5.1 Könsuppfattning  

Min utgångspunkt är att en äktenskapssyn föregås (medvetet eller omedvetet) av uppfattningar 

kring kön, könsroller, sexualitet, sexuell läggning och uppfattningar kring vad som är ”kvinnligt” 

respektive ”manligt”. Uppfattningen där kvinna och man har givna betydelseinnehåll, som är 

stabila och konstitutiva för att vara kvinna och man, brukar kallas för essentialism. Historikern 

Thomas Laqueur har blivit framstående inom könsforskningen och påvisar hur förståelsen av 

kön har förändrats genom historien. Han argumenterar för att utvecklingen har övergått från det 

han benämner som enkönsmodellen till tvåkönsmodellen. Före 1700-talet var den rådande 

uppfattningen att det bara fanns ett kön och att kvinnan ansågs vara en outvecklad man med 

könsorganet vänt inåt. Enkönsmodellen är Laqueurs sätt att beskriva tanken på kön som 

gradskillnad och inte som dikotomi och Laqueur visar att enkönsuppfattningen till och med går 

att återfinna så sent som i början av 1800-talet.23  Historikern Yvonne Hirdman förklarar olika 

könsuppfattningar med hjälp av enkla formler. Laqueurs enkönsmodell skulle då motsvara 

formeln A – a där den fullt utvecklade mannen är stora A och den, i mindre grad, utvecklade 

kvinnan är lilla a.24  

 Alltså först från 1800-talet och framåt förstods kvinnan och mannen som två essentiellt olika 

kön, två ontologiskt åtskilda naturer. Detta kallas hos Laqueur för tvåkönsmodellen och 

formuleras av Hirdmans som A – B.25 Både Laqueur och Hirdman beskriver hur läkarvetenskap 

under 1800-talet förstärkte uppfattningen om mannen och kvinnan som varandras motpoler, 

                                                
23 Laqueur 1994, s. 16-18. 
24 Hirdman 2001, s. 30-31. 
25 Hirdman 2001, s. 36. |  Laqueur 1994, s. 25.  
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men de båda menar att det fanns maktstrukturer som kanske var minst lika avgörande för 

uppfattningen.26 Tanken på att kön styrs av samhällsstrukturer och är en social och kulturell 

konstruktion kallas vanligen konstruktivism, eller socialkonstruktivism, vilken är uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt. 

 

1.5.2 Kyrkosyn 

Att förstå vad ett äktenskap är i en luthersk kyrka och vilken äktenskapssyn som är trogen en 

luthersk tradition var omtvistat i debatten 2009.27 Utifrån Martin Luthers ord i boken Om kyrkans 

babyloniska fångenskap är äktenskapet inget eget sakrament utan endast en bild av det stora 

mysteriet, den grundläggande sakramentala föreningen – Kristus och kyrkan.28 Luther skriver att 

då äktenskapet funnits sedan världens begynnelse kan Kristus inte själv ha initierat det, och ”[e]j 

heller står det ju någonstädes att läsa” att det skulle vara ett av Gud instiftat tecken eller 

sakrament.29 Dock är det, enligt Luthers Stora katekes, en samhällsordning som Gud har välsignat 

på ett rikare sätt än andra samhällsordningar.30 Ärkebiskop emeritus Olof Sundby skriver i 

Luthersk äktenskapsuppfattning att äktenskapets ordning innefattas i det världsliga regementet i det 

som kommit att kallas luthersk tvåregementslära. Äktenskapet är enligt läran en ordning som 

funnits från skapelsen, alltså innan kyrkans tid, och ska därför ”skötas av världslig överhet och ej 

av evangeliets förkunnare”.31 En grund i den lutherska tvåregementsläran är att Gud verkar 

genom både det andliga och världsliga regementet, i det andliga genom ”Ordet i form av lag och 

evangelium” och i det världsliga genom ”ordningen här på jorden”.32 Dopet och nattvarden är de 

två sakramenten i luthersk tradition medan äktenskapet kallas för en skapelseordning.33 

 Även om äktenskapet i katolsk kyrkotradition förstås som ett sakrament har det pågått 

historisk-kritisk forskning som tyder på att äktenskapet inte instiftades av Jesus själv utan att 

äktenskapet kom att förstås som ett sakrament först under 1100-talet.34 Katoliken Kenan B. 

Osborne skriver att Kristus och kyrkan, sedan Andra Vatikankonciliet 1962-1965, betonats som 

grundsakramenten inom katolska kyrkan, och att kyrkans sju sakrament (där äktenskapet ingår) 

                                                
26 Laqueur 1994, s. 215, 221. |  Hirdman 2001, s. 54 f. 
27 Se uppsatsens analyskapitel, del 3.1.2 Kyrkosyn. 
28 Luther 1928, s. 118-120. 
29 Luther 1928, s. 114.  
30 Martin Luthers Stora Katekes 1999, s. 63. 
31 Sundby 1959, s. 25. 
32 Sundby 1959, s. 16. 
33 Martin Luthers Stora Katekes 1999, s. 137, 153. |  Lindfelt, Mikael. ”Olof Sundbys Luther i vår tid”, Lindfelt & 
Gustafsson Lundborg 2007, s. 257.   
34 Osborne 2014, s. 50, 107-109. 
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vilar på grundsakramenten.35 I ortodox kyrkotradition betraktas äktenskapet som ett sakrament 

och en erfarenhet av Guds rike som börjar redan i den jordiska tiden och fortsätter i evigheten.36  

 

1.5.3 Bibelanvändning 

Att läsa och tolka text är en hermeneutisk process, och en grund inom hermeneutiken är att ingen 

tolkning kan ske förutsättningslöst. Det finns alltid en förförståelse när vi läser en text, vilket gör att 

texten upplevs innehålla mening.37 Detta innebär att vi som läsare har uppfattningar kring vad 

t.ex. ”kyrka”, ”man” eller ”kvinna” betyder redan innan vi stöter på de orden i en text. Ytterligare 

en hermeneutisk grund är att det inte finns något objektivt sätt att läsa texten och att en tolkning 

inte kan bevisas. Däremot kan en tolkning vara mer eller mindre välgrundad.38 Författaren Björn 

Vikström beskriver olika hermeneutiska metoder och förklarar att metoderna betonats olika 

mycket i olika tider.39 En nyckelmetod för den här uppsatsen är uppmärksammandet av textens 

tillkomstvillkor utifrån historiska och sociologiska perspektiv. Vikström beskriver också olika 

felslut och förklarar det historicistiska felslutet som en övertro på textens mening när stora delar 

av texten egentligen är en återspegling av livssynen i den tid och den miljö där författaren var 

verksam.40 Miljöerna för Bibelns alla författare var förstås olika varandra men både Nya och 

Gamla testamentets kontexter präglades av hierarkiska samhällssystem, inte minst ifråga om 

kön.41  

 I Kyrkomötesdebatten användes bibeltexter för att göra olika poänger och stärka olika 

argument.42 På så sätt kom också olika äktenskapssyner till uttryck. Enligt Vikström är en 

hermeneutisk process alltid en aktiv och skapande process, inte bara ett passivt mottagande.43 

Bibelns användning i Kyrkomötesdebatten visar också hur äktenskapssyner i viss mån kan skapas.

                                                
35 Osborne 2014, s. 4, 145. 
36 Meyendorff 2016, s. 27, 75, 87. Detta grundas på 1 Kor 13 om att kärleken aldrig upphör.   
37 Vikström 2005, s. 13. 
38 Vikström 2006, s. 10. 
39 Vikström 2006, s. 18-21. 
40 Vikström 2006, s. 64. 
41 Carden, Michael ”Genesis/Bereshit”, The Queer Bible Commentary 2006, s. 23-24. |  Robert E. Goss, ”Ephesians”, The 
Queer Bible Commentary 2006, s. 636-637.  
42 Se analyskapitlet, del 3.1.3 Bibelanvändning. 
43 Vikström 2006, s. 10. 
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2. Bakgrund 

Äktenskapsdebatten från Kyrkomötet 2009 avslöjar att det rådde tvivel på om könsneutrala 

äktenskap hade tillräcklig teologisk förankring. Trots det hade beslutet i Kyrkomötet föregåtts av 

en lång process av teologiskt arbete. Det fanns också tankar om att äktenskapet skulle vara en 

historisk stabilitet, vilket skulle tala emot Kyrkostyrelsens ändringsförslag. Dock visar historien 

att äktenskapssyner och äktenskapets villkor har förändrats avsevärt och att äktenskapet inte är en 

transhistorisk konstant. I Bibeln finns ingen enhetlig äktenskapssyn eller några samstämmiga 

anvisningar om äktenskapet, då t.ex. polygami var vanligt i Gamla testamentet. Originalet till det 

vi idag kallar kärnfamilj hittar vi heller inte i Bibeln.44 Det räcker med att backa några hundra år i 

svensk historia för att konstatera att dagens äktenskap inte är samma sak som det har varit. I 

medeltidens Sverige var äktenskapet framförallt en släktangelägenhet som inleddes av att fäderna 

till brudparet diskuterade de ekonomiska villkoren. Brudparet ingick dock inte äktenskap mot sin 

vilja, bådas godkännande behövdes, men äktenskapet var inte på makarnas initiativ eller villkor.45  

 Under svensk reformationstid utgjorde äktenskapet ramen för de storhushåll där husfadern 

hade ansvar för ekonomin och den kristna undervisningen. Dessa storhushåll kom mer och mer 

att ersätta klosterlivets bön, gemenskap och arbete i takt med att landet blev lutherskt på 1500-

talet. I Sverige användes den lutherska läran för att bygga samhället på patriarkala storhushåll och 

familjeliv på gårdar, medan klostren, som innan reformationen var ett vanligt alternativ till 

äktenskapet, mer eller mindre försvann.46 Om vi bara backar 100 år, till det industrialiserade 

Sverige i en tid då kvinnor ännu inte hade rösträtt, hade kvinnan tagit över mycket av den andliga 

uppfostran i hemmet. Mannen var dock fortfarande husets präst och bar också det ekonomiska 

ansvaret. Tanken på att mannen och kvinnan tillhörde separata sfärer, och att de med sina olika 

roller och egenskaper skulle komplettera varandra, var rådande. Kvinnan tillhörde hemmet och 

den privata sfären och mannen skulle arbeta i den offentliga.47 Äktenskapets funktion och villkor 

har förändrats genom tiderna, och därmed också äktenskapssynen. 

