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Abstract  

Syftet med denna uppsats är att undersöka representationen av HBTQ-personer i kristna 

nyhetstidningar i Sverige. Frågeställningen innefattar hur dessa representeras, vilka som 

representerar dem och hur representationen förhåller sig till Rainer Forsts toleranskriterier. 

Materialet består av opinionsmaterial från Kyrkans Tidning, Dagen och Världen Idag, och i 

analysen behandlas artiklar från år 2009 och 2014. För att undersöka representationen har jag 

har gjort en kritisk diskursanalys utifrån Fairclough. Jag har även lyft in teorier om 

stereotypisering av Stuart Hall och Richard Dyer, representation av HBTQ-personer av Shiri 

Eisner och könsnormer av Judith Butler.  

 

Artiklarna har delats in i pro- och kontraartiklar. Analysen visar att pro-artiklarna saknar 

sanningsanspråk, vilket visar en inkluderande attityd. Kontraartiklarna fokuserar på den egna 

tolkningen som den enda rätta, vilket genererar en auktoritär attityd som betraktar den 

homosexuelle som syndare så länge personen lever ut sin homosexualitet. De tenderar även 

att se det sekulära samhället som hotfullt och skapar en stereotyp av HBTQ-gruppen som 

högljudd och krävande. Denna stereotyp är som tydligast år 2014.  

 

Pro-artiklarna välkomnar människor av olika sexuella läggningar medan kontraartiklarna ser 

den heterosexuella läggningen som den enda av Gud givna, naturliga och önskvärda 

läggningen. Ledarartiklarna avgjör tidningens officiella ställningstagande och analysen visar 

att Kyrkans Tidning är mest tillåtande. HBTQ-gruppen representeras dock endast av 

homosexuella i samtliga tidningar. Världen Idag är den enda tidningen som saknar pro-artiklar 

och lever därav inte upp till Forsts toleranskriterier. Kyrkans Tidning kan placeras i 

värdesättningsuppfattningen och Dagen i tillåtelseuppfattningen.  

 

Nyckelord: HBTQ, representation, norm, stereotypisering, CDA, modalitet, tolerans  
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1. Inledning  

Under våren 2015 blossade en medial debatt om homosexuella och kristna upp i Sverige. 22 

pingstpastorer gick gemensamt ut med en debattartikel i den kristna tidningen Dagen och 

menade att Bibeln är tydlig med att praktiserande homosexualitet är en synd som leder till att 

dessa personer missar himlen (http://www.dagen.se/debatt/bibeln-tydlig-om-homosexualitet-

1.349464). Företrädare från diverse kristna samfund gav sig in i diskussionen som handlade 

om ifall homosexuella verkligen är syndare som inte får träda in i himmelriket. Det är inte 

första gången som en diskussion om kristen syn på homosexualitet äger rum och det är inte 

första gången en kristen tidning har varit dess plattform. Jag intresserar mig för hur debatten 

har sett ut tidigare, vilka frågor som varit aktuella och vilka argument som använts.  

 

1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur HBTQ-personer representeras i de största kristna 

nyhetstidningarna i Sverige och ifall representationen skiljer sig åt mellan tidningarna. Jag har 

därför valt ut de tre största aktörerna: Kyrkans Tidning, Dagen och Världen Idag. Jag har valt 

att fokusera på artiklar som presenterar respektive tidnings ställningstaganden i HBTQ-frågor, 

därför kommer denna studie omfatta det opinionsmaterial som lyfts fram på ledar- och 

debattsidor. För att undersöka tidningarnas utveckling kommer jag att analysera respektive 

tidnings representation av HBTQ-personer år 2009 och 2014. Jag kommer att göra en kritisk 

diskursanalys enligt Fairclough för att undersöka artiklarnas attityder. Tidningarnas eventuella 

stereotypiseringar av HBTQ-personer och vilka som får representera HBTQ-gruppen kommer 

också att vara av intresse. Utifrån resultatet kommer jag att dra en slutsats kring hur toleranta 

tidningarna är mot HBTQ-personer med hjälp av Rainer Forsts toleranskriterier. Jag har valt 

Forsts toleransdefinition då den problematiserar toleransbegreppet. Efter den interna 

jämförelsen kommer jag att göra en extern jämförelse mellan tidningarna för att dra slutsatser 

kring hur de skiljer sig åt i fråga om representation av HBTQ-personer.  

 

1.1.1. Huvudfråga  

Mitt fokus kommer att ligga på hur de utvalda tidningarna representerar HBTQ-personer och 

om de stereotypiseras i framställningen. Konkret formulerat frågar jag därmed:  

- Hur representeras HBTQ-personer i opinionsmaterial i de tre största kristna 

nyhetstidningarna i Sverige?  
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1.1.1.1. Delfrågor  

För att precisera min huvudfråga kommer jag att ta mig an två delfrågor. Mer specifikt undrar 

jag hur representationen av HBTQ-personer är fördelad; om det rör sig om H, B, T och Q eller 

bara vissa av dem. Eftersom huvudfrågan behandlar representation vill jag även undersöka om 

representationen tyder på en inkluderande attityd mot HBTQ-personer. Jag ämnar således 

undersöka toleransen i tidningarna utifrån Forsts definition. Därför lyder delfrågorna som 

följande:  

- Vilka HBTQ-personer representeras i de kristna nyhetstidningarna? 

- Hur förhåller sig tidningarna till Rainer Forsts toleranskriterier? (se sida 14) 

  

1.2. Material och avgränsning  

I jämförelse med den amerikanska marknaden för religiös media är den svenska marknaden 

näst intill obefintlig. På grund av detta finns det mycket internationellt material att tillgå som 

hade passat en studie som denna. Den amerikanska marknaden har däremot granskats 

akademiskt i större omfattning än den svenska, mestadels i amerikanska studier. Därför har 

jag valt att endast fokusera på Sverige i min empiriska undersökning. Däremot kommer 

redogörelsen av tidigare forskning till stor del behandla amerikansk forskning, vilket kommer 

att jämföras med mina resultat efter genomförd analys.  

 

Materialet är insamlat från Kyrkans Tidning, Dagen och Världen Idag årgångarna 2009 och 

2014. För att få fram varje tidnings opinionsmaterial har jag valt bort nyhetsartiklar och 

istället fokuserat på ledar- och debattsidor. Jag har valt 2009 och 2014 på grund av två stora 

händelser som ägde rum. 2009 fick samkönade par möjlighet att ingå äktenskap och 2014 

avslöjade SVT:s Uppdrag granskning med dold kamera att präster under själavårdssamtal 

erbjöd unga homosexuella att be bort sin homosexualitet.  

 

2. Bakgrund  

2.1. Kyrkans Tidning, Dagen och Världen Idag  

Kyrkans Tidning beskriver sig som en oberoende tidning som innehåller nyheter, debatt och 

opinion om Svenska kyrkan och samhället (http://www.kyrkanstidning.se/info/om-kyrkans-

tidning). Tidningen ägs av Verbum AB; en del i Berling Media AB som Svenska kyrkan står 

som delägare av. Enligt TS gavs Kyrkans Tidning ut 46 gånger i en upplaga på 27.100 

exemplar år 2014 (http://ts.se/mediefakta-upplagor/tidskrifter).  
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Dagen beskriver sig som en politiskt oberoende dagstidning på kristen grund med en vision 

om ett samhälle genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar. Hemsidan beskriver även 

Dagen som en trovärdig och pålitlig tidning som ger nyheter från två världar, värnar om 

familjen och har utrymme för en fri debatt (http://www.dagen.se/om-dagen). De menar sig ha 

52 000 läsare av papperstidningen dagligen och runt 50 000 unika Internetbesökare i veckan. 

Enligt TS gavs Dagen ut fyra gånger i veckan i en upplaga på 17.600 exemplar år 2014 och 

hade 3.900 digitala publikationer (http://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress).  

Världen idag, som ägs av 900 aktieägare, beskriver sig som en rikstäckande och obunden 

nyhetstidning på kristen grund (http://www.varldenidag.se/om-tidningen). Ett signum påstås 

vara en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig opinionsbildning. De 

menar sig även ha en ambition att bedriva bibeltrogen folkbildning om kristen tro och kristet 

tänkande. Enligt TS gavs Världen Idag ut tre gånger i veckan i en upplaga på 6.100 exemplar 

år 2014 (http://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress).  

 

2.2. Religiös media i den svenska kulturella kontexten  

För att förstå vilken plats de kristna tidningarna har i Sverige behöver det kontextuella 

landskapet introduceras. För att beskriva svensk kulturell kontext kan vi vända oss till World 

Values Survey som ställer sekulära och traditionella värderingar mot varandra i ett diagram, 

tillika möjligheten till självförverkligande och kamp för överlevnad 

(http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1378/1378845 

_tabellrapport.pdf). Undersökningen visar att Sverige skiljer sig från resten av värden när det 

kommer till högt värderande av det rationella och den minimala betydelsen av gudsexistens. 

Trots detta värdesätter Sverige religionsfriheten.  

 

Sekulariseringsprocessen till trots har religion återigen blivit aktuellt i den nordiska mediala 

sfären de senaste åren. Främst skrivs det om religion när en konflikt har uppstått eller när 

kyrkan har en annan åsikt än majoritetssamhället (Hjarvard & Lövheim, 2012:21-23). Att 

religiös media spelar mindre roll i den svenska kontexten än i en amerikansk kontext visar sig 

på många sätt. Bland annat genom att evangeliserande predikanter har egna talkshows i USA, 

så kallade televangelists. I Skandinavien finns mindre nyhetstidningar med kristen profil och 

majoriteten tillhör den protestantiska grenen. I Norge är Vårt land och Dagen populära i 

kristna kretsar och i Danmark är Kristeligt dagsblad störst. Hjarvard och Lövheim nämner 

även att Sverige har ett par religiösa nyhetstidningar och tar Världen idag och Dagen som 

exempel, vilket gör materialet för denna studie relevant (Hjarvard & Lövheim, 2012:29).  
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2.3. Begreppet HBTQ  

HBTQ är ett paraplybegrepp som samlar homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

personer som definierar sig själva som queer. Enligt RFSL är transperson ett vidare 

paraplybegrepp för personer som inte känner sig hemma i könsnormen och queer en 

ifrågasättande inställning gentemot heteronormen (http://www.rfsl.se/?p=410). "Queer" är 

från början ett negativt laddat ord som betyder udda och användes i början av 1900-talet för 

att förnedra homosexuella personer. Mot slutet av århundradet började en grupp homosexuella 

aktivister applicera termen på sig själva som en form av motstånd. Queer är fortfarande en 

svårdefinierad term som används på olika sätt i olika sammanhang (Ambjörnsson, 2006:14).  

