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Abstract 

The purpose of this thesis is to present a number of examples of how the debate concerning 

same-sex marriages in Sweden was conducted in religious media between the year of 2005 

and May 1
st
 2009. I intend to examine if and how these debate articles can be descibes as 

examples of religion taking part in the public sphere according to José Casanovas theory of 

deprivitization and public religion (1994) and Jürgen Habermas theory of religion in the 

public sphere (1964, 1989, 2006, 2008).  I will apply the theories to the material by using four 

criteria for public religion, based on Casanovas and Habermas two theories, designed by 

Marta Axner. I also intend to compare the arguments used in the material to the arguments 

found in Marta Axners dissertation Public Religions in Swedish Media (2013). To identify 

these arguments a textanalysis containing seven argumentschemes, designed by Gunnar 

Björnsson (1994), is applied. The analysis presents that arguments of authority often recurs, 

mainly in reference to the Bible, God or Jesus Christ. Arguments of rule and consequence are 

also frequently used. In relation to the criteria for public religion it is not possible to present a 

definitive answer, instead it is of greater value to discuss whether there is a possibility that 

Casanova and Habermas would differ in determining whether the material can be described as 

public religion or not. The conclusion is therefore that more discussion and research are 

needed to deplete this field of study. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning 

Våren 2004 begärde riksdagen en parlamentarisk utredning av frågan om könsneutrala 

äktenskap och i januari år 2005 tillsattes en utredare vars uppdrag var att, tillsammans med 

företrädare  för riksdagspartierna samt företrädare för trossamfund, göra en grundlig analys av 

frågan om äktenskap mellan två personer av samma kön och redovisa samtliga skäl för och 

emot. I mars 2007 överlämnades denna analys och utredaren föreslog där att två personer ska 

kunna ingå äktenskap oavsett om de var av samma eller olika kön.  

 

Det väcktes sedan en motion under hösten 2008 om en lagförändring som var i enlighet med 

utredarens förslag och i december samma år lämnade regeringen över motionen till riksdagen. 

Den 17 februari år 2009 beslöt civilutskottet att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag 

om samkönade äktenskap, ett lagförslag som innebar att en persons kön inte längre skulle ha 

betydelse för möjligheten att få ingå äktenskap, äktenskapsbalken skulle därmed göras 

könsneutral. Under denna process motsatte sig Kristdemokraterna både motionen och 

inhämtandet av Lagrådets yttrande, representanterna för Kristdemokraterna menade på att det 

inte vad nödvändigt att införa någon lag om samkönade äktenskap då den dåvarande 

ordningen, det vill säga det registrerade partnerskap som personer av samma kön tillåtits att 

ingå sedan 1 januari 1995 (Lag 1994:1117), enligt Kristdemokraterna fungerade väl 

(2008/09:CU19).  

 

Trots att Kristdemokraterna motsatte sig en lagändring så beslutade riksdagen den 1 april 

2009 att en lag om samkönade äktenskap, där lagen om registrerat partnerskap skulle 

upphävas och samkönade par istället skulle få möjligheten att ingå äktenskap på samma 

villkor som särkönade par, skulle träda i kraft en månad senare, den 1 maj år 2009 

(2008/09:95). 

 

Under hela denna process diskuterades frågan i kyrkor över hela Sverige och frågan 

debatterades samtidigt vilt i såväl sekulär media såsom Dagens Nyheter och Expressen som i 

religiös media, exempelvis i Kyrkans Tidning och Världen Idag och aktörerna som deltog i 

debatten var spridda över hela Sverige och bestod av allt från präster till icke-religiösa 

individer och politiker. Debatten om samkönade äktenskap spred sig snabbt från kyrkans inre 

krets ut till allmännheten i form av en av dagens största system för kommunikation, media. 

Man kan då ställa sig frågan om denna debatt är ett ypperligt exempel på hur religion allt mer 

och allt oftare tar sig från kyrkorummet till offentligheten i det moderna, multireligiösa 

samhälle vi nu lever i. Kan det vara så att sekulariseringen egentligen är en myt, kanske visar 

denna debatt på att religionens återkomst är mer än bara en tanke? 

1.2. Definitioner 

I mitt arbete kommer jag att återkommande använda mig av begreppen ”religiös media”, 

”samkönade äktenskap”, ”HBTQA”, ”religiös aktör” samt ”livsvärld” och för att undvika 
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förvirring kring dessa begrepp anser jag att det är av vikt att kort redogöra för vad som åsyftas 

då begreppen används. 

 

1.2.1 Religiös media 

I mitt arbete gör jag en åtskillnad mellan religiös media och sekulär media, jag anser att detta 

är nödvändigt då jag kommer att jämföra mina resultat med Marta Axners resultat om 

användning av argument i sekulär media som presenteras i avhandlingen Public Religions in 

Swedish Media (2013).  

Stig Hjarvard menar, i Mediatization and Religion (2012), att religiös media kan beskrivas 

som media som kontrolleras och produceras av religiösa aktörer, antingen som kyrka eller 

som individer (2012:28). Denna definition kommer även att användas i denna uppsats då 

materialet produceras av religiösa aktörer, dock kontrolleras materialet inte nödvändigtvis av 

religiösa aktörer, detta kommer dock diskuteras i kapitel fem, diskussion. 

 

1.2.2 Samkönat & HBTQA 

Även begreppet ”samkönade äktenskap” anser jag kan vara av vikt att definiera i detta skede 

då det ofta talas om medlemmar av HBTQA-rörelsen i samband med diskussionen om 

samkönade äktenskap. HBTQA står för Homo, Bi, Trans, Queer och Asexuell och det bör 

klargöras att när jag talar om ”samkönade” äktenskap innefattar detta även de människor som 

anser sig vara homosexuella, bisexuella eller transsexuella. Debatten om samkönade 

äktenskap berör inte endast de som anser sig vara homosexuella utan även de bisexuella som 

önskar ingå äktenskap med en person av samma kön och även transexuella som önskar ingå 

äktenskap med en person som biologiskt sett tillhör det motsatta könet men som tillhör det 

kön som den transexuella själv anser sig tillhöra. 

 

1.2.3 Religiös aktör 

Begreppet ”religiös aktör” förekommer på ett flertal ställen i uppsatsen vilket gör att det är 

relevant att även definiera detta begrepp. Med religiös aktör åsyftas de författare som 

publicerar artiklar med ett religiöst perspektiv, det vill säga aktörer som uttrycker en åsikt som 

är grundad i religion, i motsats till exempelvis ett ekonomiskt perspektiv eller ett samhälleligt 

perspektiv. Exempel på sådana aktörer kan vara biskopar, präster eller medlemmar av olika 

religiösa samfund. ”Religiös aktör” kan ställas i kontrast till ”sekulär aktör” då det senare 

syftar till en person som publicerar artiklar ur ett icke-religiöst perspektiv. 

 

1.2.4 Livsvärld 

I relation till José Casanovas teori om deprivatisering och offentlig religion kommer 

begreppet ”livsvärld” att användas, det är därför av vikt att definiera begreppet för ökad 

förståelse. I denna uppsats definieras begreppet utifrån Jürgen Habermas som i The Theory of 

Communicative Action Vol. 2 (1987) gör en åtskillnad mellan livsvärld och system. Habermas 

menar på att samhället kan betraktas ur olika perspektiv. Antingen betraktas samhället som en 

social grupp där medborgarnas handlingar sätts i en social kontext, som tillkrivs ett subjektivt 

perspektiv och bildar en livsvärld. Detta kan betraktas i motsats till ett objektivt perspektiv där 

varje handling har en funktionell betydelse beroende på hur handlingen bidrar till att 

upprätthålla samhällets system (1987:114). 

1.3. Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att presentera ett antal exempel på hur debatten om samkönade 

äktenskap fördes på debattsidorna i religiös media mellan år 2005 och den 1 maj 2009 då 
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lagen om samkönade äktenskap infördes. Jag vill undersöka om och hur argumentationen i 

debattartiklarna kan kopplas samman med José Casanovas teori om deprivatisering och 

offentlig religion samt Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga sfären utifrån de 

kriterier för offentlig religion som Marta Axner utformat. Jag vill även titta på om det finns 

någon skillnad i de argument som återfinns i debattartiklarna, som utgör materialet i denna 

studie, och de debattartiklar som Marta Axner presenterar i Public Religions in Swedish 

Media (2013). Målet är att, till viss del, komplettera den forskning som bland annat Marta 

Axner drivit kring religion i media och framförallt debatten om samkönade äktenskap samt att 

öka förståelsen för vilken plats religion har i offentligheten, såsom i media, i det samhälle vi 

lever i. 

1.4. Frågeställningar 

Jag ämnar, i min studie, att besvara följande frågor: 

 

 Finns det någon skillnad i användningen av olika argument mellan de debattartiklar 

som Marta Axner hämtat ur sekulär media och de debattartiklar jag hämtar ur religiös 

media? 

 Kan debattartiklar som publicerats i religiös media betraktas som offentlig religion 

utifrån de kriterier, utformade av Marta Axner, som bygger på José Casanovas teori 

om deprivatisering och offentlig religion och Jürgen Habermas teori om religion i den 

offentliga sfären? 

1.5. Avgränsning 

I mitt syfte angav jag att jag, till viss del, ämnar att komplettera Marta Axners (2013) 

forskning kring debatten om samkönade äktenskap i media. Axner fokuserar sin forskning 

kring att både definiera vad debatten riktar in sig på när det kommer till samkönade äktenskap 

men också på de aktörer som deltar i debatten. Jag har dock valt att endast undersöka vad 

debatten handlar om och inte på de aktörer som deltar. Anledningen till detta är att Axners 

material utgörs av debattartiklar i sekulär media såsom Expressen, Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter medan mitt material utgörs av artiklar publicerade i religiös media. Därmed 

är det inte intressant för mig att undersöka vilka aktörer som deltar eftersom det endast är 

religiösa aktörer som publicerat innehållet som mitt material utgörs av. 

 

Jag har även valt att begränsa det tidspann ur vilket jag hämtar mina debattartiklar, mitt 

tidspann rör sig mellan år 2005 och den 1 maj 2009. Anledningen till detta är för att jag är 

intresserad av de debattartiklar som publicerades innan lagen om samkönade äktenskap 

infördes den 1 maj 2009. Jag menar på att det fanns mer spelrum att uttrycka sin åsikter kring 

samkönade äktenskap innan lagen stadgades vilket enligt mig innebär att debattörerna hade 

mer frihet att på ett ärligt sätt uttrycka sin åsikt. 

 

Slutligen har jag även gjort en avgränsning när det kommer till antalet artiklar att analysera. 

Jag har endast valt nio stycken artiklar att analysera och presentera då jag anser att det är ett 

passande antal i relation till den begränsade omfattningen som en C-uppsats utgörs av. Jag 

ville även göra en kvalitativ undersökning och kunna gå lite djupare in på varje artikel och 

kunna identifiera de argument som används istället för att endast undersöka vilka ämnen 

debattartiklarna berör. Sammanlagt utgörs därför mitt material av nio stycken artiklar hämtade 

ur fyra olika internetbaserade tidningar, det bör här nämnas att med anledning av det 



7 

 

begränsade antalet artiklar att dessa inte kan påstås vara representativa för hur hela debatten 

om samkönade äktenskap utspelade sig i religiös media utan de visar endast på hur ett fåtal 

författare har debatterat kring frågan. 

1.6. Forskningsgenomgång 

När jag började söka på det som tidigare skrivits om religion i media och specifikt om 

debatten om samkönade äktenskap i media använde jag mig av ett flertal kombinationer av 

orden ”samkönade äktenskap, ”same sex marriage”, ”religion” och ”media”  i sökningarna 

som skedde via ett antal sökmotorer, bland annat uu.diva-portal.org, Uppsala Universitets 

bibliotekstjänst samt google scholar. Merparten av de träffar jag fick när det kom till 

samkönade äktenskap i media hänvisade till studentarbeten på grundnivå, jag valde dock att 

inte referera till dessa då jag i första hand ville använda mig av forskning utförd av etablerade 

forskare. Jag kommer i följande kapitel att hänvisa till en del statistik om internetanvändande, 

ge några exempel på forskning som utförts samt presentera en studie som är av särskild 

relevans för mitt ämne, Marta Axners avhandling om offentlig religion i svensk media. 

 

1.6.1 Religion och media 

År 2002 rapporterade Nordicoms mediebarometer att 32% av Sveriges befolkning i åldrarna 

9-79 år använde sig av internet en genomsnittlig dag (Mediebarometer 2002). 5 år senare, år 

2007, hade procentantalet dubblats och uppgick då till hela 64% varav 16% av dessa angav att 

de läste internetbaserade tidningar varje dag (Mediebarometern 2007). Ytterligare fem år 

senare, år 2012, visade mediebarometern på ännu en ökning på 10% då procentantalet 

uppgick till 74%. Av dessa 74% rapporterades det även att 19% läser en dagstidning via 

internet varje genomsnittlig dag (Mediebarometern 2012). Vi kan här se en tydlig ökning av 

internetanvändande bland Sveriges befolkning men också en ökning av användandet av 

internetbaserade tidningar och de senaste 20 åren har även forskning angående förhållandet 

mellan religion och media blivit allt mer betydelsefull inom den akademiska världen 

(Hjarvard & Lövehim, 2012:9). År 2004 disputerade Mia Lövheim med avhandlingen 

Intersecting Identities: Young People, Religious Identity and Interaction on the Internet 

(2004). Denna avhandling var den första svenska studie om religion och internet som 

publicerades och även internationellt var denna avhandling en av de första och mest 

omfattande studierna inom forskningen om religion och internet (https://www.katalog.uu.se).  

 

Innan detta hade det även publicerats annan forskning kring religion och media samt religion i 

media, bland annat Media Stereotypes of Jews: From JAPs to MDs (Woodbury, 1998), 

Practicing Religion in the Age of the Media (Hoover & Clark, 2002) och Mediating Religion. 

Conversations in Media, Religion and Culture (Mithell and Marriage, 2003). Denna forskning 

har sedan följts av en rad publikationer och avhandlingar om religion i förhållande till media. 

Bland annat har Steward M. Hoovers och Knut Lundby gått samman med ett antal andra 

författare i boken Rethinking Media, Religion and Culture (1997). Boken ämnar att länka 

samman teorier om media, teorier om religion samt teorier om kultur till en sammanhängade 

helhet, Hoover och Lundby menar på att media, religion och kultur borde betraktas som ett 

sammanhängande nät som sträcker sig över hela samhället (1997:3). Boken är uppdelad i fyra 

delar där författarna diskuterar media, religion och kultur i det moderna samhället, religion i 

förhållande till en föränderlig mediainstitution samt det individuella användandet av media i 

koppling till religion (1997). Liksom Hoover och Lundby har Göran Larsson och Mia 

Lövheim (2006), gått samman med 12 andra forskare och publicerat antologin Religion och 

medier – några perspektiv (2006) där de undersöker religiösa aktörers användning av medier, 

https://www.katalog.uu.se/
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religion speglad i medier samt mediers meningsskapande funktion ur ett flertal olika 

perspektiv beroende på skribenternas utgångspunkter och intresseområden.  

 

Exempelvis diskuterar Henrik Reintoft Christensen, i sitt kapitel, hur media rapporterar om 

religion och homosexualitet i Skandinavien, det vill säga i Norge, Sverige och Danmark 

(2012:68-70). Christensen presenterar ett antal exempel på när religion tagit plats i media, 

såsom debatten om homosexualitet på Färöarna (2012:70-72) och kristna attityder mot 

samkönade äktenskap och homosexuella präster i Norge och Sverige (2012:72-73). I ljuset av 

Stig Hjarvards teori om medialisering och José Casanovas teori om deprivatisering och 

offentlig religion (2012:71-76) drar Christensen slutsatsen att debatterna han undersökt kan 

betraktas som ifrågasättanden av vissa dogmatiska aspekter av religion. Detta ifrågasättandet, 

menar Christensen, kan vidare leda till att de religiösa rörelserna intar en försvarsställning 

gentemot det post-moderna samhällets värderingar då de uppfattas äventyra den rätta tron 

(2012:76). I samma antologi diskuterar Marcus Moberg och Sofia Sjö medialiseringen av 

religion i ett post-sekulärt Finland (2012:79-86). Moberg och Sjö presenterar ett exempel från 

år 2010 då en live-sändning av en debatt kring homosexualitet ägde rum, en sändning som 

resulterade i att cirka 30 000 finska medborgare sade upp sitt medlemskap i kyrkan inom en 

vecka efter sändningen efter att ledaren för Kristdemokraterna i Finland uttryck kritik mot 

homosexualitet (2012:86). Vidare skriver Moberg och Sjö att religion, i form av konservativa 

kristnas motstånd mot homosexuella, har blivit en av de mest synliga debatterna i media 

(2012:87). Moberg och Sjö menar på att detta är ett bra exempel på hur religiösa frågor blir 

allt mer synliga och deltar allt mer i medialiserade samhälleliga och politiska debatter 

(2012:87) 

 

1.6.2 Samkönade äktenskap i media 

När det kommer till det som kommer att beröras i denna studie, debatten om samkönade 

äktenskap i media, så finns det inte mycket tidigare forskning att inhämta. Jag har dock funnit 

en studie som är relevant att redovisa för då denna kommer att inspirera mitt eget arbete. 

