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Abstract

I Antingen är du för eller emot – är du emot så är du dum  utförs en kvalitativ studie, baserad på

intervjuer,  av  präster  och  pastorer  inom Svenska  kyrkan  respektive  Pingstkyrkan.  Syftet  är  att

undersöka  prästerna  och  pastorernas  ställningstagande  i  frågan  gällande  homosexualitet  och

samkönad  vigsel.  I  resultatdelen  presenteras  prästerna  och  pastorernas  intervjuer  genom

meningskoncentrering,  där  intervjuerna  sammanfattas  under  respektive  meningskategori.   I

analysen framgår att två präster ställer sig positivt, medan en av prästerna och alla pastorer ställer

sig negativt och frågande till homosexualitet och samkönad vigsel.

Nyckelord: Homosexualitet, Samkönad vigsel, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan.
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1. Inledning
Att gifta eller inte gifta sig har i flera års tid varit den stora debattfrågan angående homosexualitet

inom kyrkan. I massmedia har gått att läsa om hur det blivit möjligt för alla människor att kunna

gifta sig i Svenska kyrkan. Problemet var bara att präster själva fått bestämma om de ville viga eller

ej. Kyrkans budskap har alltid varit att visa på alla människors lika och unika värde, alla är vi

skapade till Guds avbild och perfekta som vi är och där kärlek är det som övervinner allt.  Frågan

blir då – får vem som helst hålla sin älskade i handen i kyrkan utan att någon tittar snett? 

Fram  till  1944  kunde  en  homosexuell  person  i  Sverige  straffas  och  fram  till  1979  ansågs

homosexualitet vara en sjukdom. Homosexuellas rätt att vigas inom Svenska kyrkan har varit ett

mycket omdiskuterat ämne sedan många år tillbaka. 1988 väcktes en motion som skulle göra det

möjligt för homosexuella par att få en kyrklig välsignelseakt. Denna motion blev till en rapport som

blev färdig 1994, samma år som regeringen offentliggjorde lagen om registrerat partnerskap för

homosexuella par. 2005 förtydligar kyrkan sitt ställningstagande och tar avstånd från diskriminering

genom att mena att kyrkan aktivt ska motverka diskriminering av personer på grund av sexuell

läggning, de menar också att  en homosexuell läggning inte ska vara ett skäl att  vägras vigsel i

kyrkan.  Den 1 april 2009 stod det klart att samkönade par fick rätt till äktenskap detta sedan ett

riksdagsbeslut  tagits,  vilket  sedan  trädde  i  kraft  den  1  maj  samma  år.  På  hösten,  i  oktober,

beslutades det på kyrkomötet att det skulle bli Svenska kyrkans uppgift att förrätta dessa vigslar.

Den 1 november 2009 trädde detta i kraft. 2013 får kyrkostyrelsen i uppdrag att uppmuntra alla stift

i Sverige att sträva efter att i största möjliga mån genomföra en HBT-certifiering på arbetsplatser i

Svenska kyrkan.1 

Anledningen till att en jämförelse mellan Pingstkyrkan och Svenska kyrkan bör göras är för att jag

själv varit närvarande i både Svenska kyrkan och Pingstkyrkan när homosexualitet kommit på tal.

Första gången detta hände var i Svenska kyrkan, innan jag skulle konfirmera mig. Jag och några

vänner hade kommit till kyrkan för att delta vid gudstjänsten, när de helt plötsligt började be för oss

fyra.  Församlingen bad över  oss,  att  vi  skulle  finna en kärnfamilj  och en dag gifta  oss.  Sedan

fortsatte de med att fördöma homosexualitet och menade att detta var en synd för världen och att

Gud hade gjort ett misstag när dessa kom till. För ett år sedan satt jag i Pingstkyrkan och lyssnade

på  en  predikan.  Personen  där  framme  predikade  om  homosexualitet.  Han  fördömde  de

homosexuella och sa de var synden på vår jord. När han hade tryckt på detta tillräckligt länge
1 Svenska kyrkan. Samkönade äktenskap. https://www.svenskakyrkan.se/omoss/samkonade-aktenskap Hämtat 2016-

01-02
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ställde sig en ung flicka längst bak upp, hon hade tårar i sina ögon och längst hennes kinder.  Hon

tittade bara rakt fram och gick därifrån. Denna flicka var troende pingstvän och homosexuell och

alltså inte längre välkommen i kyrkan. Skillnaden på dessa två situationer är att den första är från

2005 och den senaste är från 2014 – alltså nästan tio års skillnad.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur präster och pastorer som jobbar inom Svenska kyrkan

och Pingstkyrkan ser på homosexualitet och vigsel mellan personer av samma kön. Studien avser

kartlägga om det finns någon skillnad i syn på homosexualitet och vigsel mellan personer av samma

kön  mellan  Svenska  kyrkan  och  Pingstkyrkan.  Utöver  detta  är  också  syftet  att  undersöka  om

prästerna  och  pastorerna  ställer  sig  positivt  eller  negativt  till  att  homosexuella  engagerar  sig  i

kyrkliga sammanhang. De frågeställningar som avser vara till hjälp för att uppfylla syftet är dessa:

 Hur  förhåller  sig  prästerna  i  Svenska  kyrkan  och  pastorerna  i  Pingstkyrkan  till

homosexualitet?

 På vilket sätt anser prästerna och pastorerna att homosexualitet hör eller inte hör ihop med

den kristna tron? 

 Finns någon skillnad i tankar mellan företrädare för Svenska kyrkan och Pingstkyrkan?

 Hur skiljer sig synen på samkönade äktenskap mellan företrädare för Svenska kyrkan och

Pingstkyrkan?

1.2 Bakgrund 

             

I följande avsnitt kommer först och främst en bakgrund att presenteras, tanken med denna bakgrund

är att ge en överblick över området innan tidigare forskning tas upp. Vidare kommer sedan tidigare

forskning kring homosexualitet och kopplingen till kyrkan att undersökas. Forskning som gjorts om

Svenska kyrkan, men också om pingströrelsen är ämnade att tas upp.
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1.2.1 Svenska kyrkans beslutsfattande ordning 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå,  vilken består av 251 ledamöter

demokratiskt  valda.  Kyrkomötet  sammanträder  två  gånger  under  hösten  varje  år  och  har  som

uppgift att besluta i frågor som rör kyrkoordningen samt andra frågor som har betydelse för hela

Svenska  kyrkan.   Vad  kyrkomötet  inte  kan  göra  är  att  besluta  i  frågor  gällande  de  enskilda

församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. Det är även kyrkomötet som väljer ledamöter till

kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta ansvariga organ under den tiden som

kyrkomötet inte är samlat.2 Även kyrkostyrelsen beslutar i övergripande frågor på nationell nivå och

företräder Svenska kyrkan. Dess yttrande görs oftast genom exempelvis uttalanden, remisser och

officiella  kontakter.3 Inom  Svenska  kyrkan  är  det  kyrkoordningen  som  är  det  grundläggande

dokumentet  i  det  inomkyrkliga  regelsystemet.  Den  första  kyrkoordningen  utfärdades  1999  och

sedan dess har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter varje år. Vid varje årsskifte

uppdateras därför kyrkoordningen.4 Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 vigsel och äktenskap5, fanns

förslaget till kyrkomötet om att ändra kyrkoordningen så att även homosexuella par skulle kunna

ingå vigsel inom kyrkorummet. Kyrkomötet beslutade sedan att detta skulle ske.6

1.2.2 Trossamfundet Pingst – fria församlingar

Trossamfundet Pingst – fria församlingar ingår inte under Svenska kyrkans beslutsfattande ordning,

utan  varje  enskild  församling  skriver  sina  egna  stadgar  och  i  många  fall  också  sin  egen

församlingsordning. Det varje pingstförsamling har gemensamt är en värdegrund som antogs 2012.

Varje ny församling som vill ansluta sig till Pingst får ta del av den och markera att de ansluter sig

till  den  gemensamma  värdegrunden.7 Den  värdegrund  Pingst  –  fria  församlingar  använder

innehåller punkter vars innehåll ska ses som en grund för vad församlingarna står för. En av dessa

punkter innehåller relationer och äktenskap och där står följande:

 

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva  till  

äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra  

2    Svenska kyrkan. Vad är kyrkomötet? https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/vadarkyrkomotet Hämtat 2016-04-  
22

3 Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen Hämtat 2016-04-22
4 Svenska kyrkan. Kyrkoordningen. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen Hämtat 2016-04-22
5 Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6. Vigsel och äktenskap. Uppsala: Kyrkomötet s.3
6 Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6. Vigsel och äktenskap. Uppsala: Kyrkomötet. s.3
7 Trossamfundet Pingst – Fria församlingar. Stadgar Pingst. http://www.pingst.se/content/uploads/2015/04/Stadgar-f

%C3%B6r-Trossamfundet-Pingst.pdf Hämtat 2016-05-03 
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pastorer viger man och kvinna till äktenskap.8 

Pingst är ett trossamfund som ska vara en mötespunkt för samverkan mellan självständiga, kristna

församlingar i Sverige. Det högsta beslutsfattande organet är årsmötet, även kallat rådslaget. Denna

verksamhet leds av en styrelse. Trossamfundet Pingst – fria församlingar antog vid två rådslag 2010

och 2011 stadgar att förhålla sig till inom Pingst. Rådslag ska varje år hållas innan den 15 juli, extra

rådslag  kan  tillkomma  om  styrelsen  anser  detta  eller  när  det  begärs  av  minst  1/3  av

medlemsförsamlingarna. Inom rådslaget ska öppenhet och delaktighet eftersträvas och rådslaget ska

vara öppet för observatörer. Medlemsförsamlingarna kan ge förslag och motioner om ändringar till

rådslaget. Varje medlemsförsamling har rätt att sända olika många representanter, beroende på hur

många medlemmar församlingen har.9 I och med att lagen om trossamfund trädde i kraft 2000  blev

det också möjligt för frikyrkorna att i juridisk mening betraktas som kyrka. I början av 1990-talet

och  framåt  pågick  en  process  med  att  försöka  strukturera  pingstförsamlingarnas  gemensamma

arbete. Detta innebar bland annat att få en tydligare organisation på det nationella planet. Detta

ledde fram till att Riksföreningen Pingst – fria församlingar startade 2001. Varje år ordnas nu ett

rådslag för medlemsförsamlingarna i trossamfundet och i riksföreningen.10 

1.2.3 Svenska kyrkans ställningstaganden

I  kyrkostyrelsens  skrivelse  2009:6  menar  man  att  den  homosexuella  samlevnaden  har  varit  ett

föremål för kyrkan i flera decennier. De skriver att Svenska kyrkan var tidigt ute i jämförelse med

samhället i övrigt när det gällde att bearbeta denna fråga.11  1951 tog Svenska kyrkan avstånd från

kriminaliseringen  av  homosexuella  handlingar,  vilket  ledde  till  att  man  vid  biskopsmötet  1972

tillsatte en utredning, vilken senare kom att leda fram till boken De homosexuella och kyrkan. Man

menade att  det  inte  skulle  finnas  några  som helst  hinder  för  att  en homosexuell  skulle  inneha

kyrkliga tjänster.  Vad som också sades var att  någon form av välsignelsehandling skulle kunna

övervägas.12 Vid  kyrkomötet  1988  kom  en  motion  att  väckas  gällande  ett  förslag  till  kyrklig

välsignelseakt för homosexuella par. I och med detta tillsätts en utredning, vilken blir färdig genom

en rapport 1994 –  Kyrkan och homosexualiteten. Rapporten offentliggörs samma år som den blir

8 Trossamfundet Pingst – Fria församlingar. Värdegrund. http://www.centrumkyrkanmora.se/wp-
content/uploads/2014/01/Pingst-v%C3%A4rdegrund.pdf Hämtat 2016-05-03 

9 Trossamfundet Pingst – Fria Församlingar. Stadgar. http://www.pingst.se/content/uploads/2015/04/Stadgar-f
%C3%B6r-Trossamfundet-Pingst.pdf Hämtat 2016-04-22

10 Trossamfundet Pingst – Fria församlingar. Trossamfundet Pingst. http://www.pingst.se/om-
pingst/organisation/trossamfundet-pingst/ Hämtat 2016-04-22

11 Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6. Vigsel och äktenskap. Uppsala: Kyrkomötet. S. 6
12 Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 Vigsel och äktenskap. Uppsala: Kyrkomötet. S. 6
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färdig.13 Senare kommer också riksdagen att fatta beslut om registrerat partnerskap, vilket kom att

träda i kraft 1 januari 1995. Samma år kom läronämnden, där alla biskopar ingick, att meddela till

kyrkomötet att  Svenska kyrkan inte längre ska uttala att  homosexuellt  partnerskap är något fel.

