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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram ett officiellt teologiskt 
ställningstagande gällande könsidentitet och könsuttryck. 

Motivering 
Sedan 2018 är processverktyget Regnbågsnyckeln tillgängligt för alla församlingar 
och pastorat i Svenska kyrkan. Syftet med detta processverktyg är att få till stånd en 
reflektion som kan leda till att församlingen blir ett mer öppet och inkluderande 
sammanhang för HBTQ-personer och andra. 

Homosexualitet har bearbetats teologiskt under lång tid i Svenska kyrkan och 2009 
öppnades Svenska kyrkans vigselgudstjänst också för samkönade par. Även om 
kyrklig vigsel av samkönade par fortfarande inte är en självklarhet för alla och behov 
av fortsatt reflektion och utbildning finns, har vi kommit ganska långt i detta arbete. 
Vi har inte kommit lika långt när det gäller könsidentitet, könsuttryck och trans-
personer. 

Av Svenska kyrkans intranät framgår att det inte gjorts några officiella teologiska 
ställningstaganden gällande transfrågor (Svenska kyrkan 2019, Teologi, 
https://internwww.svenskakyrkan.se/verksamhet/hbtq-kompetens/teologi [2021-07-
28]). På Svenska kyrkans officiella hemsida finns artikeln ”Hbtq och Svenska kyrkan” 
(Svenska kyrkan 2020, https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/hbtq [2021-07-28]), 
vilken nästan uteslutande handlar om homosexualitet och samkönade relationer. Vad 
gäller transpersoner konstateras det att vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla 
människor utifrån könsidentitet. Gott så, men vi kan inte stanna där. 

Ett första viktigt steg togs i november 2019 när Svenska kyrkan bjöd in till sin 
första transhearing. Denna var i första hand en intern dag för att lyssna, få ny kunskap 
och öka sin kompetens. Nu är det dags att ta vara på det som transhearingen gav och 
formulera ett teologiskt ställningstagande. Ett sådant skulle kunna utgöra ett stöd för 
transpersoner, anhöriga och församlingar i den personliga tron, skapandet av en öppen 
gemenskap och uppdraget att vara en profetisk röst. 

Att ta transpersoners erfarenheter, liv och identitet på allvar och teologiskt 
bearbeta de frågor som väcks är ett sätt att göra upp med den diskriminering och det 
osynliggörande som transpersoner har utsatts för, få stopp på det som ännu sker och 
möjliggöra en annan framtid. De processer som sker lokalt med hjälp av Regnbågs-
nyckeln är avgörande i det arbetet och behöver kompletteras från nationell nivå. Vi 
vill därför se ett teologiskt ställningstagande gällande könsidentitet och könsuttryck, 
ett teologiskt ställningstagande som vi alla får omfamnas av, ta spjärn emot, utmanas 
och framför allt upprättas av. 
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