 

3. Tidigare forskning  

Mina sökningar utfördes i Stockholms Universitetsbiblioteks artikeldatabas EDS, Google 

Scholar och EBSCO-plattformen Communication & Mass Media Complete. Sökningarna 

utfördes i olika kombinationer av religiös media och LGBT (lesbian, gay, bisexual, 

transgender) och resulterade i mestadels amerikanska studier. Jag börjar dock med 

presentationen av ett avsnitt om ledare och insändare, där en litteratursökningen utförts via 

Kungliga Bibliotekets digitala sökmotor Libris.  

 

3.1. Tidningens och läsarnas röster  

Nord (1998) och Wahl-Jorgensen (2007) skriver om hur ledare och insändare ofta väljs för att 

passa tidningens målgrupp. Nord granskar svenska femdagarstidningar och utgår från en 

bestämd uppfattning av ledarens funktion. Han beskriver en ledare som tidningens "själ"; en 

värderande text som uttrycker tidningens politiska åsikter. Skillnaden mot nyhetsartiklar är att 

ledarartiklarna inte bara förmedlar ett skeende utan även kritiserar och favoriserar. Ledaren 

skrivs oftast av chefredaktören eller andra utvalda ledarskribenter. Utöver huvudledaren kan 

flera underledare och kommentarer bredda kunskapen om dagens ämne. Åsiktsbildningen 

följs av konsekvenser som annat redaktionellt material inte ställs inför eftersom ledaren är ett 

egenproducerat ställningstagande (Nord, 1998:18-22). Nords undersökning visar att två 

tredjedelar av den tidigare partipressens innehåll förhöll sig lojalt till den politiska hållningen, 

med extra starkt stöd under oppositionstid (Nord: 1998:75-77, 96). Eftersom publiken antas 

ha ett politiskt intresse väger målgruppens reaktioner tungt och innehållet riktas därför mot 

åsikter de förväntas vara positivt inställda till (Nord: 1998:154-159).  
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Wahl-Jorgensen skriver om insändarnas demokratiska funktion som plattform för publiken att 

delta i debatten. Hennes forskning visar att många redaktioner använder offentliga diskurser 

som tillfredsställer kunderna, därför prioriteras insändare vars innehåll ligger nära 

redaktionens. Således är både tidningens normer och ekonomiska intressen relevanta (Wahl-

Jorgensen, 2007:85). Redaktörerna är medvetna om att insändare inte alltid speglar 

demokratin eftersom frekvensen av deltagande är lågt och inte representativt för den allmänna 

opinionen (Wahl-Jorgensen, 2007:135-136). Det är ofta en variation av innehåll som önskas. 

Redaktionerna tenderade dock att välja bort insändare som skrivits av personer utanför 

tidningens spridningsområde och som saknade ett koherent argument (Wahl-Jorgensen, 

2007:68). Generellt brukar redaktioner även utesluta insändare som är rasistiska, sexistiska 

eller homofobiska (Wahl-Jorgensen, 2007:87). Många av redaktörerna i studien var villiga att 

publicera insändare som inte höll med tidningens ställningstagande eftersom det signalerar att 

innehållet är balanserat och gynnar debattklimatet (Wahl-Jorgensen, 2007:95-96).  

 

3.2. Attityder mot HBTQ-personer  

Fuist, Stoll och Kniss (2012) har undersökt amerikanska kristna gruppers retorik om HBTQ-

personer och kommer fram till att det finns en mångfald av uppfattningar bland dessa. Två av 

grupperna visade sig vara välkomnande. De hade en inkluderande syn på moral och ansåg att 

Bibeln kan tolkas på många olika sätt. Sex av grupperna var ambivalenta. De höll med de 

välkomnande grupperna men hade svårt att acceptera samkönade äktenskap och homosexuella 

ledare. 15 av grupperna var fördömande. De hade en traditionell bibelsyn och såg 

homosexualitet som en syndig och onormal livsstil som den homosexuelle kan bli fri från med 

Guds hjälp (Fuist, Stoll & Kniss, 2012:72-79). Engel (2013) studerar hur media påverkar 

publikens uppfattning av HBTQ-personer. Han undersöker opinionen kring en eventuell 

avkriminalisering av homosexualitet i en amerikansk delstat år 2003. Till en början var stödet 

starkt men sjönk markant mellan maj och juli (Engel, 2013:403-404). I Engels analys kommer 

det fram att mediebevakningen stegvist gick bort från ursprungsämnet och istället började 

handla mer om samkönade äktenskap. Trots att amerikaner generellt ger HBTQ-personer sitt 

stöd finns det en splittring när det kommer till HBTQ-personers rätt till jämställda relationer, 

vilket utnyttjades av media för att styra om opinionen (Engel, 2013:410).  

 

3.3. Ickeheteronormativa identiteter i media  

Kama (2002) lyfter medias roll i skapandet av identiteter genom att studera homosexuella 
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mäns livsberättelser. Han skriver att identiteten oftast fastställs innan den homosexuelle 

mannen har sökt kontakt med andra homosexuella. Därför riskerar den enda förebilden att bli 

mediebilden. Majoriteten av männen tyckte inte att mediebilden speglade verkligheten, utan 

endast representerade en typ av homosexuell man. Respondenternas berättelser visade att 

offentliga homosexuella personer var starkt kopplade till deras egen identitet eftersom många 

kände sig osynliga i sin egen sociala verklighet (Kama, 2002:195-205).  

  

3.4. Den mediala debatten om samkönade äktenskap 

Hackl, Boyer och Galupo (2013) analyserar språkbruket i debatten om en könsneutral 

äktenskapslag i New York Times åren 2004 och 2012. Studien visar att språket blivit mer 

inkluderande, från att år 2004 främst använda "gay" till att år 2012 använda fler benämningar, 

främst samkönade par. Argumenten skiljer sig även åt från att år 2002 handla om "pro-gay" 

till att år 2012 handla om homosexuellas rättigheter. Däremot var mångfalden av uttryck för 

lesbiska, bisexuella och transsexuella begränsad (Hackl, Boyer & Galupo, 2013:212-213, 

521). McFarland (2011) analyserar debatten om ett amerikanskt lagförslag att förbjuda 

homosexuella äktenskap år 2006, men fokuserar till skillnad från Hackl, Boyer och Galupo 

enbart på argumenten. De som ville förbjuda samkönade äktenskap menade att äktenskapet är 

exklusivt för heterosexuella, att ett barn behöver en mamma och en pappa samt att det finns 

en risk att andra typer av äktenskapskonstellationer dyker upp. De menade också att 

samkönade par kan få samma rättigheter på andra sätt än via äktenskapet. De som var för 

samkönade äktenskap åberopade lika rättigheter och tolerans av mångfald. De menade också 

att diskussionen tar fokus från viktigare frågor. Den mest återkommande kategorin var den 

som förespråkade lika rättigheter (McFarland, 2011:263-272).  

 

Axner (2013) redogör också för vilka åsikter om samkönade äktenskap som florerar i media, 

men hon riktar in sig på den svenska marknaden. Hon analyserar debattartiklar skrivna av 

religiösa skribenter i DN, SvD och Expressen åren 2001-2011. De som var emot samkönade 

äktenskap var samtidigt emot diskriminering av HBTQ-personer. De menar sig inte vara emot 

homosexuella i sig, utan vilja försvara äktenskapets särställning. Studien visade även att 

skribenterna upplevde sig vara norm och ickenorm i olika sammanhang (Anxer, 2013: 117). 

Liebler, Schwartz och Harper (2009) belyser precis som Axner vilka som får uttala sig i 

debatten genom att analysera amerikansk press i frågan om samkönade äktenskap åren 2004-

2005. American Family Association betonade främst äktenskapet mellan en man och en 

kvinna medan Human Rights Campaign betonade diskriminering mot homosexuella (Liebler, 
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Schwartz & Harper, 2009:658-662). Resultatet visade även att källorna för traditionell 

äktenskapssyn var politiska republikaner, privatpersoner från "profamily"-rörelsen och 

religiösa ledare, medan källorna för samkönat äktenskap var politiska demokrater och 

privatpersoner från rättighetsrörelser (Liebler, Schwartz & Harper, 2009:662-669).  

 

3.5. Diskussionsunderlag  

Utifrån den tidigare forskningen kommer jag att jämföra tidningarnas utveckling, tänkt 

målgrupp och hur den kan komma att påverkas av tidningarnas innehåll, vilka 

grupptillhörigheter som företräder olika ställningstaganden och om tidningarna är 

välkomnande, ambivalenta eller fördömande mot HBTQ-personer. Jag kommer även att 

diskutera normer och ansvar.  

 

4. Teori  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska underlag. Den innefattar normer i representation 

av sexualitet utifrån Judith Butler, representation av HBTQ-gruppen utifrån Shiri Eisner, 

stereotyp representation utifrån Stuart Hall och Richard Dyer samt kriterier för tolerans 

utifrån Rainer Forst.  