Marta Axner publicerade år 2013 avhandlingen Public Religions in Swedish Media (2013). I 

sin studie behandlar Axner ett flertal olika empiriska material med koppling till media men 

den studien som är av störst relevans för mitt arbete är Axners studie över debatten om lagen 

om samkönade äktenskap i Sverige. Syftet med Axners avhandling om religion i svensk 

media är att studera förekomsten av religiösa aktörer i den medierade offentliga debatten i ett 

antal olika frågor. Axner fokuserar på begreppet ”public religions” och undersöker hur 

användbara José Casanovas idéer om deprivatisering och offentlig religion är i studiet om 

religiösa aktörer i offentlig media och hon ämnar att närmare undersöka hur religiösa aktörer 

kom att bidra till svenska debattartiklar under åren 2001-2011, i vilken omfattning de bidrog, i 

vilka frågor samt med vilka argument.  Hon vill också undersöka om de religiösa aktörernas 

medverkan kan förstås i termer offentliga religioner enligt José Casanovas tes, och i så fall 

hur och under vilka förhållanden samt vilken betydelse artiklarnas genre och logik har i 

förhållande till dessa förutsättningar (2013:20). För att undersöka detta analyserar Axner 639 

artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt Expressen.  

 

Axner tar sin teoretiska utgångspunkt i José Casanovas teori om deprivatisering och offentlig 

religion (2013:33-41), Jürgen Habermas teori om den offentliga sfären (2013:42-43) samt Stig 

Hjarvards teori om medialisering (2013:44-51). Axner använder sig av ett flertal metoder då 

hon undersöker ett antal olika empiriska material, den övergripande metoden kan benämnas 

som innehållsanalys (2013:68) men då hon presenterar tre olika fallstudier har hon valt att 

använda tre olika tillvägagångssätt för analys. I kapitlet om debatten angående samkönade 

äktenskap använder sig Axner av Gunnar Björnssons et al. (2009) metod och modell för 
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argumentanalys/kristisk resonemang (2013:71). Axners resultat visar på att, beroende av 

vilket tema som diskuteras, använder aktörerna sig av en hel del auktoritetsargument, det vill 

säga hänvisningar till bland annat Bibeln, Gud eller teologi i stort och att detta kan kopplas 

samman med Habermas tankar kring sekulära översättningar till religösa argument. Axner 

tolkar detta som att de religiös aktörerna är mer intresserade av att hävda sin rätt till åsikter än 

att de försöka påverka samhället i stort.  

 

Vidare visar Axner på att de argument som förekommer mest är auktoritetsargument, 

analogiargument, konsekvensargument samt regelargument och angående de ämnen som 

diskuteras mest anger Axner att frågor inom den symboliska dimensionen såsom principer, 

idéer och teologi diskuteras mer än fakta och statistik. Slutligen finner Axner även att två 

tydliga diskussionsämnen uppkommer, frågan om äktenskapets innebörd samt frågan om 

vigselrätten men även att det finns en skillnad mellan de artiklar som ämnar att påverka 

samhället i stort eller de politiska beslutet och de artiklar som ämnar att influera de beslut som 

Svenska Kyrkan tar (2013:114-120). 

 

1.6.3 Mitt bidrag till forskningen 

Som vi kan se har Marta Axner bidragit en hel del till forskningen kring religiösa aktörer som 

deltar i debatter i media, men Axner har valt att fokusera på religiösa aktörers deltagande i 

”sekulär” media, det vill säga tidningar som inte är kopplade eller säger sig vara språkrör för 

någon särskild religiös livsåskådning. Här kan man därför se ett hål i forskningen, en del som 

ännu är outforskad. Jag ämnar att delvis fylla detta hål genom att undersöka hur och med vilka 

argument debatten om samkönade äktenskap fördes i några exempel på debattartiklar 

publicerade i religiös media. Jag har dock valt att enbart fokusera på innehållet i 

debattartiklarna jag valt och inte se till de aktörer som författat artiklarna, anledningen till 

detta går jag närmare in på under ”avgränsningar”. 

1.7. Presentation av material 

Materialet I denna studie utgörs av nio stycken debattartiklar som publicerats i religiös media 

mellan år 2005 och den 1 maj 2009. Av dessa nio artiklar har tre stycken hämtats ur Kyrkans 

Tidning (2008/12/17, 2009/01/07, 2009/04/29), tre ur Dagen (2005/11/15, 2006/12/12, 

2008/11/08), en ur Sändaren(2008/11/17) samt två ur Världen Idag (2008/11/19, 2009/04/15). 

Dessa fyra olika tidningar väljer jag att benämna som religiös media i motsats till sekulär 

media såsom Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens nyheter som inte tillskriver sig något 

samfund eller som inte beskriver sig rapportera ur ett kristet perspektiv.  

 

I materialet diskuteras frågan om samkönade äktenskap ur ett antal olika perspektiv och med 

olika ingångsfrågor. Fem av de nio debattartiklar som mitt material utgörs av diskuterar 

frågan om hur man definierar begreppet äktenskap och vad äktenskapet innebär (Kyrkans 

Tidning 2008/12/17, Kyrkans Tidning 2009/01/17, Kyrkan Tidning 2009/04/29, Dagen 

2005/11/15 & Dagen 2006/12/12). Här delas debatten in i två sidor där ena sidan menar på att 

äktenskapet är heterosexuellt och bör förbli sådant (Kyrkans Tidning 2008/12/17, Kyrkans 

Tidning 2009/01/17, Dagen 2005/11/15 & Dagen 2006/12/12) medan den andra sidan 

argumenterar för att äktenskapet ska definieras som kärleken mellan två människor, en 

definition oberoende av kön (Kyrkans Tidning 2009/04/29). Tre av artiklarna diskuterar 

införandet av en lag för samkönade äktenskap i stort, författarna av dessa artiklar menar på att 

ett införande även lag för samkönade äktenskap bör undvikas av både politiska och teologiska 

skäl (Dagen 2008/11/08, Världen Idag 2008/11/19 & Världen Idag 2009/04/15). Den sista 
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artikeln fokuserar på huruvida Svenska Kyrkan bör behålla eller avsäga sig vigselrätten om en 

lag för samkönade äktenskap skulle komma till stånd, vilket den inte gjort då artikeln i fråga 

skrevs. Författaren menar på att kyrkan bör avsäga sig den juridiska aspekten av vigsel men 

behålla den religiösa. Med det menar författaren att staten ska ansvara för vigseln som sådan 

och de som önskar får möjlighet att bli välsignade i kyrkan, oavsett om paret är heterosexuellt 

eller homosexuellt (Sändaren 2008/11/17). Artiklarna visar på en stor spridning av åsikter och 

perspektiv men också på det faktum att frågan om samkönade äktenskap innefattar en mängd 

olika mindre frågor som kan diskuteras separat. 
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Kapitel 2 Teori 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de två teorier jag valt att utgå från i min studie, 

Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga sfären samt José Casanovas teori om 

deprivatisering och offentlig religion. Anledningen till att dessa två teorier är valda är att de 

passar väl samman då man undersöker vilken plats religion tar i offentligheten såsom media. 

Jag kommer att avsluta genom att presentera hur jag kommer att arbeta med dessa två teorier i 

min studie. 

2.1. Jürgen Habermas: Religion i den offentliga sfären 

År 1964 publicerade Habermas artikeln The Public Sphere: An Encyclopedia Article där han 

kort presenterar sin teori om den offentliga sfären, innehållet i denna artikel utvecklades 

senare i The Structural Transformation of the Public Sphere som publicerades år 1989. 

Habermas menar på att den offentliga sfären utgörs av privata personer som går samman och 

bilder en offentlighet där en allmän opinion kan formuleras (1989:27). Med uttrycket ”allmän 

opinion” syftar Habermas på den kritik och försök till kontroll som deltagarna i den offentliga 

sfären uttrycker gentemot staten (1964:49). I The Public Sphere: An Encyclopedia Article 

återger Habermas historien av begreppet ”offentlig sfär/public sphere” (1964:50-52), detta 

utvecklar han sedan i The Structural Transformation of the Public Sphere där han leder 

läsaren från antiken till nutid och beskriver hur begreppet har utvecklats och förändrats och 

även hur den uppdelning mellan begreppen offentlig och privat kommit att bli det den är idag, 

både språkligt och filosofiskt (1989:1-56). 

 

När det kommer till Habermas i koppling till religion och dess plats i den offentliga sfären 

kan man referera till hans artikel Religion in the Public Sphere (2006) där han menar på att 

religiösa traditioner och samfund har, sedan början på 90-talet, fått en oväntad politisk 

betydelse (2006:1). Han menar på att rörelser för religiös förnyelse blir allt mer stärkta och tar 

allt mer plats i den politiska sfären samt deltar i sådana splittrade frågor såsom exempelvis 

abortfrågor eller frågor om samkönade äktenskap (2006:2). I Between Naturalism and 

Religion (2008) talar Habermas om användandet av rationella argument och hänvisar till John 

Rawls som i A Theory of Justice (1971) och The Idea of Public Reason Revisited (1997) 

menar på att en rättstat bygger på att alla argument som används i den offentliga sfären ska 

kunna förstås av alla medborgare, både religiösa och icke-religiösa (2008:120). Rawls talar 

främst om plikten att vara hövlig samt användandet av förnuft då man deltar i offentligheten, 

han menar på att det, med ett medborgarskap, följer en moralisk skyldighet att kunna förklara 

för andra medborgare hur de argument man använder i olika frågor kan stödjas av förnuftet 

och denna skyldighet innebär även medborgarnas villighet att lyssna på varandra (2008:121). 

Rawls menar även i The Idea of Public Reason Revisited (1997) att även staten har ett ansvar i 

användandet av rationella argument då de enda politiska beslut som kan räknas som legitima i 

en sekulär stat är de som är berättigade enligt både religiösa och icke-religiösa medborgare 

(2008:122). 
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Habermas menar på, liksom Rawls, att varje medborgare måste veta om och acceptera att det 

endast är sekulära argument som kan accepteras då man deltar i debatter utanför den egna 

institutionen. Dock skriver Habermas att de religiösa medborgarna måste få kunna använda 

sig av religiösa argument om de inte kan hitta någon ”sekulär översättning”, de religiösa 

medborgarna ska därmed inte behöva dela sin persona i en offentlig och en religiös del. 

Vidare menar Habermas att de religiösa medborgarna kan använda religiösa argument så 

länge de är medvetna om och erkänner kravet på översättning och att de istället kan ta hjälp av 

övriga medborgare för att skapa en översättning för de religiösa argumenten (2008:130). 

Habermas avslutar genom att poängtera att detta krav på översättning ska uppfattas som en 

gemensam uppgift där icke-religiösa medborgarna också måste delta för att de religiösa 

medborgarna inte ska belastas på ett osymmetriskt sätt (2008:131-132). 

2.2. José Casanova: Deprivatisering och offentlig religion 

I sin bok Public Religions in the Modern World (1994) inleder José Casanova att ställa 

frågan: ”Who still believes in the myth of secularization?” han fortsätter sedan med att de 

flesta sociologer har övergett sekuleringens paradigm lika okritiskt och snabbt som de tog det 

till sig (1994:11). Vidare menar Casanova att man inte längre kan hävda att den ”gamla” 

sekulariseringsteorin (1994:19), det vill säga att religion förlorar betydelse i ett samhälle 

(Beyer 2006:98), är användbar och att det därmed finns två vägar att gå, antingen förkasta 

teorin helt och hållet då den verkar sakna grund i det moderna samhälle vi lever i eller 

omarbeta och förändra teorin så att den besvarar de frågor som ställs av dess kritiker. 

Casanova menar att den mest centrala tesen inom sekularingsteorin är konceptualiseringen av 

den samhälleliga moderniseringprocess, en process som innebär en differentiering och en 

frigörelse av den sekulära sfären från den religiösa sfären samt även den differentiering som 

följaktigen sker inom den religiösa sfären (1994:19). Därmed menar Casanova att till den 

centrala tesen, som han kallar ”differentieringstesen”, hör två subteser som beskriver den 

differentiering som sker inom den religiösa sfären som ett resultat av 

sekulariseringsprocessen: tesen om religionens tillbakagång och privatiseringstesen 

(1994:20). Därmed anser Casanova att sekulariseringsdebatten inte kommer generera några 

resultat förrän sociologerna börjar undersöka dessa tre teser separat och därmed omarbetar 

hela sekulariseringsteorin (1994:211-212).  

 

Casanova urskiljer sedan en trefaldig åtskillnad mellan vad som bör benämnas ”offentlig” 

eller ”privat” som redan nu används i samhällsvetenskapliga studier nämligen skillnaden 

mellan individuell religiositet och gruppreligiositet, den religiösa gemenskapen och det 

politiska samhället samt den religiösa sfären och den sekulära sfären (1994:44). 

Fortsättningsvis inkorporerar Casanova dessa tre åtskillnader i fyra olika sätt att kombinera de 

”privata” och de ”offentliga” religionerna (1994:51): individuell mysticism kontra 

denomination, etablerad kontra upplöst religion, offentlig samhällelig religion kontra privata 

religiösa samfund och ”hemmet” kontra ”arbetet” (1994:52-63). Den sista av dessa fyra är 

feministiskt inriktad och jag kommer därmed inte att presentera den då den inte är relevant för 

min studie, jag fokuserar istället på de tidigare tre som diskuterar offentlig religion i mer 

övergripande termer. 

 

När det kommer till individuell mysticism kontra denomination menar Casanova på att 

åtskillnaden kan jämföras med Luckmanns distinktion mellan osynlig religion och kyrklig 

religion som han presenterar i The Invisible Religion (1967:81). Casanova exemplifierar den 

individuella mysticismen med att jämföra allas individuella jag med ett polyteistiskt tempel 
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där olika kända och okända gudar kan dyrkas samtidigt (1994:52). Casanova menar vidare att 

det som tidigare varit kyrkor och sekter numera blivit denominationer som kan kännetecknas 

som en typisk modern form av frivillig, individualistisk och pluralistisk religion (1994:55).  

Vidare talar Casanova om åtskillnaden mellan den etablerade religion och den upplösta 

religionen i termer av statskyrkor och separation mellan kyrka och stat. Casanova menar att 

det alltid, inom den politiska traditionen, talats i termer av separationen mellan kyrka och stat 

som utgjort disktinktionen mellan privat och offentlig religion men att distinktionen även kan 

konstitueras av principen om samvetsfrihet och rätten till privatliv vilket utgör grunden för ett 

demokratiskt samhälle och att deprivatiseringen av religion därmed måste innebära 

religionsfrihet likaväl som frihet från religion (1994:57). Casanova menar därför att religion 

endast kan äntra den offentliga sfären under villkoret att den accepterar människors rätt till 

privatliv och samvetsfrihet och under dessa förhållanden anser Casanova att religion kan vara 

delaktig i den offentliga sfären då den deltar i en eller flera av de tre instanser Casanova 

presenterar: 

 

a) För att försvara sin egen religionsfrihet liksom alla moderna friheter och rättigheter 

samt för att försvara det demokratiska samhället mot en auktoritär stat. 

b) För att ifrågasätta den etiska eller morala grund på vilken de politiska ledarna står 

eller för att ifrågasätta de konsekvenser som uppstår i relation till politik eller 

kapitalism såsom exempelvis fattigdom eller vapenhandel. 

c) För att skydda livsvärlden från staten, juridiskt eller administrativt, och därmed 

öppna upp för diskussion kring normer eller kollektiv reflektion. (1994:57-58). 

Slutligen talar Casanova om den offentliga samhälleliga religionen i förhållande till privata 

religiösa samfund och refererar till Alfred Stepans tankar kring att den moderna staten består 

av tre differentierade arenor: staten, det politiska samhället och det civila samhället (1998:3-

12). Casanova menar vidare att man kan finna religion i alla dessa tre arenor, i det statliga 

arenan kan kyrkan vara ett exempel och i det politiska samhället då religion mobiliserar sig 

emot andra religiösa eller sekulära rörelser (1994:61). Casanova menar dock på att det endast 

är inom det civila samhället som religion kan vara kompatibelt med ett liberalt demokratiskt 

samhälle (1994:63). Casanova summerar sin teori med att säga att det han kallar 

”deprivatisering” av modern religion är den process vari religion lämnar sin plats i den privata 

sfären för att delta i offentliga frågor (1994:65-66). 

