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Göteborgs Domkapitel 

GÖTEBORG 

 

 

I Titusbrevet, kap. 1, beskriver Paulus hur en biskop ska uppträda med orden: 

Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning 

kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. (Tit. 1:9, SFB) 

 

Jag har nu, som kristen och som präst, hamnat i det läget att jag totalt har förlorat allt 

förtroende på det andliga planet för Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift. Skälet till 

detta är det dokument som Biskop Eckerdal i tjänsten skickat ut till församlingar, 

präster och kristna i allmänhet i Göteborgs stift 

(https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=783842). 

 

När jag läser denna uppmaning, som biskopen spred offentligt via internet till oss 

alla, att gå med i Pride-paraden söndagen den 2 juni – och där han skrev att han 

själv med stolthet skulle delta i den – försätts jag i en komplicerad situation. 

Problemet kan formuleras så här:  

Biskop Eckerdals ställningstagande innebär/förutsätter att Pride-paradens 

värderingar skulle vara förenliga med en biblisk (evangelisk-luthersk) syn på sex och 

äktenskap. Detta är, menar jag, orimligt. En konsekvens av detta är att vi inte 

samtidigt kan följa Bibeln och bejaka Biskop Eckerdals andliga ledarskap. Ja, mer än 

så –  det är andligt farligt att följa honom. 

 

Låt mig påvisa detta genom att hänvisa till några relevanta kyrkliga texter, först några 

bibelställen och därefter Svenska kyrkans Handbok. Därefter ska jag belysa några av 

de värderingar som kännetecknar en av de drivande organisationerna inom West 

Pride, nämligen RFSL.  

Eftersom West Pride är en paraplyorganisation som driver ett årligt event, är det inte 

helt lätt att identifiera dess exakta värderingar. Däremot fungerar West Pride och 

RFSL i hög grad som ”kommunicerande kärl”. RFSL (Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande) är en av de understödjande organisationerna till West Pride medan 

West Pride definierar RFSL som en ”stolt partner” (http://westpride.se/partners). Den  

flagga som Göteborgs stad hissade under  prideveckan är en symbol som också 

används av RFSL; flagghissningsceremonin vid Gustav Adolfs torg den 29 maj 

visade tydligt det nära sambandet mellan West Pride och RFSL, se 

http://westpride.se/program/stadens-flaggceremoni. Så länge West Pride inte 

distanserar sig från RFSL, med vilket det har ett officiellt och nära samarbete, kan 

man alltså räkna med att de båda organisationerna företräder likartade värderingar 

och praxis. 

 

Bibelns framställning av äktenskapet 

Några, av många, bibelställen som behandlar äktenskapet är följande: 

https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=783842
http://westpride.se/partners
http://westpride.se/program/stadens-flaggceremoni
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 Matt. 19:4-6 – Jesus svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen 

gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far 

och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de 

inte längre två utan ett kött.” 

 1 Kor. 6:15-18 – Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi 

lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! Eller vet ni 

inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: 

De två skall bli ett kött... Fly bort från otukten! All annan synd som en 

människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen 

kropp. 

 Ef. 5:2-8 – Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig 

själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Men otukt och allt 

slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de 

heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. 

Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en 

sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike... Ni var en gång 

mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 

 Hebr. 13:4 – Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen 

bevaras obefläckad, ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. 

 

Detta är några av alla de bibelställen som lyfter fram Guds vilja med äktenskapet och 

vikten av att leva rent på det sexuella planet. De vänder sig till alla människor i alla 

tider, inte bara till oss kristna. 

 

Dessa bibeltexter har liksom många andra fått sitt nedslag i Svenska kyrkans 

gällande Handbok och dess ordning för vigselgudstjänst. Där beskrivs äktenskapet 

som en "Guds gåva, instiftat till samhällets bestånd" och som "ett heligt förbund, 

förordnat och välsignat av Gud". 

Vid en vigsel enligt Svenska kyrkans ordning läses, normalt sett, alltid Matt. 19. 

Därefter följer bl a löften om trohet "tills döden skiljer oss åt" och böner om Guds 

välsignelse över de äkta makarnas hem. 

 

Kyrkans historia bekräftar att det ovan skisserade – oavsett sekel och oavsett kyrklig 

tradition – är den kristna linjen. 