 

4.1. Representation och normer  

Enligt Butler (2007) är könsskillnader socialt konstruerade. Till och med tanken om våra 

kroppar visar hur vi omvandlar en oidentifierad existens till kulturell förståelse utifrån 

specifika genusmarkörer (Butler, 2007:58). Butler skriver om en heterosexuell matris som 

endast omfattar två identifierbara kön. Matrisen producerar och reproducerar vår förståelse av 

manligt och kvinnligt, och säkerställer heterosexualiteten genom förbud och påbud. Det är en 

påtvingad heterosexualitet som reglerar genus för att skilja män och kvinnor åt via det 

heterosexuella begäret (Butler, 2007:75-78). När detta upprepas i kropp och språk så uppfattas 

matrisen som en ursprungssanning om vår natur och legitimerar normativa könsidentiteter 

(Butler, 2007:219-220). Dessa normer gör oss kulturellt begripliga i vår kontext. Våra 

identiteter säkras således genom att vi lär oss att koda vårt tilldelade genus som rätt kön till 

rätt kropp med rätt sexuell dragning (Butler, 2007:68). Genom att lokalisera materialets 

relation till den heterosexuella matrisen kan tidningarnas respektive normer belysas. Denna 

relation är grundläggande för vidare analys av tidningarnas representation av HBTQ-personer.  
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Trenden att se sexualiteten som en social konstruktion populariserades av de tidiga 

anhängarna till "sexual liberation theory". Många homosexuella upplevde sig diskriminerade 

av kyrkan, staten och media och började under 1960-talet se sig som del av en subkultur i 

reaktion mot heterosexistiska normer (Woodward, 1997:207-208). Bisexuella, transpersoner 

och andra icke-heterosexuella som inte var vita medelklassmän kände sig inte hemma under 

epitetet gay, en insikt som var starten på en ny fas som kom att bli en egen queerrörelse 

(Ambjörnsson, 2006:25). 

 

Eisner (2013) skriver om representation ur ett queerteoretisk perspektiv och beskriver HBTQ-

rörselsen som en assimilationssträvande rörelse som främst intresserar sig för vita, 

homosexuella män från medelklassen. Eftersom hon anser att andra sexuella minoriteter 

ignoreras kallar hon detta för en HHHH-rörselse; GGGG på engelska efter Gay Gay Gay Gay. 

Istället för att utmana heteronormer försöker gruppen få tillgång till den struktur som 

förtrycker HBTQ-gruppen (Eisner, 2013:287-288). Kampen om samkönade äktenskap har 

drivits som en jämställdhetsfråga för HBTQ-personer. Eisner menar däremot att äktenskapet 

är en patriarkal institution som vidmakthåller förtryckande strukturer. Samtidigt är 

äktenskapet så högt värderat att det signalerar delaktighet i samhället. Detta pekar Esiner på 

som orsaken till att äktenskapet är så attraktivt för HHHH-rörelsen, trots att de därmed 

beträder och stödjer den förtryckande strukturen. Hon menar att dessa män är en privilegierad 

subgrupp som har prioriterat en agenda till nackdel för resten av HBTQ-gruppen (Eisner, 

2013:292-296). Översättningen av GGGG till HHHH är till viss del problematisk. Eisner 

skriver om den engelska motsvarigheten till HBTQ; LGBT. I LGBT står G (gay) endast för 

män då lesbiska kvinnor finns representerade i L (lesbian). I detta arbete utgår jag dock från 

att H i HBTQ omfattar både män och kvinnor eftersom det inte finns någon tydlig uppdelning 

mellan gay och lesbisk (http://www.rfsl.se/?p=410).  

 

4.2. Representation och stereotypisering  

Enligt Dyer (2002) är det viktigt att studera representation eftersom verkligheten alltid är mer 

komplex än representationen kan förmedla. Därför kan representationen aldrig nå 

verkligheten. Representation har även verkliga konsekvenser för de som representeras 

eftersom det begränsar vad de kan uppnå i samhället. Det är däremot omöjligt att vara en del 

av samhället utan att befinna sig i ett nätverk av representationer. Alla människor tillhör flera 

olika grupperingar som på olika sätt porträtteras av en kulturellt given bild (Dyer, 2002:3-4).  
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Enligt Hall (1997) finns det tre sätt att se på meningsbärande representation genom språket. I 

en reflekterande representation ligger meningen i objektet och språket reflekterar dess sanna 

mening. Det krävs dock förståelse för språkliga koder som kopplar samman ord och objekt. I 

en avsiktlig representation avgör författaren ordets mening genom språket, vilket bygger på 

delade koder i ett socialt system. I en skapande representation kan varken objektet eller 

individen avgöra språkets materiella mening eftersom ingenting betyder någonting utan 

språkets sociala och symboliska karaktär. Därför använder sociala aktörer kulturella koncept 

som skapar ordens mening (Hall, 2007:24-25).  

 

Hall skriver även om hur vi representerar människor som är annorlunda från oss själva i 

media. Han menar att det finns många markörer som kan särskilja oss, exempelvis kön och 

sexualitet. Dessa kan representeras på ett positivt eller negativt sätt och i sin tur påverka hur vi 

betraktar "den andre". Enligt Hall är det viktigt att förstå intertextualitet; hur information kan 

förstås i en kontext som refererar till annan kontextuell information (Hall, 1997:231-134). 

Hall skriver att vi är införstådda med innebörden av vår omgivning genom att gruppera 

människor utifrån vissa attribut och förmågor. På det sättet skapar vi mening till världen 

utifrån kategorier och bemöter människor utifrån roller. En stereotyp väljer vissa av dessa 

drag och applicerar dem på hela personen genom att överdriva och förenkla, samtidigt som 

dragen görs orubbliga. Stereotyper delar vanligtvis upp mellan normalt och onormalt, 

accepterat och oacceptabelt. De som betraktas som onormala och oacceptabla tabubeläggs och 

utsätts ofta för diskriminering i frågan om representation, vilket är vanligt vid ojämnställd 

makt riktad mot exkluderade grupper. (Hall, 1997:257-259).  

 

Dyer menar att vi får våra idéer om olika sociala grupper från stereotyper. Han beskriver 

stereotypen som en generell överenskommelse om en viss grupp, som om idén vore 

oberoende av den stereotypa bilden och existerade innan den formulerades. Det finns olika 

former av sociala typer som har karaktäristiska drag och som kan inta flertalet olika roller. 

Skillnaden är att stereotypen alltid bär med sig en specifikt berättelse och placeras i en 

kategori med oacceptabelt beteende. Exempelvis möter en stereotypiserad homosexuell 

person en definierad gränsdragning som inte existerar utanför den sociala sfären, eftersom 

både homosexuellas och heterosexuellas beteenden är en del av mänskliga upplevelser. 

Stereotypiseringen synliggör därför det osynliga så att de som står utanför normen inte ska 

kunna göra obemärkta närmanden (Dyer, 2002:14-16). Dyer skriver även att det inte finns 

några fysiska eller biologiska attribut som avgör om en person är homosexuell. Det finns 
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däremot kulturella markörer och uttryck som anses vara typiska, som synliggör det osynliga 

via representation. När sexualiteten stereotypiseras handlar det om en typ av person. Att 

benämna någon som homosexuell är alltså mer kopplat till en homosexuell person än till en 

homosexuell läggning (Dyer, 2002:19).  

 

4.3. Tolerans  

Forst (2006) menar att det är svårt att förklara innebörden av tolerans eftersom det finns 

många olika definitioner. Det kan innebära allt från skepticism till ömsesidig respekt eller 

solidaritet med det främmande. Toleransen innehåller dels en avvisandekomponent som 

ogillar något som anses vara dåligt och en acceptanskomponent som tolererar det dåliga. 

Denna paradox kräver en uppsättning av gränser. Den yttre gränsen för vad som kan tolereras 

blir då även en normativ fråga som handlar om intolerans, alltså vad som inte kan tolereras 

(Forst, 2006: 44-47). Forst beskriver olika typer av toleransuppfattningar. 

Tillåtelseuppfattningen handlar om hur en majoritet ger minoriteter tillåtelse att leva enligt 

sina övertygelser så länge de håller sina säregna egenskaper till det privata och inte 

ifrågasätter makten. Samexistensuppfattningen ser majoritet och minoritet som jämstarka 

grupper som möts i ömsesidig kompromiss, vilket bygger mer på en vilja till fred än på etiska 

grunder. Respektuppfattningen är ett moraliskt motiverat likaberättigande som sker vid sidan 

av personliga övertygelser genom att skilja mellan det offentliga och det privata. 

Värdesättningsuppfattningen ser andra uttryck som etiskt värdefulla och menar att inget 

levnadssätt är bättre än det andra. Ömsesidig tolerans kräver dock normativa förutsättningar 

för rättvis samexistens för att inte bli godtycklig. Forst menar att resurser och rättigheter 

måste ha en reciprok grund genom att varken undanhålla sådana rättigheter som önskas för en 

själv eller tvinga på någon annan de egna perspektiven (Forst, 2006: 48-59).  

 

4.4. Teoretisk transcendens  

För att undersöka representationen av HBTQ-personer måste tidningarnas relation till Butlers 

heterosexuella matris klargöras; vad som är acceptabel sexualitet i kontexten. Analysen kan 

sedan visa vilka effekter normen har på representationen och om det finns en intertextualitet 

mellan tidningarnas normer. För att kunna tala om stereotypisering av HBTQ-personer krävs 

det att den heterosexuella matrisen finns närvarande. Detta då stereotypiseringen använder sig 

av en gränsdragning mot vad som anses vara acceptabelt. Detta påverkar således tidningarnas 

tolerans eftersom toleransen också använder sig av gränsdragning kring vad som är 
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acceptabelt. Eftersom Forst presenterar olika toleransuppfattningar kommer representationen 

avgöra vart tidningarna kan placeras. För att klargöra vad som tolereras är det viktigt att 

undersöka om representationen gäller hela HBTQ-gruppen eller om tidningens 

ställningstaganden är begränsade till en HHHH-grupp bestående av homosexuella män.  

 

5. Metod  

Här presenteras Faircloughs kritiska diskursanalys, en tredimensionell analysmodell och 

metodologiska analysverktyg. Modaliteten i textdimensionen är viktig för analysen av 

tidningarnas attityder, relationen till det omgivande samhället i den sociala praktikens 

dimension är viktig för analysen av varje separat tidning, och interdiskursivitet och 

intertextualitet från den diskursiva praktikens dimension är viktig för den jämförande 

analysen mellan tidningarna.  

 

5.1. Diskurser  

Diskurs kan förklaras som ett sätt att förstå och tala om världen, vilket speglar och förändrar 

våra identiteter och relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:1). Via språket skapar vi 

representationer av en konstruerad verklighet som får mening i diskursen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2002:9). Verkligheten kan aldrig nås utanför en diskurs. Därför kan det vara svårt 

att analysera en diskurs som en själv står nära, då den införstådda verkligheten egentligen är 

ett konstruerat meningssystem (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:21). Ett problem för 

diskursanalysen är att en diskurs alltid står i konflikt med parallella diskurser som tolkar 

verkligheten annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:47). I denna studie handlar det 

om flera kristna diskurser som tolkar religiösa budskap olika, och inte kan enas kring vilka 

normer som borde vara rådande.  