Detta ska istället vara något som ska bejakas. I och med biskopsmötet kom anvisningar att ges ut på

hur man håller en förbön för ett ingått partnerskap.14 Under kyrkomötet 1997 kom en motion att

väckas.  Denna handlade om att  en välsignelseakt  för homosexuella skulle kunna hållas i  öppet

kyrkorum. Två år senare, 1999, kom kyrkan att ta nästa steg mot en kyrklig vigsel, detta genom att

anhöriga skulle kunna närvara vid förbönen för det homosexuella paret. 2002 kom Svenska kyrkans

teologiska kommitté att presentera ett samtalsdokument, Homosexuella i kyrkan, inför kyrkomötet.

Utgångspunkten för detta dokument tas i den tystnad som länge präglat de homosexuellas situation i

både samhälle och kyrka. Det beslut som kyrkomötet sedan fattade kring detta dokument innebar att

bjuda in till samtal på vad de menade var en bred front i stift och församlingar. Detta gjordes för att

öka kunskapen och för att främja de homosexuellas inkludering. Det dröjde fram till 2005 så kom

kyrkomötet  att  förtydliga  Svenska  kyrkans  ståndpunkt  gällande  diskriminering  på  grund  av

homosexuell läggning vilket innebar att:

 Kyrkan  aktivt  skulle  motverka  diskrimineringen  av  personer  med  homosexuell

orientering.

 Svenska kyrkan inte bör driva en organiserad verksamhet i syfte att bota homosexuella

från deras läggning.

 Homosexuell  läggning inte längre skulle komma att  vara en anledning till  att  vägras

vigning till kyrklig tjänst.15

Det var även vid detta kyrkomöte som de beslutade om en kyrklig ordning som innebar en kyrklig

akt för välsignelse över registrerat partnerskap. Fyra år senare, 2009, kom kyrkomötet att besluta

om  att  ändra  i  kyrkoordningen.  Detta  innebar  att  äktenskapet  kom  att  gälla  alla  sorts  par.

Äktenskapen kom från och med nu att gälla såväl samkönade par som par av olika kön. Även en

vigselordning för både hetero- och homosexuella par kom att bli aktuell. I 2012 års förslag till ny

kyrkohandbok kom bara en enda vigsel att finnas med och 2013 kom kyrkostyrelsen att få i uppdrag

att uppmuntra alla stift att sträva efter att i så stor mån det går, genomföra en HBT-certifiering på

13 Svenska kyrkan. Homosexuella och Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/homosexuella-och-
svenska-kyrkan Hämtat 2016-04-22

14 Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6. Vigsel och äktenskap. Uppsala: Kyrkomötet. S, 6
15 Svenska Kyrkan. Homosexuella och Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/homosexuella-

och-svenska-kyrkan  . Hämtat 2016-05-01
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arbetsplatser i Svenska kyrkan.16

1.2.4 Pingstkyrkans ställningstaganden 

I sökandet efter en teologisk hållning när det gäller frågan om homosexualitet finner man snabbt att

den är mycket komplex.17 Det gäller här inte enbart att ta ställning i en enskild fråga, utan att kunna

finna en helhetssyn – alltså en genomtänkt teologisk hållning på flera olika områden. Pingströrelsen

finner det ytterst viktigt att i denna fråga gå tillbaka och titta på Bibeln, vad säger den i frågan?

Bibeln är så pass viktig att den bör utgöra normen för de val man gör i livet. En av pingströrelsens

största utmaningar idag är vad de själva kallar för postmodernismens tankegångar. Detta innebär en

öppnare världsbild som inte vill veta av några direkta sanningar. Istället litar många kristna på sin

egen känsla och sina egna tankar som ett sätt att förstå världen och det som händer. Den kristna tron

är en uppenbarelsetro, där Gud valt att visa sig och sin son för vissa utvalda människor och genom

att läsa Bibeln kan vi få svar på vad Guds vilja är och genom vägledning också lära oss att leva efter

den.  Denna syn på skriften och uppenbarelsen utmanas idag och om Bibeln ska betraktas som

ledljus  kommer detta  också få  konsekvenser  för  hur man ser  på homosexualitet.  I  Bibeln talar

Paulus  om skapelsen  och  mänskligheten,  där  menar  han  att  genom att  homosexualitet  finns  i

mänskligheten   är  det  ett  bevis  på  att  människorna  vänt  Gud  ryggen.  Pingströrelsen  drar  här

slutsatsen att Paulus visar att homosexualitet inte tillhör Guds ursprungliga tanke utan är en följd av

syndafallet – en del av en skada. Homosexuella handlingar hör inte hemma i Guds rike och genom

dopet tillhör man  Guds rike, vilket innebär att kroppen är andens tempel, som inte får behandlas på

vilket sätt som helst. Att sexuellt attraheras av samma kön kan aldrig vara synd, det är först när

attraktionen går över till handlingar som sexualiteten blir till synd. Alla människor har ansvar för

sina egna handlingar, människan är en enskild individ som utmanas att leva i trohet till Guds vilja.

Genom förbön går  det  att  omvända  homosexuella,  genom bikt  och  själavård  går  det  att  få  en

homosexuell att ändra läggning och senare också bilda familj. Skulle den homosexuella inte vilja bli

omvänd,  är  det  viktigt  att  veta  att  celibatet  finns  som  alternativ  för  både  homosexuella  och

heterosexuella18

16 Svenska kyrkan. Homosexuella och Svenska kyrkan.   https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/homosexuella-och-
svenska-kyrkan Hämtat 2016-03-29

17 Teologiska nätverket Pingst. Homosexuella och kristen tro. Institutet för pentekostala studier: Uppsala, 2005. s. 7
18 Teologiska nätverket Pingst. Homosexuella och kristen tro. Institutet för pentekostala: Uppsala, 2005. s.15-51
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1.3 Forskningsöversikt

1.3.1 Beslut om välsignelse för samkönade par 

Det beslut som 2005 fattades vid kyrkomötet, om att det skulle bli möjligt för samkönade par att bli

välsignade, visade sig bli början på slutet av en mycket lång diskussion huruvida homosexuella par

skulle få vigas kyrkligt eller inte.19 Många är de som tar Guds ord, Bibeln, som argument till varför

samkönade äktenskap inte hör hemma i kyrkan. I Bibeln finns mycket av de argument som kritiker

använder för att kritisera besluten som tagits. I en studie som Daniel Enstedt gjort menar en av de

tillfrågade prästerna att människorna satt sig i Guds ställe och skapat något som är falskt, vilket här

skulle  vara att  godkänna välsignelseakt  för samkönade par (och senare även godkänna vigsel  i

kyrkan). Vidare menar hon att det inte är hennes egna argument, utan att det är hon som står i Guds

tjänst och att det är Gud själv som bestämmer. Hon tror visserligen att det är en synd att leva i ett

samkönat förhållande, men att det är Guds uppgift att döma.20  Kyrkan har i och med beslutet gått

från att vara en klassiskt kristen kyrka till att bli en mer liberal. Detta har då inneburit att många

präster tvingats välja mellan tre alternativ, de kan antingen välja att överge sin klassiskt kristna tro,

behålla denna och lämna kyrkan eller vara kvar i Svenska kyrkan och försöka formulera vad det

innebär att var klassiskt kristen i en liberal kyrka. Det är det sista alternativet som de flesta prästerna

i studien väljer, med motivationen att Gud har kallat dem att vara präster och att Svenska kyrkan har

bekräftat detta..21 Eftersom att min studie avser att undersöka hur präster ser på samkönad vigsel,

ser jag detta som ett intressant kapitel för förståelsen av min undersökning.

1.3.2 Bibelsyn
22De beslut som ska fattas inom Svenska kyrkan kan inte gå direkt emot Bibeln, och det menar

många att  beslutet om välsignelseakt gör. Ofta tas skapelseberättelserna i Bibeln23 som argument

emot homosexualitet. Man menar då att Gud skapade människan som man och kvinna, vilket är det

idealet som alla ska sträva efter. De personer som valt att leva homosexuellt har ett stort kors att

axla, de har en kallelse i sitt liv att vittna om Guds avsikt med sexualiteten och detta gör de genom

att leva avhållsamt. Det är heterosexualiteten som är Guds avsikt.24  I de avsnitt i Gamla testamentet
19 Svenska kyrkan. Gudstjänstutskottets betänkande 2005:2 Samlevnadsfrågor. 

https://www.svenskakyrkan.se/tcrot/km/2005/snabbprotokoll/g_02.shtml Hämtat 2016-05-03
20 Enstedt, Daniel. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. Göteborgs Universitet: Institutionen för 

idé och samhällsstudier. 2011 s, 247
21 Enstedt, Daniel. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. s, 247
22 Enstedt, Daniel. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. s, 228
23 Första Mosebok 2:4-25
24 Enstedt, Daniel. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. s, 228
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där homosexualitet omnämns läggs fokus på homosexuella handlingar snarare än den homosexuella

läggningen. Ett exempel på detta finns i 3 Mosebok 18:22, där det går att läsa ”Du skall inte ligga

med en man som man ligger med en kvinna”, här ligger fokus på själva utförandet.25

Det är enbart en av de tillfrågade prästerna i Enstedts studie som menar att det finns vissa texter i

Bibeln som skulle kunna framhållas som stöd för samkönade relationer. Dessa är berättelserna om

Rut och Noomi och berättelsen  om David och Jonathan,  där  hon menar  att  den senare  är  den

berättelse som rymmer mest erotik.26 Denna syn delar hon tillsammans med många förespråkare för

kristen homosexualitet och samkönade äktenskap. Forskning har gjorts där flera förespråkare menar

att  det  i  Bibeln  finns  bevis  på  att  det  redan  på  den  tiden  fanns  människor  som  levde  i  en

homosexuell relation. Berättelsen om Rut och Noomi har varit och är fortfarande ett vanligt inslag

vid homosexuella bröllop, den är också en bra indikation till homosexuella par i kyrkan, men också

en bra förebild för medmänsklighet och solidaritet.27 Präster och pastorer som är för eller emot

homosexualitet väljer ofta att relatera sina argument i bibelordet, därför är det intressant för

studien att veta tidigare studier kring Bibelsynen.

