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1. Inledning 

Konfirmationstiden är den tid som är till för att bekräfta sitt dop, samtala om Gud och hur det är 

att vara ung vuxen. Konfirmanden skall lära sig om vuxenblivande och diskutera de stora 

frågorna i livet, man talar om döden, svek, dop, Gud, kärlek och gyllene regeln, med mera utifrån 

Bibeln och utifrån Kristus. Undervisningen skall beröra livets delar. Hur man undervisar och talar 

om livets ämnen är olika. Ett ämne som ibland kan tyckas vara obekvämt att samtala kring med 

konfirmander och unga är sexualitet. Då det inte finns tydliga riktlinjer för vad den 

svenskkyrkliga sexualsynen är kan det vara svårt att veta hur det skall undervisas om detta.  

 

Svenskkyrklig konfirmation har varit stort under det senaste århundrandet. Det skiftar under tider 

hur många som konfirmerar sig, men många unga får samtala om livet och kanske tar de med sig 

något från samtalen. Under många år har man kunnat ta hjälp av litteratur och som riktar sig till 

både konfirmander och ledare. Det är böcker där någon annan redan tänkt och funderat på olika 

frågor och samtalsämnen samt vad som skall innefattas i konfirmationsundervisningen. Det kan 

vara relevant för den religiösa ungdomen att få samtala om religionens syn på sexualitet, det 

behöver inte nödvändigtvis vara för att hålla med. I den katolska kyrkan får unga ta del av den 

katolska kyrkans sexualsyn. 1 Det kan även vara relevant för den unga i Svenska kyrkan att veta 

vilken slags sexualsyn det finns.  

 

Det är aktuellt att skriva och prata om sexualitet och kärlek i relation till kyrka. Svenska kyrkan 

har under de senaste åren gett ut podd, texter och undersökningar som handlar om sex och 

kyrka. Under våren 2021 gav Svenska kyrkan i Torslanda ut en podd där det pratar om sex och 

kärlek.2 Svenska kyrkan i Luleås tidskrift Kyrknyckeln gav ut en upplaga med temat sex och 

samlevnad 2014.3 Samt att Svenska kyrkans gav ut en rapport om vad 14-åringar funderar på 

2016. I rapporten sammanfattas att i topp femton av funderingarna finns bland annat existentiella 

frågor, kompisar och kärlek. När det handlar om kärlek är det frågor om hur man vet om man är 

kär samt sexualitet, om det spelar någon roll om man skulle bli kär i en tjej eller en kille.4 

Konfirmationsundervingen kan finnas som en plats för ett möjligt samtal för flera av dessa 

frågor, men det är upp till ledaren och den eventuella litteraturen att öppna för ett samtal för en 

sådan undervisning.  

 
1 Salminen Karlsson, 2004, s.58-62. 
2 Blomquist & Waldenfors, Podd: Sextamentet 
https://open.spotify.com/show/3GVtYWZFE5oMAhhA7OCVTg?si=16393a18dcf5470b (Hämtad 2022-01-02). 
3 Bergman, Holmgren Tyskling, 2014, s. 2-15. 
4 Graffman, 2016, S.20. 

https://open.spotify.com/show/3GVtYWZFE5oMAhhA7OCVTg?si=16393a18dcf5470b
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 I riktlinjerna för konfirmation i Svenska kyrkan finns beskrivet att under konfirmationstiden 

skall samtal om olika delar av livet beröras, det är en öppen formulering där den som undervisar 

kan välja vad som tillhör livet.5 Ledaren för konfirmandgruppen kan välja den litteratur och 

material som den tycker passar för sin undervisning. Det handlar om att ha engagerade ledare 

eller att det finns material som kan hjälpa till för att ha ett samtal. Jag hävdar att sexualitet och 

samlevnad är en del av livet och därför relevant för en ung att få ta del av det. 

 

I ljuset av denna redogörelse är det relevant med en historisk undersökning för att ta reda på vad 

det står om sexualitet och äktenskapssyn i konfirmationslitteratur, vilket denna uppsats ämnar 

göra. Kanske kan det ge förståelse och en inblick till Svenska kyrkans sexualsyn samt 

samlevnadsyn.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att bidra till förståelse av hur Svenska kyrkan historiskt har sett på sexualitet 

och äktenskap. Det kommer att uppnås genom att undersöka och redogöra för innehållet i 

konfirmationslitteratur som har använts i Svenska kyrkan de senaste 50 åren. 

Frågeställningarna som uppsatsen kommer söka svara på är: 

Hur beskrivs äktenskap och sexualitet i den undersökta konfirmationslitteratur?  

Vilka förändringar går att identifiera under den undersökta perioden?  

 

1.2 Material och metod 

Materialet som ligger till grund för uppsatsens undersökning är konfirmationslitteratur. Böckerna 

har varit underlag för konfirmandundervisning. Det är texter som handlar om att bli vuxen samt 

förklaringar till vad kyrkan är och står för. I konfirmationslitteraturen kan det finnas övningar 

med egen reflektion eller sidor för att fylla i med egen text samt informerande texter. Några av 

böckerna har ett tillägg för ledare som skall hålla i undervisningen, handledarböcker. I 

handledarböckerna kan det finnas förklarande text och samtalsfrågor, i vissa fall förslag till 

samtalsövningar. I de fall där det har förekommit en handledarbok har även den undersökts i 

 
5 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2020.  
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denna uppsats. All litteratur som har analyserats i uppsatsen är publicerat och utgiven på svenska 

och av svenska författare som är eller har varit verksamma i Svenska kyrkan. 

 

Konfirmationslitteraturen som undersöks är skriven under de senaste 50 åren, från 70-talet till 

2011. Det har under de senaste 50 åren givits ut en hel del böcker för konfirmander av präster 

eller personer med anknytning till Svenska kyrkan. Det finns böcker som har blivit utgivna i 

nyutgåvor samt revideringar av tidigare utgåvor. För att besvara frågeställningen har en 

avgränsning gjorts där den valda litteraturen ska ha avsnitt om sexualitet och samlevnad. 

 

Materialet består av totalt elva böcker, tre per årtionde under 1970–1990-talen och en per 

årtionde under 2000- och 2010-talen. Anledningen till att urvalet är ojämn är på grund av att det 

inte finns lika mycket konfirmationslitteratur utgivna under 00- och 10-talet som tar upp 

sexualitet och kärlek som det gör under 70-, 80, och 90-talet. Det kan tyckas ge en skev bild då 

det är olika många böcker utgivna. I och med att syftet är att bidra till förståelse av hur Svenska 

kyrkan historiskt har sett på sexualitet och äktenskap anser jag att det är relevant att undersöka 

litteratur från olika årtionden, det ger en bild av vad som går att uttrycka och undervisa.  

 

För att komma fram till resultatet kommer materialet att analyseras med hjälp av en hermeneutisk 

metod.6 Björn Vikström skriver att hermeneutiska metoder handlar om att läsa och att tolka.7 Jag 

kommer att ta hjälp av Maria Sjöbergs kapitel ”textanalys” i boken Metod: guide för historiska studier. 

Inom hermeneutiken finns den hermeneutiska spiralen som kan användas för att förstå 

tolkningsprocessen. Den hermeneutiska spiralen innebär att mötet mellan texten och läsaren 

skapar olika faser. I den första fasen sker ett möte med texten som helhet och i den andra fasen 

studeras textens detaljer utifrån helheten. Faserna hänger ihop med varandra och skapar ett 

samspel som kan liknas vid en spiral.8 Läsaren och forskaren har med sig förståelser i sin 

tolkningsprocess, exempelvis värderingar, normer samt politiska samtal som sker i samtiden. 

Maria Sjöberg skriver att det inte betyder att det är ovetenskapligt, snarare att hermeneutiken 

betonar samspelet mellan forskare och den text som analyseras.9 

För den här uppsatsen är den hermeneutiska spiralen till hjälp för att förstå tolkningsprocessen 

samt för att kunna tolka materialet med förståelse och inkännande. 

 

 
6 Vikström, 2005, s.9.  
7 Vikström, 2005, s.7. 
8 Sjöberg, 2018, s.70-71. 
9 Sjöberg, 2018, s.70-71. 
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För att svara på uppsatsens frågeställningar om hur sexualitet och äktenskap beskrivs kommer en 

kvalitativ hermeneutisk metod att tillämpas. Den kvalitativa hermeneutiska metoden tar hänsyn 

till de kvalitativa aspekterna, det vill säga att det är textens betydelse som står i fokus till skillnad 

från kvantitativa metoder där mängd av information som är i fokus, exempelvis 

statistik. Frågeställningen kommer att kunna besvaras med den kvalitativa hermeneutiska 

metoden. Det är konfirmationslitteraturens ord, meningar och innehåll som är i fokus. Analysen 

grundar sig på att tolka det som sägs. Analysen genomförs med hjälp av två analysteman, 

äktenskapssyn och sexualitet. 

I redogörelsen för materialet sker läsningen utifrån frågorna; vad uppfattas vara den ideala 

samlevnadsformen? Hur motiveras den? Hur ser diskussionen om sexualitet ut? Detta kommer att 

sammanfattas i slutet av redogörelsen av varje bok.  I analysen kommer materialet att analyseras 

utifrån teorierna objektiv - och subjektiv äktenskapsuppfattning.  Teorierna presenteras nedan. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur litteraturen har kommit till användning. Uppsatsen 

kommer inte kunna svara på hur konfirmanden eller konfirmandledaren använder sig av 

litteraturen, att undersöka det skulle heller inte heller kunna besvara uppsatsens frågeställning. Att 

göra det skulle kräva en intervjustudie av personer som har läst litteratur under sin konfirmation 

från 70-talet och framåt. Det skulle kräva mer tid samt att det inte längre skulle vara en 

litteraturstudie. Jag kommer inte svara på vilken inverkan litteraturen har haft utan jag kommer 

att bidra till förståelse av hur Svenska kyrkan historiskt har sett på sexualitet och äktenskap.  

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter  

I denna uppsats används teorier om äktenskap. Jag kommer att ta hjälp av de teoribildningar som 

Johanna Gustafsson formulerar i avhandlingen Kyrka och kön (2001). Gustafsson redogör för en 

traditionell kristen uppfattning där sexualiteten hör hemma inom äktenskapet och 

föräktenskapliga sexuella förbindelser fördöms. Inom traditionella kristna uppfattningen är 

reproduktion sexualitetens främsta mål.10 I det moderna eller senmoderna samhället har 

 
10 Gustafsson, 2001, s.61. 
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tillkomsten av preventivmedel samt aborträtten förändrat synen på samlevnad samt att de 

tillfälliga sexuella förbindelserna har blivit fler.11  

Traditionell kristen äktenskapssyn 

Inom den traditionella kristna äktenskapssynen hör sexualiteten hemma inom äktenskapet, detta 

betyder att man inte skall ha föräktenskapliga sexuella förbindelser utan man skall leva i livslång 

trohet. Den ideala samlevnadsformen är äktenskapet. Gustafsson lyfter tre punkter som betonas 

inom den traditionella kristna äktenskapssynen. Inom äktenskapet skall För det första ska 

reproduktionen värnas inom äktenskapet. För det andra ska äktenskapet vara en trygghet. Och 

för det tredje ska äktenskapet fungera som ett botemedel mot synd.12  

Modern kristen äktenskapssyn 

Inom den moderna kristna äktenskapssynen framställs äktenskapet som en central 

samlevnadsform. Inom den moderna kristna äktenskapssynen bejakar man flera 

samlevnadsformer än äktenskapet, så som samboskap. Både samboskapet och det samkönade 

äktenskapet diskuteras i förhållande till det heterosexuella äktenskapet.13  

Carl-Henrik Grenholm lyfter tre kriterier för en modern kristen samlevnadsform. (a) Respektera 

den andras värdighet, (b) att ta ansvar för den andras lycka och självförverkligande samt (c) 

bemöta varandra som en jämställd partner. Utifrån dessa kriterier möjliggörs andra 

samlevnadsformer än äktenskapet. Kriterierna kan uppfyllas inom en samborelation samt inom 

en homosexuell relation. Denna form av äktenskapssyn har kritiserats då äktenskapet som 

samlevnadsideal förlorar sin status. 14  Det heterosexuella äktenskapet ses som normerande och 

utifrån Grenholms kriterier kan både samboskap och samkönade äktenskap accepteras och 

likställas med det heterosexuella äktenskapet. 