 

2.1 Samhällets steg mot samkönad vigsel 

Synen på äktenskapet har genomgått stora förändringar genom historien och likaså har synen på 

homosexualitet. I Sverige har de största lagförändringarna skett under 1900-talet och början på 

2000-talet. Fram till år 1934 var det fortfarande straffbart att ha könsumgänge med någon av 

samma kön. När homosexualitet avkriminaliserades helt år 1944 infördes istället en åldersgräns på 

                                                
44 Økland 2005, s. 116-119. 
45 Nygren, Rolf. ”Varför löftet just i kyrkan – om rätten bakom riten”, Kyrkbröllop 1992, s. 40-41. 
46 Gerle 2015, s. 149. |  Berntson, Nilsson & Wejryd 2012, s.121. 
47 Södling 2010, s. 29-30. 
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18 år för homosexuellt könsumgänge och det betraktades fortfarande som något onormalt och 

sjukligt.48 Synen på homosexualitet påverkades och förändrades när Kinseyrapporten nådde 

Sverige. Rapporten gjordes i två delar, den som kom ut 1948 handlade om mäns sexuella 

beteenden och den som kom ut 1953 handlade om kvinnors. Rapporten introducerade ett nytt 

grepp – sociologiska perspektiv på sexualitet – och studier kring då tabubelagda ämnen som t.ex. 

homosexualitet, samlagsställningar och onani presenterades helt utan reservationer. 

Angreppssättet att studera människors faktiska beteenden bidrog till en nedtoning av ett annars 

skambeläggande och sjukdomsstämplande förhållningssätt till homosexualitet.49  

 Under 1960-talet växte rörelser, som bl.a. RFSL,50 som värnade om homosexuellas rättigheter 

och likabehandling. Från flera håll kom krav på förändring och 1973 uttalade lagutskottet att 

samlevnad mellan två parter av samma kön skulle vara en fullt acceptabel samlevnadsform ur 

samhällelig synpunkt men det skulle dröja till år 1979 innan Socialstyrelsen avskaffade 

homosexualitet som sjukdomsdiagnos.51 Med påtryckningar framförallt från RFSL togs 

diskussionen upp om en lagändring som skulle erkänna och reglera homosexuell samlevnad. I 

statens offentliga utredningar från 1984 togs frågan upp, men mycket kortfattat, och med 

formuleringen att ”homosexuella i framtiden ska kunna behandlas lika med dem som idag är 

gifta…”52 I denna utredning framkom att man inte trodde att kyrkan skulle ha något intresse av 

att förrätta juridiskt giltiga akter för samkönade par. Utredningen skrev: ”civil registrering […] 

berör inte den kristna synen på äktenskapet.”53 Sverige dröjde och både Norge och Danmark 

hann före med lagstiftning om partnerskap som civilstånd.54 I Sverige trädde lagen (1987:813) om 

homosexuella sambor i kraft år 1988 men först 1994 kom lagen (1994:1117) om registrerat 

partnerskap som trädde i kraft året därpå. Erkännandet av homosexualitet ökade och lagen 

(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning infördes. Från 

och med 2003 kom även sexuell läggning att omfattas i lagen om hets mot folkgrupp och samma 

år blev det möjligt för samkönade par som ingått partnerskap att prövas som adoptivföräldrar 

(2003:376). Från år 2005 fick även samkönade par tillgång till assisterad befruktning. År 2009 var 

svensk lagstiftning framme vid att ge äktenskap och registrerat partnerskap samma innebörd och 

därmed gjordes äktenskapsbalken könsneutral.55 

 
                                                
48 RFSL, historia. 
49 Gustafsson 2001, s. 96-98. 
50 RFSL stod då för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, men heter idag Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. 
51 Fagerberg & Widell 2007, s. 363. 
52 SOU 1984:63.  
53 Fagerberg & Widell 2007, s. 364. 
54 Fagerberg & Widell 2007, s. 365. 
55 Regeringen, hbtq-personers rättigheter. 
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2.2 Svenska kyrkans steg mot samkönad vigsel 

Tidsaspekten var omdiskuterad i kyrkomötesdebatten kring samkönad vigsel. Det rådde delade 

meningar om Svenska kyrkan bara låtit sig stressas av staten eller om det var hög tid att fatta 

beslut med tanke på kyrkans egen process. Det råder också delade meningar huruvida kyrkan eller 

staten som ”kom först” i att verka för upprättelse av homosexuella. Vissa hävdar att kyrkan hela 

tiden legat steget före. År 1951 gav kyrkans biskopar ut ett biskopsbrev där de tog avstånd från 

kriminalisering av homosexuella handlingar.56 Detta var dock sju år efter att homosexualitet 

avkriminaliserades enligt lag. Andra menar att biskopsbrevet präglades av en nedvärderande och 

avvisande attityd till homosexualitet.57 Olof Sundby, sedermera ärkebiskop, gav 1959 ut boken 

Luthersk äktenskapsuppfattning som ytterligare förstärkte synen på äktenskapet som institutionen för 

den i skapelsen givna dragningskraften mellan man och kvinna.58 

 Under 1970-talet däremot låg Svenska kyrkan i framkant i arbetet mot diskriminering av 

homosexuella och redan 1972 tillsatte Biskopsmötet en utredning som resulterade i boken De 

homosexuella och kyrkan som gavs ut 1974 med Holsten Fagerberg som redaktör. Författarna kom 

fram till slutsatser som var radikala för sin tid och möjligheter till en välsignelsehandling för par 

av samma kön övervägdes. Till och med homosexuella äktenskap fördes på tal.59 Detta var hela 

fem år innan Socialstyrelsen avskaffade sjukdomsklassifikationen av homosexualitet. 

 Holsten Fagerberg skriver i en artikel från 2007 att Svenska kyrkan kunde ha drivit på 

processen av laglig reglering för homosexuell samlevnad mycket mer under 1980-talet. På 

Kyrkomötet 1988 väcktes en motion om att utveckla en välsignelseakt för homosexuella par i 

Svenska kyrkan. Det tillsattes utredningar som mynnade ut i två rapporter: Homosexuella i kyrkan. 

En fråga om kärlek från 1988 samt Kyrkan och homosexualiteten. Rapport från en arbetsgrupp SKU 

1994:8. Fagerberg menar att ingen av dessa rapporter tog upp den institutionella aspekten på den 

homosexuella samlevnaden.60 Att homosexuell samlevnad och äktenskap fortfarande sågs som 

två skilda frågor bekräftas av att det 1992 gavs ut en rad teologiska artiklar i ett nummer av 

årsboken Svenskt Gudstjänstliv under rubriken ”Kyrkbröllop” med diskussion om äktenskapet på 

historisk, juridisk och sakramentalteologisk nivå, men frågan om samkönad vigsel var inte på tal.61  

 När lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft år 1995 gav Biskopsmötet anvisningar för 

hur en förbön för ingånget partnerskap kunde hållas. Läronämnden gjorde också tydligt att 

homosexuellt partnerskap inte skulle utdömas som moraliskt orätt utan istället bejakas. År 1999 

                                                
56 Svenska kyrkan (SvK), samkönade äktenskap. 
57 Fagerberg & Widell 2007, s. 363. 
58 Sundby 1959, s. 22. 
59 Fagerberg 1974, s. 163-164. 
60 Fagerberg & Widell 2007, s. 364. 
61 ”Kyrkbröllop” 1992. 
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utvecklade biskoparna förbönen för registrerat partnerskap så att anhöriga också kunde närvara. 

Svenska kyrkans teologiska kommitté fick i uppdrag att arbeta vidare med de principiella frågorna 

kring homosexuell samlevnad vilket resulterade i Homosexuella i kyrkan. Ett samtalsdokument från 

teologiska kommittén, vilket framförallt syftade till att bryta den tystnadskultur som länge präglat 

homosexuellas situation i samhälle och kyrka. År 2000 kom första motionen till Kyrkomötet med 

förslag om samkönad vigsel.62 Dock skulle det dröja ytterligare några år med både välsignelseakt 

och vigselordning för homosexuella. 

 Svenska kyrkan deltog i Normgivande mångfald – ett projekt mot diskriminering på grund av 

sexuell läggning – och 6-9 september 2004 sammankallade teologiska kommittén till en offentlig 

hearing under namnet Kärlek, samlevnad och äktenskap där homosexuell samlevnad fick stor plats 

och diskuterades av teologisk expertis. Året därpå beslutade Kyrkomötet om en ordning för 

kyrklig välsignelseakt över registrerat partnerskap.63  

 Teologiska kommittén arbetade vidare och gav ut två antologier, år 2007 respektive år 2009, 

om teologi kring samlevnad med Johanna Gustafsson Lundberg och Mikael Lindfelt som 

redaktörer.64 Dessa gav bland annat teologiskt underlag för en föränderlig och dynamisk syn på 

äktenskap och samliv. År 2009 röstade Kyrkomötet igenom att samkönad vigsel skulle kunna 

förrättas i Svenska kyrkan. 

 

2.3 Äktenskap, homosexualitet och ekumenik  

Svenska kyrkan arbetade på två fronter kring samlivsfrågorna under 1970-talet. Samtidigt som 

Svenska kyrkan arbetade med frågor kring homosexuell kärlek, under ledning av Holsten 

Fagerberg, deltog Svenska kyrkan i ett arbete med den officiella luthersk-katolska samtalsgruppen 

under ledning av biskop Sven Silén. Detta arbete resulterade i rapporten Äktenskap och familj i 

kristen belysning som kom ut 1975. I rapporten definierades äktenskapet som en gemenskapens 

institution där gemenskapen bygger på kärleken mellan en kvinna och en man. Fagerberg har 

granskat rapporten och citerar i sin artikel ur rapportens förord: ”äktenskapsinstitutionen som 

sådan ifrågasätts alltmer i den intensiva debatt om mans och kvinnas livsgemenskap” och vidare 

om behovet av att ge ett ”samlat kristet alternativ”.65 Fagerberg menar att rapportens 

äktenskapsdefinition inte skiljer sig från äktenskapsbalken i Sveriges rikes lag. Han ifrågasätter 

vad som menas med en kristen definition och visar hur rapporten ytterligare förstärkte tanken på 

äktenskapet som förbehållet kvinna och man. 