 

5.2. Kritisk diskursanalys, makt och hegemoni  

Kritisk diskursanalys studerar relationen mellan diskurser för att generera social förändring. I 

denna studie handlar det om att belysa maktrelationen mellan de kristna tidningarna och 

HBTQ-personer. Diskursiv praktik ses som bidragande i utvecklingen av sociala identiteter 

och relationer, där meddelanden skapas av en aktör och tolkas av en mottagare. Samtidigt som 

diskurser formar och omformar sociala strukturer i ett dialektiskt förhållande formas de av 

andra sociala praktiker, exempelvis språket. Den mest utvecklade teorin inom kritisk 

diskursanalys finns hos Norman Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:60-64). 
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Fairclough fokuserar ofta på maktrelationer och drar en koppling mellan makt och strukturer 

inom media. Då dominanta grupper håller upp strukturen i sin kontext kan en diskurs ses som 

kulturell hegemoni, vilket vi skulle kunna kalla de svenska kristna tidningarnas kontext 

(Fairclough, 1995:56). Fairclough ser ideologi som meningskonstruktioner som bidrar till 

skapande och återskapande av dominansrelationer. Hegemoni i sig är å andra sidan i ständig 

utveckling och en del av ett större socialt system innehållande maktrelationer. Diskursiv 

praktik är en del av en hegemonisk kamp som bidrar till reproduktion och omvandling av 

diskursens ordning (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:76). 

 

Eftersom tidningarna i denna studie tillhör en minoritet i den svenska kulturella kontexten 

måste frågan om makt och hegemoni förklaras i relation till materialet. Analysen berör inte 

maktstrukturer i media över lag eller de kristna tidningarnas relation till dominerande 

medieaktörer. Analysen innefattar inte heller den rådande hegemonins bild av HBTQ-

personer eller dess bild av den kristna minoritet som tidningarna representerar. Däremot finns 

det utrymme att analysera de kristna tidningarna som källor till åsikter om den omgivande 

sekulära samhällshegemonin. Kritisk diskursanalys kan således belysa tidningarnas 

maktposition som massmedium i den kristna kontexten, vilket bidrar till en kulturell 

hegemoni på mikronivå. På grund av arbetets begränsade omfång kommer fokus att läggas 

mer på att kartlägga diskursernas normativa åsikter om HBTQ-personer än att skapa strategier 

för social förändring, vilket är möjligt inom kritisk diskursanalys.  

 

5.3. Tredimensionell analysmodell  

Fairclough har skapat en analysmodell med tre dimensioner som är så pass integrerade att de 

inte går att analyseras separat.  

 

5.3.1. Textdimensionen  

Den inre dimensionen är textens egenskaper. Här studeras hur en text kan konstruera en 

version av verkligheten, sociala identiteter och sociala relationer genom ordval, metaforer och 

andra språkliga finesser, samt sitt etos och relationen till läsaren. Textdimensionen innehåller 

även textens modalitet: dess attityd (Fairclough, 1995:57-60). 

 

5.3.2. Den diskursiva praktikens dimension  

Den mellersta dimensionen är den diskursiva praktiken med produktions- och 
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konsumtionsprocesser som kan kopplas till texten. I denna dimension kan vi följa hur 

interdiskursiv texten är utifrån hur den korrelerar med andra diskurser. En text kan inte undgå 

att använda liknande språkliga fraser som andra texter. Detta sker genom att referera till andra 

texter i en intertextuell kedja (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:74, 81-86).  

 

5.3.3. Den sociala praktikens dimension  

Den yttre dimensionen är den sociala praktik som den kommunikativa händelsen deltar i. Alla 

texter kan spåras tillbaka till den sociala praktikens dimension, därför är det viktigt att se den 

diskursiva praktikens bredare kontext och vilka institutioner diskursen är subjekt för. Vi kan 

undersöka hur diskursen ordnas genom texterna och till vilka nätverk den diskursiva praktiken 

tillhör. Den diskursiva praktikens dimension fungerar således som en brygga mellan 

textdimensionen och den sociala praktikens dimension (Fariclough, 1995:75-76).  

Utifrån textdimensionen kommer jag att undersöka artiklarnas språkbruk, auktoritet och 

attityd mot HBTQ-personer. För att följa en intertextuell kedja i den diskursiva praktikens 

dimension kommer jag att undersöka om det finns motstridande eller etablerade 

ställningstaganden mellan Kyrkans Tidning, Dagen eller Världen Idag. Eftersom den 

diskursiva praktikens dimension är religiös och bidrar med en religiös diskursordning skapar 

den religiösa texter riktade mot en religiös publik. Den sociala praktikens dimension fokuserar 

på makronivån och den rådande sekulära diskursen som tidningarna befinner sig i. 

Diskursordningen kan fungera som en reaktion mot ett majoritetssamhälle som är 

ickereligiöst. Den diskursiva praktikens dimension påverkar således textdimensionens 

innehåll om hur konsumenten bör förhålla sig till den samhälleliga kontexten.  

 

5.4. Metodologiska verktyg  

5.4.1. Representation  

Enligt Fairclough är det viktigt att studera representation i mediesammanhang genom att 

undersöka till vilken grad gränsen mellan den som rapporterar och den det rapporteras om 

uppehålls. Ett sätt är att låta den omtalade tala för sig själv genom att citeras eller 

sammanfattas. Sammanfattningar är dock skilt från citat eftersom de kan innehålla tolkningar 

och snedfördelning (Fairclough, 1995:81). Media skapar versioner av verkligheten och väljer 

vad som ska vara inkluderat och exkluderat, explicit och implicit, i förgrunden och i 

bakgrunden och vilka kategorier som får representera en händelse. I frågan om representation 

är det viktigt att undersöka vad texten tar med, till vilken grad det närvarar och vad som inte 
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nämns. När vi studerar ideologier är det även viktigt att lyfta fram det texten förutsätter att vi 

redan vet och vad som vilar mellan raderna (Fairclough, 1995:103-108).  

 

5.4.2. Modalitet 

I textdimension kan vi undersöka textens modalitet; hur skribenten förhåller sig till ämnet och 

vad hen vill förmedla. Detta visar sig i dess attityd, tonläge och engagemang, men även i dess 

korrekthet och grad av överdrift. Här kan vi även belysa hur media ofta presenterar tolkningar 

som om de vore sanningar, vilket ökar auktoriteten (Fairclough, 1995:75-76)  

 

5.4.3. Fokus  

Fairclough belyser hur nyckeltermer lyfts fram med hjälp av ett perspektiv, vilket kan få en 

text att framstå som balanserad och därav påverka läsarens tolkning (Fairclough, 1995:83). 

Analysen av det narrativa kan avslöja ifall författaren tolkar en händelse för att ge publiken 

vissa insikter. Det kan vara narrativets fokus, framingen av berättelsen eller publikens 

förväntade förståelse (Fairclough, 1995:91-94).  

 

5.5. Operationalisering  

Jag kommer att analysera varje tidnings år för sig. Först kommer jag att lokalisera modaliteten 

från CDA-modellens textdimension för att undersöka vilka attityder som visar sig i språket. 

Sedan ägnar jag ett avsnitt åt hegemoni för att undersöka hur tidningarna upprätthåller 

strukturer genom att belysa normer, tolkningar och till vilken grad fokus förflyttas. Här 

kommer jag även att ställa tidningen i relation till den heterosexuella matrisen, den sociala 

praktikens dimension i CDA-modellen och perspektiven på representation: Faircloughs 

kriterium att låta den omtalade tala för sig själv, Eisners definitioner av HBTQ samt Hall och 

Dyers tecken på stereotypisering. Efter att ha analyserat åren för sig presenteras ett avsnitt 

med utvecklingen mellan åren och tidningens tolerans utifrån Forsts toleransuppfattningar.  

 

När alla tidningar har analyserats separat kommer jag att jämföra dem med varandra genom 

att placera dem i den diskursiva praktikens dimension i CDA-modellen. Fokus kommer att 

ligga på den intertextuella kedjan. Här kommer den tänkta publiken att vägas in i analysen för 

att undersöka förförståelse och implicita budskap. I jämförelsen kommer jag även att återgå 

till tidningarnas normer, modalitet, tolkning och förflyttning av fokus, den heterosexuella 

matrisen, relationen till samhället, stereotyper och vem som representeras: vilka HBTQ-
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personer som omtalas och om den omtalade själv får tala. 

 

5.6. Giltighet och tillförlitlighet  

För att något ska räknas som vetenskap krävs det att påståenden och slutsatser är underbyggda 

av argument som är giltiga och tillförlitliga (Ekström & Larssons, 2010:14-18). Det empiriska 

materialet är grunden för argumenten, vars giltighet avgörs av om det har med vårt syfte att 

göra. För att vara tillförlitlig krävs det att felaktiga och irrelevanta källor elimineras. Min 

studie förhåller sig till dessa kriterier genom att fokusera på de artiklar som är relevanta för 

forskningsfrågan. I tolkande vetenskap undersöks materialets mening i ljuset av kulturens 

koder och tillskrivna innebörder. För att kunna tolka en företeelse krävs därför förförståelse. 

Tolkningen måste däremot vara koherent, omfatta materialets bredd, identifiera djupare 

betydelser, förstå material ur sitt kontextuella sammanhang och vara intersubjektivt prövbar 

för oberoende personer. För att få med materialets bredd har urvalsprocessen fokuserats mot 

att lyfta fram en mångfald av argument och dess djup analyseras i relation till helheten för att 

ge förståelse för argument som vilar mellan raderna. För att min tolkning av materialet ska 

följa en koherent linje så att en liknande studie kan utföras med samma metoder och teorier 

sker analysen av samtliga tidningar systematiskt efter samma mönster. För att ta hänsyn till 

kontexten kommer jag att belysa relationen till det omgivande samhället (sociala praktikens 

dimension) och hur tidningarna förhåller sig till varandra i den kristna kontexten 

(intertextualitet). Det krävs försiktighet gällande generaliseringar. Genom att välja ett mindre 

material som speglar helheten kan en induktiv slutledning säga något om sammanhanget.  