 
Subjektiv och objektiv äktenskapsuppfattning 

För att förklara äktenskapets form använder Gustafsson teorierna subjektiv och objektiv 

äktenskapsuppfattning. Det handlar om äktenskapets funktion, om det är ett kontrakt som sluter 

 
11 Gustafsson, 2001, s.66-67.  
12 Gustafsson, 2001, s.55. 
13 Gustafsson, 2001, s.55. 
14 Grenholm, 1996, s.332-338. 
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två individer samman eller en ordning som ett par går in i.15 Subjektiv äktenskapsuppfattning innebär 

två personer som är kära i varandra och genom en ömsesidig överenskommelse väljer att gifta sig. 

Denna äktenskapsuppfattning omfattar inte några speciella moraliska krav samt att den betonar 

äktenskapets innehåll. Objektiv äktenskapsuppfattning betonar äktenskapets form. Det finns 

moraliska krav som det gifta paret skall förhålla sig till samt att äktenskapet är en religiös eller 

samhällelig samlevnadsform som ett par bestämmer sig för att ”gå in i”.16 Subjektiv och objektiv 

äktenskapssyn är relevant i denna uppsats då det präglar hur man förstår samlevnadsformen samt 

äktenskapssynen. Den subjektiva äktenskapsuppfattningen hänger ihop med modern kristen 

äktenskapssyn och objektiv äktenskapsuppfattning hänger ihop med traditionell kristen 

äktenskapssyn.  

En kritik till teorierna är att de är skrivna för 20 år sedan och kan därmed tyckas vara något 

daterad då de inte är i samspråk med dagens samhällssyn. De skriver om homosexualitet och dess 

eventuella möjlighet för en vigselakt i Svenska kyrkan. För denna uppsats är dessa teorier 

relevanta trots det, på grund av att teorierna beskriver olika slags äktenskapssyner.  

 

1.4 Begreppsförklaring  

 

Sexualitet 

I denna uppsats är sexualitet ett begrepp med bredd. Nationalencyklopedin beskriver att sexualitet är 

benämningar på de beteenden som är förknippade med fortplantning. Den är integrerad i varje 

människas personlighet, det är ett grundbehov. Sexualitet handlar även om sexuell orientering. 

Sexualitet och samlag har att göra med varandra men är inte synonymt.17  

 

Sex  

I denna uppsats är sex och samlag synonymer. Sex syftar till den sexuella akten mellan 

människor.18 Betydelsen för sex är antingen sex i reproduktivt syfte eller sex för njutnings skull.19 

 

 
15 Gustafsson, 2001, s.56.  
16 Gustafsson, 2001, s.57. 
17 Nationalencyklopedin, Sexualitet https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexualitet 
(Hämtad 2021-12-14). 
18 Nationalencyklopedin, Samlag https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samlag 
(Hämtad 2021-21-14). 
19 Gustafsson, 2001, s.46.  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sexualitet
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samlag
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Äktenskapssyn 

I denna uppsats kommer äktenskap att användas som komplement till ordet samlevnad. Detta på 

grund av att det används ofta i litteraturen som har analyserats. 

 

1.5 Tidigare forskning  

Jag är inte den första att undersöka om sexualitet inom Svenska kyrkan eller i det svenska 

samhället, då det är ett ämne som berör många. Intresset för att forska om sexualitet samt 

sexualitet i relation till kyrka har under de senaste åren resulterat i ett antal svenska avhandlingar, 

även internationell forskning. En del av avhandlingarna har gett upphov till teoretiska ansatser 

som denna uppsats kommer att använda sig av.  

 

I avhandlingen Den välplanerade sexualiteten (2001) av Birgitta Sandström redogörs hur de svenska 

lagstiftningarna påverkade sexualiteten under delar av 1900-talet. I det framgår att sexualpolitiken 

på många sätt har riktat sig till kvinnor, i fråga om att kontrollera sin graviditet. Samtidigt som 

mannen är ostyrbar menar man att kvinnan kunde styras genom de politiska åtgärderna som 

genomfördes. Sandströms analys handlar framför allt om 1970-talet och de stora politiska 

förändringarna som skedde då i fråga om sexualitet.20  

 

Lena Lennerheds redogör i sin avhandling Frihet att njuta (1994) för vilka frågor som 1960-talets 

sexliberala engagerade sig i samt vilka idéer som fanns bland dem. Lennerhed förklarar även 

varför 1960-talets mitt blev grogrund för sexliberalismen. De unga har varit ledande i frågan om 

sexuell frigörelse samt pådrivande i frågan om preventivmedel. Det var under 80-talet som unga 

drev frågan om föräktenskapliga sexuella relationer då de menade att avhållsamhet var 

frustrerande. Lösningen var att sexuallivet skulle inledas före äktenskapet och att preventivmedel 

skulle användas för att undvika oönskade graviditeter. Det var främst unga som arbetade och 

jobbade för att det skulle bli en förändrad sexualpolitik i Sverige.21  

  

Johanna Gustafssons avhandling Kyrka och kön (2001) där Gustafsson genom etisk analys svarar 

på hur könskontruktioner och samlevnadsnormer har sett ut och förändrats under perioden 

 
20 Sandström, 2001, s.201. 
21 Lennerhed, 1994, s.226. 
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1945-1985. Gustafsson tar upp vad som präglar den inomkyrkliga debatten kön och sexualitet. 

1940 och 1950-talet präglas av äktenskapet som samlevnadsform, det som var en debatt under 

denna tid var huruvida kvinnor ansågs lämpliga för ett arbete utanför hemmet, samt att man såg 

ungdomen som förlorad. Kyrkan ville under 1940-talet få ungdomen från dansbanorna tillbaka 

till kyrkan.22  

 

Daniel Enstedts skriver i sin avhandling Detta är min kropp (2011) hur synen på homosexualitet 

har förändrats under 1900-talet fram till att möjligheterna för en könsneutral vigselakt diskuteras 

på kyrkomötet 2005. Det är en skildring av 2005 års kyrkomötes diskussion hur det har 

argumenterats för och emot samt att det slutar med att kyrkomötet beslutar om en välsignelseakt 

för samkönade par som sedan kom i bruk 1 januari 2007.23 I kyrkomötets diskussioner har man 

jämfört en form av homosexualitet med heterosexualitet vilket är den ideala samlevnadsformen 

för Svenska kyrkan.24 Formerna för homosexualitet som kyrkomötet diskuterar kommer att 

redogöras för mer nedan i bakgrund. 

 

2016 gjorde Alexa Hatch och Susan Roberts-Dobie en artikel om deras forskningsprojekt där de 

undersökte hur amerikanska protestantiska ledare undervisar om sexualitet för unga i kyrkan samt 

hur de använder sig av konfirmationslitteratur. Anledningen till undersökningen är den ökade 

ungdomsgraviditeten och spridningen av könssjukdomar. Genom intervjuer framkom hur 

ledarna dels menade att sexualundervisning i kyrkan är relevant och viktigt då den unga möter 

sexualitet i samhället, dels att det finns en rädsla för föräldrars reaktioner till 

sexualundervisningen. En ledare i Evangelisk-lutherska kyrkan i USA säger i en intervju att 

stigmat och uteslutandet i kyrkan på grund av sexualitet och att bli gravid innan äktenskap 

behöver försvinna, för att det inte är i enlighet med vad Jesus skulle ha gjort, där man menar att 

alla skall vara välkomna och att det inte finns någon anledning att känna skam för sådant. Det 

handlar om att Jesus inte skulle döma en annan och därför leva i enlighet med det.  Ett par av 

ledarna menar att avhållsamhet är den ideala formen innan äktenskapet, men att de undervisar 

om preventivmedel för den som ändå inte vill leva i avhållsamhet, just för att det inte skall vara 

en moraliserande kyrka och att det är upp till föräldrar och ungdomen att välja.25  

 

 
22 Gustafsson, 2001, s. 93-95. 
23 Enstedt, 2011, s.59. 
24 Enstedt, 2011, s. 123.  
25 Hatch & Roberts-Dobie, 2016, s. 625-628. 
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Forskning om sexualitet och äktenskapssyn i Svenska kyrkan är begränsad i Sverige. En uppsats 

om hur sexualitet, äktenskapssyn och samlevnad beskrivs i konfirmationslitteratur bidrar till 

forskningen. 

 

1.6 Uppsatsens upplägg 

I kapitel 2 sätt konfirmationsmaterialet in i samhälleliga och svenskkyrkliga kontexten. Det är en 

bakgrundsbeskrivning av debatten om unga och sexualitet i samhället samt Svenska kyrkans 

förhållningssätt och samtal kring det. Redogörelsen kommer att omfatta större delar av 1900-

talet. I kapitel 3 presenteras konfirmationslitteraturen och i kapitel 4 diskuteras litteraturen utifrån 

teorierna. I kapitel 5 presenteras slutsatserna.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet redogörs relevanta beslut och diskussioner om samlevnadsfrågor och sexualitet 

från delar av 1900-talet. I avsnitt 2.1 beskrivs samhället i stort med utgångspunkt från vald litteratur 

i uppsatsen. 2.2 kommer att beröra beslut och diskussioner i Svenska kyrkan mer specifikt.  

2.1 I samhället  

Under 1900-talet kom flera politiska beslut som förändrade det svenska folkets syn och utövande 

av sin sexualitet. I den här delen kommer besluten att presenteras och jag kommer kort att gå in i 

ett par av diskussionerna. 

 

Det var olagligt att informera om preventivmedel mellan åren 1910-1938, lagen kallas 

preventivlagen. Några av anledningarna var att preventivmedel ansågs vara onaturligt och bröt 

det som kallas ”naturändamålet”.26 Rädslan låg i att det skulle hota mänsklighetens existens och 

att det skulle bli ett ökat antal föräktenskapliga eller utomäktenskapliga sexuella kontakter.27  

 

1933 grundades Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som en reaktion mot 

preventivlagen.28 RFSU arbetade för sexualundervisning i skolan samt tillgängliggöra 

preventivmedel och abort. Förbundet menade att det fanns ett stort behov av sexualupplysning, 

okunnigheten var stor och det ledde till problem. Kvinnor som haft många graviditeter tätt inpå 

varandra tenderade att bli mer sjuka och de olagliga aborterna var mycket riskfyllda.29  

 

Det blev lagligt att både bruka och informera om preventivmedel 1938. Vilket kom att påverka 

sexualpolitiken i Sverige avsevärt. 