                                                
62 G 2009:2, s. 8. 
63 Svenska kyrkan, samkönade äktenskap. 
64 Lindfelt & Gustafsson Lundborg 2007. |  Lindfelt & Gustafsson Lundborg 2009. 
65 Fagerberg & Widell 2007, s. 361-362. 
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 Att Svenska kyrkan ekumeniskt arbetade fram en så kallad kristen definition av äktenskapet 

och samtidigt arbetade för homosexuellas rättigheter i samhället kan ha bidragit till den förvirring 

och ambivalens som äktenskapsdebatten i Kyrkomötet 2009 gav uttryck för. Flera inlägg i 

debatten andades oro kring vad som skulle hända med de ekumeniska relationerna om Svenska 

kyrkan bejakade en könsneutral äktenskapssyn. Dåvarande ärkebiskop Anders Wejryd ställdes 

bland annat till svars för att inte ha tagit hänsyn till ett varnande brev från Anglikanska kyrkan 

men menade att det fortsatta samarbetet inom Borgågemenskapen (kyrkogemenskap av lutherska 

och anglikanska kyrkor) inte skulle äventyras av att Svenska kyrkan ändrade äktenskapssyn.66 

Gudstjänstutskottet skrev att ärkebiskopen kontaktat alla kyrkor inom Borgågemenskapen och att 

Svenska kyrkan öppet deltar i samtal om samlevnadsfrågorna med de lutherska kyrkorna i 

Norden, med Sveriges Kristna Råd, med Sveriges Frikyrkosamråd och med Lutherska 

Världsförbundet (LWF).67 Wejryd hänvisade också till det beslut som Lutherska Världsförbundet 

fattade år 2007 om att frågor kring samlevnad och äktenskap inte ska vara kyrkoskiljande.68 

 Utöver debatten i Kyrkomötet vittnar svensk media om fler kyrkliga spänningar på grund av 

frågor kring äktenskap och samlevnad. Åren omkring 2009 debatterades det flitigt i många olika 

mediaformer.69 En uppsjö av artiklar från tidningar med kyrklig koppling som t.ex. Dagen, Kyrkans 

tidning, Världen idag, Svensk Pastoraltidsskrift, samt arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse m.fl. kom med 

olika reaktioner och ställningstaganden.70 Även olika dagstidningar som t.ex. Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter belyste frågor kring samkönad samlevnad och skrev om den kyrkliga debatten. 

Innan beslutet om könsneutralt äktenskap pågick ett upprop, kallat ”Bevara äktenskapet”, där 

bland andra författaren Ola Nilsson var aktiv. År 2007 gav han ut en bok till äktenskapets försvar 

där han analyserade argumenten i den pågående debatten och kom fram till att äktenskapet är en 

oupplöslig konstant som inte kan vara något annat än mellan man och kvinna.71  

 Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS – En missionsrörelse i Svenska kyrkan) stod inte 

bakom beslutet om samkönad vigsel när det fattades 2009, men rörelsen låter det idag vara upp 

till varje präst att själv välja att viga samkönade par eller inte.72 Sveriges olika frikyrkosamfund har 

behandlat frågan om samkönad vigsel på olika sätt. Equmeniakyrkan (f.d. Svenska 

Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan) består av lokala församlingar som har 

                                                
66 Anföranden § 66 Fråga 2009:27, ”Äktenskapsfrågan”, Km 2009, s. 57. 
67 G 2009:2, s. 14. 
68 Anföranden § 66, Km 2009, s. 106. 
69 SVT, ”Vigsel av homosexuella splittrar kyrkan”. 
70 Tidningen Dagen, ”Klart att Svenska kyrkan får ny könsneutral vigselordning”. |  arbetsgemenskapen Kyrklig 
Förnyelse (aKF) |  Svensk Pastoraltidskrift (SPT) |  Svenska Dagbladet (SvD), ”Kyrkan säger ja till samkönade 
vigslar”. 
71 Nilsson 2007. 
72 Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), ”Samtalsunderlag och råd i vigselfrågan”. 
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olika hållning i frågan om samkönad vigsel och låter det också vara så.73 Innan Svenska 

Baptistsamfundet gick upp i Equmeniakyrkan valde samfundets ledande församling, 

Norrmalmskyrkan, att öppna för erkännande av samkönad kärlek redan samma år som 

äktenskapet blev könsneutralt.74 Det baptistiska samfundet Evangeliska frikyrkan (EFK, f.d. 

Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet) valde att avsäga sig vigselrätten 

2011.75 Pingstförsamlingar förrättar endast vigsel mellan man och kvinna.76 Denna korta översikt 

ger en liten inblick i problematiken som kan uppstå i försök att bygga svensk ekumenik på en 

samlad kristen äktenskapssyn. Trots detta pågår inom Sveriges frikyrkor ett samtal om hur 

homosexualitet kan bejakas, vilket boken Välkomna varandra! Bejakande perspektiv på homosexualitet i 

frikyrkan är ett exempel på.77 Flera frikyrkor finns också representerade i EKHO (ekumeniska 

grupperna för kristna hbtq-personer) som bildades redan 1976 som en kristen grupp inom 

RFSL.78 EKHO har bland annat varit med och utformat Regnbågsnyckeln som idag finns som 

processverktyg till hbtq-certifiering av församlingar. På Kyrkomötet 2013 bestämdes att alla 

arbetsplatser i Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade.79  

 Internationellt sett var Svenska kyrkan tidig med att besluta om samkönad vigsel. De lutherska 

kyrkorna i Norge och Danmark beslutade om samkönad vigsel 2016 respektive 2012.80 I Finland 

blev det lagligt med borgerligt ingånget samkönat äktenskap 2017 men den Finska lutherska 

kyrkan fick inte ihop tillräckligt med röster för att fatta beslut om samkönad vigsel.81 Flera 

biskopar arbetade dock aktivt för att kyrkan skulle börja förrätta könsneutrala äktenskap. Bland 

dem fanns Björn Vikström, biskop i Borgå stift, som inför beslutet gav ut boken Kärlekens 

mångfald: Sexualitetens, parförhållandets och äktenskapets teologi.82  Även om Finska kyrkan inte infört 

samkönad vigsel bearbetas äktenskapsteologin fortfarande, bland annat av teologen Emma Audas 

som doktorerar i ämnet vid Åbo Akademi.  

 I fråga om äktenskap och ekumenik, och i dialogen med de större kyrkotraditionerna, 

aktualiseras ämnet sakrament. Anders Wejryd poängterade i Kyrkomötesdebatten 2009 att Svenska 

kyrkan deltar i den diskussion som pågår kring samlevnadsfrågor i Kyrkornas världsråd men att 

denna gemenskap inte är lika bunden som Lutherska världsförbundet, eftersom man inte har 

                                                
73 Equmeniakyrkan, ”Förtydligande om samkönad vigsel”. 
74 Anföranden Km 2009, s. 106. 
75 Evangeliska Frikyrkan (EFK), ”Ordning för vigslar”. 
76 Pingst – fria församlingar i samverkan. 
77 Poletti Lundström 2017. 
78 EKHO, se Om EKHO. 
79 Svenska kyrkan (SvK), hbtq. 
80 Nordlys, ”Nå kan homofile vies i Den norske kirke”. | Kristeligt Dagblad, ”Homoseksuelle vielser”.  
81 Svenska Yle, ”Homoäktenskap delar kyrkomötet exakt jämt”. 
82 Vikström 2017. 
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nattvardsgemenskap och ämbetsgemenskap.83 En grundsyn inom ortodox kyrkotradition är att 

äktenskapet är ett sakrament mellan kvinna och man, men det finns en spännvidd mellan 

ortodoxa teologers syn på äktenskapet. Prästen och läraren John Meyendorff är en etablerad röst 

inom den traditionella skolan, medan en mycket mer progressiv läsning återfinns hos 

religionsprofessorn Dyron B. Daughrity.84 Även Katolska kyrkan lär att äktenskapet är ett 

sakrament mellan man och kvinna, även om äktenskapssynen skiljer sig från ortodox tradition i 

vissa avseenden.85 Det finns också en utveckling i Katolska kyrkans sakramentsteologi, framförallt 

efter Andra Vatikankonciliet.86 Trots denna utveckling finns en större efterfrågan på 

framåtsträvan och förnyelse även bland katolska teologer.87 Anglikanska kyrkor (som lär att 

äktenskapet är ett av de fem små sakramenten medan dopet och nattvarden är de två stora) ger 

på många håll möjlighet för par av samma kön att bli välsignade och frågan om samkönad vigsel 

och synen på homosexualitet är omdebatterad och under utveckling.88  

 

 

 
 

                                                
83 Anföranden § 66, Km 2009, s. 106. 
84 Daughrity 2015. 
85 Häring 1976. 
86 Osborne 2014, s. 3-4.  
87 Thurston 1996. 
88 Mounsey 2014. 
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3. Analys 
Debatten under Kyrkomötet kretsade kring huruvida Svenska kyrkan skulle (1) ansöka om 

vigselrätt för samkönade par, (2) avsäga sig vigselrätten totalt eller (3) behålla vigselrätten samt 

utforma en välsignelsegudstjänst för samkönade par som redan registrerat partnerskap eller ingått 

borgerligt äktenskap.  

 Om Svenska kyrkan skulle (1) börja viga samkönade par innebar det ett bejakande av statens 

könsneutrala äktenskapslagstiftning och en teologi som likställer heterosexuell och homosexuell 

samlevnad. Detta skulle innebära en ny praxis som Svenska kyrkan skulle bli förhållandevis 

ensam om i den världsvida kyrkan, och det skulle eventuellt försvåra ekumeniska samtal och 

kontakter. Om Svenska kyrkan skulle (2) avsäga sig vigselrätten skulle kyrkan inte längre ha något 

ansvar för äktenskapet i juridisk mening. Detta skulle kunna motiveras av luthersk 

tvåregementslära, där äktenskapet tillhör det världsliga regementet, men det skulle också kunna 

upplevas som ett svek mot de som vill vigas i kyrkan – och även kunna förstås som en 

avståndstagande markering mot samkönad samlevnad. Om Svenska kyrkan skulle (3) behålla sin 

vigselrätt för man och kvinna och endast utveckla en välsignelseakt för samkönade par skulle 

äktenskapssynen klyvas i en kyrklig och en statlig. Svenska kyrkans äktenskap skulle då bli 

namnskyddat och endast avse förbundet mellan man och kvinna – och homosexuella i kyrkan 

skulle utgöra en avvikande grupp med en egen samlevnadsform. I debatten lyftes dessa aspekter 

och det fanns förespråkare för alla tre alternativen, även om alternativ (1) var det som fick 

majoritet.  