 

Då kommer nästa fråga: Hur ser RFSL:s linje ut vad gäller äktenskap / sex och 

samlevnad? Är den om inte identisk så i alla fall förenlig med den kristna synen? 

 

De grundläggande värderingarna inom RFSL 

 

Vad gäller synen på sex och äktenskap krävs det inte mycket arbete för att inse att 

RFSL och närbesläktade organisationer, till vilka alltså West Pride hör, har en mycket 

"vidsynt" profil som inte direkt leder tankarna till Bibelns etik. – Alla följande citat är 
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tagna från internet, antingen http://www.rfsl.se/halsa/ eller 

http://www.sexperterna.com/; bakom den senare står Sexhälsan på RFSL 

Stockholm. 

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har 
känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande 
sex och förhållanden. .. 
Om två eller fler personer tar beslutet att de vill ha sex utan kondom med varandra så 
rekommenderar vi att man går och testar sig samtidigt. 

 

När man granskar RFSL:s texter som lagts ut på internet finns det ingenting, vad jag 

kan se, som ens pekar på en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller sexuell 

trohet inom äktenskapet. Det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och 

rådgivning verkar vara termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du 

vill, med vem eller hur många du vill, bara det handlar om personer som är över 

15/18 år. 

 

Att RFSL demonstrerar ett intresse för alla fysiskt tänkbara sexvarianter och ger 

detaljerade råd om hur läsarna ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, 

Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i en mängd utformningar är kanske inte 

så överraskande, inte heller att man tvingas ge råd om vilka säkerhetsföreskrifter 

man måste praktisera för att inte riskera att ta livet av andra. 

Mer anmärkningsvärda är kanske två andra element. 

 

RFSL och droger  

 

RFSL driver en synnerligen drogliberal linje. På en av hemsidorna beskrivs och 

behandlas inte mindre än ett tiotal substanser – alkohol, amfetamin, cannabis, GHB, 

ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin, poppers och viagra. Mer eller mindre detaljerat 

beskriver hemsidan effekterna av dessa medel, dels allmänt hälsomässigt, dels insatt 

i sexuella situationer.  

 

Drogen GHB, t ex, beskrivs på följande sätt: 

Vilken effekt drogen ger beror på bland annat kroppsvikt, fysiskt hälsotillstånd, vilket 
humör man är på och hur stor dos man tar. Att kombinera med alkohol kan förvärra 
effekterna. Kan vara beroendeframkallande. 
GHB är en illegal drog. 
Biverkningar: Illamående, kräkningar och kraftig trötthet. Risk för obehagligt rus med 
psykotiska inslag. Kan vid högre doser eller i kombination med alkohol och andra droger 
leda till andningsbesvär, medvetslöshet eller i värsta fall orsaka dödsfall till följd av 
påverkan på hjärta och andning. 
Illegalt tillverkade drogers effekt är svåra att förutsäga då den verksamma substansen 
kan variera stort. Tänk på att alkohol ofta förstärker drogens effekt och kan leda till 
oväntade negativa konsekvenser. Blanda aldrig alkohol och GHB och använd absolut inte 
drogen när du är själv. Välj en trygg miljö med sällskap av någon som du litar på och som 
kan se till att du får snabb hjälp om något skulle gå snett.  
 

Beträffande drogen LSD ges följande information – och rekommendation: 

http://www.rfsl.se/halsa/?p=5885
http://www.sexperterna.com/
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Det är stor skillnad mellan en stark och en svag dos, en högre dos kan ge oönskade 
negativa effekter. Illegalt tillverkade drogers effekt är svåra att förutsäga då den 
verksamma substansen kan variera stort. Använd inte drogen när du är själv (Välj en 
trygg miljö där du har lugn och ro, helst i sällskap av någon du litar på och som kan se till 
att man får snabb hjälp om något skulle gå snett.) LSD är en illegal drog. 

 

När man som utomstående läser sådana texter får man lätt associationer åt Timothy 

Leary-hållet, den store "LSD-profeten" på 1960-talet. Vid läsningen av dessa råd och 

anvisningar dominerar känslan, att de som skrivit detta egentligen struntar i att det i 

de flesta fall handlar om av samhället förbjudna droger. Varningarna för drogerna 

känns inte som riktiga varningar utan är mer tänkta som upplysning och för att 

friskriva RFSL från ansvar, "disclaimers". 