 

5.7. Urval  

I urvalet är det viktigt att inte enbart välja ut material som stödjer ett förväntat resultat 

(Creswell, 2014:99). Därför har jag valt att redovisa olika perspektiv från varje tidning. Jag 

har gjort ett strategiskt urval i relation till frågeställningen där både typiskt material för 

tidningen och återkommande material som inte går i samma linje som tidningens profilering 

har inkluderats för att inte redovisningen ska bli snedvriden. 

 

För att få en överblick över tidningarna gjorde jag en förstudie av år 2009 genom att gå 

igenom samtliga tidningars mikrofilmsarkiv på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Jag 

lokaliserade de mest återkommande nyckelorden om HBTQ-gruppen för att sedan använda 

som sökord när jag vände mig till tidningarnas webbarkiv. De sökord jag hittade och således 
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har använt är homosexuell, homosexualitet, lesbisk, bisexuell, bisexualitet, transsexuell, 

transsexualitet, transperson, queer, HBT, HBTQ, Pride, samkönade, samkönat, enkönat och 

enkönade. De sistnämnda är kopplade till frågan om äktenskapet. Kyrkans Tidnings 

webbarkiv fanns att tillgå utan begränsning. Däremot krävdes en prenumeration för att 

komma åt Dagens och Världen Idags webbarkiv i sin helhet.  

 

Jag har valt ut fem artiklar per år och tidning som i så stor mån som möjligt visar de olika 

åsikter som varje tidning huserar. För att kunna analysera åsikter har jag valt längre artiklar 

före kortare repliker och notiser. Jag har även valt bort de artiklar som nämner HBTQ-frågor 

förbigående eller använder enstaka exempel i diskussioner om andra ämnen. De slutgiltiga 

artiklarna representerar respektive tidnings bredd per år. Jag har valt artiklar som inte är för 

lika varandra där det har funnits en mångfald att tillgå. Efter noga genomläsning och gallring 

har detta strategiska urval genererat de artiklar som på ett tydligt sätt motsvarar tidningarnas 

opinion. För att göra dessa 30 artiklar hanterbara har jag delat in dem i pro- och kontraartiklar 

och lyft fram gemensamma drag i representation, modalitet och fokus. Allt material från 

Kyrkans Tidning är hämtat från tidningens opinions- och debattsida, eftersom såväl 

debattartiklar som ledare återfinnes här. Artiklarna från Dagen är hämtade från ledar- och 

debattsidorna. Materialet från Världen Idag är hämtat från opinionssidans underkategorier 

ledare, kommentar, opinion och debatt. Jag har valt att inkludera de artiklar som Världen Idag 

benämner som kommentarer då min förstudie i mikrofilmsarkivet visade att de fanns på 

samma sidor som ledare i papperstidningen. 

 

6. Resultat och analys  

Analysordningen följer Kyrkans Tidning år 2009, 2014 och helheten i båda årgångarna. Sedan 

analyseras Dagen och Världen utifrån samma ordning. Jag utför slutligen en jämförande 

analys mellan tidningarna. Jag har valt att kategorisera artiklarna som pro eller kontra, vilket 

är kopplat till hur artiklarna förhåller sig till HBTQ-frågor. 

 

6.1. Kyrkans Tidning  

6.1.1. 2009  

Jag har valt en ledarartikel och fyra debattartiklar. Ledarartikeln och två debattartiklar är pro 

HBTQ medan två debattartiklar är kontra. Mot slutet av år 2009 bestämde Svenska kyrkan att 

låta viga samkönade par. Mycket av materialet handlade om detta.  
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6.1.1.1. Pro  

Tidningens ledare: "Oenig men knappast på väg att splittras", lyfter fram att Svenska kyrkan 

innehåller skilda övertygelser men inte är på väg att splittras. Ledarskribenten uppmanar till 

stolthet över att Svenska kyrkan vågat gå före men menar även att sorgen hos motståndarna är 

stor. Ledaren citerar även ärkebiskopen: "...de homosexuella som kommer till oss och vill ha 

en vigsel ska känna sig välkomna." Den ena debattartikeln är skriven av en domprost: "Kärlek 

och trohet viktigast – inte sexuell identitet", vars modalitet ger ett erkännande till samkönad 

kärlek som naturlig: "Det är naturen som väljer vår sexuella läggning... " Han skriver även att 

den sexuella identiteten inte har någon betydelse eftersom äktenskapet handlar om frivillig 

och trogen kärlek. Den andra debattartikeln: "Vågar man vara kritisk?", är skriven av en 

homosexuell person som ställer sig frågande till vad homosexuell livsstil innebär, och 

uttrycker att homosexuella är människor: "...vi homosexuella är trötta på att behandlas som 

läroämnen och saker." Debattartikelns modalitet innehåller viss auktoritet eftersom den är 

skriven av en person som endast omtalas i övriga artiklar. Etoset stärks även när en 

förstahandskälla uttalar sig. Artiklarnas modalitet visar på en öppen attityd mot HBTQ-

personer och förståelse för oliktänkande inom kyrkan. Eftersom artiklarna främst handlar om 

samkönade äktenskap är den öppna attityden riktad mot homosexuella. Artikelskribenterna 

gör inga sanningsanspråk och tolkningen av ämnet tillika dess fokus ligger på att se bortom 

sexualiteten.  

 

6.1.1.2. Kontra  

Den ena debattartikeln: "Adjö, Svenska kyrkan!", är skriven av en kvinna som förklarar varför 

hon med make lämnar Svenska kyrkan: "Det handlar inte om homofobi... Det handlar om att 

lyda himmelens Gud". Hon skriver att Svenska kyrkan ignorerar Guds bud och vilseleder 

människor mot en säker död. Artikeln avslutas med att Sodom har grundats i Sverige. 

Modaliteten är auktoritär och det används överdrifter för att stärka sanningsanspråket, vilket 

även används i den andra debattartikeln: "Vågar kyrkans folk deklarera sin syn på 

äktenskapet?", som är skriven av tre kyrkligt anställda. De menar att skickliga och lättkränkta 

lobbygrupper har lyckats vända opinionen till att bejaka en homosexuell livsstil. De ser 

äktenskapet som skapelsetrons fundament och vill skilja på sak och person. Mellan raderna 

innebär detta att skilja mellan synd och syndare. Fokus ligger på en bestämd uppfattning av 

homosexualitet som synd och de menar sig förkasta sådana gärningar, inte personerna.  
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6.1.1.3. Hegemoni  

Normen för Kyrkans Tidning år 2009 går att utläsa i ledaren som välkomnar HBTQ-personer, 

med fokus på homosexuella. Den heterosexuella matrisen är inte dominerande då 

ledarskribenten stödjer det samkönade äktenskapet, vilket gör att det inte finns en rätt typ av 

sexualitet. Debattartiklarna visar att Kyrkans Tidning låter olika åsikter komma till tals. I 

kontraartiklarna finns tydliga exempel på den heterosexuella matrisen då de hänvisar till 

Bibeltexter med påstått tydliga budskap om heterosexualitet. Dessa skriver om homosexualitet 

som motsatsen till skapelsens ordning. Att de har problem med homosexuell livsstil tycks 

implicit syfta till att leva i en relation med en samkönad partner, men det skulle kunna betyda 

att det även finns en stereotyp bild av en viss homosexuell livsstil. En annan antydan till 

stereotyp finns i bilden av de lobbygrupper som vänt opinionen. Detta är kopplat till bilden av 

det omgivande samhället som hotfullt. Samma bild finns inte hos pro-artiklarna som heller 

inte gör anspråk på tolkningsföreträde av Bibeln. De har istället en inkluderande modalitet 

och menar att det finns olika tolkningar. Främst handlar artiklarna om samkönade och 

homosexuella, varav en omtalad får tala. Bisexuella, transpersoner och queera personer berörs 

inte.  

 

6.1.2. 2014 

Jag har valt en ledare och fyra debattartiklar. Ledaren och en av debattartiklarna är pro HBTQ 

medan resterande tre debattartiklar är kontra. År 2014 var frågan om samkönade äktenskap 

fortfarande aktuell. Andra händelser som lyfts fram är Ugandas lagförslag att göra 

homosexualitet straffbart, och SVT-programmet Uppdrag gransknings reportage Bögbotarna 

som visade att ett antal präster under själavårdssamtal erbjöd en påstått homosexuell manlig 

ungdom att be bort sin homosexualitet.  

 

6.1.2.1. Pro  

Ledaren: "En okristen lag", kritiserar Ugandas lagförslag för att inte ta hänsyn till mänskliga 

rättigheter: "Vi kan inte acceptera att någon ... utsätter homosexuella ... för kränkande 

behandling". Han skriver att de bryter mot den kristna tron. Modaliteten visar på försvar av 

homosexuella. Det finns en viss auktoritet i att ledaren uttrycker brott mot den kristna tron, 

men påståendet görs i relation till att andra kristna fördömer homosexuella. Det görs inget 

sanningsanspråk och fokus ligger på rättigheter. Debattartikeln: "Befria er från anonymitetens 

täckmantel", menar att nytolkningar av Bibeln är gynnande för kyrkan. Den är skriven av en 
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deltagare av Regnbågsmässan som menar att kyrkan ständigt gör nya tolkningar av evangeliet, 

vilket gör kyrkan relevant. Hon förvånas över det stora intresset för vad andra människor gör 

mellan lakanen och frågar vem som egentligen är utsatt: "...församlingsarbetare som lever i ... 

heterosexuella relationer, eller ... den som upplever sig inte vara välkommen ... på grund av 

att man avviker från normen?"  

 

6.1.2.2. Kontra  

I en av debattartiklarna: "Tyck som vi, annars...", är skribenten orolig över att kyrkans ledning 

inte tar prästerna från Bögbotarna i försvar. Han kritiserar Svenska kyrkan för att sortera ut 

präster som av samvetsskäl inte kan medverka vid en samkönad vigselakt, och HBTQ-

rörelsen för att förfölja dessa: "Låt inte en typ av marginalisering ersättas av en annan. Låt 

inte värnandet om 'den svagare parten' bli till ett maktspråk, där vi i praktiken bedriver häxjakt 

mot dem som tycker annorlunda än vi själva." Den andra debattartikeln: "Politiskt korrekt - 

viktigt i kyrkan", är skriven av flera anonyma församlingsarbetare. De menar att samhällets 

sexualsyn anses rätt i kyrkan och att man måste vara tyst om man inte håller med. De undrar 

vad de ska säga till dem som känner sig identitetsförvirrade: "Vad säger man till någon som 

önskar få veta var de bibelord finns som handlar om man och kvinna, trohet och sexualitet?" 