1.3.4 Svenska kyrkans syn på homosexualitet

I det samtalsdokument som gjorts av kyrkans teologiska kommitté menar man att en av Svenska

kyrkans stora uppgifter är att motverka diskriminering och missbruk av sexualitet, dessutom ska

man visa på goda förebilder med stabila och kärleksfulla relationer. Detta innebär såväl homo- som

heterosexuella  relationer.  Man  menar  att  det  inte  på  något  sätt  är  kyrkans  uppdrag  att  avråda

människor  från  att  ingå  homorelationer,  så  länge  dessa  är  berikade  av  kärlek,  precis  som ett

förhållande ska vara.  Viktigt är också att visa att trots att de understryker värdet av kärleksfulla

relationer, tillägger de som en liten parentes att celibatet faktiskt finns som en rimlig utväg. Detta

var dock först och främst något som tidigare förespråkades inom kyrkan.28 De menar också att det

som kristen finns mycket viktiga värden, normer och dygder som denna måste förhålla sig till. Detta

har man valt att kalla för kristen etik. Det handlar om alla människors lika värde, men också det ord

som står i Bibeln. Detta innebär dock att det finns en stor öppenhet för ordet och att det går att tolka

på olika sätt. Ingen har rätt att stänga ute den andra tolkningen, lika lite som man har rätt att säga att

Bibeln enbart  stödjer  heterosexuella  normer.  Man har  valt  att  kalla  de olika tolkningarna inom
25 Nilsson, Gerd. Bunne, Eva. En fråga om kärlek: Homosexuella i Kyrkan. En bok från samtalsgruppen kyrkan och 

de homosexuella. Verbum förlag: Stockholm, 1988. s. 43
26 Enstedt, Daniel. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. s. 228
27 Gårdfeldt, Lars. Hatar Gud Bögar? : Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner : en befrielseteologisk 

studie. Normal: Stockholm, 2005. s. 58
28 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Homosexuella i kyrkan. 

http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf    S.32  Hämtat 2016-04-14
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kyrkan för försonad mångfald.  Viktigt  är  här  att  veta  att  detta  också innebär  för homosexuella

människor att de måste acceptera att det finns personer inom församlingarna som inte accepterar

utlevd homosexualitet. Samtidigt är man mycket överens om att man inom kyrkan inte ska fördöma

samkönad kärlek och inte heller stödja rörelser som ställer sig bakom bot mot homosexualitet.29

Inom den kyrkliga debatten om homosexualitet görs många gånger en skillnad mellan att enbart

vara  homosexuell  och  att  faktiskt  leva  ut  sin  homosexualitet.  Många  accepterar  att  den

homosexuella attraktionen finns som en del av personligheten, men menar att det homosexuella

samlivet inte står i förenlighet med Guds ordning i skapelsen.30

1.3.5 Pingströrelsens syn på homosexualitet

I en studie som Svenska kyrkan gjort om pingströrelsens syn på kärlek, samlevnad och äktenskap

framgår ganska fort att man här menar att samlevnaden genomgår en stor förändring, pingströrelsen

menar  att  attityderna till  äktenskapet genomgår en allmän sexualisering.31 Samhällsklimatet och

reklam får våra barn och unga att se på samlevnaden och äktenskapet som fel och oäkta. Man menar

att utöver samhällsfrågorna är utgångspunkten alltid för den kristna församlingen Bibelordet, där

Gud från början skapade mannen och kvinnan att tillhöra varandra. Pingströrelsen menar att detta är

skapelsens grundläggande tanke, där manligt och kvinnligt tillsammans kompletterar varandra och

är skapade till Guds avbild och varje hem är berikat av att där finns både en man och en kvinna som

båda är med och formar hemmet. Det mest grundläggande i Skriften är att det sexuella hör hemma i

det heterosexuella äktenskapet. Samtidigt som Bibeln ska bejakas, ska också respekten för andra

människor också finnas där. Forskning visar dock att pastorer inom pingströrelsen menar att det

finns en stor fara i att låta sig påverkas mer av tidens frågor än av Bibelns tanke. Samtidigt vill man

också understryka att  eftersom att  skapelsen är trasig,  tillåter  Gud något  som inte  fanns i  hans

ursprungliga vilja.  När det kommer till  frågan om hur pingströrelsen ställer  sig till  att  Svenska

kyrkan infört även ett homosexuellt äktenskap menar de att denna syn skiljer sig mycket mellan

Svenska  kyrkan  och  Pingstkyrkan.  En  stor  del  i  att  föröka  sig  bryts  bort,  vilket  är  ett  av

människornas mål. I och med godkännandet av homoäktenskap kommer denna del att försvinna.

Pingströrelsen menar att i och med att Svenska kyrkan gjort detta valet, så har de också visat på sitt

avståndstagande från Bibeln och Jesus. Kyrkan har en plikt att följa sin mästare och genom detta

29 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Homosexuella i kyrkan. 
http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf  s. 22 Hämtat 2016-03-16

30 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Homosexuella i kyrkan. 
http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf  s. 13 Hämtat 2016-04-18

31 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rapport från en offentlig hearing den 6-8 
september 2004. Intellecta Uppsala. Uppsala, 2005. s. 221-228
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har de nu visat sig gå åt andra hållet. Till sist understryker personerna som deltagit i studien att man

faktiskt kan få hjälp mot sin homosexualitet, detta genom förbön och hjälp från sin skapare.32 Så

som tidigare nämnt är studien att undersöka pastorers syn på homosexualitet, därför är det intressant

att undersöka hur Pingstkyrkans tidigare syn varit på ämnet.

1.4. Metodologiska val
Denna första del avser att beskriva de avgränsningar och urval som gjorts, för att sedan beskriva de

metoder  jag  valt  att  använda mig  av  för  att  samla  in  och analysera  material.  Här  kommer  en

beskrivning  av  den  kvalitativa  intervjun  och  meningskoncentrering  att  ske.  I  den  sista  delen

kommer de etiska överväganden som gjorts presenteras. 

1.4.1. Avgränsning och material

Det  huvudsakliga  materialet  till  denna uppsats  består  av  kvalitativa  intervjuer  med präster  och

pastorer från de olika samfunden – Svenska kyrkan (6,2 miljoner medlemmar) och Pingstkyrkan (85

000 medlemmar).  Dessa  samfund  har  valts  ut  därför  att  de  är  inriktningar  som är  stora  inom

kristendomen i Sverige, men också för att jag tror att det finns stor chans till många tankar kring

temat från båda sidorna. Genom detta urval är förhoppningen att få tillräckligt mycket information

för att kunna utföra studien, och att få perspektiv från två samfund som inom den kristna kyrkan står

relativt långt ifrån varandra. Eftersom att studien inte innehåller informanter från alla församlingar

runtom i Sverige eller några församlingsmedlemmar kommer inte detta att vara en representativ

undersökning. Detta innebär att studien inte kan ge ens en liten del av vad Svenska kyrkan och

Pingstkyrkan tycker i hela Sverige, utan denna studie ger endast en bild över vad de präster och

pastorer som är med i undersökningen tycker. Ytterligare avgränsningar har gjorts till enbart präster

och pastorer, anledningen till detta är den begränsning i tid som finns för studien och därför att

dessa personer anses vara lättast att få till intervjuer med. Avsikten var till att börja med  att träffa

fyra inom respektive församling, men arbetet med att få tag i relevanta personer att intervjua blev

mycket svårt då nästan ingen av de tillfrågade ville ställa upp på en intervju i ämnet.  Detta ledde till

slut till att sex valde att vara med på intervjuer. Tre av dessa var präster verksamma inom Svenska

kyrkan och tre var pastorer verksamma inom Pingstkyrkan.

32 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rapport från en offentlig hearing den 6-8 
september 2004. Intellecta Uppsala. Uppsala, 2005. s. 221-228
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1.4.2 Meningskoncentrering som metod

En väsentlig del i den kvalitativa forskningen är att bilda sig en förståelse för hur ett fenomen är

utformat. Den verklighet vi lever i är enbart en konstruktion, vilket innebär att denna måste tolkas

av författaren.33 Denna typ av metod som använts vid bearbetning och analys av insamlad data kan

även ha en benämning som fenomenologisk meningskoncentrering. Denna typ av metod är lämplig

vid en studie som avser undersöka känslor, personliga erfarenheter och tankar kring ett fenomen,

vilket överensstämmer med det syfte och de frågeställningar som denna studie avser behandla.34 

1.4.3 Tillvägagångssätt 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras i mindre

meningar. Vilket innebär att långa uttalanden trycks ihop och blir till mindre, mer koncentrerade,

uttalanden. Sedan kommer det mest väsentliga av det som sagts omformuleras till några få ord.

Vilket i slutet innebär att större och långa intervjutexter kommer sluta som kortare formuleringar.35 

I mitt arbete innebär detta att jag till att börja med läste igenom min transkriberade och nedskrivna

intervju några gånger.36 Detta gjordes för att få en helhet av intervjun och en känsla om vad som var

det  centrala  i  denna.  Därefter  valdes  det  mest  väsentliga  ut  i  varje  stycke,  detta  för  att  kunna

koncentrera mig på kärnan i texten fullt ut. När det mest väsentliga i varje stycke var valt, valde jag

sedan att  göra detta ännu mindre,  till  mindre meningsenheter.  Därefter ställdes frågor till  dessa

meningsenheter utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. En sådan fråga skulle kunna vara hur

ser denna person på homosexualitet? Efter detta knöts allt ihop till en flytande text, som självklart

matchades ihop med det syfte och de frågeställningar som studien avser att undersöka.  Nedan visas

hur framtagandet av texten gått till:

”Asså jag som kristen, jag tror ju att Bibeln är Guds ord. Att det som står här i är vad Gud vill säga 

till oss människor. Och när jag läser Bibeln så kan inte jag se att det är Guds tanke att man ska leva i 

ett homosexuellt förhållande. Jag ser att Gud har skapat mannen och kvinnan för att vi är olika och 

ska komplettera varandra. Och ett av våra syften är att föröka oss också, det står i Bibeln.” (Maria)

Denna  meningsenhet  har  jag  valt  att  sätta  under  kategorin  Bibeln  i  relation  till  synen  på

homosexualitet. Istället för att välja att koncentrera mina meningsenheter på ord, har jag valt att

33 Lantz, Annica. Intervjumetodik. Studentlitteratur. Lund: 2007. S. 110
34 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund: 1997. S. 175
35 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. S. 174
36 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 177
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använda mig av kortare meningar. Detta har jag gjort därför att jag ansåg att jag lättare kunde finna

koncentreringar till dessa kategorier, istället för några få ord. Meningsenheterna har sedan också

grupperats under fem andra kategorier. 

Intervjuerna är gjorda med sex personer, där tre är pastorer inom Pingstkyrkan och tre är präster i

Svenska  kyrkan.  Detta  gjordes  genom  kvalitativa  intervjuer  för  insamling  av  data.37 I  ett

intervjusamtal lyssnar forskaren till var informanterna själva har att berätta om det som händer i

deras livsvärld, lyssnar på deras åsikter och synpunkter.38 Valet av kvalitativa intervjuer som metod

har gjorts därför att det är den metod som lämpar sig bäst för den undersökning som ska göras, då

syftet  har  varit  att  finna  och  förstå  de  enskilda  personernas  ställningstagande  och  hur  de

argumenterar för sin ståndpunkt. Kvalitativa intervjuer har som syfte att förstå hur den tillfrågade

tänker och känner, vilka erfarenheter personen har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser

ut39. Intervjun kan fånga en mängd olika personers uppfattning om samma ämne och ge en bred bild

av en mänsklig värld.40 Eftersom att urvalet är gjort till tre präster från Svenska kyrkan och tre

pastorer från Pingstkyrkan, var förhoppningen att kunna få en någorlunda övergripande bild över

hur dessa två samfund tänker kring homosexualitet och medverkan inom kyrkan. Genom intervju

finns chans till mer utvecklade svar och fler perspektiv på ämnet. När man använder sig att intervju

som metod kan det vara en idé att bestämma på vilket sätt intervjuerna ska vara utformade, ska de

vara öppna eller stängda frågor? Ska de vara strukturerade eller ostrukturerade? För en bra intervju

är detta dock inte något nödvändigt, men kan vara smart så att man som intervjuare vet hur frågorna

ska formuleras.41  

Eftersom att jag valt att använda mig av semistrukurerad kvalitativa intervjuer, vilket innebär att

intervjuaren  på  förhand  enbart  bestämt  olika  teman  och  väldigt  öppna  frågor42,  har  en

intervjuguide43 skapas.  Detta  gjordes  när  respondenterna  var  tillfrågade  och  tiden  för  träff  var

bestämd (se bilaga 1). I en intervjuguide ska de ämnen som är föremål för undersökningen anges.