 

Under 1950-talet påbörjade skolor runt om i landet med sexualundervisning, 1955 blev 

sexualundervisningen obligatorisk.30 Den svenska sexualpolitiken och att sexualundervisningen 

blev obligatorisk i skolan gjorde att Sverige stack ut i världen under 1950-talet.31 Det fanns en 

uppfattning om att svenskar förlitade sig mer på socialpolitiken än på den kristna etiken. Den 

 
26 Lennerhed, 1994, s.29. 
27 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s. 83 
28 Lennerhed, 1994, s.29. 
29 Lennerhed, 1994, s.30.  
30 Lennerhed, 1994, s.89. 
31 Lennerhed, 1994, s.91. 
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kristna etiken var inte längre grunden för sexuallivet. Sekularisering ansågs vara anledningen till 

att staten numer hade tagit beslut som det som anses vara privat, sexualitet.32  

 
1960 präglas sexuell frihet, debatter om lagstiftningar om abort, pornografi och homosexualitet.33 

Det var en konferens som kom att förändra sexualpolitiken. Det var studenter och ungdomar 

tryckte på politiker om förändrade lagstiftningar. De ville komma bort från en moraliserande och 

frihetskränkande lag som handlade om abort, de vill ha fri abort. Studenterna och ungdomarna 

ville även ha en bredare och värdeneutral sexualundervisning i skolan.34  Liberala 

studentföreningen anordnade en konferens vid namnet Sex och samhälle.35 Under denna konferens 

samtalades det om sexualitet, abort, homosexualitet och pornografi för kvinnor. Lennerhed 

förklarar att Sex och samhälle konferensen troligtvis är startskottet på sexliberalismen under 60-

talet.36 Under konferensen lyfts tre punkter. Den första är att unga bör få en bredare utbildning 

om sex i skolan, då man menar att utbildningen inte var tillräcklig och att den inte fokuserade 

tillräckligt på biologiska faktorer. Den andra punken handlar om att flickor och pojkars sexualitet 

skall beskrivas på samma sätt. Det har funnits tendenser till att pojkars sexualitet beskrivs stark 

och flickor anses vara mer romantiska, något som nu önskar förändras. I den tredje punkten tar 

man upp att man kortvariga sexuella relationer kan har lika mycket värde som en långvarig sexuell 

relation.37  

 

1964 bildades partiet KDS (idag Kristdemokraterna) som en reaktion på de förändringar som 

skedde i samhället. Grundarna ville försvara den kristna läran och menar att det blev allt svårare 

att få de kristna värderingarna hörda.38 Sexualmoral och skilsmässofrågor var två av de frågor 

som fanns i deras partiprogram. Det var framför allt pingströrelsen och frikyrkorna som bildade 

KDS. 39 

 

Under 1970-talet gjordes en utredning på statlig nivå angående sexual-och 

samlevnadsundervisning. Dokumentet är ca. 800 sidor långt och innefattar hur undervisningen 

ser ut i skolan och hur sexualundervisningen skulle kunna se ut, även hur det är i hemmen. Här 

kan man se att det är en förändring som håller på att ske inom svenska skolväsendet och att det 

 
32 Lennerhed, 1994, s. 91.  
33 Lennerhed, 1994, s. 99. 
34 Lennerhed, 1994, s. 8-9. 
35 Lennerhed, 2014, s. 25. 
36 Lennerhed, 2014, s. 27. 
37 Lennerhed, 2014, s. 28. 
38 Lennerhed, 1994, s. 215. 
39 Lennerhed, 1994, s. 216. 
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är något som sker i synen på sexualitet. Det finns en efterfrågan på att ha undervisning som 

handlar om kroppens anatomi, fysiologi och psykologi samt att undervisa om att sexualiteten är 

en integrerad del av människans liv.40 Syftet med skolundervisningen är motverka att unga har en 

tidig sexualdebut samt att undervisningen skall väcka eftertanke och tanke om dess eventuella 

konsekvenser. Konsekvenserna kan vara att man genom kortvariga sexuella relationer kan få en 

negativ uppfattning om vad samlivet mellan man och kvinna är och att det finns risk för oönskad 

graviditet och könssjukdomar.41  

 

Skolorna uppmanas att inte ta ställning i moralfråga, det är till för att ungdomarna skall kunna se 

klarare och finna sin egen väg.42 Under denna tid börjar en gemensam undervisning för flickor 

och pojkar att eftersträvas, om undervisande lärare kan genomföra det. Om läraren tvekar eller 

inte vill är uppdelad undervisning för pojkar och flickor ett alternativ.43 I utredningen finns det en 

strävan efter att undervisa om värderingar. Det är enligt 1969 års läroplan. Det innebär att 

undervisningen skall vara ställningstagande och att människans egenvärde och okränkbarhet skall 

tas i beaktning.44 Innehållet i undervisningen och de grundläggande värderingarna är;  

- Krav på hänsyn på människan. Det innebär att ingen medmänniska bör enbart som ett 

medel att tillgodose någon annans intresse och behov.  

- Att förena sexualliv, gemenskap och respekt för människans integritet.  

- Avståndstagande från otrohet, vilket innebär ett svek mot gemenskaper och handlar 

egentligen inte om den sexuella handlingen.  

- Att komma ifrån den ojämnställda synen och moraliseringen av kvinnor för samma 

handlingar som män begår utan motstycke. Även att de som inte uppnår detta får ej 

klandras.  

- Fördömande av variationer i sexualdriftens inriktningar bör motverkas och en förståelse 

och en hänsynsfull inställning bör främjas. 

- Undervisningen bör medverka till att rätt till ett sexualliv tillerkänns fysisk och psykiskt 

handikappade, mentalsjuka och interner på fångvårdsanstalter. Fördomar mot äldres 

sexualliv bör motverkas. 

Undervisningen bör förkunna sexuell tolerans i betydelse att respektera andras rätt att tala för och 

leva efter sexuella normer som man själv tar avstånd från.45   

 
40 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s. 293. 
41 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s.21. 
42 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s.21.  
43 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s. 378. 
44 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s. 18.  
45 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s. 19. 
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1970 kom en äktenskapsbalk som gjorde det enklare för par som vill begära skilsmässa. Arbetet 

med den nya äktenskapsbalken hade pågått i drygt 10 år och handlade om att göra 

skilsmässoprocessen kortare.46 

1975 går lagen om fri abort igenom.47 1979 förändras lagstiftningen om homosexualitet, det 

betraktas inte längre som en sjukdom och tas bort från Socialstyrelsens register. 48   

 

2.2 I Svenska kyrkan  

I denna del presenteras Svenska kyrkan i stora drag samt stora förändringar i Svenska kyrkan som 

skett under 1900-talet och tidiga 2000-tal i fråga om beslut i samlevnadsfrågor. 

 

Svenska kyrkan är en Evangelisk-Luthersk kyrka. Äktenskapet har länge varit den normerande 

samlevnadsformen inom Luthersk tradition. Luther förändrade synen på äktenskapet. Luther 

menade att det inte är ett sakrament, och inom luthersk tradition ses inte äktenskapet på som ett 

sakrament. Det ledde i sin tur till att äktenskapet ansågs vara en samhällelig fråga medan kyrkan 

står för vigseln och välsignandet av äktenskapet. Äktenskapet blir ett svar på makarnas vilja att 

leva tillsammans, vigseln ett kyrkans bekräftande och välsignande över äktenskapet.49 Luther såg 

sexualdriften som något som i princip alla fått av Gud och att förneka det skulle vara att förneka 

människans natur. Argumenten som Luther har om att äktenskapet inte är ett sakrament, och att 

förneka människans natur var även ett argument mot prästers celibattvång.50  

 

En av de stora förändringarna sedan 1950-talet inom Svenska kyrkan är synen på homosexualitet. 

Svenska kyrkans biskopar gav 1951 år ut ett biskopsbrev där de förkastar både för- och 

utomäktenskapligt samlag samt homosexualitet. De menar att det är emot Guds bud. Nästan 50 

år senare, 2005 beslutar kyrkomötet om en välsignelseakt för samkönade par. Denna 

välsignelseakt kunde församlingar välja själva om de ville genomföra, den kom i bruk 1 januari 

2007.51  Ett av argumenten i som handlar om samkönade välsignelseakt är att den som förhindrar 

 
46 Nykvist, 2019, s.159. 
47 Sandström, 2001, s.201. 
48 Riksdagen, 1944: Det blir lagligt att vara homosexuell.  
https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-
historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-varit-straffbart-i-sverige/ 
(Hämtad 2022-01-03). 
49 Gustafsson, 2001, s.55.  
50 Audas, 2020, s.49. 
51 Enstedt, 2011, s.59. 

https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-varit-straffbart-i-sverige/
https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-varit-straffbart-i-sverige/
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eller avråder homosexuella par från att leva i en kärleksrelation hindrar dem även att leva i en 

gudsrelation.52  

 

Under kyrkomötet 2005 om den samkönade välsignelseakten presenterar biskop Martin Lind en 

ny bibelläsning. Lind menar att den homosexuella relationen kan likställas med den 

heterosexuella relationen genom att förklara att i nya testamentet talar man om homosexualitet i 

samband med prostitution och promiskuitet. Det är inte den homosexualiteten som Lind menar 

att man skall välsigna, den homosexualiteten finns inte beskriven. Den relationen Lind syftar till 

är den som är livslång och monogam.53 Han använder sig av den dubbla bilden av homosexualitet 

som Fagerberg presenterar i boken Kyrkan de homosexuella.  Den genuina homosexualiteten 

vilket handlar om den livslånga, ömsesidiga, relationen med tålamod och respekt medan den 

promiskuösa handlar om den homosexualitet som beskrivs i nya testamentet, lössläppthet, 

prostitution och promiskuitet.54 Den genuina homosexualiteten likställs med den heterosexuella 

relationen och Lind menar att den där med skall välsignas med samma villkor som den 

heterosexuella relationen.55 

 

År 2009 beslutar Svenska kyrkan om att äktenskapet även innefattar samkönade par. Därmed 

skapar Svenska kyrkan en vigselordning för både hetero- och homosexuella par.56  

  

 
52 Enstedt, 2011, s.95. 
53 Enstedt, 2010, s.87.  
54 Enstedt, 2011, s.77. 
55 Enstedt, 2010s. 87-88. 
56 Svenska kyrkan, Historiken om Svenska kyrkan och homosexuellas rättigheter.  
https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap (Hämtad 2022-01-04). 

https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap
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3. Konfirmationslitteraturen om sexualitet och äktenskap 

I det här avsnittet kommer en redogörelse för vad som finns i avsnitten i 

konfirmationslitteraturen där äktenskap, samlevnad och sexualitet berörs. Redogörelsen omfattar 

dels det som direkt handlar om äktenskap, samlevnad och sexualitet, dels om andra teman som 

indirekt berör äktenskap, samlevnad och sexualitet. 

3.1 Konfirmandbok (1972) – Stig Hellsten 

Stig Hellsten var biskop för Luleå stift 1966-1980.57 Konfirmandbok kom ut första gången 1966 

men har sedan reviderats och kommit i nyutgåva 1972, det är senare utgåvan som kommer att 

redogöras för här. Upplägget i boken utgår från centrala delar så som bönen, dopet, Bibeln och 

kyrkoåret. Delen som tar upp kärlek och sexualitet är ”Guds bud”, det sjätte budordet som 

Hellsten har döpt till ”Sjätte budordet förbjuder äktenskapsbrott”.58  

 

Hellsten skriver att den som är gift inte skall vara otrogen, den som är ogift skall inte bryta sig in i 

någon annans äktenskap samt en uppmaning att inte ha föräktenskapliga sexuella förbindelser. 