 

3.1 Könsuppfattning  

Ett flertal inlägg i debatten drev tesen (T) att en man och en kvinna skulle komplettera varandra 

på ett sätt som inte två personer av samma kön kan göra, och argumenterade därför för att 

äktenskapet enbart skulle kunna bestå av en man och en kvinna. Det fanns ett antal påståenden 

som stärkte tesen (P), ett antal påståenden som stärkte tidigare påstående (PP), ett antal 

motargument mot tesen (C), motargument mot tidigare påstående (CP) samt förargument för 

tidigare motargument (PC).89  

 

T Två personer av motsatt kön har ett unikt sätt att komplettera varandra som inte 

kan motsvaras av två personer av samma kön. Därför bör äktenskapet vara mellan 

två personer av motsatta kön.90 

                                                
89 Jag har använt mig av de mest grundläggande analysbeteckningarna. Se försättsbladet för beteckningsförklaring. 
90 KsSkr 2009:6, Bilaga 1, Reservation 1, s. 34; Reservation 2, s. 35-36; Motion 2009:28, 40, 44, 50; Anföranden § 66, 
Km 2009, s. 71, 80, 109-110, 115-116. 
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P1 Att få barn har länge varit ett av äktenskapets syften.91  

C1P1 Det finns olika sätt för två personer av samma kön att få barn.92 

C1C1P1 Det är ett etiskt problem när ett barn inte får leva med sina biologiska föräldrar.93 

C1C1C1P1 ”Barn älskar och är stolta över sina föräldrar vare sig de är homo-/heterosexuella”94 

C1P1 Att få barn är inte längre konstitutivt för äktenskapet.95 

C1 Komplementariteten är inte beroende av kön så därför kan även två personer av 

samma kön komplettera varandra.96 

P1C1 Det är Skaparens avsikt att mannen och kvinnan förenas och blir ett.97 

C1P1C1 Vi är skapade till man och kvinna men det är inte det mest grundläggande i vår 

identitet, inte syftet med att vi är skapade. Talet om könskomplementaritet 

förutsätter en essentialistisk syn på kön men det råder ingen konsensus i vad som 

definierar könen, inte i Bibeln, historien, Svenska kyrkan eller i samhället.98 

C2P1C1 Heterosexuellas definition av vad som är naturligt och normalt har under 

århundraden skadat människor och osynliggjort grupper i våra samhällen.99  

C3P1C1 Vem har skapat homosexuella om inte Gud?100 

C2 Det heterosexuella äktenskapet hotas eller försvinner inte för att par av samma kön 

också får gifta sig.101 

 

Vi ser att argumenten för tesen gav uttryck för en essentiell könsuppfattning där man och kvinna 

skulle vara olika varandra från skapelsen och därför komplettera varandra – en tanke om en 

könspolaritet som blomstrar i äktenskapet. Denna uppfattning går i linje med Laqueurs 

tvåkönsmodell och Hirdmans formel A – B.102 Vi ser att argumenten mot tesen inte delar denna 

uppfattning, utan menade att även par av samma kön kan komplettera varandra. Det debatterades 

om huruvida det var rätt för barn att växa upp utan båda sina biologiska föräldrar och om barn 

var en central del av ett äktenskap eller inte. Vi ser även att argumenten för tesen hänvisade till 

Skaparen för att stärka tanken om att man och kvinna hör ihop, utan hänsyn till tanken på att 

människor kan ha skapats med dragning till någon av samma kön.  

                                                
91 Motion 2009:50; Anföranden § 66, Km 2009, s. 81. 
92 Teologiska kommitténs bedömningar, KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 56; Anföranden § 66, Km 2009, s. 77, 115. 
93 Motion 2009:39; Anföranden § 66, Km 2009, s. 113, 126. 
94 Anföranden § 66, Km 2009, s. 77. 
95 KsSkr 2009:6, s. 3; KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 56. 
96 KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 59. Anföranden § 66, Km 2009, s. 82, 124. 
97 KsSkr 2009:6, Bilaga 1, Reservation 2, s. 36; Anföranden § 66, Km 2009, s. 70-71, 110, 115-116. 
98 Anföranden § 66, Km 2009, s. 82. 
99 Anföranden § 66, Km 2009, s. 74. 
100 Anföranden § 66, Km 2009, s. 82-83, 97, 99, 132. 
101 Anföranden § 66, Km 2009, s. 74, 76, 78, 102. 
102 Laqueur 1994, s. 25. |  Hirdman 2001, s. 36.  
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3.2 Kyrkosyn 

Att hänvisa till Luther var en retorik som återkom i debatten och det uttrycktes olika tankar om 

Svenska kyrkans lutherska identitet. Det fanns de som drev tesen att vigsel av samkönade par inte 

hörde hemma i en luthersk kyrka, samt olika för- och motargument.  

 

T Svenska kyrkan blir ”en annan kyrka” om vi börjar viga samkönade par. Det bryter 

mot bekännelsedokumenten och den lutherska kyrkotraditionen.103  

_______ 

P1 I Luthers katekes står det: ”Gud har instiftat äktenskapet före alla andra ordningar” 

och att man och kvinna skapats olika för att hålla samman och vara fruktsamma.104 

C1P1 I Luthers Om kyrkans babyloniska fångenskap står det: ”Ja, det finnes ej en gång något 

av Gud instiftat tecken i äktenskapet. Det står nämligen icke på något ställe att det 

skulle vara instiftat av Gud.”105 

P2 Svenska kyrkan bör avsäga sig vigselrätten då äktenskapet, enligt luthersk 

tvåregementslära, inte är kyrkans sak utan tillhör det världsliga regementet.106 

C1P2 Att avsäga sig vigselrätten vore ovist och innebär ett svek mot Svenska kyrkans 

medlemmar, inte minst mot hbt-personer*, som vill vigas i Svenska kyrkan.107 

P1P2  Kyrkan ska inte vara en myndighetsutövare eller styras av staten.108 

C1P1P2  Kyrkans profetiska skärpa försvinner inte för att kyrkan ibland fattar samma beslut 

som staten.109 

P3 Ekumeniken skulle försvåras om Svenska kyrkan valde att viga samkönade par. En 

splittrad världsvid kristenhet vore en tragik.110  

P1P3 På grund av Svenska kyrkans förpliktelser med lutherska världsförbundet och 

Borgågemenskapen bör ingen förändring i äktenskapsdefinition ske före 2012.111 

C1P1P3 Det har förts god kommunikation inom lutherska världsförbundet och vi bryter 

inte mot någon överenskommelse.112  

                                                
103 Anföranden § 66, Km 2009, s. 71-72, 74, 79, 80, 81, 90, 95-96, 100, 104-105, 109-110, 111-112, 122. 
104 Motion 2009:28; Anföranden § 66, Km 2009, s. 81. 
105 Anföranden § 66, Km 2009, s. 109. 
106 Motion 2009:27, 39, 40, 44, 72; Anföranden § 66, Km 2009, s. 78-79, 83, 87, 88, 89, 94, 97, 104, 107, 113, 131, 
133; KsSkr 2009:6, Reservation 1, s. 35. 
107 Anföranden § 66, Km 2009, s. 73, 78, 83, 90, 92, 95, 100-101, 102, 103, 108-109, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 
132. 
* Bland argumenten användes ordet ”hbt-personer” och jag har valt att använda den benämningen när jag återger 
argument eftersom det var så det kallades år 2009. I den övriga texten använder jag benämningen ”hbtq-personer”. 
108 Anföranden § 66, Km 2009, s. 78-79, 94, 99, 133. 
109 Anföranden § 66, Km 2009, s. 84. 
110 Motion 2009:26, 27, 28, 39, 72; Anföranden § 66, Km 2009, s. 69, 71, 72, 76, 79-80, 86, 89, 95-96, 100, 104-105, 
111-112, 121, 126, 127. 
111 Motion 2009:28; Anföranden § 66, Km 2009, s. 104, 126. 
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C2P1P3 Även om Svenska kyrkan kan bli ännu bättre på ekumenisk kommunikation är inte 

ekumeniken ett hinder för att Kyrkostyrelsens förslag kan bifallas.113 

P2P3 Äktenskapet mellan man och kvinna, instiftat av Gud, är den allkristna synen.114 

C1P2P3 Äktenskapet är i luthersk tradition inte ett sakrament utan en skapelseordning och 

en skapelseordning är rörlig. Äktenskapets form har skiftat och kan skifta.115
 

P4 I en luthersk kyrka bör enbart en syn på äktenskapet gälla.116 

C1P4 Det har inte funnits en enighet i synen på äktenskapet tidigare i historien.117 

C2P4 I en luthersk kyrka råder det allmänna prästadömet vilket rymmer mångfald. Allas 

tolkningar och uppfattningar är viktiga.118 

C1 En luthersk förståelse av äktenskapet är att det är en kärleksförening i likhet med 

den mellan människan och Kristus. En sådan förening är oberoende av kön.119 

P1C1 Någon måste gå före. Om Svenska kyrkan börjar viga samkönade par kan det 

hjälpa andra kyrkor och ge dem hopp.120  

C1P1C1 Det är för tidigt. Kyrkan pressas av staten och är inte mogen för detta beslut.121  

C1C1P1C1 Visserligen är läget något pressat men Kyrkostyrelsens förslag kan ändå bifallas.122
 

C2C1P1C1 Många har väntat och det är rätt tid att fatta detta beslut!123 

 

Här ser vi två citat från Luther som verkar motsäga varandra – instiftat eller inte instiftat? Här ser 

vi också att alternativet att avsäga vigselrätten användes som ett argument för att stärka Svenska 

kyrkans lutherska identitet. Detta skulle kunna gå i linje med Olof Sundbys tolkning av luthersk 

tvåregementslära.124 Dock fanns det olika syn på vad det innebär att vara en luthersk kyrka – 

skapelseordningen nämndes i både för- och motargument och uppfattades å ena sidan ge fasthet 

och andra sidan rörlighet. Oro för ekumenisk splittring uttrycktes och kontrasterades mot 

kyrkornas behov av att någon ”måste gå före”. Även tidsaspekten och kyrkans förhållande till 

staten debatterades och det rådde delade meningar huruvida kyrkan forcerades av staten eller inte.  

 

                                                                                                                                                   
112 Anföranden § 66, Km 2009, s. 106, 126.  
113 Ekumenikutskottets yttrande, G 2009:2, Bilaga 2, s. 50. 
114 Motion 2009:28, Anföranden § 66, Km 2009, s. 104. 
115 KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 57; Anföranden § 66, Km 2009, s. 84, 93-94, 103, 109, 115. 
116 Anföranden § 66, Km 2009, s. 122. 
117 Anföranden § 66, Km 2009, s. 109; KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 50 
118 Anföranden § 66, Km 2009, s. 92, 98. 
119 Anföranden § 66, Km 2009, s. 70, 124. 
120 Anföranden § 66, Km 2009, s. 78, 85, 125. 
121 Anföranden § 66, Km 2009, s. 72, 78, 99, 116, 122. 
122 Anföranden § 66, Km 2009, s. 73, 75, 127; G 2009:2, Bilaga 2, s. 50. 
123 Anföranden § 66, Km 2009, s. 75, 83, 84, 85, 91, 92, 95, 101, 105, 106, 114, 117, 118, 119, 120, 123; G 2009:2, s. 
8. 
124 Sundby 1959, s. 25. 
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3.3 Bibelanvändning  

Utöver hänvisningar till Luther gjordes många hänvisningar till Bibeln och andra svenskkyrkliga 

bekännelsedokument. Bibeltexter, som t.ex. när Jesus svarar fariséerna i fråga om äktenskapet 

(Matt 19:4-6), användes både för att argumentera för och mot samkönad vigsel.125 Olika 

bibelsyner kom till uttryck och även olika tankar om vad som ger teologisk grund. 