Guiden kan också  beskriva  de  ämnen som i  stort  ska  täckas,  men kan också  innehålla  en  rad

omsorgsfullt formulerade frågor. Min intervjuguide innehöll förutbestämda öppna frågor, där jag

hade tillgång till att kunna ställa fler specifika frågor eftersom de kom upp. Frågorna fanns enbart

37 Lantz, Annica. Intervjumetodik. S. 29
38 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. S. 9
39 Trots, Jan. Kvalitativa intervjuer. Uppl. 4. Lund: Studentlitteratur 2010.
40 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 1997
41 Trots, Jan. Kvalitativa intervjuer. Uppl. 4. Lund: Studentlitteratur 2010.
42 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 

Studentlitteratur, 2009. S.234
43 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. S. 121
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där för att ha något att börja med, och ha ämnen som jag ansåg vara viktiga för att mitt syfte skulle

kunna besvaras. Som intervjuare var det viktigt att hålla mig neutral inför frågorna, detta för att inte

påverka mina respondenter till svaren. Det var också viktigt att jag inte la mina egna åsikter eller

tankar under tiden som intervjun pågick.

1.4.4 Etiska överväganden

När  det  gäller  de  etiska  överväganden  har  hänsyn  tagits  till  Vetenskapsrådets  forskningsetiska

principer44. De utgår från fyra krav viktiga att tänka på när personer intervjuas till en studie, dessa

principer har tagits fram för att skydda de personer som ställer upp på att vara med i studien. De

krav  som  rådet  utgår  ifrån  är  samtyckeskravet,  informationskravet,  konfidentialitetskravet  och

nyttjandekravet. 

Som forskare är det viktigt att informera de personer som är berörda om det aktuella syftet med

uppgiften. Vidare är det viktigt att jag som forskare meddelar personerna om de villkor som gäller

för deras deltagande i undersökningen, här ska upplysas om att deras deltagande är högst frivilligt

samt att de alltid kan avbryta sin medverkan när de vill.  Den information som jag lämnar som

forskare ska innefatta alla de inslag i undersökningen som eventuellt skulle kunna tänkas påverka

deras vilja att delta. Detta är alltså informationskravet, vilket jag har utgått ifrån för att få mina

respondenter trygga i att de är medvetna om vad det är informationen de meddelar ska användas till.

Jag anser att detta är ett av de viktigaste kraven som ställs på mig som forskare, därför att vetskapen

om att kunna avbryta när respondenten själv vill är viktigt att veta att man har.  

Nästa krav för mig att ta hänsyn till är samtyckeskravet, vilket jag självklart tagit hänsyn till. Detta

innebär att respondenten alltid har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Jag som forskare

måste alltid hämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. Viktigt är också att

komma ihåg att de medverkade själv får bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta,

de ska kunna avbryta sin medverkan när de vill och utan att detta ska vara negativt för dem.

För att mina respondenter skulle känna sig trygga i att deras personuppgifter inte skulle spridas eller

att  det de berättade till  mig skulle föras vidare i deras namn, upprättade jag en förbindelse om

tystnadsplikt. Som tidigare nämnt anser jag att ämnen som handlar om homosexualitet kan vara

känsliga och därför var det extra viktigt för mig att hålla på tystnadsplikt och annat som kan göra

respondenten  tryggare  i  att  intervjuas.  Detta  krav  kallas  för  konfidentialitetskravet.  Som jag  i

44 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning.   
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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princip sagt tidigare så får de uppgifter jag samlat in enbart användas till den forskning som jag

bedriver,  vilka  inte  heller  får  användas  eller  utlånas  till  någon  annan.  Detta  innebär

nyttjandekravet.45

För att inte kunna påverka de personer jag intervjuar är det viktigt att jag inte tar någon ställning i

frågorna och ställer mig neutralt till allt. Ett ansiktsuttryck exempelvis kan göra att personen i fråga

känner sig både kränkt och kan också innebära personen inte kommer våga fortsätta berätta om sin

åsikt i frågan. Intervjufrågorna jag använt mig av kunde de personer som deltog i undersökningen

ta del av innan, detta för att de skulle kunna veta vilka frågor som kom att ställas. Jag anser också

att  det  är  viktigt  att  informera  de  intervjuade  att  de  när  som  helst  kan  välja  att  lämna

undersökningen, utan att behöva berätta varför de vill det. De har även blivit informerade om vart

undersökningen kommer läggas upp och självklart också informeras om vad undersökningen avser

att undersöka. 

1.4.5 Metodkritik

I en intervjustudie är det mycket viktigt att kunna vara kritisk till den metod man valt att använda

sig av. Den kritik som riktas mot intervjuer som metod är det faktum att inte ställa ledande frågor

till respondenterna. Ledande frågor kan påverka de svar man får, vilket också kan innebära att man

får de svar som man själv vill få. När det gäller platsen för själva intervjun är det viktigt att den är

neutral, eller en plats där respondenten känner sig trygg. Mina intervjuer har varit i de församlingar

där prästerna och pastorerna jobbar, jag tror att detta varit positivt och fått mina respondenter att

slappna av under samtalen. Eftersom att studien inte innehåller representanter från hela Svenska

kyrkan eller hela Pingstkyrkan, är det inte heller en studie som är representativ för alla församlingar.

2. Resultat och Analys
Här nedan presenteras det material som insamlats under de intervjuer som gjort. Relevanta delar ur

samtalen med de präster och pastorer har valts  ut  och samlats under aktuella rubriker,  som för

frågeställningarna är intressanta. Dessa frågeställningar finner man i inledningskapitlet.  Eftersom

att jag valt att använda mig av meningskoncentrering så  kommer jag tematiskt presentera mina

respondenters svar utifrån de svar jag fått. 

45 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning.   
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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2.1 Respondenterna

De personer som nu kommer presenteras har fiktiva namn och heter något annat i verkligheten. De 

jobbar alla inom olika församlingar runtom i Sverige och är alltså oberoende varandra. 

Stefan – Jobbar som präst inom en mindre församling i Svenska kyrkan. 

Stig – Församlingsherde och präst i en större församling i Svenska kyrkan. 

Martin – Präst i en lite mindre församling i Svenska kyrkan. 

Gösta – Pastor, med vigselrätt, i en mindre pingstförsamling.

Maria – Pastor, utan vigselrätt, i en större pingstförsamling. 

Olle – Pastor, utan vigselrätt, i en större pingstförsamling. 

2.2 Kärlek i relation till synen på homosexualitet

När jag ställde frågan om mina respondenters syn på homosexualitet fick jag följande svar. Stefan,

som är präst i en mindre församling i Svenska kyrkan och Stig, som är församlingsherde och präst i

en större församling i Svenska kyrkan menar att homosexualitet är något som en människa är och

ett uttryck för kärlek. Det de menade var att homosexualitet var kärlek, precis lika mycket som

heterosexuell kärlek. I en studie som Enstedt gjort menar de präster som då var emot homosexuella

relationer att människorna satt sig i Guds ställe och skapat något som var falskt46. Detta är alltså

något som både Stefan och Stig ställer sig emot och menar att den homosexuella kärleken är  lika

viktig som den heterosexuella kärleken. Den ena av dem, Stefan, menar att det inte är hans jobb att

döma  någon  annan  människa  för  att  de  valt  en  annan  kärlek och  detta  är  något  som  måste

accepteras. Han vill inte vara en präst som står där och pekar på personer och deras fel, han vill vara

noga med att  säga att  ingen kärlek kan vara fel och ingen kärlek kan vara bättre än den andra

kärleken. 

”Jag ser det som att det är ju en människa som har valt en annan kärlek. Jag kan ju inte döma dom, 

det får jag inte göra eller det är inte mitt jobb att göra. Sen så är det väl så att som med alla andra 

saker i livet, vissa saker har vi lätt att förstå. Jag kan förstå hur det är att älska en annan människa. 

Det  kan  jag förstå.  Sen  är  det  väl  det  att  vi  har  olika  referensramar  och  sådär,  men vi  måste  

accepterar det. Även fast man kan tycka att det är jättekonstigt.”47

Stig menade att han inte kunde minnas att någon av de präster han har träffat,  eller någon som

46 Enstedt, Daniel. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. 
47 Stefan
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jobbat åt honom, inte accepterade homosexualitet och visste inte heller av någon som nekat vigsel.

Vad han uttryckte var att homosexuell kärlek enligt honom är något som är mycket vackert och han

påpekade i enlighet med Svenska kyrkans ståndpunkt gällande diskriminering, att det är viktigt att

alla försöker ta ställning emot detta. Vad han pratade om var den lag som 2005 kom att innebära

förändring av bland annat synen på kränkande beteenden på arbetsplatser. Det kom från och med nu

inte vara möjligt  att  förbjuda homosexuella personer att  arbeta och engagera sig inom Svenska

kyrkan48.  Stig  pratade  mycket  om  sitt  engagemang  inom  Pridefestivalerna49 och  vikten  av  att

Svenska kyrkan var delaktiga och visade sitt ställningstagande. I det samhälle där Stig är verksam

inom finns ett stort engagemang från Svenska kyrkan inom pridefestivalen. Han tycker att det är

otroligt viktigt att kyrkan visar sig i dessa sammanhang och tar ställning för vad Svenska kyrkan

verkligen står för, vilket är att ingen ska kunna diskrimineras på grund av deras sexuella läggning. 

”Det är ett uttryck för vad människan är, ett uttryck oftast när vi träffar homosexuella, också ett  

uttryck för kärlek. […] ditt värde är inte nå annorlunda än nån annan. Och det du upplever att du är, 

är inget konstigt eller onaturligt eller felaktigt. Utan att du är lika älskad av Gud som alla andra på 

nåt vis. Och vi gör ingen skillnad heller.”50

2.3 Bibeln i relation till synen på homosexualitet 

Alla respondenter som jobbade inom Pingstkyrkan refererade till Bibeln och vad den enligt dem sa

om homosexualitet. Även Martin, präst i en mindre församling inom Svenska kyrkan refererade

mycket till Bibeln i hans svar. Dessa menade att Bibeln, med sin syn på Adam och Eva, mannen och

kvinnan, är rättesnöret och det är efter den som människorna enligt den kristna tron ska leva sina

liv. 