Hellsten ser på skilsmässa som ett misslyckande samt att de som skiljer sig har haft stora 

personliga svårigheter. Äktenskapet är för Hellsten den ideala samlevnadsformen då han 

uttrycker att Guds mening med äktenskapet är att förena två personer, skilsmässan skulle därmed 

vara att gå emot Guds lag.59  

 

Sammanfattning: I Konfirmandboken (1972) är äktenskapet den ideala samlevnadsformen, 

sexualiteten finns inom äktenskapet samt att föräktenskapliga sexuella förbindelser och otrohet 

anses vara ett brott mot Guds lag. 

 
57 Dagen nyheter, Dödsfall. Stig Hellsten, 
https://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-stig-hellsten/?forceScript=1&variantType=large (Hämtad: 2021-12-15). 
58 Hellsten, 1972, s.43. 
59 Hellsten, 1972, s.43. 

https://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-stig-hellsten/?forceScript=1&variantType=large
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3.2 Den inre revolutionen: en teologi för ungdom (1974) David F. Olson 

David F Olson är präst och författare, i hans bok Den inre revolutionen: En teologi för ungdom (1974) 

tar han upp teman om hur det är att vara ung i det som han kallar ”en efterkristen tid”.60 61 I 

samband med det sjätte budordet, om att inte begå äktenskapsbrott tas kärlek, trohet, pornografi 

samt normer upp.62 Grunden för ett äktenskap och en relation är förtroende, detta förtroende 

blir starkare när det är med kärlek och sex gör att förtroendet och relationen kan bli starkare.63 

Det handlar om att offra sig helt för en annan människa och att kristendomen förstår att det är 

viktigt för gemenskapen.64  

 

Samtidens syn på sex präglas dels av preventivmedel, dels att många har flyttat till städerna. I 

samband med det skriver Olson att det är viktigt att vara på sin vakt för att kunna behålla det 

som är värdefullt och viktigt.65 Han problematiserar hur man ser på föräktenskapliga sexuella 

relationer, att det kan leda till skuldkänslor både att ha och att inte ha sex. Olson skriver att den 

tidigare normen av att vänta med att ha sex efter äktenskapet nu ersatts av en norm som 

uppmuntrar sex före äktenskapet. Han menar att de båda normerna kan skapa skuldkänslor och 

förväntningar åt båda håll. Han lyfter därmed frågan om var gränsen för en sexuell relation skall 

gå.66 

 

Otrohet inte bara är handlingar med en annan person är den som man är gift med, det är att inte 

ingå i äktenskapet fullt ut. Det vill säga att endast använda sin relation som ett medel för sin egen 

njutning samt att inte vara i relationen på ett djupare plan. För Olson har otrohet en bred 

betydelse, det handlar om att gemenskapen blir lidande.67  

 

Den inre revolutionen: en teologi för ungdom (1974) avslutas med några påminnelser om att kärlek och 

sex kräver mycket av en människa samt att det sexuella är ett fint uttryck för kärlek. 

Avslutningsvis finns ett par diskussionsfrågor som handlar att om man ser på människor som 

saker, vad händer då med abortfrågan samt en fråga om när man blir människa.68 

 
60 Olson, 1974, s.5. 
61 Olson, 2008, Var finns missionen? https://www.kyrkanstidning.se/debatt/var-finns-missionen (Hämtad 2021-12-
02). 
62 Olson, 1974, s.111. 
63 Olson, 1974, s.111.  
64 Olson, 1974, s.111. 
65 Olson, 1974, s.113. 
66 Olson, 1974, s.114. 
67 Olson, 1974, s 111. 
68 Olson, 1974, s.115. 

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/var-finns-missionen
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Sammanfattning: I Den inre revolutionen: en teologi för ungdom (1974) är äktenskap den ideala 

samlevnadsformen. Det finns en skepticism till föräktenskapliga sexuella förbindelser och otrohet 

har en bred betydelse, det är när gemenskapen blir lidande.  

 

3.3 Det handlar om dig: en studiebok i etik och samlevnad (1978) – Jan Carlquist 

Jan Carlquist är präst och har författat ett antal böcker för konfirmander och vuxna.69 Det handlar 

om dig: en studiebok i etik och samlevnad (1978) är en del av bokserien Det handlar om dig (1978). I 

kapitel 5. ”Vänskap och kärlek” skriver Carlquist om kärleksrelationer. Texterna består av 

dagboksinlägg skrivna av ungdomar, det följs av frågor för samtal. Dagboksinläggen handlar om 

vänskap och förälskelse, det är unga tjejer som är ute på fest och dricker alkohol i smyg samt en 

som är förälskad i en kille och inte vågar prata med honom.70  

 

Det är framför allt i frågorna för samtal som det framkommer vad denna konfirmationslitteratur 

lär ut. En av frågorna handlar om otrohet. Det är skrivet som att det är en kille som undrar om 

han fortfarande skall vara tillsammans med sin tjej som har varit otrogen. En annan fråga handlar 

om att säga nej till sex, om det är okej att göra det eller inte. Samt en tredje fråga som handlar om 

att gifta sig. Den frågan utgår från en kille som har varit tillsammans med sin flickvän i två år och 

att hon gärna vill gifta sig innan de flyttar ihop. Han vill inte det för att det finns en risk att ångra 

sig, han menar dels att vigseln inte gör kärleken bättre och att det skulle vara jobbigt att skilja sig 

om man inte längre vill bara tillsammans. Frågan är om denna frågeskrivare har rätt eller inte.71 

Det kan förstås som att Carlquist vill att man skall svara att frågeskrivaren har fel, att det visst 

finns fördelar med att gifta sig om man bor tillsammans. 

 

Sammanfattning: Det framkommer inte i litteraturen vad den ideala samlevnadsformen är. Den 

unga uppmanas att vänta med att ha sexuella relationer. 

 

 
69 Duvan Bok & Kontor, Allt är faktiskt inte Guds fel: lite har vi oss själva att skylla.  
https://www.duvan.se/bocker/religion-livsaskadning/allt-ar-faktiskt-inte-guds-fel-lite-har-vi-oss-sjalva-att-skylla 
(Hämtad 2021-12-08). 
70 Carlquist, 1978, s.21.  
71 Carlquist, 1978, s.23. 

https://www.duvan.se/bocker/religion-livsaskadning/allt-ar-faktiskt-inte-guds-fel-lite-har-vi-oss-sjalva-att-skylla
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3.4 Med Jesus genom livet (1983) - Sven-Arne Svenungsson 

Sven-Arne Svenungsson var präst och hovpredikant samt har skrivit ett antal böcker om tro.72 I 

Med Jesus genom livet (1983) finns delen om kärlek och sexualitet under titeln ”kärlek och 

äktenskapet”. Inledningsvis står sjätte budordet vilket handlar om inte begå äktenskapsbrott. 

Svenungsson skriver att äktenskapet är till för att man och kvinna skall leva i en livslång 

gemenskap vilket är Guds mening med äktenskapet.73 Samt att sexualiteten finns inom 

äktenskapet, det är rätt sätt att använda sig av sin sexualitet. Sexualiteten är en gåva från Gud och 

det upp till var och en att ta ansvar för sexualiteten. Den skall användas på rätt sätt, inom 

äktenskapet, när det är ett uttryck för kärlek och att det används med trohet.74  

 

Svenungsson presenterar en del med vad som är rätt och fel. Inom kategorin ”fel” finns; att leva 

som gift innan man är det, att bryta sig ur sitt äktenskap, se på filmer och läsa tidningar om kärlek 

då det ger en skev bild samt att det är fel att bryta sig in i någon annans äktenskap.75 Inom 

kategorin ”rätt” finns; att vara trogen i sitt äktenskap, förlåta varandra samt att vara vaken för 

sådant som påverkar hur man skall leva.76 

 

Svenungsson jämför sexualitet med eld. Det finns en plats där elden hör hemma, exempelvis i 

eldstaden, där den värmer och gör nytta. Om det är utanför eldstaden är den farlig. I denna 

jämförelse är eldstaden äktenskapet.77 Kapitlet avslutas med ett par frågor. En fråga handlar om 

varför pornografi är fel. En annan fråga handlar om Joh 8:1-11, om äktenskapsbryterskan, frågan 

till texten är vad hon har gjort för fel och vad Jesus säger till henne.78 

 

Sammanfattning: I Med Jesus genom livet (1983) är äktenskapet den ideala samlevnadsformen samt 

att sexualitetens plats är inom äktenskapet. Föräktenskapliga sexuella relationer är kan medföra en 

fara för sin sexualitet. Trohet är ett av de viktigaste elementen i äktenskapet.  

 

 
72 Dagen, Mitt i kampen finns en vila. 
https://www.dagen.se/livsstil/2004/02/13/mitt-i-kampen-finns-en-vila/ (Hämtad 2021-12-01). 
73 Svenungsson, 1983, s.53.  
74 Svenungsson, 1983, s.53. 
75 Svenungsson, 1983, s.53. 
76 Svenungsson, 1983, s.53. 
77 Svenungsson, 1983, s.53. 
78 Svenungsson, 1983, s.53. 

https://www.dagen.se/livsstil/2004/02/13/mitt-i-kampen-finns-en-vila/
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3.5 Konfirmandboken (1984) - Kjell Byström 

Författaren Kjell Byström är präst och författare samt har forskat om tillit och trovärdighet.79 I 

Konfirmandboken (1984) skriver Byström om kärleken som en känsla, om normer, preventivmedel, 

tar upp bibelreferenser samt vilka likheter det finns mellan människans kärlek och Guds kärlek.  

 

Kärlekskänslan kan vara hemlig och samtidigt ögonöppnande. Det kan vara svårt att prata om 

kärleken, det finns verktyg i världen runt om för att kunna prata om kärleken.80 Det är en tvåsidig 

kärlek som Byström beskriver, den som handlar om förälskelse och den som handlar om trivsel 

och vardag. Båda delarna behövs i en relation.81 Den norm som Byström skriver om är hur det 

finns förväntningar på utseenden samt att det finns förväntningar från unga på sig själv samt en 

rädsla att det finns förväntningar av andra. Exempelvis skriver Byström om en tonårstjej som 

beskriver hur det är att se tjejer i pornografiska tidningar och sedan jämför sig med dem samt att 

det kan ge en skev bild av hur kvinnor är. Byström skriver att det handlar om förväntningar som 

finns genom könskonstruktioner samt att det hänger ihop med kärlek och sexualitet.82  

 

Under rubriken ”Ur Bibeln” finns ett resonemang om otrohet och trohet. Bibelberättelsen som 

Byström skriver om är från Johannesevangeliet 8:1-11 och handlar om äktenskapsbryterska, i 

detta avseende handlar det om synd och att inte döma. I samband med bibelversen tar Byström 

upp frågor om vad synd är samt vad som är synd i en parrelation.83 

 

Byström skriver att en del personer har ett kärleksliv som kan liknas vid ett flipperspel vilket 

innebär att en person har flera sexuella relationer utan känslor.84  

 

Avsnittet om moral avslutas med vägledning i tre punkter som handlar om relationer, ”vi har 

ansvar”, ”vi har tid” samt ”vi har gränser”. ”Vi har ansvar” handlar om att ta ansvar för sina 

handlingar och att vuxenblivande bland annat handlar om att ta ansvar. Byström skriver att det 

bara är en själv som vet vad som pågår inom en och ens handlingar påverkar andra, det finns 