 

T Könsneutrala äktenskap saknar bibelstöd och teologisk grund.126 

_______ 

P1 Homoerotik nämns på några ställen i Bibeln men aldrig i positiva ordalag.127 

C1P1 Även om det finns bibeltexter som kan anses tala emot homosexuell samlevnad är 

det svårt att tänka att dessa skulle syfta på samkönade relationer i tvåsam kärlek, 

tillit och trohet idag.128 

P2 I Bibeln, Jesu egna ord, kyrkans bekännelseskrifter och nu gällande kyrkohandbok 

fastställs tydligt äktenskapet som en av Gud redan i skapelsen given ordning för 

föreningen mellan man och kvinna. Låt oss tolka som vi alltid har gjort utan att 

göra radikala omtolkningar av skriftens innehåll.129  

C1P2 Det är inte så att bara vissa kommer hit och vränger och tolkar Bibeln – alla 

tolkar!130  

C2P2 Att följa Jesus är att visa omsorg för människor mer än procedurer – äktenskapet 

finns för människan, inte människan för äktenskapet.131
 

C3P2 Äktenskapet på biblisk tid var en fullständigt ojämlik inrättning då kvinnor sågs 

som ofullgångna män. Låt evangelium och rättvisa fortsätta forma äktenskapet.132  

P1C3P2 Bibeln har använts för att förespråka slaveri, dödsstraff, kvinnors underordning och 

för att förtrycka människor tidigare i historien – den måste tolkas! 133  

C1P1C3P2 Homosexuella diskrimineras inte av att inte få vigas. Äktenskapet är ingen rättighet. 

Det handlar om teologi, inte om jämställdhet.134  

C2P1C3P2 Tänk på alla anställda som inte står bakom samkönad vigsel – blir de av med sina 

jobb? Präster som inte vill viga samkönade par kan komma att diskrimineras.135
 

                                                
125 Anföranden § 66, Km 2009, s. 73, 81, 90, 96, 109, 115-116, 121, 124, 125-126. 
126 Anföranden § 66, Km 2009, s. 70-71, 72, 73, 81, 90, 92-93, 107, 109-110, 111-112, 115-116, 124. 
127 Anföranden § 66, Km 2009, s. 73, 90. 
128 Anföranden § 66, Km 2009, s. 73, 75, 77, 84, 90, 91, 92, 93-94, 96, 99, 110, 112-123, 118, 120, 132. 
129 Anföranden § 66, Km 2009, s. 80, 81, 95-95, 100, 107, 115, 118, 124, 125. 
130 Anföranden § 66, Km 2009, s. 125. 
131 Anföranden § 66, Km 2009, s. 77. 
132 Anföranden § 66, Km 2009, s. 118. 
133 Anföranden § 66, Km 2009, s. 76, 84, 92, 95, 108, 119, 125. KsSkr (2009:6), Bilaga 3, s. 57. 
134 Anföranden § 66, Km 2009, s. 107, 131. 
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C3P1C3P2 ”Varför ska vi som vill försvara de kristna värderingarna kallas för intoleranta? Det 

är inte annat än en sofistikerad form av kristendomsförföljelse då man använder 

känsloargument i syfte att rasera kristna värderingar.”136 

P2C3P2 Hbt-personer har fördömts, uteslutits, förtryckts, förföljts och kriminaliserats i 

många av världens länder och fördöms fortfarande i våra kyrkor. Gud ser de 

sargade och förtryckta.137  

P1P2C3P2 ”Ibland måste man få känna sig kränkt när det inte handlar om åsikt utan om 

någonting man inte kan göra någonting åt.”138 

P3 Enligt luthersk teologi är det inte kyrkans uppgift att komma med nya lagar som 

saknar grund i Guds ord och kyrkan är nu på väg att grundlöst ändra tolkning av 

Bibeln, läran och gudstjänsten.139  
C1P3 Den Heliga Anden verkar genom Bibeln och ger kyrkan mandat att fatta beslut 

”med hjälp av bön, intuition, erfarenhet, samvete och ett gediget forskningsarbete 

inte minst om Bibelns texter.”140 

P1C1P3 Kärleksbudet och Guds kärlek till människan är det mest centrala i Bibeln.141 

 
Ett av yrkandena inleddes med orden ”Man måste lyda Gud mer än människor” (Apg 5:29) som 

ett argument mot samkönad vigsel.142 Det fanns ett sätt att se på och använda Bibeln, som 

återkom hos de flesta som yrkade avslag på förslaget om att vidga äktenskapssynen, där Guds 

befallningar ansågs kunna läsas innantill och ordagrant. Här ser vi också att frågan om tolkning 

aktualiserades, och även historiska och sociologiska perspektiv på Bibelns kontext, som Björn 

Vikström presenterar.143 Bibeltexter om homoerotiska beteenden användes som argument mot 

homosexuell samlevnad, och bemöttes av klargöranden om de fundamentala skillnaderna mellan 

bibelkontexternas hierarkiska samhällsuppbyggnad jämfört med svensk samhällsuppbyggnad idag. 

Rättviseperspektiv, och olika uppfattningar om vad det är att vara kränkt eller förtryckt, kom till 

utryck. Argumenten mot samkönad vigsel präglades bland annat av korrekthet, lydnad och tro 

medan argumentet för samkönad vigsel lyfte medmänsklighet, kärlek och samvete. 

                                                                                                                                                   
135 Anföranden § 66, Km 2009, s. 69-70, 121. 
136 Anföranden § 66, Km 2009, s. 121. 
137 Anföranden § 66, Km 2009, s. 75, 77, 82, 98, 99, 100-101, 102, 103, 104-105, 106, 108, 115, 118, 123. KsSkr 
(2009:6), Bilaga 3, s. 60. 
138 Anföranden § 66, Km 2009, s. 125. 
139 Anföranden § 66, Km 2009, s. 81, 112. 
140 Anföranden § 66, Km 2009, s. 77. 
141 Anföranden § 66, Km 2009, s. 70, 73, 75, 77, 82, 84, 85, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 106, 108-109, 110, 
111, 112, 114, 115, 117, 119, 122-123, 130, 132. KsSkr (2009:6), Bilaga 3, s. 64; G 2009:2, s. 19. 
142 Anföranden § 66, Km 2009, s. 71. 
143 Vikström 2006, s. 19. 
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 Analysen ger inblickar i vilka frågeställningar som aktiverades i samband med 

äktenskapsdebatten och visar något av debattens komplexitet. Den synliggör också olika 

äktenskapssyner, vilka kan ge indikationer på hur Svenska kyrkans äktenskapssyn förändrades i 

samband med beslutet om samkönad vigsel. Vidgades äktenskapet? 
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4. Slutdiskussion 
 

Äktenskapet syftar till att ge stöd åt den inbördes kärleken och troheten mellan två makar 
samt vara en plats där barn kan tas emot och fostras. Den kärlek som förverkligas i 
äktenskapet är ett tecken på Guds kärlek. Konstitutivt för ett äktenskap är de ömsesidiga 
löftena och ett offentligt uttryckt samtycke.144 

 

Detta citat är ytterligare ett utdrag från Kyrkostyrelsens förslag till ny lydelse i Kyrkoordningens 

kapitel 23 om Vigsel och vigselhandlingar. Detta avsnitt är dock inte en text som modifierats, som 

citatet i uppsatsens inledningskapitel, utan textavsnittet var helt nyformulerat år 2009. Förslaget 

kom sedan att antas och lydelsen finns med i både senaste Kyrkoordning och kyrkohandbok.145 

Efter beslutet 2009 var inte kombinationen av en man och en kvinna längre konstituerande för 

äktenskapet utan det skedde en förskjutning av äktenskapets konstituerande värden. Betoningen 

hamnade på ”de ömsesidiga löftena och ett offentligt uttryckt samtycke” och blev, enligt 

ordalydelsen, ett stöd för den ”inbördes kärleken och troheten mellan två makar”. Detaljen att 

äktenskapet skulle bestå av en man och en kvinna hade tagits bort. Konstitueras äktenskapet då 

av fler eller färre värden? 

 

4.1 Könsuppfattning – kön eller person 

I den litteratur som kom ut och de samtal som pågick innan beslutet 2009 ställdes begreppen 

könsgemenskap och persongemenskap mot varandra.146 I två reservationer till Gudstjänstutskottets 

betänkanden uttrycktes farhågor kring huruvida det fortfarande rör sig om två personer – och 

inte fler – när det heter persongemenskap. De argumenterade för att begreppet könsgemenskap 

fastställer att äktenskapet är mellan två parter, grundat på tanken om att det finns två kön.147 

Teologiska kommittén utvecklade, i sin skrivelse på uppdrag av Kyrkostyrelsen, begreppen 

könsgemenskap och persongemenskap, och beskrev persongemenskapen som den primära 

mellanmänskliga relationen och som en personlig jag-du-gemenskap.148  De skrev att det 

visserligen finns exempel på polygami i Gamla testamentet men menade att både könsgemenskap 

och persongemenskap syftar på tvåsamhet. De förklarade äktenskapet som en persongemenskap 

mellan två individer som är helt unika för varandra och att äktenskapet handlar om livslång 

trohet.149  

                                                
144 KsSkr 2009:6, s. 3. 
145 Svenska kyrkan (SvK), Kyrkoordningen 2019 och kyrkohandboken 2017.  
146 Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2007, s. 19, 70. 
147 G 2009:2, Bilaga 1, Reservation 1, s. 34; Reservation 2, s. 36. Oron om polygami uttrycktes även i Anföranden § 
66, Km 2009, s. 123. 
148 KsSkr 2009:6, Bilaga 3, 56. 
149 KsSkr 2009:6, Bilaga 3, 59-63. 
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 Argumentationsanalysen visar att tvåsam trohet är ett av äktenskapets bestående värden, 

eftersom det framhölls i både argument för och mot samkönad vigsel. Att äktenskapet består av 

två parter återfinns i förargumenten (Könsuppfattning: C1P1, C1; Kyrkosyn: C1; Bibelanvändning: 

C1P1) samt i motargumenten (Könsuppfattning: T, P1C1; Kyrkosyn: P2P3; Bibelanvändning: P2). I 

den nya lydelsen om vad som är konstitutivt för äktenskapet (citatet ovan) klargörs att det är en 

kärleksfull, ömsesidig och tvåsam relation det rör sig om. Samma sak syns i första citatet i 

uppsatsens inledningskapitel. I det avseendet har alltså ingen förändring skett – äktenskapet är 

fortfarande livslång trohet mellan två makar.  