2.3. Arbetsmodell 

Marta Axner har, i Public Religions in Swedish Media (2013) använt dessa teorier och 

utformat ett antal kriterier för vad som konstituerar offentlig religion. Dessa kriterier är 

utformade utifrån Casanovas teori om deprivatisering och offentlig religion, Habermas teori 

om religion i den offentliga sfären samt Hjarvards teori om medialisering. Eftersom jag inte 

kommer att använda mig av Hjarvards teori som sådan i min studie, utan endast definitionen 

av religiös media, har jag valt att inte presentera kriteriet som motsvarar denna teori, jag 

kommer däremot presentera de kriterier som motsvarar Casanovas och Habermas teorier samt 

kort redogöra för hur jag kommer att applicera de teoretiska kriterierna på mitt material. 

Dessa kritierier används för att, på ett tydligt sätt, koppla samman de teorier som används i 

studien med  materialet. Användningen av kriterier kommer därmed förenkla processen i att 

definiera det som räknas till offentlig religion i materialet. 

 

2.3.1 Att delta i kollektiva frågor – inte bara synliga 
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Axner menar på att mycket av den diskussion som pågått om religionens återkomst har 

handlat mer om att religion överlag blir allt mer synlig än att religion diskuteras i mer 

kollektiva frågor. Trots detta kan vi i Casanovas och Habermas arbeten se ett större fokus på 

att förståelsen av ”det offentliga” har att göra med medborgarskap och processen i att fatta 

beslut. Axner har därför, i sin studie, lagt fokus på att titta på hur de religiösa aktörerna deltar 

i debatter kring kollektiva samhällsfrågor och inte bara interna religiösa frågor (2013:55). Mitt 

fokus kommer därför att ligga på att undersöka på vilket sätt författarna till debattartiklarna 

diskuterar frågan, huruvida de diskuterar den med ett samhälleligt perspektiv eller med ett 

inomkyrkligt perspektiv. 

 

2.3.2 De ”legitima frågorna” 

Casanova menar på att det endast är i frågor som rör försvarandet av religionsfriheten och 

andra friheter och rättigheter, ifrågasättandet av den politiska grunden eller de konsekvenser 

som kan uppstå i relation till politik samt beskyddandet av livsvärlden från bland annat staten 

som religionen har något att bidra med som ingen annan instans kan ge (2013:55). I min 

studie kommer jag endast att undersöka frågan om samkönade äktenskap men det finns ett 

flertal olika ingångar till denna fråga och ännu fler perspektiv att betrakta frågan ur. Det 

kommer därför vara relevant för mig att undersöka huruvida de debattartiklar som mitt 

material utgörs av diskuterar en eller flera av dessa ”legitima” frågor. 

 

3.2.3 Att acceptera ett modernt, pluralistiskt samhälle 

Något som framgår tydligt i både Casanovas och Habermas tankar är vikten av accepterandet 

av ett pluralistiskt samhälle och vikten av att acceptera varandras tankar och åsikter och att 

inte försöka göra anspråk på någon ultimat sanning. Båda menar på att det är först när de 

religiösa aktörerna accepterar detta som de får tillåtelse att delta i en offentlig debatt 

(2013:56). Jag kommer, med hjälp av de argument jag kan finna i mitt material, försöka 

avgöra om aktörerna ämnar att göra anspråk på en ultimat sanning eller om de tydligt visar att 

de accepterar motståndarnas tankar och åsikter. 

 

3.2.3 Religiös eller allmänt accepterade argument 

Att diskutera religiösa eller sekulära argument har inte varit av största vikt för Casanova 

däremot är det en av Habermas viktigaste punkter. Axner pekar på det faktum att kriteriet i sig 

kanske inte kan användas som ett analytiskt verktyg men att det kan vara användbart att 

undersöka om de argument som används av religiösa aktörer i debatter refererar till något 

transcendent, till teologi överlag eller till religiösa auktoriteter såsom Bibeln eller Gud 

(2013:56). Jag kommer därför att använda mig av detta kriterie för att göra just detta, jag 

kommer att undersöka till vilken grad de religiösa aktörerna baserar sin argumentation på 

religiösa referenser eller om deras argument har översatts och istället presenteras på ett 

sekulärt sätt. 

 



15 

 

Kapitel 3 Metod 

Kapitlet inleds med en genomgång av den metod jag har valt att använda mig av i min studie, 

nämligen argumentationsanalytisk textanalys som den är redogjord för av bland annat Gunnar 

Björnsson i Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt tänkande (2009). Därefter 

kommer jag att redogöra för hur jag valt mitt material samt hur jag kodat det. Kapitlet avslutas 

sedan med en diskussion kring frågan om validitet i relation till min studie. 

3.1. Textanalys 

I Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt tänkande (2009) presenterar Gunnar 

Björnsson ett antal argumentscheman som han menar på kan användas för att ordna 

argumentationer i små grupper vilket kan vara till hjälp för analys av argumenterande texter 

(2009:103). Den första typen av argument som Björnsson presenterar är orsaksargument, 

dessa argument ämnar att styrka en företeelses existens genom att ange orsak till eller verkan 

av företeelsen (2009:104). Vidare följer teckenargument, argument som anger tecken på det 

som argumentet ska visa som att exempelvis argumentera för att det inom kort kommer att 

regna eftersom lufttrycket har fallit kraftigt (2009:105). Det tredje argumentschemat benämns 

som exempelargument som lyfter fram något som ett exempel på ett förhållande, ett exempel 

kan vara att man argumenterar för tesen att någon tycker mycket om coca-cola med 

exempelargumentet att personen i fråga alltid har coca-cola med sig till jobbet (2009:106-

107). Auktoritetsargument används för att hänvisa till att något är sant eftersom en auktoritet 

av något slag (präst, forskare osv.) har hävdat det (2009:107-108). Det femte 

argumentschemat är analogiargument där man gör jämförelser med eller liknelser från ett 

sammanhang för att påvisa att samma utfall kan väntas i liknande sammanhang (2009:108-

109). I Konsekvensargument ämnar att ge stöd för att påbjuda eller förbjuda en handling 

utifrån om handlingens konsekvenser är bra eller dåliga (2009:109-110). Det sista 

argumentschemat är regelargument som används för att hänvisa till att handlingen i fråga står 

i strid med eller är i linje med en regel som säger vad vi får eller inte får göra (2009:110-111). 

3.2. Material 

För att hitta och välja det material som kommer att analyseras valdes först och främst de 

internetbaserade tidningar vari mitt material skulle hämtas. Jag hade redan kunskap om ett 

antal religiösa tidningar, Kyrkans Tidning, Sändaren, Dagen samt Världen Idag, och valde 

därför att använda mig av dessa. Dessa fyra tidning uttrycker också att de grundar sig i kristen 

tro eller rapporterar nyheter i relation till kristendom. Kyrkans Tidning anser sig innehålla 

nyheter om Svenska Kyrkan samt samhället (http://www.kyrkanstidning.se/info/om-kyrkans-

tidning) och Sändaren ser sig som ett organ för Equmeniakyrkan 

(http://www.sandaren.se/info/om-oss) medan Dagen och Världen idag inte binder sig till 

någon rörelse utan istället anser sig vara allkristliga tidningar som rapporterar nyheter ur ett 

kristet perspektiv (http://www.dagen.se/om-dagen/, http://www.varldenidag.se/). Dessa 

tidningar kan inte påstås vara representativa för religiös media men alla beskriver sig själva 
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som tidningar som rapporterar nyheter utifrån ett eller annat kristet perspektiv. För att finna 

relevanta debattartiklarna inom respektive tidning gjordes en sökning med hjälp av sökordet 

”samkönade äktenskap” med begränsningarna att det skulle vara debattartiklar mellan år 2005 

och den 1 maj 2009. I Kyrkans Tidning resulterade sökning i cirka 250 artiklar varav ungefär 

15-20% var rubricerade som debattartiklar och i Dagen resulterade sökning i 227 

debattartiklar. Av dessa 477 valdes slumpvis sex stycken debattartiklar ut, tre från respektive 

tidning. I Världen Idag resulterade sökning i en enorm mängd resultat, exakt hur många går 

inte att fastställa då ingen summa presenterades men med en scrollning igenom de första fyra 

sidorna visade det sig att majoriteten av artiklarna var nyhetsrapporteringar. En genomgång av 

den första sidan visade på 167 artiklar varav fyra av dessa var debattartiklar publicerade inom 

det tidsspann som presenteras ovan. Av dessa fyra valdes två debattartiklar slumpvis ut att 

analysera. Sökresultatet i Sändaren resulterade i 45 artiklar varav 1 som rubricerades som 

debattartikel publicerad inom mitt tidsspann, därför utgörs materialet från tidningen Sändaren 

endast av en artikel. 

3.3. Kodning 

Jag har valt att koda mitt material utifrån fem olika variabler: tidning, ägare, tid, 

diskussionsfrågor samt tema. I min kodning har jag låtit kategorierna växa fram ur mitt 

material. Jag anser inte att några direkta slutsatser kan dras av min kodning då mitt material 

inte är representativt på något sätt men kodningen kan ge en överblick över mitt material samt 

innehållet i det. 

 

3.4.1 Tidningar och dess religiösa tillhörighet 

Nedan presenteras mitt material i förhållande till vilka internetbaserade tidningar de kommer 

ifrån samt vilket företag som kontrollerar tidningen. Materialet är hämtat från Kyrkans 

Tidning som ägs av Verbum AB som är en del av Berling Media AB och som till stor del ägs 

av Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan, samma företag äger även Sändaren. Dagen ägs av 

Tidnings AB Nya Dagen som i sin tur ägs av Mentor Medier. Slutligen ägs Världen Idag av 

900 olika aktieägare och styrs av en sammansatt styrelse. 

 

Tidning Ägare Antal artiklar 

Kyrkans Tidning Verbum AB 3 

Dagen Tidnings AB Nya Dagen 3 

Sändaren Verbum AB 1 

Världen Idag Individuella aktietagare 2 

 

3.4.2 Tid 

Som tidigare nämnt kan inte denna presentation av material över tid ses som representativt för 

alla debattartiklar skrivna inom religiös media, däremot kan kodningen ge en överblick över 

hur mitt material är fördelat över tid. Tre av debattartiklarna är publicerade under år 2009 

(Världen Idag 2009/04/15, Kyrkans Tidning 2009/04/29 & Kyrkans Tidning 2009/01/07), 

fyra av artiklarna publicerades under år 2008 (Sändaren 2008/11/17, Världen Idag 

2008/11/19, Dagen 2008/11/08 & Kyrkans Tidning 2008/12/17) och slutligen publicerades en 

artikel år 2006 (Dagen 2006/12/12) och en artikel år 2005 (Dagen 2005/11/15). 

 

År Antal artiklar 

2009 3 

2008 4 
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2006 1 

2005 1 

 

3.4.3 Diskussioner och teman 

I materialet kunde ett antal olika frågor som diskuterades av författarna definieras, genom att 

titta på vilka argument som användes samt vad författarna hänvisade till. Hänvisningar till 

kristen teologi, med hänvisningar till bland annat Bibeln, var det temat som framkom flest 

gånger (Kyrkans Tidning 2008/12/17, Kyrkans Tidning 2009/01/17, Kyrkan Tidning 

2009/04/29, Dagen 2005/11/15, Dagen 2008/11/08, Sändare 2008/11/17, Världen Idag 

2008/11/19 & Dagen 2006/12/12). Även politik diskuterades i materialet, då ofta med 

hänvisning till Kristdemokraterna och deras position i debatten om samkönade äktenskap men 

hänvisningar till regeringen och riksdagen i stort förekom (Sändaren 2008/11/17, Dagen 

2008/11/08 & Världen Idag 2009/04/15). I två av artiklarna diskuteras HBTQA-rörelsens 

(Homo, Bi, Trans, Queer och Asexuell) rättigheter och skyldigheter och artiklarna talade även 

om rörelsens mörka historia (Kyrkans Tidning 2009/04/29 & Dagen 2006/12/12). Slutligen 

diskuterades även skillnaden mellan kärlek och sexualitet och huruvida det gjordes en 

åtskillnad mellan dessa i debatten samt relevansen av en åtskillnad (Kyrkans Tidning 

2009/01/07 & Kyrkans Tidning 2009/04/29).  

 

Man kan även urskilja ett antal övergripande teman i material, det vill säga författarnas 

huvudsakliga debatt och syfte med debattartikeln. Teman ska förstås som det ämne som 

författarna berör under hela texten medan diskussionerna används för att styrka det temat 

författarna valt. Nedan presenteras det att fem debattartiklar berör frågan om vad äktenskapets 

innebörd är (Kyrkans Tidning 2008/12/17, Kyrkans Tidning 2009/01/17, Kyrkan Tidning 

2009/04/29, Dagen 2005/11/15 & Dagen 2006/12/12), det vill säga huruvida äktenskapet även 

ska innefatta samkönade par eller ej, och fyra av de fem artiklar som berör detta tema menar 

på att äktenskapet är för särkönade par (Kyrkans Tidning 2008/12/17, Kyrkans Tidning 

2009/01/17, Dagen 2005/11/15 & Dagen 2006/12/12) medan en artikel istället menar på att 

äktenskapet även bör innefatta samkönade par (Kyrkans Tidning 2009/04/29). Det andra 

temat berör frågan om lagstiftningen kring samkönade äktenskap (Dagen 2008/11/08, Världen 

Idag 2008/11/09 & Världen Idag 2009/04/15) och det tredje temat berör frågan om huruvida 

kyrkan bör avsäga sig eller behålla vigselrätten om en lag införs (Sändaren 2008/11/17). Det 

är viktigt att skilja mellan lagstiftningen och vigselrätten då frågan om lagstiftningen handlar 

om huruvida lagen ska införas eller ej medan frågan om vigselrätten diskuteras med 

premissen att lagen införs. 

 

Diskussionfrågor Antal artiklar 

Teologi (Kristen) 8 

Politik 3 

HBTQA 2 

Kärlek 2 

Sexualitet 2 

 

Teman Antal artiklar 

Äktenskapets innebör 5 

- Äktenskap är för särkönade par 4 

- Äktenskapet är för alla par 1 

Lagstiftning om samkönade äktenskap 3 

Behålla eller avsäga sig vigeslrätten 1 
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3.4. Validitet 

När det gäller min metod, argumentationsanalys, kommer validitet vara av stor vikt. Målet 

med att använda argumentationsanalys är att finna och förstå skribentens syfte med 

debattartikeln. Argumentationsanalysen kräver därför att man rekonstruerar och tolkar texten. 

Detta innebär att min tolkning av de debattartiklar jag kommer att analysera kommer att vara 

avgörande för studiens resultat. När olika personer utför en analys av en argumenterande text 

är det möjligt att dessa får fram olika resultat, trots att de använt samma metod (Björnsson, 

1994:49). Gunnar Björnsson (1994) menar på att det finns två viktiga faktorer för detta 

fenomen, för det första menar Björnsson att olika personer har olika kännedom om textens 

kontext och trots att analysens resultat kommer visa sig vara rimliga så kommer de variera 

beroende på personens tidigare kunskaper om ett visst ämne. För det andra så skiljer sig 

uppfattningen om vilka argument som är övertygande från person till person men Björnsson 

menar då på att målet med den beskrivande analysen är att ge en klargörande tolkning av 

författarens argumentation och en provisorisk utgångspunkt för en sådan tolkning måste vara 

att textens upphovsman driver sin tes på ett vettigt sätt (1994:49). 

När det kommer till validitet i relation till det material som behandlas i uppsatsen samt de 

tidning vari materialet är hämtat kan de vara av vikt att klargöra varför detta material och 

källorna till material, det vill säga tidningarna, benämns som religiös media. Som presenterat 

ovan, i ”Definitioner” kommer begreppet ”religiös media” att definieras enligt Hjarvard som i 

Mediatization and religion (2012), menar på att religiös media är den media som kontrolleras 

och produceras av religiösa aktörer, antingen som kyrka eller som individ (2012:28). De fyra 

tidningar som materialet är hämtat från, det vill säga Kyrkans Tidning, Dagen, Sändaren samt 

Världen Idag, ägs visserligen av olika aktiebolag eller aktieägare. När det gäller Kyrkans 

Tidning (http://www.kyrkanstidning.se/info/om-kyrkans-tidning) och Sändaren 

(http://www.sandaren.se/info/om-oss) ägs dessa aktiebolag av bland annat Svenska Kyrkan 

och Equmeniakyrkan vilket innebär att de har en viss kontroll över tidningarna. Tidningarna 

uttrycker också att de grundar sig i kristen tro eller rapporterar nyheter i relation till 

kristendom på sina hemsidor (kyrkanstidning.se, sandaren.se, varldenidag.se & dagen.se). 

Det är omöjligt att hävda att min personliga bakgrund inom ämnet samkönade äktenskap helt 

saknar inflytande på de val och tolkningar jag gör i denna studie. Mitt personliga intresse för 

frågan kommer av ett intresse för såväl samkönade äktenskap som religion och i egenskap av 

medlem i hbtqa-rörelsen med bakgrund som aktiv medlem i Svenska Kyrkan kan jag omöjligt 

ställa mig utanför min egen kontext och anta ett utifrån-perspektiv när det kommer till de 

fenomen som studeras. Jag ämnar att lösa detta problem genom att bibehålla en transparens 

genom hela studien och noga redogöra för de val jag gör under vägen och därmed lämna 

utrymme för andra att bedöma riktigheten i mina tolkningar samtidigt som jag även ämnar 

bibehålla en objektivitet och saklighet i mina tolkningar och analyser av de argumenterande 

texterna. 