 

RFSL och prostitution 

 

RFSL har en synnerligen liberal inställning till droger medan attityden till prostitution 

är ännu mer uppseendeväckande. Råden på RFSL:s egen hemsida till dem som 

köper sex resp. säljer sex är mycket utförliga och motsvarar flera A 4-sidor vardera. 

Vad gäller köpar-perspektivet inleds råden ånyo med en "disclaimer" som mest ger 

ett formellt intryck; den finns där för att den måste vara där – "men vem bryr sig, 

egentligen... ?" Med andra ord: "Jag säger detta för att jag måste, men egentligen jag 

menar tvärtom..."  

Under rubriken Har du tänkt att köpa sex? står till att börja med: 

 

Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att ge ersättning för sex. Handlingen 
väcker många känslor och det finns många olika erfarenheter. Bland personer som 
då och då, ibland eller regelbundet köper sex finns det svårigheter med att få 
information kring säkrare sex i relation till köp av sex. Här följer några råd till dig 
som har erfarenhet av eller planer på att köpa sex.  

 

Efter detta följer en lång, lång framställning om hur man skall gå till väga vid sina 

sexköp. Fram träder en nästan absurd bild av en ömsint, demokratisk sexkund. 

Prostitutionen framstår som nästan lika gullig som Evert Taubes latinamerikanska 

bordellmiljöer, bara att den här är formulerad på ett slags kanslisvenska och låter 

som om den kommer från ett socialkontor: 

 

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella 
tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som 
sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin 
verksamhet. 
  
Om det råder någon som helst tveksamhet om den du tänker köpa sex av kan vara under 
18 år så bör du som sexköpare absolut avstå från att köpa sexuella tjänster av denna 
person. 
  
En del sexsäljare mår väldigt dåligt. Att sälja sex för dem kan vara en del av ett allmänt 
självdestruktivt beteende där även missbruk, hemlöshet och psykiska problem kan 
förekomma. Vissa kan känna ett stort självförakt och kan ha en bakgrund som utgörs av 
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tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp och utsatthet. Om du upplever att en person 
far illa av sin verksamhet bör du avstå från att köpa sex av den personen. 

 

Vidare: Det kan ju inte finnas några sexkunder, om det inte också finns några som 

säljer sex. Råden från RFSL till dem som säljer sex är lika utförliga och de 

anatomiska detaljerna visar att det framför allt handlar om homosexuella miljöer. 

Notera att de är skrivna på svenska, det vill säga att sexköpen därmed inte per 

automatik utspelar sig utomlands, där de skulle kunna vara lagliga, utan att de till stor 

del beskriver homosexuell prostitution som förväntas ske i Sverige. – Återigen uppgår 

råden till flera A 4-sidor i vanlig text. Bl a kan man läsa följande: 

  

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller 
ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika 
erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig 
dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell 
hälsa och säkrare sex viktiga frågor...  
 
Kom överens om mötesplats, pris, utlägg, vilken service som tillhandahålls och längden 
på ert möte redan innan ni träffas. Detta hjälper till att undvika senare diskussioner och 
anklagelser. Om en kund börjar tjafsa om en uppgjord förhandling hänvisa tillbaka till er 
överenskommelse. 
  
Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer 
sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex 
och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera 
dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk 
lagstiftning. 
 

I själva verket beklagar RFSL att prostitutionsköp kriminaliserats i Sverige. Man ser 

denna lagstiftning som ett utslag av en ”heteronormativ” förförståelse av prostitution 

som ”exkluderar en stor majoritet av de personer som tillhör gruppen hbt-personer 

som säljer och / eller köper sexuella tjänster”, http://www.rfsl.se/?p=5657. RFSL 

träder alltså fram som en prostitutionspositiv organisation. Man poängterar också 

uttryckligen att det inte är olagligt att sälja sex i Sverige – det olagliga ligger i att köpa 

sex eller främja sexköp. 

  

Kan man som kristen med stolthet gå med i en Pride-parad? 

 

När man läser RFSL-texter på nätet tonar bilden av en märklig lobby-organisation 

fram. Inget jag sett lyfter fram bibliska värderingar med monogama relationer, livslång 

trohet, etc. I stället översköljs man av en sexuell hedonism som många kristna 

snarast tolkar som "mörkrets gärningar" (jfr Ef. 5:8, Rom. 1:22-28, 1 Kor. 6:9-10). 