 Däremot skedde en dekonstruktion av äktenskapets könsroller eftersom det inte uttryckligen 

hävdas att någon behöver vara ”mannen” och någon ”kvinnan” även i ett samkönat äktenskap. 

Då två parter av samma kön sedan 2009 kunnat ingå äktenskap är äktenskapet per definition inte 

längre beroende av fasta könsroller. Detta får konsekvenser även för personer i ett heterosexuellt 

äktenskap. I ett argument poängterades att det, i debatten, rådde förutfattade meningar om vad 

som är manligt och kvinnligt. Att fastslå att ett äktenskap med nödvändighet måste bestå av en 

kvinna och man för att de är olika, utan att förklara på vilka sätt eller hur de förväntas agera 

utifrån sina olikheter, gör att frågan om kön ”snarare ligger som en grundton eller förutsättning 

än ett uttalat argument.”150 Vi kan se i argumentationsanalysen att de argument som framhöll att 

äktenskapet bör vara mellan kvinna och man inte förklarade vad det innebär att vara kvinna och 

man, utan endast hänvisade till någon bekännelseskrift eller en tanke om komplementaritet och 

könspolaritet. Den typen av argument har sammanfattats i tesen (T) under argumentationsanalysens 

rubrik 3.1 Könsuppfattning. Tesen har bara ett påstående som stärker den (P1) och det påståendet 

handlar om fortplantning. I min analys av debatten har jag alltså inte stött på fler argument för att 

äktenskapet skulle vara mellan man och kvinna än fortplantning och skrifthänvisning.  

 När det gäller fortplantningens plats i äktenskapet har det skrivits mycket.151 I citatet ur 

Kyrkostyrelsens förslag (ovan) står det att äktenskapet syftar till att ”vara en plats där barn kan tas 

emot och fostras.” Att det står kan och inte ska, samt att citatets mening om vad som är 

konstitutivt för äktenskapet inte omnämner barn, visar att barn är en möjlighet men inte 

äktenskapets primära syfte. Hos författarna Lindfelt & Gustafsson Lundberg diskuteras temana 

fortplantning och komplementaritet och där citeras Rowan Williams som skriver att en samkönad 

relation till och med visar på en tydligare komplementaritet då den inte syftar till reproduktion. En 

samkönad relation har ingen motivering utanför sig själv utan fokus ligger på den andra – vilket till 

                                                
150 Anföranden § 66, Km 2009, s. 100; uppsatsens analyskapitel 3.1 Könsuppfattning: C1P1C1 
151 Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005. |  Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2007. |  Lindfelt & Gustafsson Lundberg 
2009. 
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och med skulle kunna vara en starkare metafor för kärleksrelationen mellan Gud och människa.152 

Författaren Lars Gårdfeldt diskuterar också reproduktion och motsätter sig en Gudsbild och 

människosyn där människans värde och syfte fulländas genom reproduktionen. Gårdfeldt 

använder benämningarna reproduktionsteologi och reproduktionsantropologi och drar till och med 

paralleller mellan dessa och ”produktionsteologi” och gärningskristendom.153 Det ligger något 

centralt i att människans vara, utan att göra (inte ens reproducera sig), är fullvärdigt. Däremot 

undrar jag om inte detta argument för samkönade relationer lite spelat ut sin roll. Det är tio år 

sedan det i debatten framhölls att inte bara heterosexuella kan få barn (Könsuppfattning: C1P1) 

och det finns ännu större möjligheter idag. Det finns också heterosexuella par som (utöver de 

som inte kan) väljer att inte få barn, och då gestaltar även de denna tvåsamhet med fokus endast 

på den andra. Flera argument i debatten framhåller även att komplementariteten är 

könsoberoende (Könsuppfattning: C1, Kyrkosyn: C1). Så vad motiverar den könspolära 

äktenskapssynen när det inte är uttalat vad som definierar manligt och kvinnligt? 

 Författarna Johanna Gustafsson och Maria Södling har studerat Svenska kyrkans reaktioner på 

1900-talets samlevnadsförändringar genom att granska skrifter utgivna av kyrkliga företrädare. De 

finner i sina material explicita definitioner av vad som är manligt och kvinnligt, bland annat 

tankar om olikheter i mäns och kvinnors sexualdrifter. Genomgående i flera kyrkliga skrifter var 

att kvinnans sexualdrift var renare än mannens, eftersom hon hade en naturligare koppling till 

barn och familjebildning. Hennes drift var också svagare vilket motiverade att hon skulle ta större 

moraliskt och sexuellt ansvar.154 När sedan Kinseyrapporten kom i mitten på 1900-talet väckte 

den reaktioner inom kyrkan då den visade att mäns och kvinnors sexualitet inte var så olika som 

man förut hade trott.155 Gustafsson och Södling har också hittat beskrivningar av roller som 

mannen och kvinnan förväntas ha i äktenskapet. Där förekommer bland annat tankar om 

kvinnans underordning och hennes plats i hemmet där hon skulle ha ansvar för hushåll och 

barnens uppfostran, inte minst den andliga och moraliska.156 Mannens roll beskrevs i 

kyrkskrifterna som den i familjen med ekonomiskt ansvar och den som skulle ”uträtta något i 

världen”.157 Gustafsson har också hittat beskrivningar av mannen som den oberoende och 

kvinnan som den beroende.158 Södling beskriver att bakgrunden till dessa rollfördelningar är den 

uppdelning av uppgifter som uppstod under 1800-talet i och med industrialiseringen. 

Dessförinnan hade både mannen och kvinnan arbetat i hemmet och på gården, men i takt med 

                                                
152 Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2007, s. 345. 
153 Gårdfeldt 2005, s. 37-40. 
154 Gustafsson 2001, s. 120-124, 130-132 |  Södling 2010, s. 31-35. 
155 Gustafsson 2001, s. 96-98, 110, 124-125.  
156 Gustafsson 2001, s. 145, 163. |  Södling 2010, s. 30-33, 83, 109-110. 
157 Södling 2010, s. 138. 
158 Gustafsson 2001, s. 145. 
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att arbetet förflyttades från hemmet – det privata – och in i det offentliga delades också mannens 

och kvinnans uppgifter upp. Kvinnans plats blev den privata sfären och mannens den 

offentliga.159  

 Kyrkomötesdebatten 2009 är befriad från den typen av förklaringar som ges i Gustafssons och 

Södlings material. Frånvaron av uttalade könsuppfattningar i debatten skulle kunna tyda på 

samhällets jämställdhetsutveckling. Frågan är i så fall varför det var så viktigt att poängtera de 

naturliga och skapelsegivna olikheterna mellan män och kvinnor, om dessa inte kunde definieras.  

 Med Hirdmans formel A – B förtydligas den essentiella könsuppfattning som kommer till 

uttryck i Gustafssons och Södlings material. Historien avslöjar dock att den uppfattningen härrör 

ur en gradskillnad, A – a, där kvinnan uppfattades som en outvecklad man.160 Först under 1800-

talet uppmärksammades könens biologiska olikheter vilket sammanföll med industrialiseringens 

produkt: den privata och den offentliga sfären. Industrialisering, upplysningstid, ny läkarkunskap 

och 1800-talets romantiska ideal inom konst och litteratur förstärkte den polariserade 

könsuppfattningen.161 Tanken på mannen och kvinnan som varandras motpoler är, historiskt sett, 

är svår att härleda till Bibeln och den första kristna kyrkan eftersom den könsuppfattningen inte 

påträffats inom läkarvetenskapen så tidigt som i Bibelns eller den första kristna kyrkans kontext. 

Laqueur skriver: 

 
Den efter 1700-talet så mäktiga föreställningen att det måste finnas något utanpå, inuti och 
rakt igenom kroppen som definierar manligt i motsats till kvinnligt och gör att motsatserna 
dras tillvarandra saknas fullständigt i antikens och renässansens läkarvetenskap.162 

 

Den läkarvetenskap som var rådande fram till 1700-talet var Galenos lära från 200-talet om 

kvinnans könsorgan som en inåtvänd variant av mannens.163 Den biologiska uppdelningen av kön 

var inte påtänkt före 1600-talet och Laqueur skriver att kön ”fortfarande [var] en sociologisk 

kategori, inte en ontologisk.”164 Män och kvinnor var då inrättade i en samhällshierarkisk ordning 

som sedan kom att övergå mer och mer i en dikotomi. Om nu den polariserade uppfattningen 

om kön är en vidareutveckling av ett hierarkiskt system – skulle då persongemenskapen kunna vara 

en utveckling av könsgemenskapen? Skulle äktenskapets könsneutralisering kunna vara ett led i en 

långtgående historisk jämställdhetsprocess? Bland argumenten för samkönad vigsel återfanns en 

strävan efter könsrollernas dekonstruktion (Könsuppfattning: C1C1C1P1, C1, C1P1C1; Kyrkosyn: 
                                                
159 Södling 2010, s. 29 f. 
160 Hirdman 2001, s. 30-31. 
161 Hirdman 2001, s. 54-56. |  Lindfelt och Gustafsson 2007, s. 328. |  Inga Sanner ”Det romantiska kärleksidealet: 
äktenskap och samlevnad ur ett idéhistoriskt perspektiv”, Kärlek, samlevnad och äktenskap 2005, s. 62-63. |  Laqueur 
1994, s. 18. 
162 Laqueur 1994, s. 37. 
163 Laqueur 1994, s. 16. 
164 Laqueur 1994, s. 21. 
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C1; Bibelanvändning: C1P1, C3P2) och bland argumenten mot samkönad vigsel fanns en uppfattning 

om könspolaritet (Könsuppfattning: T, P1C1; Kyrkosyn: P1, P2P3; Bibelanvändning: P2). 

Förändringarna i Kyrkoordningens och kyrkohandbokens ordalydelser, efter beslutet 2009, kan 

bidra till en könsrollernas dekonstruktion eftersom det blir upp till individerna själva att fylla ut 

innebörden av två makar och två personer.  

 När det gäller vilka som har rätt att ingå äktenskap hävdar Gårdfeldt att privilegiet egentligen 

inte bygger på sexuell läggning. Han menar att en äktenskapssyn som bara tillåter man och kvinna 

inte bara är diskriminerande på grund av sexuell läggning utan även könstillhörighet. Gårdfeldt 

skriver: ”Rätten att ingå äktenskap med en kvinna är i svensk lagstiftning ett manligt privilegium. 

Rätten är inte baserad på sexuell läggning.”165 Detta skrev han år 2005, innan beslutet om 

samkönad vigsel fattades. Att äktenskapet blev könsneutralt innebar således en förändring till ett 

äktenskapets oberoende av – inte bara sexuell läggning – utan även kön, könstillhörighet, 

könsidentitet. 