 



19 

 

Kapitel 4 Resultat och Analys 

I följande kapitel kommer jag att presentera de resultat jag dragit från mitt material. Jag 

kommer att redogöra för vilka frågor som debatteras i materialet samt med vilka argument för 

att sedan analysera detta i förhållande till de kriterier som Marta Axner formulerat utifrån José 

Casanovas teori om deprivatisering och offentlig religion och Jürgen Habermas teori om 

religion i den offentliga sfären. 

4.1. Resultat 

I artiklarna debatterar författarna om ett tre olika ämnen när det kommer till frågan om 

samkönade äktenskap, största delen av materialet, i fem av nio artiklar, diskuteras frågan 

kring vad äktenskapets innebörd är, det vill säga huruvida äktenskapsbegreppet ska innefatta 

även samkönade par, tre av artiklarna diskuterar införandet av en lag för samkönade 

äktenskap och en av artiklarna diskuterar huruvida Svenska Kyrkan bör behålla eller avsäga 

sig vigselrätten om en lag som tillåter samkönade par att ingå äktenskap införs. Anledningen 

till att åtskillnaden mellan införandet av en lag om samkönade äktenskap och 

behållandet/avsägandet av vigselrätten görs är för att diskussionen angående vigselrätten förs 

med premissen att en lag kommer att införas. Nedan presenteras vilka av de argument som 

Björnsson (2009) beskriver som förekommer i det material som behandlas i uppsatsen. 

 

4.1.1 Äktenskapets innebörd. 

I majoriteten av de artiklar som utgör materialet, närmare bestämt i fem av nio debattartiklar, 

debatteras det om äktenskapets innebörd (Kyrkans Tidning 2008/12/17, Kyrkans Tidning 

2009/01/17, Dagen 2005/11/15 & Dagen 2006/12/12). Debatten kan delas i två sidor där den 

ena sidan menar på att äktenskapet handlar om kärleken mellan två personer, oavsett kön, och 

deras vilja att leva tillsammans (Kyrkan Tidning 2009/04/29). Den andra sidan menar istället 

på att äktenskapet bör vara mellan en man och kvinna som förvisso älskar varandra men som 

även har möjligheten att reproducera mänskligt liv (Kyrkans Tidning 2008/12/17, Kyrkans 

Tidning 2009/01/17, Dagen 2005/11/15 & Dagen 2006/12/12). 

 

I fyra av de fem artiklar som diskuterar äktenskapets innebörd tar författaren ställning mot 

samkönade äktenskap och menar istället på att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. I 

alla fyra artiklar används auktoritetsargumentet flitigt. I två av artiklarna hänvisar författarna 

återkommande till Bibeln och framförallt till skapelseberättelsen där man menar på att 

skapelsen är något stort och heligt och att Gud skapade människan till man och kvinna, 

instiftade äktenskapet och gav människan uppdraget att föröka sig (Kyrkans Tidning 

2009/01/07 & Dagen 2006/12/12) men generella hänvisningar till Bibeln och dess ord 

förekommer också då en författare menar att Bibelns ord är en reflektion av Guds åsikter i 

frågan och bör därmed följas (Dagen 2005/11/15).  

 

Hänvisningar till Jesus Kristus förekommer också i två av artiklarna (Dagen 2006/12/12 & 

Kyrkans Tidning 2008/12/17) varav en ägnar hela sin debattartikel till att diskutera hur tron 

på Jesus Kristus går att förena med ett tillåtande av samkönade äktenskap (Dagen 
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2006/12/12). Överlag använder sig författarna av korta citat från Bibeln och hänvisningar till 

densamma. Auktoritetsargumentet används också med hänvisning till mer sekulära källor 

såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen där författaren 

menar att det står skrivet i dessa att äktenskapet är till för en man och kvinna oavsett om 

kärlek eller ekonomi varit motivet. Samma författare refererar även till statistik publicerad av 

Statistiska Centralbyrån som visar på att få homosexuella har en önskan om att leva i 

partnerskap (Kyrkans Tidning 2008/12/17). 

 

Konsekvensargumentet är också ett argument som används där författaren argumenterar för 

att införandet av samkönade äktenskap skulle innebära att prästernas frivilliga välsignelse av 

samkönade par skulle försvinna (Dagen 2005/11/15). En annan författare menar även på att 

om drivkraften till en lagförändring är kärleken kan konsekvensen bli att även välsignelse för 

polygami, syskonäktenskap och incest måste införas (Kyrkans Tidning 2008/12/17). 

Utöver auktoritetsargumentet och konsekvensargumenten, som är de två mest använda 

argumenten i artiklarna, förekommer även teckenargument som menar på att ett införande av 

samkönade äktenskap inte är av värde då få homosexuella vill leva i partnerskap, få 

homosexuella har ingått partnerskap trots flera års möjlighet och även med hänvisning till att 

antalet partnerskap som upplöses är, procentuellt sett, större än antalet skilsmässor (Kyrkans 

Tidning 2008/12/17). 

 

I en av artiklarna som berör frågan kring vad äktenskapet faktiskt innebär menar författaren 

att det är kärlek och trohet som är viktigast, inte sexuell identitet. Även i denna artikel 

använder sig författaren av auktoritetsargument med hänvisning till både Gud och forskning. 

Författaren menar på att alla människor är Guds avbild och har därför samma människovärde 

och följaktigen samma rättigheter och skyldigheter. Hen hänvisar även till att forskningen har 

visat att homosexualitet, trots en lång historia av att ha betraktats som en synd eller sjukdom, 

endast är en sexuell variant av naturen som inte bör påverka rätten till att ingå äktenskap. 

Författaren använder sig också av ett analogiargument där hen erkänner i sin argumentation 

att det är provokativt att vidga äktenskapsbegreppet men menar samtidigt på att kyrkan gjort 

detta förut då det patriarkaliska äktenskapet övergavs för ett jämställt. Hen menar att det nu är 

svårt att påstå att det beslutet inte var riktigt och att samma sak gäller frågan om samkönade 

äktenskap (Kyrkans Tidning, 2009/04/29) 

 

4.1.2 Lagstiftning om samkönade äktenskap. 

I tre av nio artiklar diskuterar författarna konsekvenserna av införande av en lag om 

samkönade äktenskap där författarna anser att det bör finnas en åtskillnad mellan partnerskap 

för homosexuella och äktenskap för heterosexuella (Dagen 2008/11/08, Världen Idag 

2009/04/15 & Världen Idag, 2008-11-09).  

 

Dessa författare diskuterar framförallt konsekvenserna av att staten tar beslutet om samkönade 

äktenskap utan inblandning från Svenska Kyrkan. En av författarna använder sig här av 

mestadels konsekvensargument där hen menar på att om staten tar beslutet att införa 

samkönade äktenskap skulle konsekvensen bli att de religiösa urkunderna tvingades skrivas 

om då de heliga texter som används vid en vigsel i kyrkan enbart handlar om äktenskapet 

mellan en man och en kvinna och att det inte finns några andra heliga texter att läsa. 

Författaren menar också på att en konsekvens av införandet av samkönade äktenskap skulle 

bli att pastorer och präster inte längre hade valmöjligheten att välsigna samkönade par (Dagen 

2008/11/08). En annan författaren argumenterar istället, med hjälp av teckenargument, på att 

det inte finns någon anledning att införa en lag om samkönade äktenskap då intresset för 

statlig reglerad homosexuell samlevnad är minimal och att det, under år 2008, endast 
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registrerades 407 homosexuella par vilket endast var åtta promille i jämförelse med antalet 

ingångna äktenskap. Hen menar även på att äktenskapsstiftningen alltid skett i samspel med 

Svenska Kyrkan och att detta samarbete bör fortsätta, vilket skulle kunna benämnas som ett 

analogiargument (Världen Idag 2009/04/15). I den tredje artikeln driver författaren tesen att 

det bör införas en civilrättslig lag där kyrkan hålls utanför och hen använder sig till största del 

av auktoritetsargument med hänvisningar till Bibeln och Gud men också till lagen och en 

undersökning i Göteborgs-Posten som dock inte är vetenskaplig vilket hen poängterar. 

Författaren använder sig också av en del regelargument där han pekar på de moraliska regler 

som menar på att en respekt bör visas emot kyrkan och inte införa en lag som kyrkan blir en 

del av men inte kan stå för (Världen Idag, 2008-11-09). 

 

4.1.3 Vigselrätt. 

I en av artiklarna diskuteras det huruvida Svenska Kyrkan bör behålla eller avstå från 

vigselrätten förutsatt att riksdagen beslutar att stifta en lag om samkönade äktenskap (lagen 

var inte stiftad då artikeln skrevs). Författaren menar att Svenska Kyrkan bör avsäga sig 

vigselrätten, men behålla den religiösa dimensionen. Hen menar på att ett nej till vigselrätten 

skulle vara ett tecken av respekt för den parlamentariska och demokratiska modell Sverige har 

för att stifta lagar samtidigt som ett nej kan ses som en bekräftelse av den egna rollen som 

Svenska Kyrkan har, båda dessa argument kan beskrivas som orsaksargument. Författaren 

använder sig även att ett konsekvensargument då hen menar att ett nej till vigselrätten skulle 

innebära att den juridiska vigseln och den religiös vigseln separerats i två delar vilket vidare 

skulle skilja den sekulära definitionen från den kyrkliga (Sändaren 2008/11/17). 

4.2 Analys 

I följande del kommer jag att analysera materialet i relation till José Casanovas teori om 

deprivatisering (1994) och Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga sfären (1964, 

1989, 2006, 2008) i form av Marta Axners kriterier för offentlig religion (2013). Eftersom det 

inte finns några studier om debatten kring samkönade äktenskap i religiös media kommer jag 

att tidvis kort visa på likheter som kan återfinnas i uppsatsens material och Marta Axners 

material. 

 

4.2.1 Att delta i kollektiva frågor – inte bara synliga. 

Det första av Axners kriterier för offentlig religion menar på att religion, för att räknas som 

offentlig, inte bara måste vara synlig överlag utan även synas genom att delta i frågor som 

anses vara kollektiva, det vill säga frågor som inte bara berör den inomkyrkliga sfären. I 

materialet är perspektiven splittrade, i argumentationerna förekommer hänvisningar till både 

Gud och Bibeln såsom i följande citat där författaren hänvisar till Matteusevangeliet: ”Har ni 

inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” (Dagen, 2006/12/12). 

Denna typ av hänvisningar förekommer i sex av de nio debattartiklar som undersökts (Dagen 

2005/11/15, Kyrkans Tidning 2009/01/07, Dagen 2006/12/12, Kyrkans Tidning 2008/12/17, 

Kyrkans Tidning 2009/04/29 & Världen Idag 2008/11/19) vilket kan tyda på att författarna 

har ett inomkyrkligt perspektiv i sina debattartiklar vilket i sin tur kan förklaras av att de 

artiklar som skrivits har författats av religiösa aktörer och publicerats i religiös media. Samma 

resultat kan återfinnas i Marta Axners avhandling Public Religions in Swedish Media (2013), 

Axner skriver att nästan alla debattartiklar hon undersökte i relation till samkönade äktenskap 

innehöll hänvisningar till Bibeln och/eller den kristna traditionen i stort och liksom i mitt 

material förekom tidvis citat ur specifika delar av Bibeln (2013:104). 
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Splittringen i perspektiven som nämns ovan kommer dock in då man även kan se att en 

författare istället hänvisar till sekulära instanser såsom FN och Europakonventionen, en 

författare menar exempelvis på att ”Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

Europakonventionen och världsreligionerna är äktenskap till för man och kvinna, oavsett om 

ekonomi eller förälskelse varit motivet” (Kyrkans Tidning, 2008/12/17). Här kan vi se att 

hänvisningarna riktas mot instanser som är betydande för alla människor, religiösa eller ej. En 

författare talar även om de konsekvenser som kan komma till stånd om samkönade äktenskap 

tillåts i Sverige, hen skriver ”Om drivkraften till en lagförändring är ”kärleken”, måste 

konsekvensen också bli ett stöd för och välsignelse av polygami och syskonäktenskap” 

(Kyrkans Tidning, 2008/12/17). Författaren menar här på att det som vi enligt lag förbjudit 

måste få tillåtas vilket hen verkar mena skulle vara negativt för hela Sveriges befolkning. 

 

Vi ska dock ta ett steg tillbaka i detta läge och analysera huruvida frågan i sig kan tänkas vara 

en kollektiv fråga enligt Habermas och Casanova. Både Casanova och Habermas har lagt 

fokus på att det offentliga måste förstås i termer av medborgarskap och medbestämmande att 

göra. Därför kan vi här ställa oss frågan om frågan om införandet av en lag för samkönade 

äktenskap är en offentlig fråga i dessa termer. Man kan mena att detta är en fråga som berör 

hela svenska folket, inte bara de religiösa människorna. Frågan bestäms i riksdagen där 

folkvalda representanter fattar besluten, inte i kyrkorådet eller hos biskoparna. Man kan därför 

dra slutsatsen att frågan om samkönade äktenskap, enligt Casanova och Habermas, räknas 

som en kollektiv fråga. 

 

4.2.2 De ”legitima frågorna”. 

Här ska vi återgå till de frågor som Casanova menar på är legitima för religion att delta i, 

frågor som rör försvarandet av den egna religionsfriheten eller andra friheter och rättigheter, 

ifrågasättandet av politiken eller de konsekvenser som kan uppstå i relation till politiska beslut 

samt beskyddandet av livsvärlden från staten. Av de nio debattartiklar som utgör materialet 

kan man påstå att sex stycken berör någon av dessa tre frågor (Dagen 2005/11/15, Dagen 

2008/11/08, Världen Idag 2008/11/19, Världen Idag 2009/04/15, Sändaren 2008/11/17 & 

Kyrkans Tidning 2009/04/29). Fem av de sex debattartiklarna berör den första legitima frågan 

där författarna ämnar att försvara sin egen religionsfrihet och framförallt kyrkans rättigheter 

men även rättigheterna för hbtqa-gruppen, många av dem talar även om den brist på respekt 

för kyrkan och religionen som staten visar (Världen Idag 2008/11/19, Dagen 2008/11/08, 

Världen Idag 2009/04/15, Sändaren 2008/11/17 & Kyrkans Tidning 2009/04/29).  

 

Den andra legitima frågan berörs av tre av de sex artiklarna Världen Idag, 2009/04/15, Dagen, 

2005/11/15 & Dagen 2008/11/08), där författarna framförallt diskuterar de konsekvenser som 

kan uppstå om lagen om samkönade äktenskap går igenom. De talar bland annat om 

prästernas frivillighet att välsigna och att den frivilligheten med största trolighet försvinner 

om en lag går igenom (Världen Idag, 2009/04/15 & Dagen, 2005/11/15). En av författarna 

diskuterar även konsekvenserna av politikernas beslut i relation till kyrkans heliga texter. Hen 

menar på att ”De heliga texter som används vid en vigsel i kyrkan, som faktiskt enbart handlar 

om äktenskapet mellan man och kvinna – några andra finns inte.”. Författaren menar här på 

att lagen skulle innebära att de religiösa urkunderna skrivs om (Dagen, 2008/11/08). 

 

Tre av debattartiklarna berör Casanovas tredje legitima fråga (Dagen 2008/11/08, Världen 

Idag 2008/11/19 & Världen Idag 2009/04/15), försvarandet av livsvärlden från staten. 

Författarna menar på att staten, genom att ta ett beslut utan inblandning från kyrkan, tvingar 

kyrkan och dess anställda att utföra en ceremoni som går emot deras tro (Dagen, 2008/11/08 
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& Världen Idag, 2009/04/15). En författare pekar också på det faktum att kyrkan och staten är 

åtskilda sedan flera år och att det därför är orimligt att valfriheten för kyrkan försvinner i och 

med en lag (Världen Idag, 2008/11/19). Nu vet vi att så är inte fallet, men då debattartikeln 

skrevs var detta fortfarande okänt. Även i Axners studie återfinns argument som bygger på 

denna problematik. Axner skriver att flera debattörer diskuterar problematiken i att staten tar 

ett beslut som påverkar kyrkan och tvingar präster att gå emot sin egen tro i att viga 

samkönade par (2013:110). 