Den tredje debattartikeln: "Miljonkostnader för HBT-certifiering", är skriven av två präster 

som kallar en planerad HBT-certifiering av Svenska kyrkan för teologiskt katastrofal. De 

kallar kyrkoledningen för godtrogen och skriver att de som kämpar med sexuell synd blir 

förrådda. De skriver även att utebliven bekännelse leder djupare in i synden: "Vi har en 

Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas ... inte legitimeras." 

Modaliteten visar på auktoritet när skribenterna hävdar att deras tolkning av kristendomen är 

mer rätt än Svenska kyrkans tolkning. De fokuserar på synd och använder överdrifter för att 

stärka sanningsanspråket. Rädslan för exkludering och bilden av HBTQ-gruppens anhängare 

som hotfulla skapar en stereotyp kring en kompromisslös grupp som är redo att offra kyrkliga 

företrädare för sin agenda. Här förflyttas fokus från det som pro-artikeln belyste: HBTQ-

gruppens marginalisering. Istället framställs de som marginaliserat dem som marginaliserade. 

Fokus flyttas även från rättighetsfrågan till att kyrkan förtrycker dem som följer bibliska 

direktiv. 

 

6.1.2.3. Hegemoni  

Eftersom ledaren uttrycker positiva åsikter mot HBTQ-personer tyder det på att normen för 
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Kyrkans Tidning är öppen 2014. Den officiella hållningen utmanar den heterosexuella 

matrisen samtidigt som kontraartiklarna vill ansluta sig till den. Kontraartiklarna ägnar sig 

även åt att förflytta fokus mot en konservativ position och hur utsatta de känner sig av dem 

som motarbetar diskriminering av HBTQ-personer. Det finns även åsikter om hur 

homosexuell synd välkomnats in i kyrkan utifrån samhällets önskan, vilket grundar för en 

stereotyp och kan betraktas från den sociala praktikens dimension som ett utomstående hot. 

Pro-artiklarna känner däremot inte av ett sådant hot. År 2014 handlar det mest om 

homosexuella. BTQ behandlades inte som eget ämne. Samtidigt finns ingen namngiven 

HBTQ-person representerad bland skribenterna.  

 

6.1.3. Utveckling  

Normen för Kyrkans Tidning är lika välkomnande mot HBTQ-personer båda åren. Däremot 

finns samma typ av attityd i kontraartiklarnas modalitet som ansluter sig till den 

heterosexuella matrisen genom påbud kring en enda önskvärd sexualitet. Båda årens 

kontraartiklar har även samma typ av auktoritära åsikter om homosexuell synd. Genomgående 

gör pro-artiklarna inget anspråk på tolkningsföreträde medan kontraartiklarna menar sig 

tillkännage den sanna kristendomen. Det sekulära samhället i den sociala praktikens 

dimension ter sig mer hotfull år 2014. Detta då det finns en tydligare stereotyp kring HBTQ-

personer som sluga opinionsvändare. 2009 handlade det mer om att poängtera synd men 

samtidigt bortförklara homofobi. Kyrkans tidning var bättre på att släppa fram homosexuella 

skribenter i samband med äktenskapsdebatten år 2009, men lika dålig på att skriva om hela 

HBTQ-gruppen båda åren.  

 

6.1.4. Tolerans  

Kyrkans Tidning presenterar olika positioneringar i HBTQ-frågan och eftersom tolerans även 

innefattar vad som inte tolereras måste helheten bedömas. Ledaren och den officiella 

hållningen välkomnar HBTQ-personer. Det explicita välkomnandet är däremot genomgående 

ämnat för homosexuella, i många fall manliga homosexuella. I och med välkomnandet saknas 

det grundläggande avvisningskriteriet för att tala om tolerans. Men vissa debattörer ville 

utesluta homosexualitet och var samtidigt noga med att påtala skillnaden mellan synd och 

syndare, vilket tillför avvisningskomponenten. I äktenskapsfrågan tyder kontraartiklarna på ett 

reciprokt undanhållande av rättigheter som önskas för en själv. Pro-artiklarna förespråkar 

olika tolkningar av Bibeln och ser homosexuella som jämbördigt berättigade till samma 
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privilegier som heterosexuella. Eftersom Kyrkans Tidning är starkt kopplad till Svenska 

kyrkan finns det anledning att placera tidningen i värdesättningsuppfattningen. Den passar 

även med tidningens norm som gör plats för HBTQ-personer.  

 

6.2. Dagen  

6.2.1. 2009 

Jag har valt en ledare och fyra debattartiklar. Två av debattartiklarna är pro HBTQ medan 

ledaren och resterande två debattartiklar är kontra. Även Dagen behandlar samkönade 

äktenskap 2009.  

 

6.2.1.1. Pro  

Skribenten till den ena debattartikeln: "Skrämmande brist på kunskap om homosexualitet", är 

chockad över att vissa menar att homosexuella inte ska få vara medlemmar i kyrkan. Den 

anonyma skribenten pekar på att ny forskning visar att sexualiteten är biologiskt betingad: "Är 

det synd att älska en människa av samma kön?" Skribenten undrar om det är av kärlek som 

människor på grund av deras medfödda läggning blir utestängda. Utifrån modaliteten visas en 

försvarande attityd som saknar auktoritära sanningsanspråk och fokuserar på rättighetsfrågan, 

en attityd som fortsätter i nästa exempel. Debattören: "Förbise perifera frågor och möts i det 

stora uppdraget", skriver att maktbalansen har svängt så att de som tidigare varit i majoritet 

plötsligt står på den plats där oliktänkaren stått: "En plats där andra tolkningsmöjligheter så 

ofta bestraffades med krav på omvändelse, förföljelse och uteslutande..." Önskemålet från den 

konservativa gruppen påstås vara att få sin bibeltolkning respekterad, vilket skribenten menar 

urvattnas när de samtidigt vägrar viga samkönade.  

 

6.2.1.2. Kontra  

Ledarartikeln: "Allvarligt att Svenska kyrkan har svängt i vigselfrågan", motsätter sig 

homosexuella relationer men inte homosexuella personer. Den är skriven av en pastor som 

påstår att äktenskapet bara kan ingås mellan en man och en kvinna och att kyrkan har fallit för 

RFSL:s lobby: "...risken är stor att vi överskrider en andlig gräns då Guds beskydd och 

välsignelse kan komma att dras undan från Sverige." I modaliteten ser vi en rädsla för den 

sociala praktikens dimension: det omgivande sekulära samhället som intagit kyrkan. Här 

representeras HBTQ-gruppen av RFSL som genom sin makt motar bort Guds beskydd. Denna 

inrutade hotbild är ett av kriterierna i skapandet av en stereotyp. Denna bild finns även i den 
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ena debattartikeln: "Bedrövad efter kyrkomötets beslut", som menar att det nya äktenskapet 

strider mot Guds ord. Artikeln är skriven av sju personer, bland annat pastorer, som påstår att 

kyrkan endast talar om Guds kärlek men inte om synd, vilket förfalskar kristen tro: "I 

söndagsskolan lärde vi oss hur det gick för Sodom... Det är detta vi ska påminna varandra 

om."  

 

Modaliteten visar på auktoritet och tolkningsföreträde. Skribenterna tycker sig besitta 

sanningen, vilket ökar skribenternas etos eftersom de påstår sig veta Guds vilja. Den andra 

debattartikeln: "Kristet liv och medlemskap hör ihop", har skrivits under av tolv pastorer och 

andra högt uppsatta ämbetsmän i olika församlingar. De menar att kyrkan tagit ett allvarligt 

steg i fel riktning och ser inte deltagande för homosexuella som aktuellt: "Om församlingen är 

tydlig i sin undervisning om att utlevd homosexualitet är synd, hur många homopar är då 

intresserade av att gå med som medlemmar?" Deras syn är att församlingen måste kämpa med 

synder och aldrig kompromissa med sanningen. Modaliteten visar en snäv uppfattning av 

vilka sexuella läggningar som är godtagbara. De betonar även skillnaden mellan synd och 

syndare, vilket endast välkomnar homosexuella som förtränger sin sexualitet. Via deras 

tolkningsföreträde och bild av medlemskap utesluts homosexuella redan i teorin. 

 

6.2.1.3. Hegemoni  

Normen i tidningen är att det finns en viss sexualitet som är naturlig, vilket ger en stark 

koppling till den heterosexuella matrisen eftersom artiklarna reproducerar tanken om 

heterosexualiteten som den naturliga sexualiteten. Dagen lyfter fram olika åsikter, men på 

ledarplats finns ett tydligt fokus på homosexualitet som obibliskt. De flesta åsikter fokuserade 

på att homosexuella personer borde respekteras men att deras auktoritära tolkning inte ser 

homosexualitet som förenlig med den kristna tron. Pro-artiklarna har en öppen attityd mot 

HBTQ-personer, men fokus låg endast på homosexuella och det fanns inga skribenter som 

själva representerade gruppen. Pro-artiklarna saknade de stereotypa bilder som 

kontraartiklarna förmedlade: att RFSL och HBTQ-gruppen utgör ett hot mot Guds beskydd 

över kyrkan. Därav blir relationen till det omgivande i samhället i den sociala praktikens 

dimension ansträngd. Eftersom ledaren ansluter sig till denna uppfattning påverkas tidningens 

officiella hållning mot kontraartiklarnas attityd.  
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6.2.2. 2014 

Jag har valt ut en ledare och fyra debattartiklar. Tre av debattartiklarna är pro HBTQ medan 

ledaren och en debattartikel är kontra. Precis som föregående tidning tog Dagen upp Ugandas 

nya homolag och Uppdrags granskning år 2014.  