  

4.2 Kyrkosyn – fasthet eller rörlighet 

En förändring som var på tal men som inte drevs igenom var Svenska kyrkans avsägelse av 

vigselrätten. Den motiverades av att äktenskapet i luthersk tradition tillhör det världsliga 

regementet och inte det andliga (Kyrkosyn: P2). Det kan tyckas att denna ståndpunkt varken 

argumenterar för eller mot samkönad vigsel. Bland de som strävade bort ifrån en statens 

sammanblandning med kyrkan poängterades också att staten pressade och forcerade kyrkan att 

fatta beslut om samkönad vigsel (Kyrkosyn: C1P1C1). Det framkom av vissa argument att 

förändringen till könsneutrala äktenskap kunde uppfattas som ogenomtänkt, trots allt förarbete 

Svenska kyrkan bedrivit. Det går också att vända på det och fråga sig varför det blev så bråttom 

att avsäga sig vigselrätten? Och är det ett sätt att vara neutral i debatten, eller ytterligare ett sätt att 

argumentera mot samkönad vigsel? Enligt ett inlägg i debatten hade kanske ”ingen kyrka i hela 

världen utrett denna fråga så länge och så grundligt som Svenska kyrkan har gjort”166 och många 

argument betonade att ett avsägande av vigselrätten skulle kunna uppfattas som ett svek 

(Kyrkosyn: C1P2). Ytterligare ett sätt att förstå luthersk tvåregementslära framkommer hos 

Lindfelt och Gustafsson Lundberg. Det är att luthersk tvåregementslära tillämpas genom kyrkans 

accepterande av samkönad vigsel. Enligt läran verkar Gud i både det andliga och världsliga 

regementet – i det världsliga genom att ge omsorg och skyldigheter. Om kyrkan avsade sig 

vigselrätten skulle det innebära ett underkännande av Guds verk genom den världsliga ordningen, 

                                                
165 Gårdfeldt 2005, s. 37. 
166 Anföranden § 66, Km 2009, s. 85. 
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och istället förstärka att kyrkan har en egen äktenskapssyn.167 Nu fattade Kyrkomötet beslut om 

ett bekräftande av statens könsneutrala äktenskap, och fortsatte att förrätta vigslar. I det 

avseendet skedde ingen förändring – Svenska kyrkan fortsatte förvalta det juridiska uppdraget. 

 Blev då Svenska kyrkan en annan kyrka i och med beslutet om samkönad vigsel? Och är det i 

så fall ett problem? Det fanns de argument i debatten som framhöll just förändring och rörlighet 

som karaktärsdrag för en luthersk kyrka, vilka också möjliggjorde en förändrad äktenskapssyn 

(Kyrkosyn: C1P2P3; Bibelanvändning: C3P2, C1P3). Det fanns också de som formulerade förändring 

som ett problem, vilka också argumenterade mot samkönad vigsel (Bibelanvändning: P2, P3). Det 

fanns även två sätt att tolka den lutherska termen skapelseordning. De argument som framhöll 

förändring som ett karaktärsdrag för en luthersk kyrka betonade de rörliga aspekterna av termen, 

samt betonade att en skapelseordning inte är ett sakrament.168 De argument som såg förändring 

som ett problem betonade de sakramentala aspekterna av termen. Varifrån kommer tanken på att 

ett sakrament är fast och orubbligt?  

 I katolsk kyrkotradition, där äktenskapet förklaras som ett sakrament, syns tecken på 

förändring. Kenan B. Osborne visar dels att kyrkan inte alltid uppfattat äktenskapet som ett 

sakrament utan att den tanken befästes omkring 1100-talet, och dels att det har skett förändringar 

i hur kyrkan uppfattar sakramenten sedan Andra Vatikankonciliet.169 Osborne beskriver att 

sakramentsuppfattningen har förändrats från att ses som oberoende och heliga i sig själva till att 

uppfattas som aspekter i de stora grundsakramenten som är Kristus och kyrkan. Osborne menar 

att sakramenten är sakrament eftersom de är tecken för Kristus.170 Därmed är också äktenskapet 

ett sakrament i den bemärkelsen att det synliggör Kristus och kärleken mellan Kristus och kyrkan. 

Samstämmigt beskriver den katolska teologen Bernard Häring äktenskapets sakrament som en 

återspegling av Kristi kärlek och att sakramenten undervisar om Kristus.171 Dessa definitioner är 

slående lika den Luther ger i Om kyrkans babyloniska fångenskap, trots att Luther inte definierar 

äktenskapet som ett sakrament.172 Skillnaden blir att Luther saknar stöd för att Jesus själv skulle 

ha instiftat äktenskapet eftersom äktenskapet fanns före Jesus.173  

 Även Osborne beskriver att samma historieforskning som förlade äktenskapets 

sakramentsförklaring till medeltiden också visade att det fanns svagt underlag för att Jesus skulle 

ha påbjudit äktenskapet under sin livstid. Resultaten tydde på att bara dopet och nattvarden 
                                                
167 Margareta Brandby-Cöster, ”Dogmatik och etik i samlevnadens reglering”, Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2007, 
s. 57 
168 För vidare läsning om skapelseordningens kontinuitet och rörliga aspekter, se Lindfelts kapitel ”Olof Sundby i vår 
tid”, Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2007, s. 255 f. 
169 Osborne 2014, s. 50, 107-109 (om äktenskapssakramentet), s. 4, 145 (om ändrade sakramentsuppfattningar). 
170 Osborne 2014, s. 145. 
171 Häring 1976, s. 146. 
172 Luther 1928, s. 118-120. 
173 Sundby 1959, s. 25. 
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initierades av Jesus själv och att de andra fem sakramenten lagts till senare. Denna forskning 

påbörjades i slutet av 1800-talet och Osborne förklarar att det då inom Katolska kyrkan rådde 

starka uppfattningar om att Jesus själv hade instiftat de sju sakramenten under sin livstid.174 I och 

med Katolska kyrkans förändrade sakramentsuppfattning har det i det här avseendet skett ett 

närmade mellan katolsk och luthersk kyrkotradition, då det i luthersk tradition görs tydligt att 

bara dopet och nattvarden instiftades av Jesus själv.175 Luther beskriver också det heliga i 

äktenskapet på ett sätt som liknar ett katolskt sätt att definiera ett sakrament.176 

 Argumenten som inleder analysavsnittet 3.2 Kyrkosyn lyfter dock vad som tycks vara en 

luthersk spänning. I katekesen formuleras äktenskapet som något instiftat av Gud (Kyrkosyn: P1) 

medan det betonas i Om kyrkans babyloniska fångenskap att det inte finns något i skriften som tyder 

på att Gud skulle ha instiftat äktenskapet som sakrament (Kyrkosyn: C1P1). Kan det vara så att 

ordet ”instifta” kan användas även om det inte behöver betyda att det är ett sakrament som 

instiftas? Sundby beskriver även de världsliga ordningarna som inrättade av Gud, och att 

äktenskapet är en sådan,177 och i katekesen framhålls den som den rikaste av alla ordningar.178 

 Om det nu finns förändringspotential i katolsk syn på sakramenten, och även sakramentala 

drag i luthersk äktenskapsuppfattning, och om det finns möjlighet att tolka en skapelseordning 

både som fast och föränderlig – vad är det då som motiverar för- och motargumentens 

användning av dessa termer? Det återfanns i debatten både de argument mot samkönad vigsel 

som åberopade sig på skapelseordningen och de argument mot samkönad vigsel som åberopade 

sig på sakramentet.179 Då spelar termerna egentligen ingen roll utan de fungerar endast som medel 

för att bevisa att det finns en konstant. Många i debatten lyfte även ekumeniken som ett 

argument mot att Svenska kyrkan skulle ändra äktenskapsuppfattning (Kyrkosyn: P3). Även de 

argumenterade för att bestyrka en konstant i äktenskapet. I dessa argument sågs kärleken mellan 

man och kvinna som konstanten i både skapelseordningen och sakramentet, istället för att se 

konstanten som Kristi kärlek i äktenskapet. Däremot fanns det många bland argumenten för 

samkönad vigsel som hänvisade till Bibelns kärleksbudskap utan att förklara det som det centrala 

i en sakramental äktenskapssyn (Bibelanvändning: P1C1P3). 

 Debattens ytterligheter i fråga om kyrkosyn kan åskådliggöras genom två inlägg (som 

visserligen presenterats i analysavsnittet 3.3 Bibelanvändning) där det ena inlägget varnar kyrkan 

för att trotsa ”Luthers teologi” och skriva en ny lag utan ”grund i Guds ord” (P3),180 och det 

                                                
174 Osborne 2014, s. 107-109. 
175 Martin Luthers Stora Katekes 1999, s. 137, 153.  
176 Luther 1928, s. 118-120. 
177 Sundby 1959, s. 25. 
178 Martin Luthers Stora Katekes 1999, s. 63. 
179 Motion 2009:28 
180 Anföranden § 66, Km 2009, s. 81. 
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andra inlägget förespråkar ett kyrkligt beslutsfattande lett av den Heliga Anden, intuition, 

erfarenhet, samvete och gediget bibelforskningsarbete (C1P3). I det sistnämnda inlägget påpekas 

även att ”Äktenskapet blev gjort för människans skull och inte människan för äktenskapet”.181 

Bland argumenten för samkönad vigsel återfanns en tanke om kyrkans – och äktenskapets – 

möjlighet till förändring samt människans myndighet att tolka både Bibeln och andra kyrkliga 

bekännelsedokument. 

 

4.3 Bibelanvändning – texten eller människan 

I fråga om hur Bibeln användes, lästes och tolkades fanns i Kyrkomötet 2009 en bredd. Bibeln 

omnämndes och citerades frekvent i både det könsneutrala äktenskapets för- och motargument. 

Bland motargumenten var Jesu ord till fariséerna, när de ställer en fråga om troheten i ett 

äktenskap (Matt 19) en återkommande bibelhänvisning. Bara i Anföranden § 66 återkom 

bibelhänvisningen åtta gånger bland motargumenten och bara en gång bland förargumenten.182 I 

texten uttalar Jesus orden ”man” och ”kvinna”, och Jesus gör också i texten en hänvisning till ett 

skriftställe i första Moseboken (1 Mos 2:24) där orden ”man” och ”hustru” omnämns. Bland de 

som argumenterade för samkönad vigsel omtalades behovet av att ”tolka” Bibeln oftare (sju 

gånger i Anföranden § 66) än bland de som argumenterade mot (två gånger ifråga om Matt 19, en 

gång om ”Jesu ord” och två gånger uttrycktes ”tolkning” som en risk eller ett hot).183 Analysen 

visar också att de som argumenterade för samkönad vigsel lyfte bibliska teman som rättvisa 

(Bibelanvändning: C3P2, P1C3P2, P2C3P2), omsorg (P1C3P2) och kärlek (P1C1P3). De som 

argumenterade mot samkönad vigsel fokuserade mer på vad som gav biblisk grund (T, P1, P2, P3,). 