 

4.2.3 Att acceptera ett modernt, pluralistiskt samhälle. 

I materialet fann jag en splittring mellan de artiklar som uppfyller kriteriet, det vill säga att de 

accepterar ett pluralistiskt samhälle, och de artiklar som istället var tydliga med att det är 

deras synsett som är det enda riktiga. I fem av nio artiklar var författarna tydliga med att säga 

att det, enligt deras tro, är omöjligt att låta samkönade par vigas på samma villkor som 

tvåkönade par (Dagen 2006/12/12, Dagen 2005/11/15, Dagen 2008/11/08, Kyrkans Tidning 

2009/01/07 & Kyrkans Tidning 2008/12/17). Man kan även se ett samband mellan dessa 

artiklar och användandet av auktoritetsargument då alla författare återkommande refererar till 

Bibeln, Gud eller Jesus. Författarna menar antingen på att det, enligt Bibeln, Jesus och/eller 

Gud är fel att viga samkönade par då det står klart att Gud skapade äktenskapet för en man 

och en kvinna (Dagen 2006/12/12, Dagen 2005/11/15, Kyrkans Tidning 2009/01/07 & 

Kyrkans Tidning 2008/12/17) eller på att det i Bibeln inte finns några texter som är möjliga 

att läsa vid ett samkönat äktenskap och att det därför är omöjligt att låta samkönade par gifta 

sig utan att ändra de religiösa urkunderna (Dagen 2008/11/08). 

 

Tre av artiklarna däremot är tydliga med att visa att de accepterar alla människors åsikter och 

värderingar trots att författarna själva kanske inte delar dem (Sändaren 2008/11/17, Världen 

Idag 2008/11/19 & Kyrkans Tidning 2009/04/29). En författare argumenterar exempelvis för 

att kyrkan bör avsäga sig vigselrätten då den kristna tron inte är förenlig med samkönade 

äktenskap, men hen argumenterar dock inte för att homosexuella inte ska ha samma 

rättigheter som heterosexuella vilket visar på ett accepterande av pluralismen (Sändaren, 

2008/11/17). En annan artikel påvisar samma acceptans, författaren skriver i sin artikel att hen 

inte avvisar homosexualitet men menar samtidigt på att en välsignelse som inte beskrivs i 

Bibeln inte kan ges. Vidare skriver hen: ”...ingen ska tvingas på den kristna tron. Lika 

självklart vore det att respektera kyrkans tro och inte dribbla med frågan huruvida kyrkan ska 

eller kan välsigna ett homosexuellt äktenskap” (Världen Idag, 2008/11/19). Sista exemplet är 

en av de artiklarna som förespråkar ett införande av samkönade äktenskap där hen menar på 

att alla människor är skapade till Guds avbild och har därför samma rättigheter och 

skyldigheter och att kyrkan är en lärande gemenskap (Kyrkans Tidning, 2009/04/29). Axners 

studie visar på att medvetenheten i att upprätthålla ett pluralistiskt samhälle är närvarande i 

majoriteten av hennes material (2013, 118) vilket inte är fallet i denna studie, däremot kan 

man se likheter då materialet tidvis visar på en acceptans av ett pluralistiskt samhälle trots att 

att skribenten i fråga inte nödvändigtvis är för samkönade äktenskap.  

 

4.2.4 Religiös eller allmänt accepterade argument 

Som vi kan se i resultatavsnittet så använder sig många författare av auktoritetsargument och 

hänvisar återkommande till Gud, Jesus och Bibeln. När det gäller hänvisningar till Bibeln så 

talar flera författare om skapelseberättelsen (Kyrkans Tidning 2009/01/17 & Dagen 

2006/12/12) och Guds ord om att äktenskapet är mellan en man och en kvinna (Dagen 

2006/12/12, Kyrkans Tidning 2008/12/17, Världen Idag 2008/11/19 & Dagen 2005/11/15). 

Två av författare hänvisar även till specifika delar av Bibeln (Dagen, 2006/12/12 & Kyrkans 

Tidning 2008/12/17) vilket kan tolkas som att författarna tar för givet att läsarna är bekanta 
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med Bibeln. Här kan vi då se att många av författarna inte använt ett språk som översatts av 

författarna själva. Man kan dock ställa sig frågan om författarna ansåg det nödvändigt att 

använda ett mer ”sekulärt” språk i vetskapen om att artiklarna publiceras i religiös media. 

Som nämnt ovan presenterar även Axner att religiösa argument förekommer i hennes studie 

och ibland citerar även författarna Bibeln (2013:104). 

 

Vi kan dock även se exempel på denna översättning då en av författarna valt att använda 

auktoritetsargumentet genom att referera till mer allmänmänskliga auktoriteter såsom FN, 

Europakonventionen och Statistiska Centralbyrån. Samma författare använder dock även 

religiösa argument som inte har översatts (Kyrkans Tidning, 2008/12/17). Vi kan även se att 

två författare hänvisar till Gud då de talar om alla människors lika värde (Kyrkans Tidning 

2009/04/29) och att allt som Gud skapat är bra, den senare använder dock också religiösa 

argument med hänvisning till Bibeln och Gud (Dagen 2005/11/15) Som vi kan se är det flera 

författare som använder sig av både religiösa och allmänt accepterade argument i sina 

debattartiklar (Kyrkans Tidning 2008/12/17 & Dagen 2005/11/15). Detta kan ha sin förklaring 

i att författarna vill göra debattartikeln förståelig för alla men att de samtidigt vill framhäva 

vilket övergripande perspektiv de innehar, det vill säga ett kristet, religiöst perspektiv på 

samkönade äktenskap.  

 

Genom att titta på materialet kan man även se en skillnad i användningen av religiösa 

argument beroende på om författaren argumenterar för eller emot samkönade äktenskap. En 

uppdelning av materialet visar att åtta av nio artiklar argumenterar emot samkönade äktenskap 

som sådan (Sändaren 2008/11/17, Kyrkans Tidning 2008/12/17, Dagen 2006/12/12, Dagen 

2005/11/15, Världen Idag 2008/11/19, Kyrkans Tidning 2009/01/07, Världen Idag 2009/04/15 

& Dagen 2008/11/08) medan en av artiklarna argumenterar för (Kyrkans Tidning 

2009/04/29). Om man här vänder blicken åter till användningen av auktoritetsargument med 

hänvisning till Bibeln, Gud eller Jesus kan vi se att de författare som tar ställning mot 

samkönade äktenskap använder religiösa argument betydligt mer än den författare som tar 

ställning för samkönade äktenskap. 

4.3. Slutsatser 

Den slutsats vi kan dra av resultaten och analysen som presenteras ovan är att de flesta 

författare använder auktoritetsargumenten flitigt men även argument såsom regelargument 

och konsekvensargument används ofta. Det finns även en splittring i materialet när det 

kommer till kriterierna utformade av Marta Axner och som bygger på José Casanovas teori 

om offentlig religion och Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga sfären. När det 

gäller kriteriet om kollektiva frågor kan man mena på att frågan om samkönade äktenskap i 

stort räknas som en kollektiv fråga då den berör ett politiskt beslut som fattas av folkvalda 

representanter i riksdagen. Under rubriken ”De legitima frågorna” berörde sex av 

debattartiklarna som utgör mitt material (Dagen 2005/11/15, Dagen 2008/11/08, Världen Idag 

2008/11/19, Världen Idag 2009/04/15, Sändaren 2008/11/17 & Kyrkans Tidning 2009/04/29) 

minst en av de frågor formulerade av Casanova.  Slutsatsen kan då bli att allt material inte kan 

påstås uppfylla kriteriet men att dessa ”legitima frågor” inte är absoluta då Casanova menar 

på att det finns minst tre, det vill säga dem han presenterar. Det betyder att det kan finnas 

”legitima frågor” som ännu inte är formulerade men som materialet skulle kunna delta i. När 

det kommer till frågan om accepterandet av ett pluralistiskt samhälle är det svårt att avgöra 

om materialet uppfyller kriteriet eller ej då det finns en tydlig splittring bland artiklarna då tre 
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av artiklarna kan påstås uppfylla kriteriet (Sändaren 2008/11/17, Världen Idag 2008/11/19 & 

Kyrkans Tidning 2009/04/29) och resterande inte.  

 

Slutligen tittar på vi kriteriet angående religiösa argument och även där finns en splittring i 

materialet då en del av artiklarna använder sig av religiösa argument som möjligtvis inte har 

översatts av författaren själv som den andra delen artiklar har, vi har också sett exempel på 

artiklar som använder sig av både religiösa och allmänt accepterade argument. Man kan dock 

argumentera för att författarna ansett att en översättning inte varit nödvändig då artiklar 

publiceras i religiös media och konsumeras av religiösa människor. Det är möjligt att påstå att 

Casanova och Habermas skiljer sig på denna punkt då Casanova inte lägger fokus på användet 

av allmänt accepterade argument till samma grad som Habermas. Man kan då mena att de 

artiklar som inte använder sig av ”sekulära” argument inte heller kan räknas som offentlig 

religion även om dessa artiklar uppfyller de tre tidigare kriterierna. Casanova däremot kanske 

skulle påstå att detta kriterie inte väger så tungt gentemot de tidigare tre och därmed vilja 

påstå att det material som uppfyller de andra kriterierna men faller utanför detta ändå kan 

räknas som offentlig religion. Habermas i sin tur menar ju på att uppgiften i att översätta 

religiösa argument delas av både religiösa och icke-religiösa medborgare vilket kan innebära 

att om läsaren av dessa debattartiklar är en icke-religiös person har denne översatt argumenten 

själv. 

 

Den övergripande slutsatsen blir därför att materialet i studien är delat när det kommer till 

dessa kriterier för offentlig religion, en del av debattartiklarna uppfyller alla kriterier, en del 

uppfyller majoriteten av kriterierna medan en del av material faller utanför majoriteten av 

kriterierna vilket i sin tur innebär att en del av materialet kan räknas som offentlig religion 

medan en annan den faller under kategorin ”privat religion” enligt José Casanova och Jürgen 

Habermas. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I följande kapitel kommer jag att först diskutera de teorier jag valt, därefter följer en 

diskussion kring mina val av metoder samt en diskussion kring mitt resultat i jämförelse med 

Marta Axners resultat. Kapitlet avslutas sedan med an avslutande reflektion kring mitt 

uppsatsarbete i stort. 

5.1 Teoridiskussion 

Vi ska nu vända blicken åter till Jürgen Habermas teori om den offentliga sfären 

(1964,1989,2006,2008). Habermas menar ju på att den offentliga sfären bildas då privata 

personer går samman för att diskutera och därmed bilda en allmän opinion (1989:27). Man 

kan dock diskutera vad en allmän opinion egentligen är, tittar man exempelvis på debatten om 

samkönade äktenskap uppstår frågan: ”vilken är den allmänna opionen?”. Denna fråga är svår 

att besvara då de personer som utgör det som Habermas benämner som ”den offentliga 

sfären” sällan enas om en åsikt utan tvärtom använder den offentliga sfären för att diskutera 

en fråga, och med begreppet ”diskussion” följer premissen att två eller flera åsikter ställs emot 

varandra. Man kan dock mena på att den offentliga sfär som Habermas beskriver är baserad 

på att ett antal olika opinioner ställs mot varandra, men detta är inget som Habermas själv 

klargör vilket blir problematiskt då man ska definiera den offentliga sfären och den allmänna 

opinionen. 

 

Habermas talar även om användandet av sekulära eller religiösa argument (2008:114-148) och 

hänvisar till John Rawls som i Idea of Public Reason Revisited (1997) talar om användet av 

rationella argument. Rawls menar nämligen att religiösa aktörer måste använda sig av 

rationella argument, det vill säga argument som kan förstås av alla (2008:120). Trots att denna 

definition av rationella, eller sekulära, argument har sitt ursprung hos Rawls och inte hos 

Habermas anser jag det viktigt att diskutera problematiken i definitionen av begreppet 

”rationella/sekulära argument”. Om man, som Rawls, definierar begreppet genom att säga att 

ett rationellt/sekulärt argument är ett argument som kan förstås av alla ligger problemet i att 

alla institutioner har sitt eget ”språk”, en matematiker/fysiker har sina formler, en ekonom har 

sina beräkningar och en präst har sin Bibel. Frågan som uppstår är vad som anses ”förstås av 

alla” och vad som inte gör det. Man kan argumentera för att formlerna kan vara lika 

svårförstådda och irrelevanta för en religiös person som Bibeln kan vara för en fysiker. 

 

När det kommer till José Casanovas teori om deprivatisering och offentlig religion anser jag, 

och även de flesta sociologer, att Casanova har helt rätt i det att ”den gamla” 

sekulariseringsteorin, som innebär att religion förlorat betydelse i ett samhälle (Beyer 

2006:98) inte längre är aktuell och jag anser även att de två alternativ som Casanova 

presenterar är högst relevanta (1994:11). Jag vill dock ifrågasätta Casanovas exemplifiering 

då han talar om religionens plats i de tre arenor som Alfred Stepan talar om (1998:3-12). 

Casanova menar nämligen att man kan återfinna religion i alla dessa tre arenor och 

exemplifierar genom att säga att kyrkan kan vara ett exempel i den statliga arenan (1994:61). I 

relation till detta uppkommer frågan vilken plats religionen har i den statliga arenan om 
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kyrkan och staten är åtskiljd såsom den är i Sverige. Man kan såklart argumentera för att trots 

att staten och kyrkan officiellt har gått skilda vägar så fortgår en dialog mellan de två och det 

forna sambandet hänger sig kvar, ett exempel på detta kan vara det faktum att Sveriges 

befolkning, det vill säga de medborgare som är medlemmar i Svenska Kyrkan, fortfarande 

betalar en kyrkoskatt vilken räknas in den allmänna skatten som dras varje månad. Frågan 

kvarstår dock huruvida det finns något annat exempel på religion i den statliga arenan om 

kyrkan och staten har gått skilda vägar. 

 

Trots att jag har kunnat identifierat brister i de två teorier jag valt att använda mig av min 

studie anser jag att teorierna överlag har varit tillfredsställande och användbara. 

Kombinationen av dessa två teorier har varit till min fördel i relation till mitt mål med 

uppsatsen, nämligen att öka förståelsen för vilken plats religion kan ha i offentligheten. Jag 

menar på att Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga sfären har gett en bakgrund 

om vad den offentliga sfären egentligen är, till vilken jag sedan kunde applicera José 

Casanovas teori om deprivatisering och religion i offentligheten för att kunna förstå hur 

religion och religiösa medborgare kan och får ta plats i den offentliga sfär som beskrivs av 

Habermas. 

 

I ”Arbetsmodell” presenterade jag även ett antal kriterier för offentlig religion, utformade av 

Marta Axner i Public Religions in Swedish Media (2013:55-56), som jag ämnade att utgå från. 

Mitt material var svårtolkat i relation till dessa kriterier då materialet inte enhälligt uppfyllde 

kriterierna. Jag kunde därmed inte dra någon konkret slutsats huruvida mitt material kunde 

räknas som offentlig religion enligt kriterierna eller inte. Dock anser jag att kriterierna var 

användbara att utgå från då jag applicerade mina teorier, som kriteriena bygger på, på mitt 

material. 

 

Slutligen vill jag även diskutera huruvida appliceringen av ytterligare en teori hade varit till 

studiens fördel. Den teori jag då har i åtanke är Stig Hjarvards teori om medialisering och 

framförallt medialiseringen av religion. Jag har använt mig av Hjarvard för att definiera vad 

religiös media är, men Hjarvard menar också i Mediatization and Religion: Nordic 

Perspectives (2012) att media inte bara har blivit en viktig källa till religiös information och 

förmedlare av religiösa texter utan även att media formaterar religion medverkar i att 

producera och förändra sociala relationer och kulturella samhällen (2012:27). Det hade därför 

varit intressant att även applicera Hjarvards teori på mitt material för att kunna addera 

ytterligare en dimension till resultatet genom att undersöka medialiseringen av religion kan 

styrka synen på religion som offentlig. Tyvärr hade jag inte möjlighet att applicera ytterligare 

en teori på grund av C-uppsatsen begränsade omfattning, detta får därmed lämnas till vidare 

forskning. 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden jag valde att använda i min undersökning var en argumentationsanalys såsom den är 

presenterad av Björnsson (2009). Anledningen till mitt val av metod var att jag ville 

strukturera upp mitt material utifrån vilka argument som författarna använde sig av för att 

sedan använda dessa för att se till vilken grad mitt material mötte de kriterier som Axner 

presenterar. Jag tycker att metoden fyllde sitt syfte och gav mig en överskådlig blick över mitt 

material, det fanns däremot svårigheter i att applicera mina teorier på det material som jag 

analyserat med hjälp av metoden. Jag fann det problematiskt att koppla samman de olika 

sorters argument jag fann i materialet med de olika kriterierna, jag hade därmed önskat att 
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mitt val av metod även hade kunnat identifiera författarnas syfte med debattartiklarna överlag, 

detta hade kunnat gjort det enklare för mig att koppla samman mitt material med teorierna. 