 

6.2.2.1. Pro  

En av debattörerna: "Döm inte de homosexuellas tro", frågar sig vad som skulle hända om vi 

slutade bestämma vem som får komma till Gud och istället lät de homosexuella som redan 

finns runtom oss att delta i gudstjänsterna: "Jesus har genom försoningen öppnat vägen fram 

till Gud. Vilka är vi att hindra människor från att nå Honom?". Hon menar att kristna ofta drar 

en gräns för det normala och placerar homosexuella, som råkat födas utanför normen, utanför. 

Modaliteten visar på en inkluderande attityd, befriad från auktoritet och sanningsanspråk, 

något som syns i samtliga pro-artiklar. En annan debattartikel: "Gör om och gör rätt, Svenska 

kyrkan", är skriven av två församlingspräster och handlar om kyrkans dilemma att tillåta 

samkönade äktenskap och möjligheten att vägra viga samkönade: "Därmed legitimerade 

kyrkan själv det synsätt som ligger bakom prästers vägran att viga samkönade par, nämligen 

att utlevd homosexualitet är en synd." Skribenterna anser att Bögbotarna fyllde ett syfte då det 

visade att kränkande åsikter om samkönad kärlek existerar, något kyrkan inte kan tillåta. 

Ytterligare en debattartikel: "Hantera homosexualitet mer vist", ifrågasätter det påstådda 

åsiktsförtryck som drabbat konservativa kristna. Debattören menar att konservativa kristna 

kan uppfattas som åsiktsförtryckta eftersom de inte får förtrycka grupper som andra betraktar 

som utsatta. Därför tycker han att hänvisningar till Bibeln måste tydliggöras: "Om Bibeln 

säger att homosexualitet är fel så kan detta antingen tas som ett påbud ... eller också är 

uppgiften att förstå och förklara de premisser ... utifrån vilka ett sådant synsätt blir begripligt." 

Artiklarnas fokus ligger på en öppen tolkning och gör inte anspråk på tolkningsföreträde.  

 

6.2.2.2. Kontra  

Ledarartikeln: "Antihomolag inte de evangelikalas fel", är kritisk till Ugandas lagförslag och 

menar att homosexuella inte borde straffas för sin sexualitet: "Kristenhetens stora misstag på 

detta område är att man inte förmått göra det Gud gör, skilja på synd och syndare." Skribenten 

menar även att kristenheten inte tillräkligt förmedlat att alla är syndare. Modaliteten visar på 

en intagen försvarsposition. Det finns en antydan till att homosexuella personer borde lämnas 

ifred. Samtidigt betraktas homosexualiteten fortfarande som en synd. Att skilja på synd och 
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syndare leder inte till acceptans av homosexuella eftersom sexualiteten i så fall måste 

undantryckas. Det finns därför en implicit auktoritet i texten som ser homosexualitet som 

självklar synd, även fast det inte skrivs i klartext. I debattartikeln: "Inte kallade till smidiga 

vägar", påstås krafterna bakom HBTQ-rörelsen vara aggressiva och intoleranta mot avvikare. 

Skribenten hävdar att skapelseordningen visar att manligt och kvinnligt kompletterar varandra 

för att ge upphov till nytt liv, vilket gör heteronormen viktig ur ett identitetsperspektiv. Därför 

förespråkar han partnerskap för samkönade men vill inte släppa in dem i äktenskapet: "...som 

kristna får vi inte låta ett gudsfrånvänt samhälle styra våra värderingar." Modaliteten visar på 

en auktoritär attityd som vägrar reciproka önskemål och fokus ligger på en sträng tolkning av 

synd.  

 

6.2.2.3. Hegemoni  

Dagens norm är starkt kopplat till den heterosexuella matrisen. Det skrivs till och med ut att 

heteronormen är viktig, vilket kan kopplas till heterosexualitetens ställning som den naturliga 

och önskvärda sexualiteten. HBTQ-personer påtalas som syndare. Tolkningen gäller främst 

homosexuella personer eftersom skribenterna väljer att behandla homosexualitet. Det betonas 

samtidigt att alla är syndare, vilket är en förflyttning av fokus så att fördömandet av 

homosexualitet upplevs som legitimt. Trots att HBTQ-gruppen till stor del representeras av 

homosexuella saknas homosexuella skribenter. Att HBTQ-gruppen beskrivs som aggressiv 

och intolerant är en form av stereotyp. En av pro-artiklarna belyser även implicit att 

kontrasidan skapar stereotyper genom att placera homosexuella utanför gränsen för det 

normala. Den sociala praktikens dimension visar att relationen till det omgivande sekulära 

samhället är spänd. Samhället beskrivs som gudlöst, vilket resulterar i påbud om hur en 

kristen borde agera. Trots pro-artiklarnas öppenhet ligger fokus på kontraartiklarnas tolkning 

eftersom ledaren befäster normen.  

 

6.2.3. Utveckling  

Normen för Dagen är den samma både 2009 och 2014 och kontrasidans fokus har ett tydligt 

sanningsanspråk. Ledarpositionen visar att Dagen är mer nyanserad 2014 när det kommer till 

modaliteten. Språket och argumenten är mildare men innehåller samma attityd: att 

homosexualitet är synd. Därför är den heterosexuella matrisen lika stark båda åren. 2009 

bidrog med en bild av moraliskt förfall som hot i den sociala praktikens dimension, en hotbild 

som eskalerat fem år senare. 2014 visar en stereotyp som beskriver HBTQ-gruppen som 
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aggressiv och med en politisk agenda. Båda åren visade samtidigt en annan bild av det som 

den konservativa grenen såg som hot. 2009 fanns en insikt om att dem som tidigare varit norm 

bytt plats med de som betraktats som ickenorm. 2014 belyste en debattartikel hur kyrkan 

stereotypiserar homosexuella genom att dra gränser för att bestämma vem som får tillträde till 

Gud. I fråga om representation har det inte hänt någonting. Bisexuella, transpersoner och 

queera personer fick inget utrymme och bland skribenterna finns det inga HBTQ-personer.  

 

6.2.4. Tolerans  

Båda åren talar om att skilja mellan synd och syndare. Att homosexuella personer tolereras 

måste därför ställas mot att homosexualitet avvisas. Dagen fyller kriteriet för att vara 

avvisande men tolerant då homosexuellas rättigheter påtalas. Deras reciproka rättighet att få 

tillträde till den äktenskapliga gemenskapen undanhålls däremot på grund av deras synd. Bäst 

lämpad vore tillåtelseuppfattningen eftersom övriga toleransuppfattningar har inkluderande 

drag som inte kan appliceras på uppdelningen mellan synd och syndare. Även om 

homosexualitet betraktas som synd föreslås partnerskap för samkönade par, vilket ger 

villkorat tillträde så länge de håller sig borta från äktenskapet. 

 

6.3. Världen Idag  

6.3.1. 2009 

Jag har valt en ledare, tre kommentarartiklar och en debattartikel. Eftersom jag bedömer att 

det inte finns några artiklar som är pro HBTQ består redovisningen endast av kontraartiklar. 

Världen Idag lägger mest vikt vid beslutet om samkönade äktenskap men har även åsikter 

kring valet av en lesbisk biskop.  

 

6.3.1.1. Kontra  

Tidningens ledare: "Nya kättare och inkvisitorer", kallar kristna för kättare inför den politiskt 

korrekta inkvisitionsdomstolen och syftar på den brittiska Labour-regeringens inställning till 

HBTQ-personer. Ledarskribenten skriver att de vill förbjuda kritik mot homosexuell livsstil 

och tvinga kyrkor att anställa de som praktiserar en homosexuell livsstil. Han menar att 

dagens kätteri innebär att man måste ha en rätt HBT-tro då gayrörelsen inte tolererar 

avvikande åsikter: "Om man uttrycker fel tro blir man uthängd i media, hånad på Pride-

festivaler, eller ... snart kanske fängslas." 
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Den ena kommentarartikeln: "Ett falskt evangelium", är skriven av en pastor som menar att 

Sverige i och med tillsättandet av världens första lesbiska biskop har gått över tröskeln för 

avfällighet. Skribenten kritiserar att kyrkan ägnat åt sig åt ytlig förkunnelse för att inte verka 

dömande. Därför uppmanar han till att ropa att allt inte står väl till som under Jeremias tid och 

visa det sanna evangeliet: "Det manar också teologer att på biblisk evangelisk grund analysera 

och avslöja det falska evangelium som ... sprids i dag." På samma sätt menar en 

kristdemokratisk riksdagsledamot i en kommentarartikel: "HBT-fundamentalister förnekar 

faktum", att de flesta väljer att smyga förbi kärnfamiljefrågan på grund av HBT-

organisationernas höga tonläge. Hon skriver att starka fundamentalistlobbyister med extrema 

åsikter riktar kränkande retorik mot de som vågar hålla kvar grundläggande värderingar: 

"Effekten av den här typen av högljudd retorik är flera. Det är naturligtvis ett effektivt sätt att 

tysta oliktänkande..." Ytterligare en kommentarartikel: "Frånvändandets och sorgens dag", 

som är skriven av en katolsk debattör uttrycker sorg över att kyrkan vänt sig från Guds ord 

genom att nonchalera skapelseordningen och förneka de biologiska skillnaderna "på grund av 

en högljudd och krävande minoritetslobby och på grund av att Svenska kyrkans vänsterkrafter 

har satt hbt-frågorna som högsta prioritet." 

 

Modaliteten är hård och anklagande mot ickeheterosexuella. Den fokuserar på konsekvenser 

för hela Sverige på grund av syndaktighet och tar sig auktoritärt tolkningsföreträde som menar 

sig ha förstått evangeliet på ett mer korrekt sätt än Svenska kyrkan. Det finns en tydlig 

stereotyp som beskriver HBTQ-gruppen som högljudd, krävande och med mandat att påverka 

lagen. Det handlar däremot ingenting om samkönade pars rättigheter. Flera gånger nämns en 

homosexuell livsstil men det saknas vidare förklaring till vad en sådan livsstil innebär, 

förutom att den är syndig. 

 

Debattartikeln: "Ologisk tolkning av bibeltexter", är skriven av en teologistudent som påstår 

att Gud förargas av omoraliskt sexuellt leverne. Han är även tydlig med hur homosexuella ska 

hanteras: "Självklart kan vi kristna inte förbjuda homosexuell livsstil men vi är inte kallade att 

välsigna den eller förvanska bibeltexter så att kyrkan förlorar sin profetiska röst till en 

omvärld som behöver höra kallelsen till ett omvänt liv bort från synden." 