I intervjun med Martin menade han att sexualiteten är en gåva från Gud. Han förstår Bibeln som sitt

rättesnöre inom livet, men också inom tron. Det är Bibeln som menar att sexualitetens plats enbart

finns i äktenskapet, äktenskapet alltså mellan mannen och kvinnan. Liksom Martin var det flera

personer under Bunnes samtal också tog Bibeln som argument. Där menade personerna att Guds

tanke med människors liv är heterosexualiteten och att  det är  de homosexuellas ansvar att  leva

48 Svenska Kyrkan. Homosexuella och Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/homosexuella-
och-svenska-kyrkan  . Hämtat 2016-05-01

49 Pridefestivalen är en festival som finns till för att på olika sätt förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter.
Stockholm  Pride.  Värdegrund. http://www.stockholmpride.org/joinstockholmpride/om-Foreningen/Vardegrund.
Hämtat 2016-05-19

50 Stig
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avhållsamt.51 Martin väljer att citera Bibeln, för att visa att han tar sin utgångspunkt här, men också

för att visa på att det inte är hans egna åsikter det handlar om. Vad han här väljer att citera är

Matteusevangeliet  19:552,  och  menar  att  det  är  det  Jesus  menar  med att  äktenskapet  är  till  för

mannen  och  kvinnan.  Martin  menar  att  skapelseberättelsen  är  grundsynen  på  äktenskapet.  Det

intressanta  är  att  Martin  är  präst  i  Svenska  kyrkan  och  bör  underordna  sig  både

diskrimineringslagen  och  att  Svenska  kyrkan  är  en  kyrka  som  ska  motverka  missbruk  av

sexualiteten. De ska också föregå som förebilder med kärleksfulla relationer, vilket också innebär

homosexuella  relationer.53 Här  blir  det  så  tydligt  vart  Martin  står  i  sin  syn  på  homosexualitet.

Martin står i ett sammanhang han måste underordna sig och acceptera det Svenska kyrkan står för,

han behöver inte hålla med. Det viktiga i Martins sammanhang blir att arbeta på ett professionellt

sätt, så att eventuella personer med homosexuell orientering ändå känner sig välkomnande i hans

kyrka. Detta på grund av att han står under Svenska kyrkan, en kyrka där alla ska vara välkomna

oavsett sexuell läggning.

Gösta, som är pastor i en mindre församling i Pingstkyrkan, menade att han inte såg något som helst

samband  mellan  homosexualitet  och  skapelseberättelsen  i  Bibeln.  Han  poängterar  att  den

grundläggande tanken som Jesus bekräftar  är  att  sexualiteten uttrycks  inom äktenskapet  mellan

mannen och kvinnan. Vilket i sin tur innebär att all annan sexualitet blir ett avsteg från detta. 

Innan vår intervju var den den kvinnliga pastorn jag fick tag i, Maria, mycket nervös. Hon ville först

inte ställa upp på någon intervju, men valde sedan att vara med om hon fick titta på frågorna först.

Under vår intervju kändes hon mycket försiktig och rädd för att säga fel, min känsla blev att hon var

rädd för att jag skulle döma henne. Maria förklarade att hon tyckte att detta var en mycket känslig

fråga och inte heller något som var lätt att varken prata om, eller prata med någon annan om. På

frågan om hur hon såg på homosexualitet så såg hon enbart en enda tanke med sexualiteten och det

är den mellan mannen och kvinnan. Hon såg att allt annat som inte var mellan mannen och kvinnan

var fel.

51 Nilsson, Gerd. Bunne, Eva. En fråga om kärlek: Homosexuella i Kyrkan. En bok från samtalsgruppen kyrkan och 
de homosexuella. Verbum förlag: Stockholm, 1988. s. 43

52 ”Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett”.

53 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Homosexuella i kyrkan. 
http://web.comhem.se/kristenhomo/samtalsdokument.pdf   
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Olle berättar att Gud skapat mannen och kvinnan, Adam och Eva och det har Han gjort för att dessa

två ska komplettera varandra. Han citerar Nya testamentet och menar att Jesus undervisar om detta

här. Han menar också att det är tydligt för honom vad Bibeln säger. 

”Alltså Gud har skapat man och kvinna och jag tänker att det är så ordningen är. Gud såg att Adam 

var ensam och han skapade Eva. Man och kvinna... de två ska bli ett. Jesus undervisar också om det i

NT  så  för  mig  är  det  ändå  tydligt  och  därför  är  jag  ändå  liksom  glad  att  få  stå  i  ett

sammanhang där det inte är så infekterat än.”54

Olle pratade under vårt intervjusamtal att trots att han själv anser att det är Bibeln som vi ska leva

efter och rätta oss efter, är det mycket viktigt att speciellt inför ungdomar berätta om detta på rätt

sätt. Han menade att det är så många ungdomar i samhället idag som mår dåligt, både på grund av

krossad självbild men också på grund av ständiga brottningskamper kring exempelvis sin egen

sexualitet. Han fortsätter med att säga att han skulle absolut kunna peka på  det är fel och det är fel

och riskera att ungdomarna väljer bort dem. Vidare understryker han också på vad som är viktigast.

Är det att peka på alla fel som finns, eller är det att behålla ungdomar till att följa Jesus? Olle tycker

att det är en känslig och svår fråga. Han påvisade också att det är viktigt att se på sig själv först, han

menade att man som människa först ska göra upp med sig själv innan man kollar på någon annans

synd. Han fortsätter sedan med att säga att de kristna inte är kallade till att döma, utan de kristna är

kallade till att älska.

”Det här är känsligt, men det är inte lätt... Vi ska älska människan, men man ska hata synden. Vi är 

alla syndare... Vi måste först... Jesus säger såhär ta ut bjälken i ditt eget öga, innan du kollar på nån 

annans synd. Gör först upp med dig själv liksom. Jobba med dig själv först... Så döm inte. Vi är inte 

kallade att döma, vi är kallade att älska.”55

Trossamfundet Pingst är ett samfund som finner det mycket viktigt att gå tillbaka och titta på vad

Bibeln  säger  i  olika  sammanhang,  likaså  i  frågan  som gäller  sexualiteten  –  alltså  i  detta  fall

homosexualiteten. Bibeln är så pass viktig att den bör utgöra normen för hur mänskligheten ska

handla56. Detta är något som alla pastorer och även Martin ständigt återkommer till. De ser Bibeln

så pass viktig att det är den mänskligheten ska gå tillbaka och titta på, för att veta om man handlar

54 Olle
55 Olle
56 Teologiska nätverket Pingst. Homosexuella och kristen tro.
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rätt eller fel. Det intressanta här är att Martin faktiskt delar samma värderingar som pastorerna i

Pingstkyrkan  gör  och  att  varken  Stig  eller  Stefan  nånsin  under  våra  intervjuer  nämner  Bibeln

överhuvudtaget. 

2.4 Två olika nyanser av homosexualitet

Något intressant som jag upptäckte under de intervjuer jag genomförde var att till att börja med

Martin nämnde att det var mycket viktigt att skilja på olika homosexualiteter. Han menade att det

handlade om homosexualitet å ena sidan och utlevd homosexualitet å andra sidan och att dessa två

syner hade olika innebörder. Efter denna upptäckten valde jag att fråga resten av mina respondenter

om dessa olika syner eller nyanser på homosexualitet och fick varierande svar.

Alla pastorer och Martin menade att dessa två nyanser på homosexualitet hade olika innebörder.

Vad dessa menade var att bara homosexualiteten i sig inte var något som de ansåg vara fel, eller

som de själv uttryckte det -  syndigt. Att bara ha attraktion till en person av samma kön som sig

själv såg dessa tre pastorer och Martin, inte som något fel och de menade samtidigt att man kan

styra över sina känslor och handla därefter. Skulle man, trots att man försökt styra om sina känslor

att börja tycka om personer av motsatt kön, fortfarande attraheras av personer av samma kön så

finns celibatet. Olle pratade mycket om att han hade vänner som var homosexuella, men valt att

leva  i  avskildhet  och  inte  följa  sina  känslor  just  för  att  det  var  fel  att  leva  i  ett  förhållande

tillsammans med en person av samma kön. Så länge en homosexuell person bara är homosexuell är

detta enligt Olle inte något bekymmer, det blir ett bekymmer först när personen väljer att handla

därefter. Martin är den enda av prästerna inom Svenska kyrkan som menade att det fanns två olika

nyanser av homosexualitet. På frågan om han tyckte att homosexuella skulle få engagera sig inom

församlingen så svarade han att han tycker att det är viktigt att skilja på homosexuell läggning å ena

sidan och utlevd homosexualitet å andra sidan. Vad han dock inte gjorde var att gå in på om han

tycker att den ena är mer synd än den andra, han bara påpekade att dessa två fanns och avslutade

meningen med att säga att dessa två nödvändigtvis inte behöver vara densamma. 

Maria var, liksom både Martin och Olle, överens om att homosexualiteten går att se genom olika

ögon. Hon menade att man kan styra över sina känslor och välja om man handlar efter dem eller

inte, vilket är mycket viktigt om man anser sig själv vara attraherad av personer med samma kön.

Skulle det vara så anser Maria att det är av stor vikt att försöka antingen jobba bort sina känslor

eller välja att inte ingå i någon relation alls. 
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”Jamen jag ser en skillnad i ens känslor och i ens handlande. Jamen om jag som kvinna känner mig 

attraherad av andra kvinnor.  Det  är en känsla jag har...  det  är  svårt  att  styra över sina känslor.  

Däremot kan jag ju välja hur jag handlar i det. Om jag handlar efter mina känslor i detta fallet..så  

tycker jag att det är synd som vi kallar det. Att göra något som går emot Guds vilja. Så att jag ser en 

skillnad där. Det gör jag. Man har inte gjort nåt fel om man inte handlar efter sina känslor.”57

Denna synen på att det finns två olika sätt att se på homosexualitet delar dessa med det Teologiska

nätverket Pingst, som också anser att sexuellt attraheras av samma kön aldrig kan vara en synd.

Först  när  attraktionen  övergår  till  handlingar  övergår  också  attraktionen  till  synd.  Det  är  alla

människors  ansvar  att  se  efter  sina  egna  handlingar58.  Det  är  dock  inte  bara  inom Teologiska

nätverket Pingst som man har dessa syner. Motståndare som finns har ofta lagt fokus vid själva

handlingen och menar att det finns bevis för sina tankar i Bibeln. Vad de menar är bland annat ett

citat från 3 Mosebok 18:22 där det står ”Du skall inte ligga med en man som du ligger med en

kvinna”.  Liksom pastorerna  och  Martin  finner  de  här  att  det  är  själva  handlingen  som är  det

felaktiga i denna fråga59

Varken Stefan eller  Stig  sa något  om två nyanser  på homosexualitet.  När den frågan kom upp

svarade de båda att det känns konstigt att säga att det finns två olika syner på homosexualitet. Det

svar de gav var att de inte såg någon skillnad mellan att ha homosexuella attraktioner och att leva

inom ett homosexuellt förhållande eller äktenskap. Stefan betonade att han vill vara en präst för alla

och vill stå där mittemellan församlingsmedlemmar (och övriga människor också) som helt och

håller dömer ut homosexualiteten och medlemmar som accepterar. Han vill inte döma någon och

vill inte heller att personerna som är emot homosexualitet ska känna sig utanför i en kyrka som

numer är regnbågsfärgad. Vad han mer poängterar är att han tycker att samhället är alldeles för

dömande, han menar att man antingen måste vara för eller emot och är du emot så är du dum. Han

fortsätter med att säga att istället för att döma direkt, kanske man istället ska ta en diskussion om att

man har en annan syn eller tolkning, annan uppväxt eller bakgrund.

Stig hade en annan infallsvinkel på det hela och poängterade att Svenska kyrkan redan på 50-talet

pratade om varaktiga och stabila relationer för homosexuella personer. Vidare sa han också att han

tycker att det känns väldigt konstigt att göra skillnad på utlevd homosexualitet och homosexualitet

57 Maria
58 Teologiska nätverket pingst. Homosexuella och Kristen tro
59 Nilsson, Gerd. Bunne, Eva. En fråga om kärlek: Homosexuella i Kyrkan. En bok från samtalsgruppen kyrkan och 

de homosexuella. Verbum förlag: Stockholm, 1988. 
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utan någon slags relation inblandad. 