5.3 Empirisk diskussion  

Det är viktigt att tydliggöra att materialet i denna uppsats inte är representativt på något sätt 

då materialet endast utgörs av nio stycken debattartiklar. Viktigt är även att påpeka att de 

tidningar som materialet är hämtat från inte tillskriver sig ett specifikt samfund, dock ägs 

Kyrkans Tidning och Sändaren till stor del av Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. Detta 

gör att man kan anta att dessa två samfund har någon sorts kontroll över tidningarna. När det 

däremot kommer till debattartiklarna kan diskussion uppstå i relation till det faktum att 

artiklarna inte produceras av tidningarna redaktioner utan oftast av fristående individer, detta 

gäller för alla av de fyra tidningarna. Dock menar Hjarvard på i Mediatization of Religion 

(2012) att religiös media kan beskrivas som media som även produceras av religiösa aktörer, 

antingen som kyrka eller som individer (2012:28) vilket då även innefattar det material som 

används i denna uppsats som då är producerad av religiösa individer. 

 

Jag finner det intressant att titta på de resultat jag presenterat ovan och diskutera de i 

förhållande till debattartiklar hämtade ur ”sekulär” media. Jag kommer därför här att diskutera 

mitt resultat i förhållande till Marta Axners resultat som presenteras i Public Religions in 

Swedish Media (2013) mer ingående. Jag kommer att titta på vilka likheter det finns  när det 

kommer till vad som diskuteras, vilka argumenten som används och vilka slutsatser som 

dragits från materialet i förhållande till de kriterier för offentlig religion som Marta Axner 

formulerat. 

 

Först och främst vill jag titta närmare på vilka kategorier av debatter Axner formulerat utifrån 

sitt material i jämförelse med de kategorier jag formulerat och diskutera resultatet. I sin 

avhandling formulerade Axner två stora kategorier utifrån sitt material, debatten om 

äktenskapets innebörd samt debatten om vigselrätten där både för- och emotsidan fanns 

representerade (2013: 103-114). Jag kunde dock inte dela in mitt material lika enkelt, jag fick 

istället formulera tre kategorier: debatten om äktenskapets innebörd med för- och emot sida,  

debatten om vigselrätten och debatten om lagstiftningen om samkönade äktenskap. En 

anledning till att mitt material inte gick att dela in lika enkelt som Axners kan vara att mitt 

material utgjordes av betydligt färre artiklar än Axners. Det innebär att Axner hade möjlighet 

att generalisera sitt material mer än vad jag hade. Med mitt begränsade material var jag 

tvungen att gå in djupare på varje artikel vilket gjorde att det uppdagades en kategori som 

Axner inte funnit i sitt material, det vill säga de artiklar som debatterar för eller emot 

lagstiftningen om samkönade äktenskap med en diskussion kring staten i relation till kyrkan. 

Jag fann dock en hel del likheter mellan Axners och mitt resultat när det gäller både 

argumenten som användes, vad författarna hänvisade till och de kriterier som Axner 

formulerat. Användningen av auktoritetsargument var framträdande i debatten kring 

äktenskapets innebörd och framförallt hos de som argumenterade mot samkönade äktenskap.  

 

Många av auktoritetsargumenten hänvisade till Bibeln och i många fall till skapelseberättelsen 

där författarna menar på att Gud skapade människan till kvinna och man. Jag ser det som 

intressant att materialen är så pass lika på denna punkt då man skulle kunna tänka sig att de 

religiösa argumenten skulle vara mer framträdande i mitt material som är hämtat ur religiös 

media än i Axners sekulära media. 
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När det kommer till de artiklar som argumenterar för samkönade äktenskap används det, till 

största del, analogiargument i både mitt och Axners material med hänvisning till att likartade 

diskussioner har tidigare existerat kring exempelvis slaveri och kvinnoförtryck (2013:106) 

och att lösningarna på dessa infekterade frågor numera tas för givna, det gör att man kan påstå 

att även denna fråga så småningom kan komma att tas för given på samma sätt. Vidare kan vi 

även se en likhet i att flera författare i både mitt och Axners material menar på, i frågan om 

Svenska Kyrkan bör behålla eller avsäga sig vigselrätten, att det skulle vara positivt att införa 

en lag om samkönade äktenskap som innebar att kyrkan avsade sig den lagliga registreringen 

men behålla den religiösa välsignelsen vilket skulle skilja på den sekulära definitionen och 

den religiösa definitionen av äktenskapet (2013:110) vilket i sin tur skulle minska 

diskrimineringen, detta skulle kunna definieras som ett konsekvensargument. En förklaring 

till likheterna kan vara att Axners material till stor del är författat av religiösa aktörer men det 

är samtidigt mycket intressant att se hur pass lite debatten om samkönade äktenskap i sekulär 

media skiljer sig från den i religiös media. 

 

Jag vill även diskutera mitt resultat i jämförelse med Marta Axners resultat i förhållande till 

de kriterier för offentlig religion som Axner formulerat (2013:55-56) och diskutera om jag 

kan se någon skillnad mellan hur sekulär media uppfyller dem jämfört med religiös media. 

Det är dock viktigt att här påpeka att de resultat i förhållande till kriterierna som Marta Axner 

presenterar är inte begränsat till den undersökning hon gjort om debatten om samkönade 

äktenskap i media utan sträcker sig över allt material hon presenterar i sin avhandling ”Public 

Religions in Swedish Media” (2013). Jag har dock valt att jämföra mitt resultat med Axners 

då allt hennes material ändå diskuterar religion i offentligheten.  

 

I analysdelen ovan drog jag slutsatsen att mitt material uppfyllde det första kriteriet angående 

deltagandet i kollektiva frågor då jag menade på att en lagstiftning om samkönade äktenskap 

är en kollektiv fråga i sig då det är ett beslut som tas av folkvalda kvinnor och män som sitter 

i regeringen. Man kan dock göra en skillnad mellan vilken instans eller publik författarna 

riktar sig mot, denna åtskillnad har Axner gjort i sitt material och hon kommer därmed fram 

till slutsatsen att en del av material uppfyller kriteriet medan en annan del faller utanför 

(2013:179). I mitt material kunde jag dock inte hitta något som tydde på att författaren enbart 

riktade sig mot kyrkan och dess medlemmar. Det kan då visa på att trots att mitt material 

publicerats av religiös aktörer, i religiös media och för religiösa läsare så har författarna ett 

samhälleligt perspektiv. När det kommer till de legitima frågorna formulerade av José 

Casanova finner jag både likheter och olikheter. Olikheterna ligger i vad författarna diskuterar 

i de två senare legitima frågorna, ifrågasättandet av politikernas moral eller de konsekvenser 

som uppstår i relation till politiska beslut samt beskyddandet av den traditionella världen från 

staten. När det gäller den första legitima frågan, försvarandet av den egna religionsfriheten 

och andra friheter och rättigheter, diskuterar författarna liknande frågor i både mitt och 

Axners material. Ännu en likheten ligger i det faktum att både mitt och Axners material är 

delat när det kommer till detta kriterie då en del av materialet inte diskuterar någon av 

Casanovas legitima frågor (2013:181). 

 

De största olikheterna i material ligger i kriterie tre och fyra, kriteriet kring accepterandet av 

ett pluralistiskt samhälle och kriteriet kring användandet av allmänt accepterade argument, 

inte bara religiösa. Skillnaden i kriteriet kring accepterandet av ett pluralistiskt samhälle är 

påtagligt då Axner presenterar att merparten av hennes material uttrycker författaren tydligt 

att hen inte hävdar en ultimat sanning och att väldigt få författare gör normativa påståenden 

(2013:182). I mitt material däremot menar de flesta författare att man omöjligt kan viga 

samkönade par eftersom det inte är kompatibelt med Bibeln och Guds ord vilket jag anser 



30 

 

visar på att de inte är öppna för att andra tror och tänker annorlunda än de själva. Här ser vi en 

av de största skillnaderna mellan sekulär och religiös media, en skillnad som möjligtvis kan 

bekräfta fördomar mot religion och religiösa aktörer då de uppenbart hävdar en ultimat 

sanning utan att ta hänsyn till att vi lever i ett multireligiöst land. Även i kriterie fyra, 

användandet av allmänt accepterade argument finns en del olikheter. Jürgen Habermas menar 

här att argument producerade av religiösa aktörer måste översättas för att kunna förstås av 

alla, även de som inte är bekanta med kristen tro och tradition. Axner presenterar att de 

religiösa hänvisningarna i hennes material var övergripande med referenser till bibliska 

budskap som talar om tradition eller kärlek och Axner menar att dessa argument och 

hänvisningar har blivit översatta (2013:183-184). I mitt material däremot citeras ofta Bibeln 

och hänvisningarna till Gud och Jesus är många och jag vill inte mena på att dessa argument 

har blivit översatta till sekulära argument, iallafall inte av författaren till debattartikeln. 

Huruvida mottagaren har översatt argumenten kan jag inte veta. 

 

Slutligen kan man därmed påstå att det finns en del som skiljer materialet hämtat ur sekulär 

media och det som är hämtat ur religiös media. Som jag tidigare nämnt kan detta bero på att 

de aktörer som publicerar sina debattartiklar i religiös media utgår från det faktum att deras 

artiklar kommer att läsas och förstås av andra religiösa aktörer vilket kan göra att de inte tar 

hänsyn till att personer som inte är bekanta med Bibeln inte förstår medan de som publicerar i 

sekulär media såsom Expressen eller Dagens Nyheter är medvetna om att deras artiklar 

kommer att konsumeras av ”den stora massan”. 

5.4 Avslutande reflektion 

Arbetet med denna uppsats har varit både intressant och lärorikt, genom hela 

uppsatsprocessen har nya tankesätt och perspektiv tillkommit och uppsatsen har gång på gång 

förändrats och utvecklats. Jag anser att jag har lyckats med att, till viss del, komplettera Marta 

Axners forskning om religion i media och gett frågan ett nytt perspektiv i och med 

jämförelsen mellan debatten om samkönade i sekulär media och i religiös media. Jag anser 

även att jag lyckats besvara de två frågeställningar jag presenterade i början av uppsatsen, jag 

har pekat på några likheter och skillnader i användningen av argument mellan det sekulära 

material som Marta Axner presenterar och det religiösa material jag presenterat och jag har 

också delvis besvarat frågan om debattartiklarna publicerade i religiös media kan räknas som 

offentlig religion enligt Jürgen Habermas och José Casanova, dock kunde ingen konkret 

slutsats dras utan resultatet väckte istället en hel del frågor som kan öppna upp för ytterligare 

diskussioner. 

 

Det hade varit intressant att utföra samma undersökning med ett större material och kanske 

även med ett annat fokus. Man skulle exempelvis kunna undersöka användningen av 

argument beroende på i vilket religiös tidning artiklarna publicerats och därmed se om det 

finns skillnader i argumenanvändningen i tidningar kopplade till Svenska Kyrkan eller 

Equmeniakyrkan. Ett annat intressant fokus hade varit att undersöka vilken ”sida” i debatten 

författarna tar i koppling till användningen av en viss sorts argument eller koppling till en viss 

sorts kyrka. Detta får jag dock lämna till framtida undersökningar. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att presentera ett antal exempel på hur debatten om samkönade 

äktenskap fördes på debattsidorna i religiös media mellan år 2005 och den 1 maj 2009 då 

lagen om samkönade äktenskap infördes. Jag ämnade att undersöka om och hur 

argumentationen i debattartiklarna kan kopplas samman med José Casanovas teori om 

deprivatisering och offentlig religion samt Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga 

sfären utifrån de kriterier för offentlig religion som mart Axner utformat. Jag har även tittat på 

om det finns någon skillnad i de argument som återfinns i debattartiklarna, som utgör 

materialet i denna studie, och de debattartiklar som Mart Axner presenterar i Public Religions 

in Swedish Media (2013). Mina frågeställningar för uppsatsen var: 

 

 Finns det någon skillnad i användningen av olika argument mellan de debattartiklar 

som Marta Axner hämtat ur sekulär media och de debattartiklar jag hämtar ur religiös 

media? 

 Kan debattartiklar som publicerats i religiös media betraktas som offentlig religion 

utifrån de kriterier, utformade av Marta Axner (Public Religions in Swedish Media, 

2013), och som bygger på José Casanovas teori om deprivatisering och offentlig 

religion och Jürgen Habermas teori om religion i den offentliga sfären? 

Mitt material har bestått av nio debattartiklar hämtade ur fyra religiöst inriktade tidningar, 

nämligen Kyrkans Tidning, Dagen, Sändaren och Världen Idag. Materialet har bearbetats med 

hjälp av en argumentationsanalys såsom den är utformad av Björnsson (2009). Med hjälp av 

metoden har jag kunnat utläsa vilka typer av argument författarna använt sig av och och 

kunnat koppla samman dessa med Casanovas och Habermas teori. För att besvara min 

frågeställning har jag använt mig av fyra kriterier för offentlig religion som Marta Axner 

formulerat i sin avhandling Public Religions in Swedish Media (2013) där hon kombinerat 

Casanovas och Habermas teorier för att fastställa dessa kriterier för när och i vilka frågor 

religion får tillåtelse att delta i en offentlig debatt. 

 

Analysen visade att de flesta av författarna till debattartiklarna använder sig av 

auktoritetsargument med hänvisning till Bibeln, Gud eller Jesus men att även argument såsom 

regelargument och konsekvensargument används frekvent. När det kommer till de kriterier 

som Axner utformat fanns en splittring i materialet vilket gjorde att ingen absolut slutsats 

kring allt material kunde dras. Istället kunde man diskutera om Casanova och Habermas 

skulle beskriva materialet som offentlig religion på olika sätt då det exempelvis är viktigare 

för Habermas att religiösa argument översätts till sekulära argument än för Casanova. När det 

gällde de legitima frågorna kunde man även dra slutsatsen att material möjligtvis faller under 

en legitim fråga som ännu inte är formulerad då Casanova menar på att de tre som presenteras 

är ett minimumantal frågor. Den övergripande slutsatsen blev därför att ingen absolut slutsats 

kunde dras av det material som presenterats i studien utan att det istället öppnar upp för vidare 

forskning och frågeställningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Kyrkans Tidning 2008/12/17. 

Författare: Brith Aspelinda, teol kand. 

 

Äktenskapet är heterosexuellt 
Många vill beröva kyrkor och samfund rätten att viga par. I stället ska de två 

registreras och kan fira sin högtid enligt egen stil. Därmed minskas diskrimineringen: 

man gör ju inte skillnad på folk. Under fältropet ”Leve kärleken och alla människors 

lika värde” verkar argumentationen bestickande. Äktenskap är per definition 

heterosexuellt. 

Språkligt gäller: ju mer kunskap desto klarare precisering. Nu vill man i stället inkludera 

genom att olika företeelser ges samma namn. – Ja, du är gift. Följdfrågan om partnerns kön 

borde då anses diskriminera. Då rör vi oss i farliga utmarker. Det kan aldrig vara fel att kalla 

ett bi för ett bi, om det nu inte är en humla. 

 

Juridiskt har äktenskapet – under historisk tid i väst – gällt en man och en kvinna. Ask och 

Embla hade inte samma kön. Svensk lag begränsar via ålder, antal, släktskap och kön. Enligt 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och världsreligionerna 

är äktenskap till för man och kvinna, detta oavsett om ekonomi eller förälskelse varit motivet. 

  Om drivkraften till en lagförändring är ”kärleken”, måste konsekvensen också bli ett stöd för 

och välsignelse av polygami och syskonäktenskap. Regissören Susanna Edwards har redan – 

just i kärlekens namn – pläderat för incest. 

  Man kan inte gå förbi Jesu ord om relationen mellan man och kvinna: ”Vad Gud har 

sammanfogat… ”(Mt 19). Präster fungerar inte bara som en myndighet, utan vigseln sker 

inför Gud, som skapat äktenskapet – en syn delad av judar och muslimer. Vi bör även beakta 

den världsvida kyrkan, med en definition av parrelationer, som är rådande från Genesis. I 

Katolska kyrkan är äktenskapet ett sakrament. 

 

Äktenskap för samkönade gäller inte hundratusentals personer! I debatten låter det så. 

Faktum är att ytterligt få är intresserade av juridiskt stöd för relationen. Antalet registrerade 

partnerskap har minskat, medan mängden vigslar har ökat de senaste åren. 

  Statistiska centralbyrån, SCB, visar att ytterst få homosexuella vill leva i partnerskap. 2007 

var 3 129 552 gifta och 4 649 levde i partnerskap. Detta efter 12 års möjlighet till det och med 

ett uppdämpt behov tillgodosett. Det är bara 0,15 procent. Vid samma proportioner som för 

vigda skulle 90 000 leva i partnerskap vid två procent homosexuella, en siffra Socialstyrelsen 

anger. 

Dessutom är antalet partnerskap som upplöses, procentuellt sett, betydligt större än de 

äktenskap som spricker. Spruckna partnerskap är vanligast bland lesbiska. 

RFSL har 5 000 medlemmar. De har aldrig förr kämpat för äktenskap. Varför har det plötsligt 

blivit åtråvärt nu? 