 
79 Vulkan media, Vem kan jag tro på? Om den motsägelsefulla tilliten av Kjell Byström. 
https://www.vulkanmedia.se/vem-kan-jag-tro-pa-om-den-motsagelsefulla-tilliten-av-kjell-bystrom/ (Hämtad 2021-
12-01). 
80 Byström, 1984, s.64. 
81 Byström, 1984, s.64. 
82 Byström, 1984, s.68. 
83 Byström, 1984, s.68. 
84 Byström, 1984, s.64. 

https://www.vulkanmedia.se/vem-kan-jag-tro-pa-om-den-motsagelsefulla-tilliten-av-kjell-bystrom/
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också en kollektiv tanke om ansvaret för en tillvaro som man skapar tillsammans.85 ”Vi har tid” 

handlar om sexualitet. Byström liknar sexualiteten vid en planta som behöver växa sig vacker och 

vara skyddad för att få starka rötter. Liknelsen handlar om att det är djup och inte mängd som ger 

rikedom. ”Vi har gränser” handlar om respekt för sig själv samt respekt för andra. Samt att inte 

låta någon gå över sina egna gränser och inte heller gå över någon annans gränser.86 Rubriken 

”Vår kärlek och Guds” står över det avsnitt som handlar om kärleken till andra samt hur det kan 

liknas vid Guds kärlek. Citatet om att bli älskad när en förtjänar det minst men behöver det bäst 

finns i avsnittet för att visa på hur Guds kärlek kan se ut samt hur kärleken i en kärleksrelation 

kan vara. Kapitlet avslutas med en del om att älska, att det inte går att lära sig att älska genom att 

läsa utan att det är något man lär sig av livet och genom att leva.87  

 

Sammanfattning: Konfirmandboken (1984) förespråkar att vänta med att ha sex, tills det finns en 

relation eller om det är till ett äktenskap är inte helt tydligt, men att ha flera sexuella partner är 

inte att föredra. Den ideala samlevnadsformen är parrelation, troligtvis äktenskap utifrån vad det 

står om äktenskapsbryterskan samt om könskonstruktioner i ett äktenskap.  

 

3.6 Om du bara visste: grundbok för konfirmander (1984) – Gunnar Pleijel  

Gunnar Pleijel var präst och författare.88 Om du bara visste: grundbok för konfirmander (1984) är 

uppdelad i två delar, en del som kallas för huvuddel och en del som kallas för uppslagsdel. I 

huvuddelen presenteras bland annat nattvarden, dopet och de tio budorden. I uppslagsdelen 

finns dels en utveckling av dessa, dels nya delar som bön, hur ska vi läsa Bibeln och 

uppståndelsen. Temat äktenskap finns i både huvuddelen och i uppslagsdelen, båda inom 

budorden och mer specifikt under det sjätte budordet – att inte begå äktenskapsbrott. I denna 

bok står framför allt om äktenskap.  

 

Huvuddelen inleds med en bibeltext från första Mosebok kapitel 24 om hur Abraham söker en 

fru till sin son Isak, Isak möter Rebecka sedan väljer de att leva tillsammans, de säger ja till 

varandra. Det centrala som Pleijel lyfter i denna berättelse är att Isak ger Rebecka en ring, en 

guldring till hennes näsa. Denna ring skall vara lik den som sätts på fingret i en vigselakt, samt att 

 
85 Byström, 1984, s.66-67.  
86 Byström, 1984, s.67.  
87 Byström, 1984, s.69. 
88 Boktugg, Läk mitt öga.  
https://www.boktugg.se/bok/9789187615207/ (Hämtad 2021-12-20). 

https://www.boktugg.se/bok/9789187615207/


 

 24 

de säger ja till varandra som i en vigselakt. Äktenskapets ”ja” som sägs i vigselakten sägs högt, 

Pleijel menar att det är för att äktenskapet inte är en privatsak, det angår släkten, vänner och 

samhället. Pleijel konstaterar i huvuddelen om att äktenskapets två huvudord är trohet och 

kärlek.89 I uppslagsdelen återkommer äktenskapet, här handlar det om att jämföra samboskap och 

äktenskap. Där handlar det om en föreställning om att man är mer rädd om varandra i ett 

samboskap än i ett äktenskap, vilket Pleijel menar inte stämmer. Den unga uppmanas att fundera 

på varför man talar varmt om äktenskap och vigsel i kyrkan. Samt att genom att viga sig i kyrkan 

får paret starta gemenskapen med Guds välsignelse.90 

 

I uppslagsdelen står det också om förälskelse, pornografi, sambo eller äktenskap och borgerlig 

eller vigsel i kyrka. Delen om förälskelse är ett dagboksutdrag från en tjej, hon är förälskad i en 

kille och vågar inte prata med honom. Det följs av ett samtal om förälskelse och att vara rädda 

om varandra i en relation. I den här delen finns ett textstycke där det står att alla inte kan eller vill 

leva tillsammans som man och kvinna, och oavsett hur man väljer att leva så är man älskad av 

Gud och alla har samma värde inför Gud.91  

 

Pleijel problematiserar pornografi och skriver att kvinnor tenderar att bli nedvärderade och vill att 

den unga skall samtala om det. Det handlar om hur pornografi kan påverka ett förhållande, om 

det leder till otrohet, objektifiering och om drömmar glöms bort. Pleijel använder uttrycket 

”leksaker” för att beskriva hur kvinnan bli objektifierad.92 

 

Sammanfattning: Den ideala samlevnadsformen i Om du bara visste: grundbok för konfirmander (1984) 

är äktenskapet. Äktenskapet har något som samboskapet har och det är starta en relation med 

Guds välsignelse. I denna bok står det inte så mycket om sexualitet mer än att man skall vara 

trogen varandra. 

3.7 Ordet: ett konfirmandmaterial (1991) – Jan Carlquist  

Jan Carlquist är präst och har författat ett antal böcker för konfirmander och vuxna.93 I Ordet: ett 

konfirmandmaterial (1991) finns kapitlet som tar upp äktenskap under rubriken ”sjätte budet”. I 

 
89 Pleijel, 1984, s.35.  
90 Pleijel, 1984, s.75. 
91 Pleijel, 1984, s.74. 
92 Pleijel, 1984, s.75. 
93 Duvan Bok & Kontor, Allt är faktiskt inte Guds fel: lite har vi oss själva att skylla. 
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detta kapitel tas äktenskapet som form av relation upp. Carlquist skriver om att äktenskapet 

handlar om att man och kvinna skall leva tillsammans. Samt att kärleken i ett äktenskap inte är att 

få massa saker, utan att det handlar om att ge så mycket det går till den andra. I Ordet: ett 

konfirmandmaterial (1991) handlar det sjätte budordet om att vara trogen äktenskapet. Carlquist 

skriver även om att vara trogen innan äktenskapet, att vara trogen i samboskapet som många 

unga befinner sig i. Att det utifrån kristen tro skall finnas trohet inom sambo-relationen också. 

Carlquist förespråkar äktenskapet och avslutar detta avsnitt om att det kanske ändå är bra att fira 

samborelationen och kärleken med en ceremoni, varför inte då med ett äktenskap.94  

 

Sammanfattning: I Ordet: ett konfirmandmaterial (1991) är äktenskapet den ideala samlevnadsformen 

men samboskapet är en accepterad relation om den strävar mot äktenskapet. I denna bok 

framkommer det inte hur man ser på sexualitet.  

3.8 Motljus (1994) - Martin Modéus  

Martin Modéus är präst och sedan 2011 även biskop för Linköping stift. Modéus har skrivit 

flertalet böcker om tro. I boken Motljus (1994) beskrivs kärlek och sexualitet under kapitel 5a 

med underrubriken ”Finna sin vän – kärlek och sex”, i kapitlet 5b ”Du är den ende…” beskriver 

Modéus äktenskapets kärleksrelation. 95 

 

Inledningsvis i kapitlet om kärlek och sexualitet ställer Modéus sex och kärlek mot varandra i en 

fråga om vilken som är viktigast samt en till fråga om det finns sexualitet som inte har med kärlek 

att göra. Modéus skriver att det finns kärlek som inte har med sex att göra och frågar därför om 

det finns sexualitet utan kärlek. Utan att ge något svår på frågan går Modéus vidare med att skriva 

om kärlek på olika sätt. Att kärlek kan se olika ut vid olika tider, att det kan vara en stormande 

känsla i början och att det kan komma att djupna när man lär känna varandra och bli en relation. 

I ett avsnitt skriver Modéus om kärleken som finns en relation mellan två personer, att det är upp 

till en själv att avgöra vem man vill vara tillsammans med och även om man inte vill vara 

tillsammans. I detta avsnitt kommer Modéus in på relationer går sönder och tar slut, att det är 

viktigt att vara varsam med varandras känslor.96  

 

 
https://www.duvan.se/bocker/religion-livsaskadning/allt-ar-faktiskt-inte-guds-fel-lite-har-vi-oss-sjalva-att-skylla 
(Hämtad 2021-12-08). 
94 Carlquist, 1991, s.50-51.  
95 Modéus, 1994, s.28-30.  
96 Modéus, 1994, s.28.  

https://www.duvan.se/bocker/religion-livsaskadning/allt-ar-faktiskt-inte-guds-fel-lite-har-vi-oss-sjalva-att-skylla
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Sexualitet beskrivs som en gåva, det står för ömhet och närhet. Den gör sin rätt inom en 

kärleksrelation, Modéus skriver att det är höjdpunkten i en relation där man älskar varandra. Utan 

den kärleken blir sex innehållslöst. Han skriver om synen på sex som finns i filmer, att det inte 

spelar någon roll vem det är som man har sex med. Något som beskrivs som betydelselös samt 

att det framställs som att människor är utbytbara.97 Modéus skriver att det är viktigt att lyssna på 

varandra, ta hänsyn och vara kärleksfulla när det gäller sex i en relation. Samt att relationer ser 

olika ut och att det inte är självklart hur det skall vara.98 

 

På följande sida i Motljus finns tre frågor som anknyter till kapitlet. Den första frågan handlar om 

att kunna välja sin partner och vad man tänker om att föräldrar skulle välja partnern, med både 

för och nackdelar. Den andra frågan anknyter till relationer som går sönder, om hur man göra 

slut på bästa sätt och vad man tänker om det personen som har gjort slut med en. I den sista 

frågan tar Modéus upp sex i ett förhållande, om det är något som man inleder relationen med 

eller om det är kommer senare. Samt en följdfråga om hur fast en relation bör vara när man har 

sex.99 

 

I följande kapitel, 5b ”Du är den ende…”, skriver Modéus mer om äktenskapets frågor än om 

sexualitet, i detta kapitel kommer kärlek inom äktenskapet och om det skulle ta slut. Modéus 

skriver om att i äktenskapslöftena står det att man lovar att satsa på varandra och inte att man 

lovar att älska varandra. Det står i samband med att det man inte kan vara romantisk ett helt liv, 

känslorna kan ta slut, han skriver att ett förhållande bör vara baserat på något starkare än känslan. 