”Nej, jag gör ingen skillnad där. Det känns väldigt konstigt att göra. Och Svenska kyrkan har ju  

redan från 50 talet pratat om vikten av varaktiga och stabila relationer för homo. Så detta är en  

diskussion som har funnits väldigt  länge.  Och där  naturligtvis Svenska kyrkan i  någon mening  

officiellt har haft en väldigt tydlig syn på att bejaka homosexualitet.”60

2.5 Kyrklig vigsel för samkönade par

Av alla pastorer jag träffade och intervjuade var det enbart en som hade rätt att viga, detta var

Gösta. Ingen av Olle eller Maria hade gått den utbildning som gav dem rätt att viga. Detta innebar

också  att  de  inte  riktigt  hade  full  koll  på  vigsel,  men  kunde  dock  redogöra  för  egna  och

församlingens åsikter och tankar kring vigsel. Jag ställde frågan huruvida mina respondenter skulle

kunna tänka sig att viga homosexuella par, och svaren blev följande. Gösta svarade att han tycker

att det är bra med samkönade vigslar, så länge samhället ordnar möjligheter för detta. Han ser det

som mycket bekymmersamt att kyrkan ordnar med detta och så tydligt bryter mot biblisk ordning.

Han understryker att  han tycker att  det är  bra att  samhället  skapar ordningar för relationer och

familjeförhållanden, men avslutar också med att säga att han dock har en annan syn på vad ett

äktenskap är – något mellan en man och kvinna. Han menar också att han inte skulle kunna tänka

sig att viga samkönat, vilket han heller inte får med tanke på Pingströrelsens vigselordning.

Olle menade att viga verkligen går emot den ordning som Gud har sagt och att det i grund och

botten handlar om att människorna ska fortplanta sig, vilket han själv säger blir svårt om vi börjar

med att godkänna samkönad vigsel eftersom att det till slut skulle ta slut människor. Olle har inte

vigselrätt. Vidare fortsatte han med att berätta att han inte skulle kunna tänka sig att viga samkönade

par, därför att han nu är anställd åt pingstkyrkan vilket för honom betyder att han inte får det.

Någonstans handlar det där inte bara om hans egna åsikter och vad han tycker och tänker. Han står i

ett sammanhang som han nu måste underordna sig.

Maria har ingen vigselrätt, men skulle hon ha det så skulle hon inte heller kunna viga samkönat,

eftersom att hon anser att det går emot Guds vilja. Hon berättade också att hon hade väldigt svårt att

få ihop att det blev godkänt för samkönade par att vigas, även än idag känner hon likadant. Detta

eftersom att hon inte får ihop det med hennes tro på Guds tanke med äktenskapet. 

60 Stig
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”[…] så ser jag ju att äktenskapet är nåt som Gud ligger bakom och som är tanken att en man och 

kvinna tar beslutet att dela livet tillsammans livet ut och så. Så jag anser att äktenskapet hör till en 

man och kvinna. Och hade väl svårt att få ihop att det blev okej att homosexuella fick viga sig, ingå 

äktenskap i kyrkan. Eftersom att jag inte fick ihop det med min tro på Guds tanke och så.”61

Både Olle och Gösta pratade om att de båda var anställda åt en pingstförsamling och därför måste

de underordna sig deras värdegrund. Där står tydligt:

”Vi  är  skapade  till  goda  relationer,  till  att  älska  våra  medmänniskor.  Sexualiteten  är  Guds  

gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. 

Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap”62.

Denna synen återkommer hos alla pastorer jag intervjuade, det är tydligt att de är underordnade sin

arbetsgivare och agerar därefter. Deras värderingar är dessa, men kan också tycka att människor är

välkomna  oavsett  läggning,  dock  med  vissa  undantag.  För  mig  känns  det  svårt  att  känna  sig

välkommen i ett sådant sammanhang som så tydligt tar avstånd från något, det känns svårt att förstå

hur en homosexuell person skulle kunna känna sig välkommen i ett sammanhang som detta. 

Martin svarade att äktenskapet för honom handlar som begrepp om relationen mellan mannen och

kvinnan. De begrepp som tidigare fanns – registrerat partnerskap – var något annat, vilket handlade

om samkönade relationer. Slutligen säger han också att han inte skulle kunna tänka sig att viga

samkönade par. Han var mycket tydlig med att visa sin ställning i frågan. När det 2009 blev godkänt

för homosexuella personer att gifta sig i kyrkan blev han besviken på beslutet och tyckte inte att det

var förankrat i bibelordet. Istället tyckte han att det handlade om den rådande tidsandan och det

politiska läget just då. Ännu idag har han inte ändrat sin uppfattning kring detta och skulle inte

heller  kunna  tänka  sig  viga  homosexuella  personer.  Präster  i  Svenska  kyrkan  har  ingen

vigningsskyldighet och behöver alltså inte viga par om de inte vill63. Detta innebär att Martin inte

behöver  viga  homosexuella  par  och  går  inte  heller  emot  sin  arbetsgivare.  Det  intressanta  med

Martin är att han har ganska lika uppfattningar i frågan kring homosexuella personer och relationer

som pastorerna inom Pingstkyrkan, men jobbar inom ett helt annat sammanhang än Pingstkyrkan.

Det intressanta är också att hans arbetsgivare ska vara så positiv till homosexuella relationer, med

vissa personer som jobbar åt dem står inte för deras ståndpunkter. Att vara präst kan vara ett ganska

61 Maria
62 Trossamfundet Pingst – Fria församlingar. Värdegrund. http://www.centrumkyrkanmora.se/wp  - 

content/uploads/2014/01/Pingst-v%C3%A4rdegrund.pdf
63 Svenska kyrkans teologiska kommitté. Homosexuella och kyrkan. 
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känsligt yrke, då arbetet ofta hänger på ens egen tro och ens egna värderingar. Det är det som gör

det så speciellt att vara präst, det handlar inte bara om ett vanligt jobb, det handlar om ett arbete i

Guds tjänst och det är honom man arbetar åt. Man ska på något sätt försöka göra hans tjänst på

jorden.

Stefan tycker på något sätt att det kan vara samhällets jobb att viga. Han menar också att Svenska

kyrkan har en vigningsskyldighet, men ingen vigningsplikt. Han fortsätter med att säga att det i

varje  församling  ska  finnas  någon  som kan  viga  samkönat  och  avslutar  med  att  säga  att  han

någonstans vill vara en präst för alla. Han har döpt barn till homosexuella par, men han har aldrig

vigt. På frågan om han skulle kunna tänka sig att viga samkönat svarar han aldrig rakt ut att han

skulle kunna tänka sig det. Han menar istället att han, som tidigare sagt, vill vara en präst för alla.

Hans attityd till homosexuella personer är positiv och han menar många gånger under vårt samtal

att det inte är hans jobb att döma och bestämma om personer gör fel.

Stig pratar om att prästerna inte har någon vigselplikt, så som en borgerlig förrättare har. För honom

har  det  aldrig  varit  någon  fråga  och  det  har  aldrig  heller  varit  konstigt  för  honom  att  viga

samkönade par. Han menar att de gånger han har haft samtal tillsammans med samkönade, inför

samkönad vigsel, har han fått tänka till lite mer och han tycker också att det brukar bli fantastiska

samtal. Till sist avslutar han med att det oftast brukar vara väldigt berikande att prata med dem om

detta.

”[…] men för mig har det aldrig varit någon fråga, utan det har ju liksom aldrig känts konstigt på något sätt. 

Utan tvärtom så har  det  väl  varit  de gånger man har  haft  samtal  med samkönade,  alltså de som vill  ha  

samkönad vigsel, så är det ju fantastiskt liksom då har ju fått tänkta till ofta lite mer. Och det har varit väldigt 

berikande att prata med dem om det.”64

2.6 Homosexuellas engagemang inom kyrkan

När frågan om homosexuella personer får jobba eller engagera sig i kyrkan kom fick jag helt olika

svar beroende på i vilket samfund mina respondenter jobbade. Prästerna var alla positiva och öppna

till att personer med homosexuell läggning fick både engagera sig och jobba inom kyrkan. Medan

pastorerna menade helt tvärtom, att en homosexuell person aldrig kan vara ledare i kyrkan, enbart

vara besökare.  Prästerna från Svenska kyrkan svarade genomgående att  detta  inte fick ses som

64 Stig
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något  bekymmer,  medan  pastorerna  i  Pingstkyrkan  menade  att  så  länge  personerna  bara  var

församlingsmedlemmar går det bra. Men att jobba inom kyrkan ser de som bekymmersamt.

Stefan tryckte under vårt samtal mycket på att i kyrkan måste alla vara välkomna, oavsett sexuell

läggning. Han menar också att han inte kan förbjuda människor vad de gör, det är varje människas

ensak. Varje människas sexuella läggning är sin egen ensak vad den väljer att göra.  Som präst,

fortsätter  han,  så  står  han  hela  tiden  i  ett  sammanhang där  han  måste  vara  en präst  för  alla  i

församlingen och där han hela tiden kommer behöva stå i en slags vågskål. Han fortsätter att peka

på det faktum att han ständigt kommer ha personer som är helt för på ena sidan och personer som är

helt emot på andra sidan. Där emellan kommer han alltid behöva stå och försöka vara en präst till

lags för alla som vill det. Han måste lägga värderingar åt sidan. Han fortsätter och säger att en präst

ska tycka och vara präst åt alla, men han ska inte vara politiskt aktiv. Han fortsätter med att säga att

han vill vara en präst som berättar om Guds nåd och kärlek, han vill inte vara någon som står och

berättar för människor att du gör fel, du tycker fel. Vidare berättar han att han har jobbat inom flera

olika  EFS -föreningar65,  där  han  fått  ta  emot  skilda  människor  som blivit  utslängda  från  sina

församlingar, även homosexuella som blivit utslängda har kommit till  honom. Detta är inte vad

Stefan vill eller tycker att kyrkan ska syssla med. Han avslutar med att trycka på att det är viktigt att

de ska vara rädda om varandra inom en församling. 

För Stefan är det mycket viktigt att inte vara där för att döma någon, han vill att alla i församlingen

ska känna sig välkommen,  men tycker  samtidigt  att  det  är  problematiskt  att  det  lätt  blir  så  att

personer som är emot homosexualitet blir förbisedda. Svenska kyrkan han blivit regnbågsfärgad och

han är rädd att personer som är emot homosexualitet kommer lämna kyrkan därför. Han menar att

antingen är man för eller emot och är man emot så är man dum. Det är så samhället är uppbyggt,

vilket gör att personer som tycker att det är fel med homosexualitet alltid kommer uppfattas som

dömande och dumma. Någonstans måste det, som i det samtalsdokument som Svenska kyrkans

teologiska kommitté skrivit,  bli  en öppenhet för att  kunna tolka på olika sätt.  Ungefär som det

Stefan menade, skriver den teologiska kommittén också att ingen har rätt att stänga ute den andra

tolkningen,  lika  lite  som man har  rätt  att  säga att  Bibeln  enbart  stödjer  heterosexuella  normer.

Viktigt är att veta att, som Stefan menade, att homosexuella människor måste acceptera att det inom

församlingen kommer finnas personer som inte accepterar utlevd homosexualitet.66 
65 EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) är en gren inom kristendomen som tillhör Svenska kyrkan. EFS har 

evangelisk – luthersk inriktning. Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Vad tror vi på? http://www.efs.nu/vad-tror-vi-pa/ 
Hämtat 2016-05-19.