Få homosexuella vill alltså leva i registrerat partnerskap och ännu färre av dem vill bli 

välsignade i kyrkan. 
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90 000 svenskar har skrivit sina namn på ett upprop att inte förändra definitionen av 

äktenskapet. Ska en ytterligt liten grupps önskan leda till att en brett omfattad och så väl 

fungerande samlevnadsform som det heterosexuella äktenskapet berövas sitt innehåll, när 

lagen 2005 redan i princip likställde äktenskap med partnerskap? 
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Bilaga 2. 

Kyrkans Tidning 2009/04/29. 

Författare: Johan Unger, Domprost. 

 

Kärlek och trohet viktigast – inte sexuell identitet 
Äktenskap. När man vidgar äktenskapet att inkludera samkönade par bryter man en 

lång tradition. Det är provokativt. Men det har kyrkan gjort förr, skriver Johan Unger. 

 

Partnerskap på förstasidan. 1996 ingick sångerskan Eva Dahlgren och designern Efva 

Attling registrerat partnerskap, vilket uppmärksammades i kvällstidningar och veckopress. 

Foto: ScanpixRiksdagen har beslutat att samkönade par får ingå äktenskap från 1 maj. Det 

utmanar Svenska kyrkan i flera avseenden. Hur ser kyrkan på homosexuell kärlek? Den 

traditionella synen har varit fördömande i samhället, i vetenskapen och i kyrkan. Homosex har 

setts som en synd eller en sjukdom. 

 Sen många decennier har det dock funnits en krets av kristna-humanister inom kyrkan som – 

parallellt med andra humanister – kritiskt har prövat den fördömande attityden.  

Forskningen om sex har visat att homosex är en liten sexuell variant i naturen. Denna nya 

kunskap om sex och kravet på rättvisa har gjort att man i humana kretsar övergivit den 

etablerade negativa synen på homosex.  

 

Homosex väljer man inte, lika lite som heterosex. Det är naturen som väljer vår sexuella 

läggning. När det förhåller sig så, då bör homosexuella få förverkliga sin kärlek lika väl som 

heterosexuella. Den kristna humanismen – liksom annan humanism – kräver ju att alla ska få 

förverkliga sig själva. Alla är Guds avbild och har därför samma människovärde och därmed 

samma rättigheter och skyldigheter. De moraliska krav man kan ställa på samkönade par bör 

vara samma som för särkönade. Sex hör samman med ömsesidig kärlek. Man får inte skada 

någon med sin sexualitet. Kyrkan är en lärande gemenskap och hon har lärt sig att efter 

årtionden av samtal bejaka homosex. Kyrkan bejakar partnerskap.  

 

Det finns en ordning för förbön för samkönade par. En positiv syn på homosex är inte fråga 

om en anpassning till en politiskt korrekt opinion. Den är en följd av en kristen-humanistisk 

människosyn. Omvärderingen var ute långt innan det var politiskt rumsrent. Vi bör 

argumentera från kristen utgångspunkt. Det är brist på integritet att vissa kyrkliga företrädare 

resonerar som politiska leverantörer och inte använder teologiska skäl. 

 

Ska kyrkan bejaka att samkönade par ingår äktenskap? Vad är då äktenskapets innebörd? Är 

det inte en frivillig, monogam och trogen kärleksrelation? Det är det parets offentliga 

äktenskapslöftena utsäger. Detta inre innehåll konstituerar äktenskapet jämte samhällets yttre 

bekräftelse. Här finns det två meningar. 

Den klassiska uppfattningen är att äktenskapet är en relation mellan man och kvinna. Det har 

alltid tidigare varit ett villkor för giftermål. Men om den frivilliga och trogna kärleken är 

äktenskapets inre mening, vad har då sexuell identitet för relevans för äktenskapet? Ingen. 

Samma kriterier bör gälla för homosexuella som för heterosexuella.  

 

När man vidgar äktenskapet att inkludera även samkönade par, då bryter man en lång och 

väletablerad konvention och tradition. Det är provokativt. Men det har kyrkan gjort förr. Det 

skedde när man övergav det patriarkaliska äktenskapet för ett jämställt. Då var det också en 

animerad diskussion. Men vem håller inte nu med om att det var riktigt? Uppbrott är 

påfrestande, men kyrkans liv är en kombination av att bevara och förnya.  

Jag hoppas att kyrkomötet bejakar en vidgad äktenskapssyn som inkluderar samkönade par. 



38 

 

Det ger den trogna samkönade kärleken ett erkännande, som den aldrig haft. Det är den värd 

efter årtusenden av diskriminering. 

 

Men i en human demokrati och i öppen folkkyrka med högt i taket, bör båda meningarna 

tolerera varandra. Ingen präst ska tvingas att viga någon mot sin övertygelse. Det har kyrkan 

hanterat när det gäller omgifte. Det har gått bra. Det kan kyrkan klara av också när det avser 

samkönade par. 

Ska kyrkan behålla eller avstå från vigselrätten? Jag hoppas att kyrkan väljer att behålla 

vigselrätten av principiella skäl. Då visar kyrkan i rättslig handling att hon erkänner 

samkönade äktenskap. Men är inte vigselrätten bara en kvarleva från statskyrkosystemet, som 

kyrkan bör göra sig av med? Nej, det kan jag inte se. När jag växte upp fanns bara en skola, 

en radio, en tv-kanal, nu finns det många. Den offentliga sektorn har monopol på dessa 

verksamheter, men den ger nu tillstånd till andra att bedriva sådana aktiviteter för valfrihetens 

skull.  

 

På ett liknande sätt är det rimligt att vigseln – som är en statlig angelägenhet – kan överlåtas 

till andra lämpliga institutioner. Civilrättslig äktenskapsregistrering är i ett pluralistikt 

samhälle en tillbakagång till ett monopolpraxis, som är övervunnet. Paren ska få välja själva. 

Nästan hälften väljer kyrklig vigsel. Det är också ett praktiskt skäl för att bibehålla 

vigselrätten. 
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Bilaga 3. 

Kyrkans Tidning 2009/01/07 

Författare: Annalena Carlberg 

 

Debatt om sex – inte om kärlek 
Låt oss tala om kärlek! Utropar en skara människor som alla vill propagera för att 

homosexuella ska få samma slags vigselrätt, även i kyrkan, som heterosexuella. 

Men det som vållar debatt och föranleder olika ståndpunkter är människors sexuella 

fungerande, inte människors olika kärleksförmåga. 

Det finns många kristna med mig, som anser att skapelsen är något stort och heligt. Bland 

grundpelarna i denna skapelse finns det enkla faktum att alstrandet av nytt liv sker med hjälp 

av två olika kön. Genom historien har barnafödandet ansetts som något relativt märkvärdigt 

och familjebildning har omgetts av olika slag av ”skyddande institutioner”.  

Vi som anser att det är klokt att hålla fast vid denna grundordning, tycker att vi hävdar något 

ganska naturligt. 

 

Om homosexuella människor som även älskar varandra vill skapa en samhällelig institution 

och ceremoni för att fira att de funnit varandra och vill fortsätta att leva och älska 

tillsammans, har jag svårt att förstå varför de inte skapar en alldeles ny institution och 

ceremoni. Som svarar mot vad deras relation är. Att försöka fylla ett hävdvunnet begrepp som 

äktenskap med något så radikalt annorlunda som samlevnad mellan två av samma kön, finner 

jag både underligt och trist. Att hävda att samkönade sexuella relationer skulle vara likvärdiga 

med tvåkönade sexuella relationer är absurt. Den sexuella relationen är inte likvärdig, däremot 

är säkert kärleken som uppstår och växer likvärdig. Det förra, men inte det senare, är direkt 

förknippat med den biologiska kroppen. Som kristen borde man se det som självklart att allas 

vårt oändliga värde som människor inte är beroende av sexuell läggning. 

  Att de homosexuella varit förföljda och kriminaliserade – och fortfarande utsätts för 

skändliga hatbrott – gör det lätt för mig att sympatisera med deras kamp i stort. Men att hävda 

likhet där olikhet föreligger, är verklighetsfrånvänt och förvirrande. 
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Bilaga 4. 

Dagen 2005/11/15. 

Författare: Okänd. 

 

Äktenskapet är en bekännelsefråga 
Jag är en rätt liberal präst som inte tycker homosexualitet är synd. Ändå opponerar jag 

mig mot beslutet att införa en välsignelseakt för homosexuella par i kyrkan. 

Jag skriver denna text helt på eget bevåg, driven av mitt samvete. Den är inte avstämd med 

någon. Och egentligen anser jag själv att det är fel att jag, lilla olärda människa, behöver 

skriva den. Det borde vara biskoparna som med kunnighet och myndighet tar sig an att 

försvara den sanna kristna tron i Kristi kyrka. Så om det skulle bli fel i stavningen eller 

argumenteringen, ber jag ödmjukast om förlåtelse.Men jag måste ställa en mycket angelägen 

fråga.Är välsignelsen och i förlängningen vigseln av samkönade partnerskap en ordningsfråga 

eller en tros– och bekännelsefråga?Om den enbart är en ordningsfråga kan man lätt hantera 

den genom att betona att det (än så länge) är frivilligt för prästerna att välsigna.I och med att 

socialdemokraterna driver en politik som syftar till att stifta en könsneutral äktenskapslag 

kommer det inte att vara frivilligt längre. Då kommer det också att handla om vigsel och inte 

bara om välsignelse. Varje vigselförrättare kommer att vara skyldig att viga homosexuella 

par.Då kan man lösa det genom att Svenska kyrkan avstår från vigselrätten (vilket skulle vara 

mycket sorgligt) och det införs en borgerlig vigsel för alla och den som önskar kan sedan få 

en välsignelse i kyrkan. Och den borde återigen vara frivillig att förrätta för prästerna.Är 

frågan däremot en tros– och bekännelsefråga, är läget annorlunda. Då måste vi med all kraft 

hävda att äktenskapet är instiftat av Gud vår skapare för man och kvinna och inget annat. 

Detta framgår, enligt min kännedom, solklart av Bibelns ord. (Jag tror vi alla behöver ett 

noggrant bibelstudium vid det här laget.)Om kyrkomötet beslutar att även införa en vigselakt 

för samkönade par, undrar jag, om vi inte då befinner oss i ”status confessionis”, det vill säga 

att Guds ord och vilja har satts ur spel och mänskliga resonemang råder. Risken är att Svenska 

kyrkan då blivit en förening men mist statusen som kyrka. Den har blivit ”herrelös”. För 

”kyrka” är alla de som är kallade att tillhöra Herren (Kyrios). Då måste vi stå för den kristna 

tron och bekännelsen i någon form av ”bekännelsekyrka” så som 1934 i Tyskland, om än 

förhoppningsvis övergående. Vad säger Dietrich Bonhoeffer om det?Jag är en rätt liberal 

präst. Jag har alltid försvarat kvinnornas rätt till ämbetet i kyrkan och anser inte heller att 

homosexualitet i sig är en synd. Tvärtemot anser jag att allt Gud skapat är bra (se 1 Tim 4:4–

5). Bland våra vänner finns sådana som lever i homosexuellt partnerskap. Det hindrar inte vår 

vänskap.Ändå opponerar jag mig mot beslutet att införa en välsignelseakt för homosexuella 

par i kyrkan. Vissa biskopar försöker markera att en välsignelse är ingen vigselakt. Det är 

sant. Men det är uppenbart att detta bara är första steget till att det ska bli en vigselritual för 

samkönade äktenskap.Därmed urholkas äktenskapets syfte, nämligen att man och kvinna 

tillsammans ska vara en Guds avbild (1 Mose 1:27) och att deras gemensamma liv ska ta vara 

på vårt uppdrag att vara Guds medskapare här och nu genom att vi för livet vidare till våra 

barn. Äktenskapets mening är att man och kvinna ska förenas till en enhet i trohet och kärlek 

och att ”de två ska bli ett”.Samlevnadsformer finns många, men det finns bara ett äktenskap. 

Äktenskapet måste vi värna om, för Guds skull och för människornas skull.Därför hoppas jag 

att många präster följer efter och undertecknar deklarationen. (Det går fortfarande att skriva 

brev, men den elektroniska möjligheten är avslutad.) Kära systrar och bröder i ämbetet! Var 

inte rädda att ställas i ett hörn där ni inte hör hemma. Våga stå upp för era övertygelser!Vi 

äger inte Guds välsignelse som vi kan tilldela eller undanhålla någon. Vi kan bara be om den. 

Jag kan tänka mig att gå hem till personer som ber om en personlig välsignelse, vilken sexuell 
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läggning de än har. Jag kan tänka mig att under bön och lovsång be om Guds välsignelse för 

dem. Men en akt i kyrkan, som kan förväxlas med en vigsel, är inte möjlig. 
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Bilaga 5. 

Dagen 2006/12/12. 

Författare: Stefan Gustavsson, Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen 

 

Vem tror Svenska kyrkan att Jesus är? 
Det finns bara tre sätt att få ihop Svenska kyrkans välsignelse av partnerskap med 

bekännelsen av Jesus: Kyrkan tror att Jesus hade fel, att Jesus hade för lite kunskap 

eller att Jesus har ändrat sig. 

Den 6 december presenterade Svenska kyrkan en ordning för välsignelse över registrerat 

partnerskap. ”Det är en glädje och ett viktigt beslut” kommenterar ärkebiskop Anders Wejryd. 

Vi är många som tvivlar. Stora frågor hänger obesvarade kvar från den debatt som föregått 

beslutet. Inte minst frågan: Vad tycker Jesus?Vi har kunskap om den historiska personen 

Jesus via evangeliernas berättelser. De tecknar en bild av en person med starka etiska 

övertygelser och en knivskarp udd riktad mot samtiden. Han ogillar hyckleri och 

självrättfärdighet, solidariserar sig med fattiga och sjuka, inkluderar marginaliserade isin 

gemenskap – och är hela tiden orädd i sin kulturkritik (se Matt 23).Samtidigt står han i 

kontinuitet med lagen och profeterna (Matt 5:17-19) och säger ja till undervisningen där. Han 

bekräftar ofta sin lojalitet med Guds vilja i buden (Luk 18:18-22). Jesus kritik mot samtiden 

handlar just om att de kompromissar med Gud ord. Se till exempel Bergpredikan, där han 

underkänner samtidens anpassningar och förändringar (Matt 5:21-48).Samma sak gäller hans 

syn på sexualitet. Jesus möter med värme och upprättelse den som misslyckats, men i 

sakfrågorna hävdar han en strikt hållning. När frågor om äktenskapet kommer upp hänvisar 

han med självklarhet till Guds tanke i skapelsen: ”Har ni inte läst att Skaparen från början 

gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och 

sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.” (Matt 19:4-5) 

När det gäller homosexuella handlingar finns inga ord från Jesus. Ändå är det inte oklart vad 

han tycker – det är självklart. Av två skäl: För det första därför att Jesus bejakar 

skapelseberättelsen, där Gud gör människan till man och kvinna, instiftar äktenskapet och ger 

dem uppdraget att föröka sig. För det andra därför att Jesus bejakar lagen, där Gud avvisar 

homosexuella handlingar.Homosexuella relationer var inte okända vid Jesus tid. Noten till 

Rom 1:26 säger: ”Homosexuell aktivitet tolererades allmänt i den grekisk-romerska världen. 

För judarna var den avskyvärd ... och betraktades som en följd av omgivningens vantro.” 

Jesus och den samtida judiska kulturen var överens på den punkten. Det är så hans första 

efterföljare förstod honom (se Rom 1:24-27, 1 Kor 6:9, 1 Tim 1:10).Vi kan sammanfatta 

argumentet så här: Premiss 1: Gamla testamentet bejakar äktenskapet mellan man och kvinna, 

1 Mos 1-2. Premiss 2: Gamla testamentet avvisar homosexuella handlingar, 3 Mos 18 och 

20 Premiss 3: Jesus bejakar Gamla testamentets undervisning, Matt 5:17-19, 23:1-3, Joh 

5:46 Slutsats: Jesus bejakar äktenskapet mellan man och kvinna och avvisar homosexuella 

handlingar.Nu välsignar Svenska kyrkan samkönade sexuella relationer. Samtidigt bekänner 

man Jesus som Messias, den levande Gudens son, världens frälsare och Herre – trots att Jesus 

avvisade de handlingar som nu välsignas. Hur får biskoparna och teologerna ihop det? Det 

finns inte många möjligheter: 1) Jesus har fel. Han följer skapelseberättelsens och lagens 

perspektiv, vilket han inte borde göra. Men då blir frågan: Om Jesus har fel, varför då 

bekänna honom som Guds son? Har han fel i frågor om sexualitet, kan han ha fel i andra 

frågor. 2) Jesus har för lite kunskap. Hans ställningstagande är förhastat, men kan ursäktas 

eftersom han inte känner till det vi idag känner till om människans sexualitet. Men då blir 

frågan: Om Jesus är okunnig och behöver korrigeras av framtiden, varför då bekänna honom 

som Guds son? Om han är okunnig när det gäller sexualitet, kan han vara okunnig när det 
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gäller Gud. 3) Jesus har ändrat sig. Han hade tidigare uppfattningen att homosexuella 

handlingar är felaktiga, men har ändrat sig under historiens gång och vill idag välsigna vad 

han tidigare avvisade. Men då blir frågan: När ändrade sig Jesus – och varför? Om Jesus 

ändrar sig i frågor om gott och ont, kan han ändra sig i frågor om vem han själv är. 