Det bör vara baserat på löftet om att man har bestämt sig för varandra.100 Modéus skriver även 

om att det är viktigt att ta tid på sig att lära känna en person som man vill vara i relation med och 

inte skynda sig in ett förhållande. Om man lär känna varandra bra och ju närmre man är varandra 

desto minde risk är det för att man skulle vilja backa. Modéus skriver om att det ändå händer att 

relationer går sönder och att par skiljer sig och att det därmed är bra att ta tid på sig att lära känna 

varandra.101 Avslutningsvis skriver Modéus att Guds kärlek är det som ligger till grund för all 

mänsklig kärlek och att Gud finns i all mänsklig kärlek.102  

 

 
97 Modéus, 1994, s.28. 
98 Modéus, 1994, s.28. 
99 Modéus, 1994, s.29.  
100 Modéus, 1994, s.30.  
101 Modéus, 1994, s.30.  
102 Modéus, 1994, s.30. 
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Sammanfattning: Den ideala samlevnadsformen i Motljus (1994) är äktenskapet, men det finns en 

risk att äktenskapet går sönder och då händer det att par skiljer sig. Den unga uppmanas själv att 

svara på när man skall ha sex, samt när i en relation det är lämpligt att ha sex.  

 

3.9 Kristen! (1996) – Stig Eklund och Martin Lönnebo 

Martin Lönnebo är präst och var tidigare biskop för Linköping stift 1980–1995 samt docent i 

religionsfilosofi.103 Stig Eklund är författare och har skrivit böcker om kristendom i undervisning 

i skola.104 I Kristen! (1996) presenteras sexualsynen utifrån ”den gyllene regeln”, gör mot andra så 

som du själv vill bli behandlad. Där beskrivs sexualitet som ett stort ansvar samt att den kan 

finnas i den ungdomliga kärleksrelationen.105 Det stora ansvaret handlar dels om att veta när man 

känner sig redo för att ha sex, dels handlar det om att det kan leda till graviditet. Det är här som 

Eklund och Lönnebo menar att det är rimligt att tillämpa gyllene regeln, det skall hanteras 

varsamt och med ansvar.106 

 

Eklund och Lönnebo lyfter fler risker som kan finnas med att ha sex tidigt, det är inte bara 

graviditet som kan bli en konsekvens utan även olika sexuellt överförbara sjukdomar.107 De 

skrivet att det kan vara svårt att hitta den stora kärleken om man har flera sexuella partners, de 

menar att den som har flera sexuella partners är sökare och att det sökandet inte tar slut.108 De 

skriver att äktenskapet är den bästa samlevnadsformen för man och kvinna då det är livslång 

trohet, samt att det ger ett tryggt hem för barn.109 

 

Sammanfattning: I Kristen (1996) är äktenskapet den ideala samlevnadsformen. Det finns en 

medvetenhet om andra relationer, men det lyfts att äktenskapet är den form av relation som är 

bäst. Det finns en uppmaning om att ta ansvar för sin sexualitet då det kan medföra risker att ha 

sex utanför äktenskap, barn och sexuellt överförbara sjukdomar.  

 

 
103 Lindh, 2020, Lönnebo skriver om krisens tid. 
https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/lonnebo-skriver-om-krisens-tid (Hämtad 2021-12-23). 
104 Boktraven  https://boktraven.se/books/search/4/?q=Stig+Eklund&field=forf&lang=all (Hämtad 2021-12-14). 
105 Eklund & Lönnebo, 1996, s.191.  
106 Eklund & Lönnebo, 1996, s.192. 
107 Eklund & Lönnebo, 1996, s.192. 
108 Eklund & Lönnebo, 1996, s.192. 
109 Eklund & Lönnebo, 1996, s.192. 

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/lonnebo-skriver-om-krisens-tid
https://boktraven.se/books/search/4/?q=Stig+Eklund&field=forf&lang=all
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3.10 Con Dios : för dig som är nyfiken på kristen tro (2009) – Johan och Kristina Reftel 

Johan och Kristina Reftel är båda författare och har skrivit ett antal böcker tillsammans om 

kristen tro för unga.110 I Con Dios finns temana kärlek och sexualitet i kapitlet ”kär å galen”. 

Kapitlet är uppdelat i avsnitten ”att vara två”, ”fyra fräscha tips”, ”fyra farliga lögner” samt ”om 

porr, krav och kärlek”. Inledningsvis beskrivs kärleken som ett grundläggande mänskligt behov, 

något som alla människor behöver. Det handlar både om att ge och om att få kärlek.111 I avsnittet 

”att vara två” skriver Reftel och Reftel om att vara kär, att det är en härlig känsla om det är 

besvarat och värst när det inte är besvarat.112 De skriver att om man är intresserad av en person 

måste man våga visa det. Sedan kommer en del om att vara ihop och om sex, om att det är ett 

stort steg. De skriver att sexet innebär att man ger en del av sig själv till den andra personen, att 

det skall vara med en person som man både är trygg hos och litar på. Denna del avslutas med en 

hänvisning Bibeln, att det står där att sexet hör hemma i äktenskapet. Följdfrågorna till denna del 

handlar om att veta när man är redo för sex, vad man gör om den andra personen inte vill samt 

vilka fördelar och nackdelar det finns med att vänta med sex.113 

 

Delen ”fyra fräscha tips” handlar dels om relationen till en annan person, att det är en unik 

relation och att det inte finns regler eller ramar för hur den skall vara. Dels handlar den om sex, 

att det kan finnas press på att ha sex i en relation, men att det inte behöver vara så och att det 

finns massa saker som man kan göra utan att ha sex. Reftel och Reftel skriver om att det kan 

finnas antaganden och att man på grund av populärkultur, som film och tidningar, tror att en 

relation utan sex inte är en relation. I samband med det skriver de om åldersgränser för sex, att 

det är fel att ha samlar när man är 14 år. De lyfter i stället att kan man mysa tillsammans eller 

kyssas.114  

 

Även i ”fyra farliga lögner” tar Reftel och Reftel upp förväntningar som kan finnas. Att det kan 

förväntas att man som ung skall ställa upp ha sex i en relation för att det förväntas av en, men att 

det inte är rätt väg att gå. De lyfter även att om att sin partner pressar en till att ha sex kanske det 

inte är en person som man skall i relation med. Samt att det man inte skall använda sig av alkohol 

för att känna sig modig och kanske våga gå fram till en person som man är intresserad av.  115 

 
110 Nya Musik, Kristina Reftel https://nyamusik.se/bockerbiblar/forfattare/kristina-reftel (Hämtad 2021-12-06). 
111 Reftel & Reftel, 2009, s.143.  
112 Reftel & Reftel, 2009, s.145.  
113 Reftel & Reftel, 2009, s.147. 
114 Reftel & Reftel, 2009, s.149.  
115 Reftel & Reftel, 2009, s.150.  

https://nyamusik.se/bockerbiblar/forfattare/kristina-reftel
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I det sista avsnittet av kapitlet har Reftel och Reftel intervjuat fyra ungdomar om vad de tänker 

om pornografi, sex och förväntningar. Det som framkommer av intervjun är att de menar att 

pornografin ger en felaktig bild av vad sex innebär samtidigt som någon säger att det kan 

användas för att lära sig om sex. I slutsatsen säger de att det är sex har med känslor att göra, och 

att den som har sex kommer att leva med upplevelsen, något som kan vara värt att minnas.116 

 

Reftel och Reftel skriver om självbild. De skriver att alla gillar olika och att det inte är avgörande 

för en relation hur en person ser ut. Det kan vara något som inleder ett intresse för en person, 

men att det handlar mer om att lära känna en person, på djupet.117 Om normer skriver de att om 

ha sex i ung ålder och lyfter att man kanske tror att alla har det men att verkligheten inte är så. 

Det är många på högstadiet som varken har kysst någon eller haft sex.118   

 

I genomgången av de tio budorden står det om det sjätte budordet som handlar om att inte begå 

äktenskapsbrott. Reftel och Reftel menar att frågor om trohet berör alla relationer och inte bara 

äktenskapet, samt att det inte alltid handlar om att ha sex med en annan person utan även om att 

lägga tid på andra än den personen. Exempelvis att umgås med sina vänner mer än med 

partnern.119 

 

Sammanfattning: I Con Dios (2009) är den ideala samlevnadsformen kärleksrelation vilket sedan 

kan leda till äktenskap. Sexualiteten kan finnas i ungdomsrelationen, samtidigt som Reftel och 

Reftel skriver att det är viktigt att lära känna sin partner först och att det finnas annat som man 

kan göra i stället för att ha sex, exempelvis ”mysa och hångla”.120  

 

3.11 Livet & frälsarkransen (2011) - Emma Tribell 

Emma Tribell är präst och har författat Livet och frälsarkransen (2011) och Konfirmandarbete med 

Frälsarkransen (2011).121 Konfirmationsboken utgår från Martin Lönnebos frälsarkrans där varje 

 
116 Reftel & Reftel, 2009, s.153.  
117 Reftel & Reftel, 2009, s.144.  
118 Reftel & Reftel, 2009, s.150.  
119 Reftel & Reftel, 2009, s.158.  
120 Reftel & Reftel, 2009, s.149. 
121 Verbum, Emma Tribell https://www.verbum.se/forfattare/emma-tribell-a10391 (Hämtad 2021-12-06).  

https://www.verbum.se/forfattare/emma-tribell-a10391
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pärla i kransen har ett tema. I frälsarkransen får kärleken två pärlor, den ena pärlan handlar om 

att få kärlek och den andra handlar om att ge kärlek.122 

 

Livet och frälsarkransen är boken som är till för konfirmanden. I kapitlet ”kärlekspärlorna” kan man 

läsa om kärlek och sexualitet. Det inleds med en beskrivning av vad den första pärlan innebär. 

Den handlar om att få kärlek och syftar till Guds kärlek till människan. Tribell beskriver det som 

en kärlek som är oändlig, den tar aldrig slut samt att det är grunden till att kunna ge vidare sin 

kärlek.123 Senare i kapitlet, efter att ha skrivit om den andra kärlekspärlan som handlar om att ge 

kärlek, skriver Tribell om att kärlekspärlorna också handlar om att vara kär och beskriver att det 

är en gåva att ge och ta emot kärlek.124 Även sexualitet beskrivs som en gåva av Gud, att det Gud 

har gett människan behovet av kärlek och olika sexuella läggningar. Tribell skriver att oavsett om 

man är homo-, bi- eller heterosexuell eller har en annan längtan så är det en själv som man skall 

lyssna på när det gäller kärlek och sex. Samt att det är bara en själv som vet när en vill ha sex och 

att det är viktigt att känna efter vad det är man vill.125 Tribell skriver att sex är en fantastisk gåva 

från Gud.126 

 

Tribell skriver om äktenskapet som en bekräftelse på den relation som ett par har då det idag är 

vanligt att ett par både har varit tillsammans och bott tillsammans länge. Vigseln blir en 

bekräftelse på relationen som redan finns, oavsett om det är man-kvinna, man-man eller kvinna-

kvinna. Vigseln blir ett löfte på en framtid tillsammans, Tribell skriver även att man inte kan ge 

varandra garantier då man aldrig kan veta hur framtiden kommer att bli. Det man kan lova är att 

man vill leva livet tillsammans.127 Tribell tar även upp par som inte vill gifta sig och skriver att det 

inte finns något rätt eller fel för att inför Gud är alla relationer lika värdefulla.128 

 

I en del skriver Tribell om att välja att leva ensam, att inte vara i en parrelation frivilligt eller 

ofrivilligt. Det som lyfts är att det inte alltid är helt lätt att hitta en partner, eller att en kanske inte 

vill leva tillsammans med någon annan samt att även om en valt att leva tillsammans med någon 

annan kanske det inte går ändå. Att det händer att par går skilda vägar och att det kan leda till 