66 Svenska kyrkans teologiska kommitté De homosexuella och kyrkan 
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”Men i församlingen så jobbar vi tillsammans. Detta är inga problem för mig och vi har pratat om det

och bestämt att vi inte ska döma varandras åsikter utan vi accepterar att vi är olika.”67

Stig menar att det med all sannolikhet alltid funnits homosexuella personer som engagerat sig eller

jobbat inom kyrkan, han tycker inte att detta är något konstigt alls. Under vårt samtal kring ämnet

engagemang  i  kyrkan  pratar  han  om  diskrimineringslagen  som  kom  2005,  vilken  gjorde  det

straffbart att diskrimineras på arbetsplatser. Detta ledde, enligt Stig, till en diskussion som kom att

leda till att Svenska kyrkan 2005 förtydligade att ingen fick diskrimineras på arbetsplatsen inom

Svenska kyrkan. Innan denna lag, menar han, fanns det många som tyckte att det var konstigt att

homosexuella fick bli präster och andra saker. 

Martin menar att en församling inte är en åsiktsgemenskap, utan en trosgemenskap. Det som binder

hela församlingen samman är inte en massa åsikter, utan det är tron på Jesus, Guds son – världens

frälsare. Vad han menar här är att man inom församlingen inte jobbar med åsikter och vad man

tycker och tänker själv, utan det är Gud som är centrum och tron man står på. Det spelar ingen roll

vilken läggning man har, det centrala i en församling är den kristna tron.

Medan mina tillfrågade präster i Svenska kyrkan har rätt öppen bild på homosexuellas engagemang

i kyrkan, finns en desto mer stängd syn på det hela hos mina pastorer i Pingstkyrkan. Det blev

mycket tydligt att alla är välkomna i församlingen som medlemmar, därför att som medlem har man

aldrig något ansvar. Alla tre pastorer var mycket noga med att påpeka att alla som kommer till deras

församling ska känna sig välkomna och att församlingen ska vara välkomnande emot dem. 

Olle menade att det aldrig skulle gå för en homosexuell person att arbeta inom Pingstkyrkan, han

säger att  det nog inte finns något  exempel  på en erkänt  homosexuell  person som arbetar  inom

Pingstkyrkan. Han påpekar den stora skillnaden mellan Svenska kyrkan och Pingstkyrkan i denna

fråga,  men fortsätter  med att  säga  att  alla  är  välkommen att  vara  med i  församlingen.  Alla  är

människor och alla har rätt att vara med, de vill vara en öppen och kärleksfull gemenskap. Han vill

ha en låg tröskel in i kyrkan och vill se att församlingen välkomnar människor. Men när det kommer

till  att  vara ledare inom kyrkan menar  han att  som ledare har man ett  annat  krav på sig,  men

fortsätter med att säga att det inte enbart handlar om homosexualitet och homosexuella relationer.

Han tror dock att det finns många människor som inom frikyrkorna blivit brända och fått sår på
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grund av att kyrkan på ett felaktigt sätt uteslutit dem på ett sätt som har skadat. Avslutningsvis säger

han att detta trots allt är ett mycket känsligt ämne och det är inte alls lätt. 

Maria menar att om en person skulle komma och berätta att den personen är homosexuell, men ändå

skulle vilja fortsätta vara med i församlingen så tycker hon att det går bra. Hon menar också att om

en  person  lever  i  ett  homosexuellt  förhållande  så  ska  inte  den  personen  ha  en  ledarroll  i

församlingen. Detta gäller dock inte bara homosexualitet, detta gäller andra saker också. En sådan

sak skulle kunna vara att leva i ett heterosexuellt samboförhållande, då bör man inte heller ha en

ledarroll. Församlingen tycker inte att detta är enligt Guds vilja och en ledare är alltså ansiktet utåt.

Skulle  församlingsmedlemmarna  se  att  en  homosexuell  person  leder  församlingen,  så  blir  den

personen en förebild. Vilket innebär att eftersom att ledaren lever så, så kommer församlingen tro

att det går bra. 

”Om nån i vår församling skulle komma och berätta att jamen jag är homosexuell, men vill fortsätta 

vara med i församlingen i gemenskapen så tycker jag att det är helt okej. […] där jag kan göra  

någon skillnad, eller där vi i församlingen har sagt att om man lever i ett homosexuellt förhållande så

kanske man inte ska ha nån ledarroll i församlingen. Men det handlar inte bara om den grejen, det 

handlar till exempel om man bor sambo också. Då bör man inte heller ha en ledarroll. Vi tycker att 

det inte är enligt Guds vilja, och en ledare är ansiktet utåt.” 68

Gösta har inga större bekymmer av att en homosexuell person engagerar sig i församlingen. Istället

menar han att det viktiga är hur de lever och pläderar för sin livsstil. De måste också vara medvetna

om den hållning som församlingen representerar. 

2.7 Synd i relation till synen på homosexualitet

En mycket intressant upptäckt jag gjorde under alla mina intervjuer var att alla präster någon

gång under vårt samtal kom in på synden och dess betydelse. Detta var något som fick mig att

öppna ögonen och förstå att vara homosexuell är inte bara fel, utan kan också vara en synd för vissa.

Stefan var mycket tydlig i alla sina uttalanden om synden, att det var otroligt viktigt att nysta och

reda ut begreppet  synd  innan det används i sitt sammanhang. Han menade att synd verkligen är

något som tar sin tid att reda ut, men att det kort och gott för honom innebär att missa målet. Han

68 Maria
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uttrycker själv att han tycker att det är löjligt att vi människor ska hålla på och påpeka för andra

människor vilka fel de gör och menar att ingen ska kunna bestämma på vilket sätt en människa ska

älska. Under vår intervju pratar han om att han vill finnas här för att prata om förlåtelsen och vad

Gud vill säga oss människor. Han vill inte finnas där för att prata om att människor gör fel. Stefan

menar att det stora synden i kristenheten för honom inte är homosexualiteten, utan att det är hur vi

handskas med våra pengar och våran tid, det finns inget annat för honom. Han fortsätter med att

säga att om han ska parata om homosexualitet, så kan han lika gärna prata om något som berör

många fler och det är pengar och tid. Något som han betonar starkt är att tid och pengar, det är en

synd om något och att vi måste vara mycket försiktiga med att aldrig döma någon. Stefan var den

enda präster som pratade om mot – och för – sidan. Han valde att ta ställning för båda sidorna och

tryckte alltid på att det var viktigt att försöka förstå sig på båda sidorna. Han förstod de personer

som tycker att homosexualitet är en synd och inte hör hemma i kyrkan, men han förstod också

människor som accepterar homosexualitet och tycker att det är välkomnande in i kyrkan. 

”Jag vill vara en präst för alla. […] Jag finns som präst och jag har fått uppgiften att berätta om vem 

Gud  är  att  Gud  är  kärlek  och  förlåtelse  och  vad  Jesus  har  gjort.  Det  är  ju  var  jag  har  som  

uppdrag. Ska jag prata om homosexualitet kan jag lika gärna prata om något som berör många  fler  

och det är ju pengar och tid. Det är ju en synd om något. Jag tror vi måste vara försiktiga  med  att  

aldrig döma.”69

När det gäller  Pingstkyrkans pastorer  var det  enbart  Olle och Maria  som pratade om synd och

pekade på synden. Olle betonade ofta under vårt samtal att alla människor är syndare, vilket för

honom var mycket viktigt att understryka. Detta var viktigt för att man ska veta att det inte enbart är

de homosexuella som pekas ut, utan han menar då att alla människor gör fel – alla är vi på något

sätt syndare. Han påstod att vi ska älska människan, men hata synden. Synden är något som vi ska

säga nej till och så gott det går ta avstånd ifrån. Det är för honom viktigt att inte döma varandra, att

inte döma är bland det viktigaste för människorna. Han menar att det är viktigt är att göra upp med

sig själv innan man tittar på någon annan människas fel och brister – liksom Jesus sa. Han relaterar

mycket till Bibeln och vad Jesus sa och gjorde. Jesus umgicks med syndarna, liksom Olle också vill

göra. Han vill följa Jesus och göra som han gjorde. Jesus vände, enligt Olle, aldrig syndarna ryggen.

Jesus var deras vän, Jesus såg till att de inte blev ensamma. Detta är vad Olle också pratar om, det

är viktigt att hjälpa dem. Han nämner sina egna vänner, vänner som på grund av sin attraktion till

människor av samma kön, valt att leva i celibat istället för att i synd leva i ett förhållande. Att inte

leva ut sin homosexualitet, menar han inte är att leva i synd.
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Han tror inte att man föds till homosexuell, utan att detta är ett val man gör senare i livet som har

påverkats  av sin uppväxt  och sitt  sociala  liv.  Han tänker  att  många människor  brottas med sin

homosexualitet och att detta är ett naturligt inslag i livet. Denna brottningskamp måste få finnas där

anser han, men i slutändan så tänker han ändå att man kan hjälpa en person att ta sig igenom den

brottningskampen. Han menar att han någonstans skulle kunna säga till de personerna att de måste

omvända sig, för att någonstans tycker han att det är det enda rätta. Någonstans tänker han att det

faktiskt är en synd att leva så, men så skulle inte Jesus ha gjort. Han menar att alla är människor och

vi alla påverkas av olika saker som gör att vi tar olika beslut och får känslor för olika saker. 

”Och nånstans så skulle jag kunna gå på och säga såhär att du måste omvända dig... detta är fel.. för 

nånstans så tänker jag att det är det. Men så skulle inte Jesus ha gjort, han var ju med syndarna. Han 

var ju med de som var svaga. Och såhär... För vi är människor och vi påverkas av olika saker som 

gör att vi tar olika beslut och får känslor för olika saker.”70

Maria  säger  att  homosexualiteten  i  sig  inte  är  någon  större  synd  än  någon  annan  synd.  Hon

exemplifierar och menar att ljuga är lika stor synd på homosexualitet. Maria menade att det ofta blir

så att de kristna ses som dömande, när man menar att homosexualitet är fel. Men fortsätter sedan

med att säga att de inte ser homosexualitet som någon större synd än någon annan, exempelvis att

ljuga.

3. Diskussion

3.1 Resultatdiskussion med utgångspunkt i frågeställningarna

Syftet med studien var att undersöka hur präster och pastorer som jobbar inom Svenska kyrkan och

Pingstkyrkan  ser  på  homosexualitet  och  vigsel  mellan  personer  av  samma  kön.  Studien  avsåg

kartlägga  om det  fanns  någon skillnad  i  syn  på  homosexualitet  och vigsel  mellan  personer  av

samma kön mellan Svenska kyrkan och Pingstkyrkan. Utöver detta var också syftet att undersöka

om prästerna och pastorerna ställer sig positivt eller negativt till att homosexuella engagerar sig i

kyrkliga sammanhang. Utifrån detta syfte ställdes också tre frågeställningar:

70 Olle
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 Hur förhåller sig respondenterna till homosexualitet?

 På vilket sätt anser prästerna och pastorerna att homosexualitet hör eller inte hör ihop med

den kristna tron?

 Finns någon skillnad i tankar mellan Svenska kyrkan och Pingstkyrkan?

 Hur skiljer sig synen på samkönade äktenskap mellan Svenska kyrkan och Pingstkyrkan?