Engelsmännen säger: ”If Jesus Christ is not Lord of all, he is not Lord at all”. Om det är 

kyrkoledare och kyrkomöten som korrigerar och hjälper Jesus att hitta rätt isvåra frågor, så 

har vi inget behov av honom längre – för då är han inte Messias, den levande Gudens 

son.Beslutet om välsignelseakt är omskakande därför att det handlar om så mycket mer än 

sexualitet. Isin förlängning handlar det om Jesus från Nasaret: Vem tror vi att han är? 
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Bilaga 6. 

Dagen 2008/11/08. 

Författare: Sten-Gunnar Hedin. 

 

Sten-Gunnar Hedin: Sitt kvar, Hägglund! 
Kristdemokraterna är inte överkörda i äktenskapsfrågan. Tack vare Göran Hägglund 

blir det ingen proposition om könsneutrala äktenskap. Därför, om det vore val i dag, så 

vet jag vem som skulle få min röst, skriver avgående pingstledaren Sten-Gunnar Hedin i 

nedanstående debattartikel. 

I veckan kom, något överraskande, beskedet att regeringen inte kommer att lägga någon 

proposition angående könsneutral äktenskapslagstiftning. I stället ska frågan helt hanteras av 

riksdagen. 

Jag har tidigare i flera sammanhang uttryckt mitt stöd för idén om civilrättsligt reglerad 

samlevnad där ordet äktenskap lämnas utanför lagstiftningen – den lösning som också 

kristdemokraterna drivit i regeringsförhandlingarna. En sådan lösning skulle vinna acceptans i 

breda grupper i samhället. En lång rad – inte minst liberala – ledarsidor har ställt sig bakom 

den civilrättsliga modellen, liksom exempelvis Humanisternas Christer Sturmark, RFSU och 

den socialdemokratiske riksdagsmannen Morgan Johansson. 

Svallvågorna efter Fredrik Reinfeldts tillkännagivande har inte låtit vänta på sig. Vi är många 

som känner besvikelse över att tre av alliansens partier uppenbarligen inte haft något intresse 

att samtala kring en möjlig konstruktiv lösning. Men när jag hör och läser hur vissa nu vänder 

sin frustration mot kristdemokraterna och Göran Hägglund måste jag reagera. 

Jag har följt processen kring den här frågan noga. Mitt intryck och min övertygelse är att 

kristdemokraterna på ett hedervärt sätt, med ett engagemang och hjärta som tyvärr är alltför 

ovanlig i svensk politik, stått upp för sina ideal. Har kristdemokraterna förlorat? Har partiet 

blivit "överkört"? Borde partiet lämna regeringen? Nej, inte som jag ser det. Fredrik Reinfeldt 

hade lovat en proposition om könsneutrala äktenskap. Så kommer det inte att bli – tack vare 

Göran Hägglund och kristdemokraterna. Nu avgörs frågan i stället i riksdagen, där 

ledamöterna den här gången ska ges rätten att rösta helt efter egen övertygelse. Det betyder att 

möjligheten till påverkan finns kvar. 

Kristdemokraterna fick 6,6 procent av rösterna i valet 2006 och är därmed alliansens minsta 

parti. Trots detta blir det ingen proposition om könsneutral äktenskapslagstiftning. Och 

oavsett hur omröstningen i riksdagen slutar anser jag att den som står upp för vad man tror är 

rätt är en vinnare! Därför, om det vore val idag så vet jag vem som skulle få min röst! 

Till sist, vad var det statsministern egentligen sa när har offentliggjorde att regeringsalliansen 

inte håller ihop i äktenskapsfrågan? Hörde jag verkligen rätt? Jo, han sa att vi kan få höra 

bröllopsklockor ringa redan till midsommar 2009! 

Ett sådant ogenomtänkt yttrande är antingen en "groda" eller så tror han att han också kan 

köra över kyrkor och samfund. Är det sådant som brukar kallas för ministerstyre? 

Några frågor till statsministern som säger att han som resultatpolitiker vill få samkönad 

äktenskaps lag "men jag respekterar olikheter". Hur yttrar sig den respekten för de många 

tusen svenska medborgare som tydligt uttryckt sitt stöd för Göran Hägglunds alternativa 

förslag? 

Statsministern Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson och Jan Björklund verkar förutsätta att 

samfund och kyrkor är en del av staten och bara sådär accepterar diktaten från riksdagen 

angående sådant som rör samfundens inre liv. Det är några år sedan Staten och Svenska 

Kyrkan gick skilda vägar, har Reinfeldt reflekterar över vilka signaler han sänder genom sina 
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uttalande. En annan fråga jag önskar svar på är hur statsministern kommer att agera. Låt oss 

göra ett tankeexperiment att några samfund skulle acceptera "erbjudandet" att behålla 

vigselrätten. Kan ceremonierna få vara olika för hetero– och homosexuella par? Vad säger 

han och öviga ivrare för samkönad äktenskapslag om det? De heliga texterna som används vid 

en vigsel i kyrkan, som faktiskt enbart handlar om äktenskapet mellan kvinna och man – 

några andra finns inte. Kommer staten att kräva att de religiösa urkunderna skrivs om? Får de 

citeras? 

Vad kommer att ske med det fria valet för pastor och präst? Den regnerska utredningen som 

Fredrik Reinfeldt vill låta bli gällande lag, fastslår att pastorer och präster inte ska ha 

vigselplikt. Det torde betyda att diskrimineringsprocesser i domstol kommer att avgöra om en 

pastor/präst får neka samkönad vigsel. Vad händer med samvets– och religionsfriheten i vårt 

land? 
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Bilaga 7. 

Världen Idag 2009/04/15. 

Författare: Ruben Agnarsson. 

 

Riksdagen utmanas av gräsrötter och biskopar 
Antalet ingångna äktenskap mellan man och kvinna fortsätter stadigt att öka, rapporterar 

Statistiska centralbyrån. Under 2008 sade 50 332 par ja till varandra, vilket är en ökning med 

fem procent på endast ett år. Under 2000-talet är ökningen 26 procent. Inte sedan det röda 

revolutionsåret 1968 har så många svenska par gift sig, undantaget år 1989 då över hundra 

tusen par gifte sig i samband med förändringar av änkepensionen. 

Man skulle utifrån den högljudda politiska debatten om den svenska äktenskapslagstiftningen 

kunna få för sig att det är stora medborgargrupper som har krävt en ändring av 

äktenskapsbalken. Så är alltså inte alls fallet. Landets många partnerskapsförrättare är 

nämligen fortfarande i stort sett sysslolösa, eftersom intresset för statligt reglerad homosexuell 

samlevnad är ytterst minimalt. Under hela förra året registrerades endast 407 par, vilket är åtta 

(8) promille i jämförelse med antalet ingångna äktenskap. 

 

Det faktum att nio av fjorton biskopar i början av februari på DN Debatt menade att 

trossamfunden skall fråntas vigselrätten när staten inför en könsneutral äktenskapslagstiftning, 

har inte förändrat riksdagens planer. Äktenskapslagstiftningen har hittills skett i samspel 

mellan Svenska kyrkan och staten, konstaterade de nio biskoparna och slog fast att det blir 

annorlunda med den nya äktenskapslagen: "Nu utformar staten den själv, utan medverkan från 

Svenska kyrkan." 

Det verkar nästan vara en särskild poäng för vissa riksdagspolitiker att Svenska kyrkan, via 

politiska maktmedel, tvingas till en ceremoni som är främmande för biskoparnas samveten. 

"Bröllopsklockor kan ljuda över enkönade par redan till midsommar... min idé är att vi ska få 

se samkönade komma in och gifta sig i kyrkan..." sade exempelvis statsminister Fredrik 

Reinfeldt i samband med att regeringsförhandlingarna om en könsneutral samlevnadslag bröt 

ihop strax före jul. 

 

Fredrick Federley, som egentligen förespråkar en civilrättslig lösning, uttryckte det ännu 

tydligare på sin blogg i januari i år: "Det enda som gör att KD och flera kyrkor tycker detta är 

en briljant lösning just nu är att de vill inte kalla två bögars giftermål för äktenskap. Med 

andra ord ser jag det inte... som annat än ett försök att slippa benämna homosexuellas relation 

för äktenskap..." Federley vill alltså tvinga kyrkan till att omdefiniera sin uppfattning om vad 

ett äktenskap innebär. 

En av de få biskopar som anpassar sig till statens teologiska uppfattning just för tillfället, är 

Martin Lind i Linköping. Detta är märkligt, eftersom Lind har skrivit en angelägen och viktig 

doktorsavhandling om hur Svenska kyrkan anpassade sig till tidsandan i samband med 1920- 

och 1930-talens politiska vurm för rasbiologi. 

Förhoppningen hos Lind är kanske att kyrkan genom sin anpassning ska vinna respekt hos de 

lobbygrupper som driver dessa frågor. Hållningslöshet leder dock ofta till förakt. När väl 

Elisabeth Ohlson-Wallin fick visa sin utställning Ecce Homo i ärkestiftets domkyrka, tackade 

hon för sig genom att lämna den Svenska kyrkan. Höstens kyrkomöte blir därför avgörande 

för Svenska kyrkans framtid. 
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Bilaga 8. 

Världen Idag 2008/11/19. 

Författare: Marcus Örebäck, Pastor 

 

Respektera kyrkans syn på äktenskapet 
Det är inte bara de religiösa samfunden och kristdemokraterna som står frågande till 

allianspartiernas agerande i äktenskapsdebatten. Alingsås tidning skriver i ledaren den 10 

november att det nya äktenskapsförslaget "återigen föser in politiken i kyrkan". Ledaren 

fortsätter: "Det handlar i stället om kyrkornas rätt att få bestämma över sig själva. Denna 

rättighet är grundlagsfäst och borde vara något som varje borgerlig politiker stod upp för. Det 

är ytterst beklagligt att så inte sker." 

Det finns tydliga tecken som pekar på att kyrkan, som behåller vigselrätten, i framtiden blir 

"tvingad" att förklara olika samlevnadsformer för äktenskap: 

1) Fredrik Reinfeldt meddelade nyligen att det redan till midsommar kan ljuda 

bröllopsklockor över samkönade par. Är kyrkan och staten fortfarande ett eller var ligger 

valfriheten för kyrkan? 

2) Med tanke på den lobbyverksamhet som finns på området går stegen väldigt snabbt. 1994 

röstades lagen om registrerat partnerskap igenom, men då avvisades förslaget om 

homoadoptioner. 2003 kom sedan lagen om möjlighet till homoadoption. När blir det tvunget 

för kyrkorna att viga också samkönade par om den nya könsneutrala äktenskapslagen går 

igenom? Lars Ohly förklarade nyligen att nästa steg måste vara att ingen präst ska kunna neka 

en vigsel. 

 

Var finns respekten för religionsfriheten och kyrkornas tradition och tro? Att kyrkan talar 

om äktenskap mellan kvinna och man är en grundläggande del av tron. Äktenskapet är till för 

samhällets väl, för familjens och barnens trygghet och för människosläktets fortplantning. Att 

kyrkan skulle förmedla en välsignelse över ett homosexuellt äktenskap är en omöjlighet. 

Varför, för att vi är emot homosexuella? Nej, inte alls. Men vi kan inte förmedla en 

välsignelse som inte beskrivs i Bibeln. 

För mig är det naturligt att människan har en fri vilja och att ingen ska tvingas på den kristna 

tron. Lika självklart vore det att respektera kyrkans tro och inte dribbla med frågan om 

huruvida kyrkan ska eller kan välsigna ett homosexuellt äktenskap. 

 

Jag begär inte att icke kristna ska förstå, eller ens vill förstå, varför vi tycker att äktenskap 

mellan man och kvinna har en sådan poäng. Men den som valt att studera Bibeln och ta till sig 

Guds tanke upptäcker att det är mer än ett avtal. Det är ett gudomligt förbund. Så viktigt och 

betydande att det frekvent används som en bild på människans egen relation med Gud. 

Jag hoppas och tror att riksdagspolitikerna har kurage att lyssna på kristdemokraternas förslag 

om en civilrättslig äktenskapslag där kyrkan hålls utanför. Om inte annat för att visa respekt 

för troende människor i kyrkan, synagogan och moskén. 

 

Till sist kan man fråga sig varför en förändring av äktenskapslagen över huvud taget ska ske. 

Regeringen bör följa folket mer än ett fåtal lobbyister. I Göteborgs-Posten gjordes nyligen en 

ovetenskaplig undersökning på deras hemsida. Dock bör resultatet ändå säga oss något. 

Frågan var: "Borde Sverige tillåta könsneutrala äktenskap"? När 14 664 röster hade avgetts 

svarade 62 procent "nej det tycker jag inte" och 34 procent "ja det tycker jag".  

Undersökningen var borttagen från hemsidan redan sex dagar senare. Enligt tidningens 

webredaktion är det ett vanligt förfarande. Jag hade hoppats på att tidningen vågat publicera 

resultatet. Men det kanske är politiskt inkorrekt i vårt samhälle? 
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Bilaga 9. 

Sändaren 2008/11/17. 

Författare: Okänd. 

 

Lösningen fanns 
Komplicerade frågor kan sällan hitta enkla lösningar. Men när det gäller den inflammerade 

debatten kring en ny äktenskapslag fanns en utväg som i ett slag skulle ha lossat flera knutar. 

Lösningen var: Svenska kyrkan – en fri kyrka. Fri på riktigt. Skulle hon, som övriga kyrkor 

och samfund i det här landet, förklarat att hon med glädje och iver ägnar sig åt vigselrättens 

religiösa dimensioner, men accepterar att avsäga sig det som handlar om juridik och 

myndighetsutövande, skulle mycket ha fallit i ett annat ljus.  

 

Ett nej till vigselrätten ska inte ses som en protest mot staten och de politiska partier som nu 

vill införa en gemensam sammanhållen lagstiftning för äktenskap och partnerskap. Ett nej kan 

tvärtom uttryckas i respekt för den parlamentiska och demokratiska modell vi har för att stifta 

lagar i Sverige, men också som en bekräftelse av den egna rollen, som kyrka och trossamfund. 

För kyrkan är vigseln en gudstjänst som syftar till att inför Guds ansikte bekräfta och välsigna 

två människors frivilliga och innerliga vilja att leva samman. Myndighetsutövningen kan 

lämnas till staten.  

 

De senaste årens debatt har varit välbehövligt klargörande på flera punkter. Dels visar den att 

nästan alla kyrkor idag bejakar att lagen för äktenskap och partnerskap i civilrättslig mening 

ska vara lika, men ha olika namn. Även de mest energiska motståndarna till en könsneutral 

äktenskapslag, som det så kallade Äktenskapsuppropet, argumenterar enligt denna linje när 

man konstaterar att ”registrerat partnerskap finns ju redan för samkönade relationer”. Dels har 

debatten visat att ingen kyrka i Sverige idag är beredd att införa ett könsneutralt äktenskap. 

Svenska kyrkan har sitt ja till en välsignelseakt, och flera samfund kan nog med tiden 

acceptera något liknande. Men äktenskap, nej.  

 

Kristdemokraternas Göran Hägglund fortsätter att hävda att det kan finnas en politisk lösning 

i den här frågan som alla kan bli nöjda med. Att statsminister Fredrik Reinfeldt skulle köra 

över kristdemokraterna och äventyra alliansregeringen tycks han se som uteslutet. Men den 

politiska lösningen kan mycket väl bli att tillräckligt många borgerliga ledamöter ansluter sig 

till oppositionens förslag. Oavsett vilket körs kyrkorna i praktiken över.  

 

Lösningen fanns hos Svenska kyrkan. Ett nej till vigselrätten hade inneburit att den juridiska 

vigseln och den kyrkliga separerats i två delar. Det hade inte löst frågan vad ett äktenskap är, 

men enkelt skilt den sekulära definitionen från den kyrkliga. Det är ingen hemlighet att det 

inom Svenska kyrkan finns röster som förespråkat en sådan väg, inte minst bland biskoparna. 

Men politikerna i kyrkomötet har envist hållit fast vid nuvarande rutiner, inte av religiösa 

skäl, utan därför att vigslarna får människor att komma till kyrkan. En Svenska kyrkan med 

sund självkänsla skulle inte behöva klamra sig fast vid denna sin gamla myndighetsutövande 

roll. Den skulle veta att människor vill söka sig till kyrkan för dess egen skull, vid livets 

högtider och i vardagens gång.  

 

Skulle frågorna om homosexuellas roll inom kyrkan därmed vara lösta? Nej, långt därifrån. 

De frågorna är aktuella i kyrkor över hela världen, och kommer så vara under lång tid. Men 

inom kyrkan blir de inte lösta med politik och juridik, utan med evangelium, i övertygelsen att 

Gud är kärlek.  