 
122 Lönnebo, 2016, s. 40. 
123 Tribell, 2011 A, s.86-87.  
124 Tribell, 2011 A, 2011, s.93. 
125 Tribell, 2011 A, s.93. 
126 Tribell, 2011 A, s.94. 
127 Tribell, 2011 A, s.94.  
128 Tribell, 2011 A, s.95. 
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bonusfamiljer, eller att man väljer att leva ensamstående efter en separation.129 Delen avslutas 

med att Tribell skriver att Gud älskar alla människor, gifta, singla, särbo eller sambo.130 

 

I handledarboken, Konfirmandarbete med frälsarkransen (2011) finns det framför allt material för att 

leda samtal utifrån Livet & frälsarkransen (2011), även lekar på med olika teman finns med. Det 

handlar om att den unga skall tänka till, med olika värderingsövningar med frågor om vad man 

tycker är viktigast eller hur man skulle hantera olika situationer.131 En övning heter ”Samtalsfrågor 

om sexualitet” och handlar om sexuella läggningar, frågor om att veta vilken sexuell läggning man 

har, hur vanligt olika sexuella läggningar är, om hur man tror att man blir behandlar.132 I en annan 

övning som handlar om Guds kärlek kommer frågor om hur man tror att Gud säger om olika 

sexuella läggningar samt hur man förstår Guds kärlek.133 Under rubriken ”Samtal i ledargruppen” 

finns det ett par frågor om vad man tycker är viktigast att förmedla till den unga när det gäller 

sexualitet och kärlek samt hur man vill prata om det.134  

 

Sammanfattning: Både samboskap och äktenskap är ideala samlevnadsformer i Livet & 

frälsarkransen (2011). Vigseln är ett löfte på att vilja leva tillsammans, samtidigt som alla relationer 

är lika värdefulla för Gud. Det är bara en själv som bestämmer och styr sin sexualitet och att Gud 

älskar en oavsett sexuell orientering.  

  

 
129 Tribell, 2011 A, s.95-96. 
130 Tribell, 2011 A, s.96. 
131 Tribell, 2011 B, s.113.  
132 Tribell, 2011 B, s.113. 
133 Tribell, 2011 B, s.116.  
134 Tribell, 2011 B, s.117.  
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4. Analys 

I den här delen kommer materialet att analyseras. I flera av titlarna har författaren en diskussion 

om när den sexuella relationen kan inledas och de har olika argument för vilken tid i livet det är 

att föredra.  

 

I genomgången av materialet framgår det att det har skett en förändring på hur man ser på 

äktenskapet. Det framkommer av litteraturen att äktenskapet är den normerande 

samlevnadsformen. När det skrivs om andra samlevnadsformer är det antingen för att likställa 

eller kontrastera med äktenskapet.  

 

4.1 Objektiv och subjektiv äktenskapsuppfattning 

 

Den objektiva äktenskapsuppfattningen som handlar om äktenskapets form innebär att det finns 

moraliska ”regler” som ett par väljer att förhålla sig till. Exempelvis att man inte har sex innan 

äktenskapet eller att man flyttar ihop först efter man gift sig, för att samhälleliga eller religiösa 

normer menar att det är så det skall vara. Det finns ett par böcker som det går att känna igen en 

objektiv äktenskapsuppfattning i. Sven-Arne Svenungsson skriver i Med Jesus genom livet (1983) om 

att man inte skall leva som gift innan man är det.135 Med att ”leva som gift” åsyftas de de 

moraliska krav som antingen religion eller samhället har på äktenskapet. Just vilka moraliska krav 

det handlar om är inte specificerat i boken, men det går att tolka Svenungssons uppmaning om 

att det kan handla om flera olika moraliska betänkligheter. Det går även att uttyda en objektiv 

äktenskapsuppfattning i Stig Hellstens Konfirmandbok (1972) där föräktenskapliga sexuella 

förbindelser avråds samt att om ett äktenskap inte håller ses det ett stort misslyckande.  136 

 

Den subjektiva äktenskapsuppfattningen handlar om att äktenskapet bekräftar en kärleksrelation 

som redan finns, kanske ett par som lever i ett samboskap. Emma Tribell skriver i Livet & 

Frälsarkransen (2011) att äktenskapet bekräftar en redan existerande relation och att det är vanligt 

att par gifter sig efter att de har bott tillsammans ett tag, eventuellt har man även barn 

tillsammans. 137  Martin Modéus skriver i Motljus (1994) om att det är viktigt att lära känna sin 

 
135 Svenungsson, 1983, s.53. 
136 Hellsten, 1972, s.43. 
137 Tribell, 2011 A, s.94.  
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partner innan man gifter sig. Den subjektiva äktenskapsuppfattningen kan tolkas in i dessa två 

böcker då författarna skriver om att det redan finns en relation innan man gifter sig, de moraliska 

”reglerna” ligger inte till grund för äktenskapet. Denna äktenskapsuppfattning förändrar inte 

nödvändigtvis hur man lever ut sin relation eller på vilket sätt den uttrycks. Det går att ses i en 

kontrast till den objektiva äktenskapsuppfattningen, där äktenskapet påverkar eventuellt 

samboskap eller sexuella relationer.  

 

I konfirmationslitteraturen framkommer även flera andra faktorer som påverkar synen på 

samlevnad, dessa faktorer går ofta att härleda till antingen en objektiv eller subjektiv 

äktenskapsuppfattning. Det är fem böcker som skriver om äktenskap och sexualitet med 

utgångspunkt i det sjätte budordet som lyder ”du skall icke begå äktenskapsbrott”. Fyra av dem 

har en objektiv äktenskapsuppfattning och skriver inte om andra samlevnadsformer än det 

heterosexuella äktenskapet. De betonar även att det viktigaste är att vara trogen sitt äktenskap. 

Att bryta sig ur äktenskapet skulle vara att gå emot Guds mening, vilket Stig Hellsten skriver om i 

Konfirmandboken (1972).138  

 

Även Gunnar Pleijels bok Om du bara visste: grundbok för konfirmander (1984) utgår från det sjätte 

budordet i sin redogörelse för sin sexual- och äktenskapssyn men han har en annan ingång i 

användandet av budordet, den boken tar upp andra former av samlevnad än äktenskapet. 

Äktenskapet är fortfarande den ideala samlevnadsformen men Pleijel skriver om samboskap samt 

kyrklig och borgerlig vigsel.139 Det finns en del i texten som är öppen för tolkning, det är när 

Pleijel skriver att det finns personer som inte vill eller kan leva tillsammans som man och 

kvinna.140 Det här kan förstås som att Pleijel erkänner men inte nödvändigtvis bejakar 

homosexuella relationer. I och med att det är en så pass öppen formulering kan det även handla 

om ensamstående relationer. Oavsett vad det betyder är Pleijel unik i sin samtid, då han är den 

enda som lyfter frågan utan att ta tydlig ställning. Om det skulle vara så att det Pleijel bejakar 

homosexualitet så går det i linje med lagstiftningar från samma tid. 1979 togs 

sjukdomsstämplingen för homosexualitet bort ur Socialstyrelsens register.141 Att formulera sig 

som Pleijel gör att det finns en öppning för bejakande av andra sexuella orienteringar och 

relationer. Den uppfattningen går dock inte i linje med biskopsbrevet som kom ut år 1951 om 

 
138 Hellsten, 1972, s.43. 
139 Pleijel, 1984, s.75.  
140 Pleijel, 1984, s.74. 
141 Riksdagen, 1944: Det blir lagligt att vara homosexuell. https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-
undervisningen/demokratins-historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-
varit-straffbart-i-sverige/ (Hämtad 2022-01-03). 

https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-varit-straffbart-i-sverige/
https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-varit-straffbart-i-sverige/
https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/riksdagsvalet-i-undervisningen/demokratins-historia/demokratilinje/1944det-blir-lagligt-att-vara-homosexuell--tidigare-hade-det-varit-straffbart-i-sverige/
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samlevnad där man förkastar homosexualitet och menar att det är ett avvikande mänskligt 

beteende. 142 Det visar på att det inte finns en samstämmig syn på frågan om homosexualitet 

inom Svenska kyrkan under andra hälften av 1900-talet.  

 

Ett ämne som är återkommande i konfirmationslitteraturen är skilsmässa, alltså äktenskap som 

inte håller. Äktenskapsbalken från 1970 kan ha påverkat hur man skriver om skilsmässa. 

Äktenskapsbalken förenklade och kortade ned skilsmässoprocessen för par som ville skilja sig.  143 

Litteraturen från 70-talet avråder skilsmässa starkt och Stig Hellsten skriver i Konfirmandbok (1972) 

att äktenskapet är ett av Guds bud, och därför bryter man mot Guds bud när man skiljer sig. 144 

20 år senare bidrar Martin Modéus i boken Motljus (1994) med en annan syn på skilsmässa. Han 

skriver om att äktenskap kan ta slut men att det är viktigt att satsa på varandra och våga vara kvar 

i äktenskapet. Han skriver även om att skilsmässor finns, men att det kan bero på att man inte lär 

känna varandra tillräckligt och att äktenskapet bygger på känslor och inte ett beslut om att satsa 

på varandra. 145 Det går att spekulera i sambanden, äktenskapsbalken från 1970-talet kan förstås 

som en spegling av samhället och konfirmationslitteraturen skulle kunna vara en spegling av 

svenska kyrkans normer. Det skulle kunna peka på att konfirmationslitteraturen har anpassat sig 

efter samhällets syn på skilsmässa 20 år efter lagstiftningen. 

4.2 Sexualitet 

Genomgående i konfirmationslitteraturen ser man på sexualitet som en gåva från Gud. Hur man 

skall förvalta denna gåva råder det delade meningar om. I flera av böckerna förespråkar man 

sexualitet inom äktenskapet. Äktenskapsuppfattningen påverkar hur sexualitet framställs. De 

böcker som har en objektiv äktenskapsuppfattning uppmanar endast till att ha sex inom 

äktenskapet. De som har en subjektiv äktenskapsuppfattning skriver om att det är viktigt att lära 

känna personen innan man inleder en sexuell relation, som inte nödvändigtvis är inom 

äktenskapets ramar. I alla böcker utom Livet & Frälsarkransen (2011) finns uppmaningar om att 

vänta med att ha sex, antingen tills man är gift eller tills det finns en relation där man känner 

varandra väl nog. I flera av böckerna skriver man om faror med att ha föräktenskapliga sexuella 

relationer och i synnerhet kortvariga sexuella relationer.  

 

 
142 Enstedt, 2010, s.83-84. 
143 Nykvist, 2019, s.159. 
144 Hellsten, 1972, s.43. 
145 Modéus, 1994, s.30.  
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I flera böcker beskrivs det att den som har sex i sin ungdom kan ha svårt att hitta en 

stadigvarande partner, då man menar att det blir som ett flipperspel när man hoppar mellan 

partners eller att man är en sökare som inte slutar söka. 146  Sven-Arne Svenungsson likställer 

sexualitet utanför äktenskapet med elden, och att det omedelbart utgör en fara om det är utanför 

eldstaden, som är äktenskapet.147 Eklund och Lönnebo lyfter riskerna med att få sexuellt 

överförbara sjukdomar vid en allt för tidig sexualdebut, samt att det finns en risk för ofrivillig 

graviditet. 148 Det går i linje med hur man uppfattar föräktenskapliga sexuella relationer under 

1970-talet. I Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59) står det om att den som har flera 

kortvariga sexuella relationer kan få en negativ uppfattning om vad samlivet innebär.  149 I det här 

fallet går kyrkan i linje går konfirmationslitteraturen i linje med statens syn på sexualitet.  Det är 

dock inte i linje med hur samhällsdebatten om sexualitet ser ut under denna tid. 1960-talet präglas 

av sexuell frigörelse, kanske ställer sig Svenska kyrkan i kontrast till samhällets förändringar.  