Resultatet  visar att  det  finns en markant  skillnad på synen på homosexualitet  när det gäller  de

intervjuade prästerna i  Svenska kyrkan och pastorerna i  Pingstkyrkan. Alla pastorer  menade att

homosexualitet var en synd, så länge som personerna väljer att leva ut sin sexualitet. Men så länge

det stannar i bara attraktioner till samma kön, är det inte längre en synd att vara homosexuell. Svaret

på frågan hur pastorerna förhåller sig till homosexualitet är att det finns en ganska gemensam syn på

detta fenomen när det gäller alla pastorer. Främst Maria och Olle tycker att det är viktigt att skilja på

att  ha  attraktioner  till  samma  kön  och  att  leva  ut  sin  homosexualitet.  Maria  menar  också  att

homosexualitet går emot hennes tro och synen på Bibeln som hon har. Eftersom att hon strävar efter

att ha Bibeln som rättesnöre i livet, har hon svårt att se att Guds tanke med äktenskapet skulle kunna

vara mellan personer av samma kön. Hennes syn på homosexualitet delar hon med Olle, men han

menar att det är viktigt att prata om det på rätt sätt och även visa på att homosexualiteten inte är

någon värre synd än exempelvis att ljuga. Även Gösta menade att alla äktenskap som inte är mellan

man och kvinnan, blir ett avsteg ifrån Guds tanke på äktenskapet. Dessa tre personer är överlag rätt

lika  i  tankar  kring  homosexualitet,  vilket  är  intressant  utifrån  att  de  också  jobbar  inom olika

församlingar. Men inom pingst har alla samma värdegrund, vilket också innebär samma syn på

homosexualitet.

Prästerna inom Svenska kyrkan var desto mer oense gällande förhållandet till homosexualitet. Trots

att Martin är anställd av Svenska kyrkan, har han likadant förhållningssätt till homosexualitet som

pastorerna inom Pingstkyrkan. Han menade, liksom dem, att homosexualitet inte var förenligt med

det  som Bibeln  säger  om äktenskapet  och  är  därmed  fel.  Vad  han  dock  menade  var,  liksom

pastorerna, att det går att se på homosexualitet utifrån två perspektiv. Ett perspektiv där man enbart

är attraherad av samma kön men lever avskilt och ett perspektiv där man lever tillsammans med en

person av samma kön. Stefan och Stig däremot hade ett annat förhållningssätt är pastorerna och

Martin. De menade att homosexualitet var något vackert och något som var minst lika viktigt och

värdefullt som den heterosexuella kärleken.  
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Synen  på  homosexualitet  har  för  mig  alltid  varit  intressant  därför  att  jag  själv  varit  mycket

engagerad i kyrkliga sammanhang tidigare och alltid haft bilden av att alla människor får älska vem

de vill utan att någon annan ska lägga sig i det. Egentligen trodde jag inte att någon av de präster

och pastorer  jag  skulle  möta  såg sexualiteten  som ett  hinder.  Det  jag  tror  att  jag  tänkte  innan

intervjuerna var att vi gått så långt fram i tiden nu, så ingen skulle nog tänka att kärlek till en annan

människa  kan  vara  fel.  Studien  tyder  på  att  det  fortfarande  är  så,  liksom  jag  skrev  i

inledningskapitlet, att vem som helst inte får hålla sin älskade i hand utan att någon tittar snett. Jag

känner mig dock till viss del tudelad, jag har försökt sätta mig in i de präster och pastorers sits och

har försökt förstå mig på deras resonemang. Argumenten om att Bibeln säger vad de ska göra och

hur de ska tycka i vissa frågor förstår jag till viss del, men inte tillräckligt mycket att jag kan förstå

hur de kan särbehandla en viss typ av människor på grund av en sådan liten sak som sexualiteten.

Jag förstår att de tror på Bibeln och dess budskap, jag förstår också att Bibeln får vara boken att

rätta  sig  efter  –  men  jag  förstår  inte  hur  det  kan  gå  ut  över  människor  som älskar  en  annan

människa.

Som  tidigare  nämnt  så  ser  varken  pastorerna  eller  Martin  något  som  helst  samband  mellan

homosexualitet och den kristna tron, de menar att det i Bibeln står att äktenskapet är till för mannen

och kvinnan och allt utöver detta är en synd. Den största skillnaden mellan pastorerna som är emot

och prästerna som är för, är att pastorerna på alla frågor i princip går tillbaka och tittar i Bibeln för

att få svar på sina frågor. Det Stefan och Stig gör är att de inte riktigt förankrar sitt uttalande i

Bibeln, utan istället utgår de ifrån vad de själv tycker och vad deras arbetsgivare tycker, som i detta

fallet är Svenska kyrkan. Trots att Martin också är präst i Svenska kyrkan väljer han att se förbi

Svenska kyrkans tankar kring homosexualitet och förankrar istället hans uttalanden och tyckanden i

Bibeln, som han menar är emot homosexuella handlingar. 

Stig  och  Stefan  väljer  att  se  på  homosexuella  med  öppna  ögon  och  välkomnar  dem till  sina

respektive kyrkor med öppna armar. De menar att ett homosexuellt engagemang i kyrkan berikar

och att alla är välkomna. Båda dessa två vill vara välkomnande i sitt bemötande med homosexuella

personer, detta gäller såklart även personer med heterosexuell orientering. Stefan vill finnas där för

alla i sin församling, han vill vara en präst som står där mittemellan. Han vill att alla ska få tycka

som de  själva  vill  och  förstår  att  det  finns  personer  i  hans  kyrka  som är  emot  homosexuella

personer. Vad han tycker är bekymmersamt är att det i dagens samhälle inte är accepterande att han

sina egna åsikter och uttrycker sig genom att säga att idag är det så att antingen är du för eller emot
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homosexualitet och är du emot så är du dum. Stig tycker att det är en självklarhet att homosexuella

ska ha en plats i kyrkan.

Det intressanta med svaren jag fått av Stefan och Martin är att det är något så annorlunda emot vad

jag 2005 fick vara med om. Detta är något jag berättade om i inledningen då jag en gång besökte

kyrkan inför min konfirmation.  Då församlingsmedlemmarna fördömde homosexualitet  och bad

över oss att finna kärnfamiljen. Den attityden verkar ha förändrats inom Svenska kyrkan sedan dess,

vilket också är i linje med de beslut som tas inom Svenska kyrkan på 1990-talet och 2000-talet.

Detta om man får tro det både Stefan och Stig talar om, de talar om en öppen och välkomnande

kyrka. En kyrka som blivit regnbågsfärgad och engagerad i homosexuellas rätt till vigsel. Jag ställer

mig dock frågande till om jag hade fått överhängande positiva svar kring frågan om jag lyckats hitta

andra  till  att  ställa  upp  på  intervju,  eller  var  det  bara  de  två  som  ställer  sig  positivt  till

homosexualitet som ville ställa upp? Tittar man istället på Martins svar tycker jag inte att det har

utvecklats speciellt mycket i synen på homosexualitet sedan 2005. Hans svar tyder inte på speciellt

stora utvecklingar i synen på homosexuella relationer som Stig och Stefans gör, istället förefaller

det som att inställningen till detta är likadan som för 11 år sedan. Det viktiga är att förstå att den

studie med tre präster inte på långa vägar kan säga hur det är i verkligheten, men det kan ge en

intressant blick över vilka syner det kan finnas hos präster. 

Resultatet visar att alla tillfrågade pastorer var överens om att homosexuella har rätt att engagera sig

i kyrkliga sammanhang. Pastorerna i Pingstkyrkan menade att  en homosexuell person gärna får

komma och vara med i gemenskapen, men det svåra blir att vara ledare i kyrkan. De menar att en

ledare är församlingens ansikte utåt,  vilket innebär att det finns risk att personer i församlingen

kommer tro att homosexualitet (eller någon annan synd) är något som är godkänt. Något sådant

menade  ingen  i  Svenska  kyrkan,  utan  där  menade  man  att  en  församling  inte  är  någon

åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. De svarade också att alla ska vara välkomna, oavsett om

man är ledare eller inte. 

Jag kan inte tänka mig att personer som kommer till Pingstkyrkan och får vara med om en sådan

upplevelse  som  den  flickan  jag  fick  erfara  på  en  gudstjänst  för  två  år  sedan  kan  känna  sig

välkommen in i församlingen. Alla pastorerna pratar om att vara välkomnande emot alla och Olle

pratar om en låg tröskel in i kyrkan. Det blir dock problematiskt om predikningar och gudstjänster

kritiserar och talar negativt om homosexuella personer, när de vet att det finns sådana personer som

sitter och lyssnar på dem.
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När vi  kommer  till  frågan gällande vigsel  av samkönade par,  fick  jag även här  blandade svar.

Liksom i nästan alla andra frågor har Martin likadana tankar som alla pastorer, även när det gäller

vigsel av samkönade. Varken Maria eller Olle har någon vigselrätt i Pingstkyrkan, men har ändå

åsikter kring vigsel. De menar att vigsel av samkönade par går emot Guds tanke med äktenskapet

och även Guds tanke att människorna ska föröka sig, vilket de menar blir svårt om man godkänner

vigsel av samkönade par. Gösta har vigselrätt, men skulle inte kunna tänka sig att viga samkönade

par och han får inte heller detta på grund av de regler som finns inom Pingstkyrkan.

Martin är den enda prästen jag träffade som tyckte att det är bekymmersamt att Svenska kyrkan

godkänt samkönade äktenskap, han anser att det tydligt går emot vad Bibeln säger om äktenskapet.

Stig och Stefan däremot tycker annorlunda.  Stefan menade att  han någonstans tycker att  det är

samhällets plikt att viga alla sorts par och har aldrig någonsin vigt samkönade par. Skulle han bli

tvungen att göra det, skulle han göra det. Stig har tidigare vigt homosexuella par och tycker att det

är en givande stund när han träffar dessa par. Han ser inga som helst bekymmer i att viga paren. 

För mig är det intressant att Martin som är präst i Svenska kyrkan är så lik i tankar och värderingar

som pastorerna i Pingstkyrkan. Hans sätt att tänka och handla påminner så mycket om pastorernas.

Jag tror dock att trots att Stig och Stefan aldrig hänvisade till  Bibeln under vår intervju, har de

Bibeln som rättesnöre minst lika mycket som Martin har. I det samhälle där vi lever idag och med

den utveckling vi har idag med frågor om kön, sexualitet och så vidare tror jag att det är viktigt att

synen på Bibeln utvecklas i samma takt som samhället.  Bibeln kan mycket väl vara viktig och

centrum i handlingar och tankar, men jag är helt övertygad om att tron och Bibeln utvecklas och

synen på den blir annorlunda med tiden. 

Jag märker en ganska stor skillnad i tankar och syn på homosexualitet när det gäller prästerna och

pastorerna, där prästerna framstår som mer positiva till homosexualitet än pingstpastorerna. Den

stora  skillnaden  är  att  prästerna  i  Svenska  kyrkan inte  ser  det  som något  hinder  att  man som

homosexuell person jobbar inom kyrkan, medan det inom Pingstkyrkan blir problematiskt att vara

ledare och ansiktet utåt. En upptäckt jag gjorde under mina sex intervjuer var att det hos vissa fanns

skillnad i om man är utövande homosexuell eller homosexuell utan att leva i någon slags religion.

Det första ses som en synd, medan att aldrig leva ut sin homosexualitet inte kan bli synd.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide

Utifrån din kristna tro, hur ser du på homosexualitet?

Hur ställer du dig till homosexuella personer som engagerar sig inom församlingen?

När det 2009 blev godkänt att samkönade par får vigas kyrkligt, hur blev din reaktion?

Följdfråga: Har din syn förändrats något sen dess?

Hur ser du på samkönade äktenskap? 

Hur ställer du dig till att viga homosexuella par?

Utifrån dig själv – vad skulle du ge för råd till en person som kom till dig och berättade att hen 

mest troligt var homosexuell?

Om en person kommer till dig och känner sig diskriminerad i församlingen på grund av deras 

sexuella läggning, finns någon handlingsplan att jobba mot då?
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