Det är dessutom magstarkt, att denna organisation uppträder med anspråk att HBT-

certifiera diverse miljöer. Det är alltså en lobbyorganisation som, när det passar, leker 

myndighet.  

 

I princip bejakar RFSL nästan alla tänkbara sexuella handlingar i alla varianter: allt 

kan och får praktiseras. Vad gäller straffbelagda handlingar ges i många fall en 

http://www.rfsl.se/?p=5657
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pliktskyldig information, men på ett halvhjärtat sätt som indirekt fungerar som 

uppmuntran, särskilt när den kommer från en organisation som har som ideologi att 

angripa och överskrida alla slags "normer". Och det vi hittills har sett är förmodligen 

bara början. Om RFSL:s ungdomsförbund får råda ligger framför oss en tid där man 

inte ens längre talar om killar/män eller tjejer/kvinnor. Individen definieras i vulgära 

termer utifrån sina könsorgan resp. sexuell läggning (http://sex.rfslungdom.se/sex, 

http://sex.rfslungdom.se/kroppen), samtidigt som  sexualetiken för RFSLU 

uteslutande baseras på ett hedonistiskt må-bra-tänkande: 

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, 

oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra 

och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra) 

Då återkommer jag till mina inledande frågor vad gäller Biskop Eckerdal.  

Hur ska jag, som kristen och som präst i Svenska kyrkan, se på hans andliga 

ledarskap? 

Jag kan bara konstatera, att en biskop som på ett så oreserverat och oreflekterat sätt 

bejakar Pride-paraderna, vilket både formellt och indirekt ger en koppling till RFSL-

rörelsen, saknar jag totalt förtroende för, framför allt andligen men också på ett 

allmänmänskligt plan. Han sviker alla kristna i Svenska kyrkan, inte minst de Pride-

deltagare som också är kyrkomedlemmar. Som syndare, vilket vi alla är, behöver vi 

alla möta det viktigaste av allt, syndernas förlåtelse – inte syndernas tillåtelse. Som 

Paulus uttrycker det: 

 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda (Rom. 

12:21) 

 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljuset barn. 

(Ef. 5:8) 

 Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt 

slags ont (1 Tess. 5:20-22) 

 

En kristen som helhjärtat ansluter sig till Pride-rörelsen, därmed också indirekt till 

RFSL och dess agenda, betraktar jag som antingen sexuell libertinist (vilka i 

kyrkohistorien ofta återfinns bland gnostikerna), opportunist eller naiv. Oavsett vilken 

linje Biskop Eckerdal representerar, har han totalt kapitulerat för organisationer som 

på ett flagrant sätt strider mot Bibelns syn på sexualitet och äktenskap och vilka 

dessutom med stor frimodighet leder människor in i ett destruktivt och syndigt 

beteende. – I hans uppmaning till Göteborgs stift finns inte ens en antydan till 

reservation eller kritisk distans till Pride/RFSL-linjen. 

 

Det är med stor sorg jag ser på stiftets utveckling, likaså på stiftschefens. Min tidigare 

kollega, komminister Per Eckerdal i Älvsåker, kände jag andlig gemenskap med och 

han åtnjöt mitt förtroende. Däremot saknar jag fullständigt förtroende för Biskop Per 

Eckerdal. 

På grund av hans agerande i samband med West Pride, vilket jag betraktar som en 

total kapitulation för en obiblisk etik, menar jag att han i ”avsevärd mån har skadat 

http://sex.rfslungdom.se/sex
http://sex.rfslungdom.se/kroppen
http://sex.rfslungdom.se/sex/bra
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det anseende en biskop bör ha” (Kyrkoordningen, 30 kap. § 5.4). Jag vet att många 

kristna i Göteborgs stift, präster såväl som lekmän, delar min bedömning. 

 

Jag frågar därför Göteborgs Domkapitel: 

Hur menar Domkapitlet att jag ska agera, när jag totalt har förlorat allt förtroende för 

Biskop Per Eckerdal och hans andliga ledarskap? 

 

 

Horred den 17 juni 2013, 

 

 

Rune Imberg 

Septemberv. 9 

51930 Horred 

 

Kopia:  

Biskop Per Eckerdal, Göteborg 

 