 

Enligt konfirmationslitteraturen finns det däremot en sexualitet som får finnas och det är den 

som finns inom äktenskapet. Det är där sexualiteten skall leva och där den skall höra hemma. Det 

framkommer av flera böcker. Byström skriver om sexualiteten som en blomma som behöver 

växa och få starka rötter.150 Olson skriver om att sex är något som förstärker äktenskapet och att 

det handlar om ett förtroende som gifta par ger till varandra.151 Svenungsson skriver om att sex 

används på rätt sätt när det sker inom äktenskapet.152 I Motljus (1994) av Modéus lyfts en ny 

aspekt av sexualiteten fram. Det är att sexualiteten inte nödvändigtvis endast finns inom 

äktenskapet. Här skriver Modéus om att det är viktigt att visa hänsyn till, lyssna på och vara 

kärleksfulla gentemot varandra när det handlar om sex. 153 Det kan gälla andra relationer, 

föräktenskapliga och samborelationer. Även Johan och Kristina Reftel skriver om 

föräktenskapliga sexuella relationer. De skriver om att det är viktigt att lära känna sin partner och 

att ha sex är ett stort steg att ta samt att man skall ha det med en person som man känner sig 

trygg med och litar på. 154 Reftel och Reftel samt Modéus visar på att det har skett en förändring i 

hur man skriver om sexualitet och när man ”får” ha sex. Sexualiteten finns inte längre enbart 

inom äktenskapet, utan förekommer även i andra relationsformer, kanske även i 

 
146 Byström, 1984, s.64. 
147 Svenungsson, 1983, s.53. 
148 Eklund & Lönnebo, 1996, s.192. 
149 Sexual- och samlevnadsundervisning (SOU 1974:59), s.21. 
150 Byström, 1984, s.67.  
151 Olson, 1974, s.111. 
152 Svenungsson, 1983, s.53. 
153 Modéus, 1994, s.30.  
154 Reftel & Reftel, 2009, s.147. 
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ungdomsrelationer. Kanske är även detta ett led i hur Svenska kyrkan följer efter samhällets 

normer men ett par årtionden senare. 1960- och 1970-talens sexuella frigörelse har förändrat hur 

man ser på sexualitet i samhället, kanske har det även påverkar hur man skriver 

konfirmationslitteraturen. 155  

 

Det finns en bok som sticker ut i mängden och det är Livet & frälsarkransen (2011). Tribell 

argumenterar för att det bara är en själv som bestämmer när man är redo för att ha sex samtidigt 

som hon lyfter att det står i Bibeln.156 I och med att Tribell skriver att Gud älskar alla relationer, 

bland annat samboskap och äktenskap, kan det förstås som att Tribell menar att det sexuella 

finns inom en relation. Om det är en parrelation som är inom äktenskap, samboskap eller 

tonårsrelation framkommer inte.157 Livet & frälsarkransen (2011) är den enda boken som tydligt 

skriver om ett annat perspektiv på sexuell orientering än det heterosexuella perspektivet. Det är 

den enda boken av det undersökta materialet som har utgivits efter 2009, vilket är året då den 

samkönade vigselakten infördes i Svenska kyrkan.158  

 

Ett tema som är återkommer i litteraturen är hur man ser på pornografi.  Den inre revolutionen: en 

teologi för ungdom (1974) av David F. Olson skriver om pornografi. 159  I Med Jesus genom livet (1983) 

skriver Sven-Arne Svenungsson om att se på filmer och läsa tidningar med kärlekstema kan ge en 

skev bild om vad det är. Det är en öppen tolkning, men i sin dit kan det förstås som att det 

handlar om pornografi. 160 Gunnar Pleijel problematiserar i Om du bara visste: grundbok för 

konfirmander (1984) pornografin genom att skriva att det ger en nedvärderande syn på kvinnor. 161 

Kjell Byström skriver i Konfirmandboken (1984) om att pornografi kan ge orimliga förväntningar på 

kvinnor. 162  Johan och Kristina Reftel tar i Con Dios (2009) upp att pornografi kan ge en felaktig 

bild av vad sex är. 163 Dessa exempel är från olika tider, men kan återspegla en återkommande 

problematik som unga möter. Synen på pornografi förändras inte avsevärt i 

konfirmationslitteraturen, det är något som man har en något negativ syn på. Under 1960-talet 

tryckte man på att det skulle finnas pornografi även för kvinnor, kanske är skepticismen och 

 
155 Lennerhed, 1994, s. 8-9. 
156 Tribell, 2011 A, s.96. 
157 Tribell, 2011 A, s.96. 
158 Svenska kyrkan, Historiken om Svenska kyrkan och homosexuellas rättigheter. 
https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap (Hämtad 2022-01-04). 
159 Olson, 1974, s.111. 
160 Svenungsson, 1983, s.53. 
161 Pleijel, 1984, s.75. 
162 Byström, 1984, s.68. 
163 Reftel & Reftel, 2009, s.153.  
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kritiken i konfirmationslitteraturen en reaktion på det. 164 Här går det ändå att se något slags 

ställningstagande i konfirmationslitteraturen, hur det påverkar den unga är inte helt tydligt, en det 

är något som inte nödvändigtvis är bra. 

  

Avslutningsvis kan vi se att konfirmationslitteraturen berör frågor om samlevnad snarare än 

äktenskap. Mitt material är svårt att förstå utifrån teorierna som handlar om äktenskap. Ett 

förslag på tillägg till teorierna är att de även skulle kunna handla om samlevnad än enbart 

äktenskap. Den subjektiva och objektiva äktenskapsuppfattningen utgår från att relationen slutar i 

ett giftermål, men i konfirmationslitteraturen beskrivs även samboskap och föräktenskapliga 

relationer.  

 

Utifrån undersökningen kan man se att konfirmationslitteraturen går från att vara mer traditionell 

till mer modern. Det som kännetecknar den traditionella äktenskapssynen/samlevnadsformen är 

att det finns en förväntning på äktenskapet och att samlevnaden finns inom äktenskapets ramar. 

Utifrån konfirmationslitteraturen handlar det om att det finns trohet och att det är inom 

äktenskapet som sexualiteten växer. Den moderna äktenskapssynen/samlevnadsformen 

kännetecknas av att ett par bör leva tillsammans i äktenskapsliknande förhållanden vilket både 

kan innefatta samboskap och äktenskap. Här betonas att man skall lära känna sin partner innan 

man tillsammans beslutar att gifta sig. Det öppnar till en möjlighet för föräktenskapliga och 

utomäktenskapliga sexuella relationer, det som behövs för den sexuella relationen är en ömsesidig 

respekt.  

 

Utifrån undersökningen framkommer det att man inom svenskkyrklig konfirmationslitteratur gått 

från en strikt uppfattning om att äktenskapet är den enda samlevnadsform kyrkan accepterar, till 

att man i senare litteratur även börjat bejaka andra samlevnadsformer. Från att sexualiteten endast 

finns inom äktenskapet till att det är en själv som väljer när en är redo för att ha sex och att Gud 

älskar en oavsett sexuell orientering. Alltså, Svenska kyrkan har på många sätt följt olika 

samhälleliga och inomkyrkliga strömningar mellan 1972-2011 och det syns i 

konfirmationslitteraturen som släppts under denna tid. I tidigare forskning skriver jag om en 

undersökning som handlar om unga som vill ha mer undervisning om sex och samlevnad i 

kyrkan.165 I inledningskapitlet skriver jag om att fjortonåringar funderar mycket på relationer och 

kärlek samtidigt som det i riktlinjerna för konfirmationsarbete i Svenska kyrkan inte framkommer 

 
164 Lennerhed, 2014, s. 27. 
165 Hatch & Roberts-Dobie, 2016, s. 625-628. 
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hur man ser på samlevnad eller sexualitet. Kanske beror det på något som denna undersökning 

har pekat på, att det finns många olika aspekter och syner på sexualitet och samlevnad inom 

Svenska kyrkan. Ibland även under samma årtionde. Det kanske handlar om att det inte är tydligt 

vilken sexual- och samlevnadssyn Svenska kyrkan har. Då materialet för denna uppsats endast 

omfattar två böcker från 2000-talet kan dessa inte ensamma tala för vilken syn som präglar 

dagens konfirmationsundervisning. Inte heller kan det ge svar på hur man idag ser på samlevnad 

och sexualitet inom Svenska kyrkan. Men utifrån vad dagens fjortonåringar skriver finns det ett 

behov av att både tala om och kanske även få undervisning i sexual- och samlevnadsfrågor.  

 

För framtida undersökningar skulle det vara intressant att göra en intervjustudie med nutida 

konfirmander för att se hur sex- och samlevnadsundervisningen uppfattas och upplevs under 

konfirmationen. Det skulle även vara intressant att studera hur konfirmationslitteraturen från 

denna undersökning har använts och hur det har präglat sexual- och samlevnadssynen hos de 

konfirmander som haft materialet som undervisningsunderlag. 
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5. Slutsatser 

Utifrån analysen går det att konstatera att det mellan 1972-2011 inte finns en enhetlig syn på 

samlevnad eller sexualitet. Det är något som förändras hela tiden i förhållande till samhällets 

förändringar. Det handlar antingen om att vara en kontrast till förändringar som man inte håller 

med om, eller en vilja att följa samhällsutvecklingen. För att återkoppla till uppsatsens titel ”När 

får man ligga?” går det nu att svara att det beror på! Det beror på vilken syn man har på 

samlevnad och sexualitet.  

 

Hur beskrivs äktenskap och sexualitet i konfirmationslitteratur?  

Äktenskapet beskrivs som en relation som erbjuder trygghet och trohet. Äktenskapet beskrivs 

både som Guds mening med en relation och i det välsignar Gud äktenskapet. Äktenskapet är inte 

nödvändigtvis den enda samlevnadsformen, men den centrala och normerande 

samlevnadsformen som andra relationer förhåller sig till. Sexualitet är något som berikar 

äktenskapet och i den senare litteraturen skriver man även om att sexualiteten är något som kan 

finnas utanför äktenskapet. Men då tillsammans med en person som man känner trygg med och 

litar på.  

 

Vilka förändringar går att identifiera under den undersökta perioden?  

En förändring är att synen på äktenskapet skiftar under undersökningsperioden. Den tidiga 

konfirmationslitteraturen beskriver äktenskapet som den enda godtagbara samlevnadsformen till 

att den senare litteraturen beskriver både samboskap och äktenskap sam godtagbara 

samlevnadsformer. Från att sexualiteten endast finns inom det heterosexuella äktenskapet till att 

det är en själv som väljer när en är redo att ha sex och att Gud älskar en oavsett sexuell 

orientering. Det går även att se en förändring i vilka ämnen som är aktuella, exempelvis skriver 

man mer om trohet och äktenskapsbrott under 1970- och 1980-tal. Från 1990-talet och framåt 

betonar man i stället vikten av att lära känna sin partner och att hitta trygghet i sin relation. 
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