Detta skulle kunna indikera på att förändringen till en samkönad vigsel ställer högre krav på 

tolkning och hermeneutisk kompetens. Ett anförande, som argumenterade för samkönad vigsel, 

påpekade till och med att ett ord i första Mosebok var felöversatt. Det hebreiska ordet kenägdo har 

översatts med ”hjälp” i meningarna om Adam som är ensam och Gud som tänker ”ge honom 

någon som kan vara honom till hjälp.” (1 Mos 2:18). I argumentet förklarades att ordet också 

betyder ”mittemot” och ”jämlike”.184  

 Utöver exegetiska och språkliga hermeneutiska metoder nämner Björn Vikström den 

historisk-kritiska för att undvika det historicistiska felslutet.185 I en fråga som handlar om kön och 

könsroller är historiken, och förståelsen för de fundamentala samhällskillnaderna, helt avgörande 

                                                
181 Anföranden § 66, Km 2009, s. 77. 
182 Anföranden § 66, Km 2009, s. 73, 81, 108, 96, 116, 121, 124, 125 (mot) och s. 109 (för). 
183 Anföranden § 66, Km 2009, s. 76, 84, 92, 95, 99, 108, 125 (för) och 89, 107, 112, 116, 125 (mot).  
184 Anföranden § 66, Km 2009, s. 118; Teologiska kommittén för resonemang kring samma ord i KsSkr 2009:6, 
Bilaga 3, s. 59. 
185 Vikström 2006, s. 19, 64. 
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för tolkningen enligt Michael Carden, en av författarna till The Queer Bible Commentary.186 Carden 

har studerat första Mosebok och menar att hela samhällsstrukturen var ett slags maktsystem med 

en penetrationshierarki.187 Detta var långt före den dikotoma könsuppfattningen, tvåkönsmodellen, 

eller A – B. Carden menar att det inte rör sig om två nivåer utan en hel graderingsskala. Män stod 

överst, sedan kom kvinnor, sedan kom eunucker, sedan kom kvinnor som var oskuld, sedan 

hermafroditer och allra lägst stod penetrerade män och penetrerande kvinnor. Synen på kön 

liknade snarare Laqueurs enkönsmodell eller Hirdmans A – a. I debattens anförande, där den 

hebreiska felöversättningen påpekades, betonades även att äktenskapet på biblisk tid var en ”helt 

ojämlik inrättning” där kvinnan sågs som en ”ofullgången man, alltså en inte helt fullvärdig 

människa.”188 I debattanförandet menades också att könshierarkin i Bibeln var så inpräntad att 

det var den som kom till uttryck i fördömandet av homoerotiska beteenden. I anförandet 

poängterades att det sexuella umgänget mellan män (för det nämns inte om kvinnor) visserligen 

upprörde bibelförfattarna, men därmed inte sagt att de fördömde homosexualitet. Det hemska i 

akten mellan männen var enligt bibelförfattarna att den ena förnedrades – den som penetrerandes 

hade sjunkit till en kvinnas nivå.189 Kan det vara så att kontextens hierarkiska könsuppfattning 

styrde bibelförfattarnas tankar om rätt och fel? 

 Exegeten Gareth Moore gör en poäng av att ordet homosexualitet inte finns i Bibeln och 

menar att dagens möjlighet till ömsesidiga, jämställda homosexuella relationer var en otänkbarhet 

i Bibelns könshierarkiska kontext.190 De grekiska orden arsenokoitês och malakos (som har översatts 

med ”män som ligger med män”) förekommer i Nya testamentet (1 Kor 6:9 och 1 Tim 1:10) och 

exegeten Dale B. Martin menar att de inte syftar på ömsesidig kärlek utan istället uttrycker makt. 

Med tanke på den hierarkiska värld som rådde under biblisk och antik tid, och att sexualitet 

användes som maktspråk, är det anakronistiskt att anta att dessa ord skulle syfta på homosexuell 

läggning eller jämställda homosexuella förhållanden, vilka är moderna begrepp.191 Teologiska 

kommittén poängterar också att det är anakronistiskt att anta att Jesu ord i Matt 19 indirekt skulle 

fördöma homosexuella förhållanden i och med att orden ”man” och ”kvinna” nämns i samband 

med äktenskap.192 Den nya äktenskapssynen kräver förståelse för skillnader i olika 

historiekontexter. 

 Ytterligare några argument talade för nödvändigheten av en historisk tolkningskompetens då 

det diskuterades huruvida det finns ett givet skapelsemönster, med hänvisning till orden om att 

                                                
186 Carden, Michael ”Genesis/Bereshit”, The Queer Bible Commentary 2006, s. 21-23. 
187 Carden 2006, s. 24. 
188 Anföranden § 66, Km 2009, s. 118. 
189 Anföranden § 66, Km 2009, s. 118. 
190 Moore 2003, s. 66 f. 
191 Martin 2006, s. 37 f. 
192 KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 59. 
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Gud skapade människan till sin avbild och till man och kvinna (1 Mos 1:27) (Könsuppfattning: T, 

P1C1).193 Moore skriver att författaren till skriftstället, på grund av kontextuella synsätt, troligtvis 

inte uppfattade mannen och kvinnan som jämställda. Men mannen och kvinnan har en sak 

gemensamt: de är skapade till Guds avbild. Moore menar att människan i sig själv utgör Guds 

avbild – och inte nödvändigtvis mannen tillsammans med kvinnan.194 I ett debattanförande 

påpekades att ordet äktenskap kommer av att mannen skulle göra kvinnan äkta.195 Om ordet för 

länge sedan frångått sin ursprungliga betydelse – vad i ordet ska bevaras? Och om anledningen till 

att äktenskapet skulle vara förbehållet man och kvinna grundar sig i mannens bemyndigande 

kvinnan – hur ömsesidig och jämlik blir då komplementariteten? Hirdmans formel A – a 

markerar mannen som den fullvärdiga människan och kvinnan som den ofullständiga. Till och 

med Hirdmans formel A – B visar på en ojämlikhet: även om könen ses som separata entiteter 

utgör fortfarande mannen normen för människan, medan kvinnan blir hona. En rest av 

gradskillnaden fanns kvar även under epoken A – B.196 Under 1900-talets mitt rådde 

uppfattningar om mannens och kvinnans essentiella olikheter och det återfanns i kyrkliga skrifter 

fortfarande en tanke om att kvinnans underordning endast var en skapelsegiven ordning, inte en 

social rangordning.197 Är det möjligt att betona essentiella könsskillnader utan att värdera dem 

olika? Gårdfeldt menar att särhållandet i sig bäddar för hierarkier. Han ger i sin studie exempel på 

när särhållandet av män och kvinnor resulterar i att män uppvärderas och kvinnor degraderas. På 

liknande vis exemplifierar han hur hetero- och homosexuella hålls isär, vilket resulterar i att 

heterosexuella uppvärderas och homosexuella degraderas.198  

 I ett debattanförande för samkönad vigsel gjordes en hänvisning till Paulus ord i ett brev till 

galaterna: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 

Kristus Jesus.” (Gal 3:28).199 I den nya äktenskapssynen betonades jämlikhet och ömsesidighet i 

högre utsträckning än tidigare – oavsett parternas kön. Även ett äktenskap mellan kvinna och 

man fick del av förändringen, då betoningen på jämlikhet tilltog i förhållande till betoningen på 

könens olikheter. Detta innebar en förskjutning av äktenskapets konstituerande värden. 

 

4.4 Slutsats 

Kyrkomötesbeslutet 2009 om samkönad vigsel innebar vissa förändringar och vissa oförändrade 

förhållanden. Äktenskapet konstitueras fortfarande av tvåsam trohet i kärlek och ömsesidighet, 

                                                
193 KsSkr 2009:6, Bilaga 3, s. 50, 55 
194 Moore 2003, s. 119. 
195 Anföranden § 66, Km 2009, s. 82-83. 
196 Hirdman 2001, s. 54-57. 
197 Södling 2010, s. 109-110, 168. |  Gustafsson 2001, s. 145-149. 
198 Gårdfeldt 2005, s. 121-122. 
199 Anföranden § 66, Km 2009, s. 114. 
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vilket uttrycks offentligt i makarnas äktenskapslöften till varandra. Svenska kyrkan förvaltar 

fortfarande det juridiska uppdraget att förrätta vigsel.  

 Samkönad vigsel innebar för Svenska kyrkan en vidgning i den bemärkelsen att ett större antal, 

även hbtq-personer, kunde ingå äktenskap. Könsneutrala äktenskap innebar även en möjlighet till 

dekonstruktion av roller förknippade med män och kvinnor. Debatten vittnade om att Svenska 

kyrkan hade flera äktenskapssyner, men den äktenskapssyn som röstades fram i beslutet var 

oförenlig med en uppfattning om att enbart man och kvinna kan ingå äktenskap. Då den nya 

äktenskapssynen, i avseende på kön, blev odefinierad innebar det äktenskapets oberoende av 

parternas sexuella läggning, kön, könstillhörighet och könsidentitet. Könsneutrala äktenskap 

innebar en större variation i hur ett äktenskap kunde förkroppsligas och förändringen var i den 

bemärkelsen en vidgning. Den nya äktenskapssynen innebar också en kyrkosyn där kyrkan kunde 

förändras. I fråga om bibelanvändning förutsatte den nya äktenskapssynen viss historisk 

tolkningskompetens. Förskjutningen av äktenskapets konstituerande värden kännetecknades av 

en större betoning på person, jämlikhet och ömsesidighet och mindre betoning på kön, ordning 

och roller. 

 Debattens huvudteman går att sammanfatta i könsuppfattning, kyrkosyn och bibelanvändning. 
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5. Sammanfattning 

I Kyrkomötet 2009 debatterades om Svenska kyrkan skulle vidga äktenskapet till att inbegripa 

samkönade par, eftersom en ny lag trätt i kraft i början av det året – äktenskapsbalken hade blivit 

könsneutral. Inom Svenska kyrkan och i svenska samhället hade frågor om homosexualitet utretts 

och debatterats i årtionden. Ändå ledde det till en spretig debatt där många för- och motargument 

uttrycktes.  

 Debattargumenten kan sammanfattas i tre huvudteman: könsuppfattning, kyrkosyn och 

bibelanvändning.  

 Beslut om godkännande av samkönad vigsel fattades 22 oktober 2009 och det innebar vissa 

förändringar och i vissa avseenden en vidgning av Svenska kyrkans äktenskapssyn. 
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