 

6.3.1.2. Hegemoni  

Tidningens norm är att det bara finns en önskvärd sexualitet. Den heterosexuella matrisen är 

stark och poängterar biologiska skillnader mellan könen. Detta är tydligt i de förbud och 
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påbud som appliceras på det kristna livet. Artiklarna visar på en bredd av olika typer av 

skribenter men de missar mångfalden av perspektiv. I detta fall är inte ledarartikeln avgörande 

eftersom både kommentarartiklar och debattartikeln följer samma linje. Artiklarna fokuserar 

dels på att homosexualitet är syndigt, går emot skapelseordningen, och därav är onaturligt. De 

fokuserar också på den upplevt vänstervridna och aggressiva lobbygruppen som invaderat 

kyrkan och förvrängt det heliga samfundet. Den stereotyp som visar sig är fundamentalistiska 

homosexuella som inte kan acceptera att inte accepteras av alla. Det finns även antydan till en 

stereotyp uppfattning av homosexuella personer då det ofta refereras till en viss homosexuell 

livsstil. Det är just homosexuella som representerar HBTQ-gruppen men dessa finns inte 

representerade bland skribenterna. De exkluderar även queera personer genom att endast 

referera till HBT. I den sociala dimensionens relation till det omgivande sekulära samhället 

visar sig en polaritet som vill ta avstånd från de gudlösa.  

 

6.3.2. 2014 

Jag har valt en ledare och fyra opinionsartiklar. Än en gång fanns det inga pro-artiklar, därför 

presenteras endast kontraartiklar. Jag hittade inga relevanta debattartiklar om HBTQ-frågor i 

Världen Idag år 2014. Däremot fanns många opinionsartiklar skrivna av debattörer. Många 

artiklar om HBTQ-frågor var skrivna av samma personer, en av dessa är chefredaktören som 

också skriver tidningens ledarartiklar. Därav kommer analysen innefatta ett fåtal personers 

åsikter. År 2014 är de aktuella ämnena återigen Ugandas lagförslag och Uppdrag granskning.  

 

6.3.2.1. Kontra  

I en opinionsartikel: "Ska homosexuella få livstids fängelse?", frågar sig tidningens 

chefredaktör hur en kristen som läser sin Bibel och därför betraktar utlevd homosexualitet 

som synd borde förhålla sig till Ugandas lagförslag. Han fördömer förföljelse av 

homosexuella då det är moraliskt fel att göra ont mot människor oavsett om de väljer att leva 

sina liv i strid mot Guds vilja. Han skriver att kristna inte kan välsigna homosexuella eftersom 

Bibeln är tydlig med att det är synd: "...vår tystnad hjälper inte den som brottas med 

homosexualitet... Tvärtom innebär vår tystnad ett svek mot de som vill leva efter Guds vilja." 

I samband med Uppdrag granskning skriver chefredaktören en ledarartikel: "Skamlig jakt på 

präster", om att det finns en vilja att driva bort bibeltrogna präster, men att dessa behövs: 

"Faktum är att det finns många som på olika sätt brottas med sin ... homosexualitet och 

verkligen vill bli hjälpta..." Chefredaktören har även skrivit en opinionsartikel: "Kan man 
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välja sin sexualitet eller inte?", som handlar om att Uppdrag granskning utgår från att det är 

fel att hjälpa en person från homosexualitet till heterosexualitet. Här förflyttas fokus till boken 

"Liten handbok i konsten att bli lesbisk". Skribenten kritiserar att den typen av sexuellt 

överskridande hyllas i morgonsoffor medan själavårdsprästerna som vill omvända 

homosexuella granskas: "Varför är det självklart ... att man kan bli homosexuell, medan det 

framställs som ... otänkbart att man kan bli heterosexuell?" I ytterligare en opinionsartikel 

skriven av chefredaktören: "Förlåta eller certifiera synd?", fokuserar på RFSL:s HBT-

certifiering. Han menar att RFSL, med en sexualitetssyn som står i bjärt kontrast till Bibelns 

syn, inte ska få överpröva kyrkans bekännelse och lära. Han ger även förslag till annan 

finansiering: "Kanske kan man använda pengarna ... till att sprida evangeliet i stället? Det 

evangelium som inte handlar om att certifiera synd, utan om att ... Jesus Kristus ... vill förlåta 

varje människas synd." Modaliteten visar en auktoritär attityd som gör sanningsanspråk. Det 

förutsätts att en bibeltrogen kristen självklart betraktar homosexualitet som synd och att 

homosexualitet är ett val. Eftersom det är ett val kan man därför välja något annat. När de 

med hänvisning till Bibeln ställer sig bakom prästerna som vill bota homosexuella stärker de 

sitt eget etos som gudstrogna. 

 

En annan opinionsartikel med samma modalitet: "Kapad regnbåge", är skriven av en kvinna 

som menar att Gud äger regnbågen. Hon påpekar att Pridefestivaler har anammat regnbågen 

som symbol men att den i Bibeln egentligen står för uppdraget att en man och en kvinna ska 

föröka sig. Hon motsätter sig att HBTQ-gruppen gör anspråk på regnbågen: "Den 

symboliserar aldrig människors mångfald ... utan den är Guds ... regnbåge som berättar om 

Herrens nåd mot syndare."  

 

6.3.2.2. Hegemoni  

I artiklarna framkommer en tydlig heterosexuell matris, då homosexuell läggning inte är 

önskvärd. Det är självklart för chefredaktören att många homosexuella brottas med sin 

läggning och vill bli fria från den. Detta följer tidningens norm tillika fokus: en strikt tolkning 

som inte framställs som en tolkning. Förbuden och på påbuden kopplade till den 

heterosexuella matrisen tas därför för givet. Artiklarna genererar en stereotyp som menar att 

homosexuella har valt en viss livsstil. Livsstilen tycks handla om att leva ut den fysiska 

attraktionen mot en person av samma kön, men den anses fortfarande vara självvald. Alltså en 

medveten synd. Att alla beskrivs som syndare försvinner i sammanhanget eftersom 

homosexuell synd överproportioneras. Homosexuella syndar både genom den utlevda 
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läggningen och genom att använda regnbågsflaggan som beskrivs som en symbol för nåd, 

men inte för de ickeomvända syndarna. Samtidigt menas det att HBTQ-personer vill rekrytera 

fler till homosexualitet genom att uppmana till att testa homosex. Den allmänna stereotypa 

uppfattningen är att HBTQ-gruppen bedriver en lobbyverksamhet för att alla ska följa dem 

och hänger ut dem som inte blir hänförda. Här visar den sociala dimensionens relation till det 

omgivande sekulära samhället att RFSL är ett yttre hot som bjudits in till kyrkan. 

Chefredaktören hävdar med auktoritet att normlösheten förvanskar tron. Det är enbart 

homosexuella som representerar HBTQ-gruppen, dock inte som skribenter. Exemplet med 

lesbiska kvinnor handlar om en förskjutning av fokus. Det tas upp för att peka på en splittring 

i idén om att homosexualitet inte kan omvändas. I det egna fallet handlar det om att bli fri från 

homosexualitet, inte att testa heterosexualitet. Däremot problematiseras inte om "Liten 

handbok i konsten att bli lesbisk" handlar om att bli fri från heterosexualitet genom att 

omvändas till homosexualitet.  

 

6.3.3. Utveckling  

Normen som framkommer i modaliteten är densamma båda åren: en stark förankring i den 

heterosexuella matrisen. Det finns en auktoritär attityd som använder Bibeln för att legitimera 

den egna tolkningen, vilket leder till att fokus endast ligger på den normativa uppfattningen. 

Detta kan kopplas tillbaka till bakgrundskapitlet där Världen Idag menar sig bedriva 

bibeltrogen folkbildning. I frågan om homosexuell livsstil är tidningen tydligare år 2014 

genom  att antyda att livsstil innebär valet att leva med en samkönad partner, men båda 

årgångarna beskriver livsstilen som både syndigt och självvalt. Båda åren innehåller även ett 

tydligt sanningsanspråk. Den egna uppfattningen av evangeliet beskrivs som mer sann än 

Svenska kyrkans. Det finns en genomgående uppfattning att HBTQ-rörelsen inte kan 

acceptera att andra inte tycker som dem. Samtidigt visar artiklarna att skribenterna inte är 

accepterande mot HBTQ-rörelsen. I den sociala praktikens dimension framkommer år 2009 

en rädsla för idéer som infiltrerat kyrkan. År 2014 var det RFSL som var det största hotet 

eftersom de manipulerat kyrkan. Båda åren visar även likbördig kritik av den politiska 

vänstern som orsak till kyrkans negativa utveckling. Till stor del handlar artiklarna om 

homosexuella utan att bjuda in homosexuella skribenter.  

 

6.3.4. Tolerans  

Världen Idag går inte att placera i någon toleransuppfattning eftersom samtliga artiklar har 
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varit kontra HBTQ. Visserligen försvaras mänskliga rättigheter som gäller alla, även HBTQ-

personer, men det handlar mer om människovärde än acceptans av olika typer av personer. 

Rättigheter som skribenterna själva önskar sig blir samtidigt otillgängliga för homosexuella, 

exempelvis äktenskapet. Det görs även skillnad mellan synd och syndare. Syndare kan bli fria 

från sin homosexualitet men den homosexuella synden kan aldrig godtas. Även om 

skribenterna själva skulle anse sig vara toleranta då de tar avstånd från förföljelse av 

homosexuella skulle toleransen bli godtycklig utifrån tidningens norm. 

 

6.4. Jämförande analys 

Utifrån den diskursiva praktikens dimension kan tidningarna placeras i en intertextuell kedja. 

Samtliga kontraartiklar är kritiska mot Svenska kyrkan och hävdade att de gått fel väg. Men 

Kyrkans Tidnings koppling till Svenska kyrkan är synlig då ledarartiklarna uttrycker att de 

följer kyrkomötets syn på HBTQ-personer. Detta är särskilt tydligt när det gäller synen på 

homosexuella i samband med frågan om samkönade äktenskap. De andra tidningarna har inte 

samma önskan att följa Svenska kyrkan eftersom hotbilden i den sociala praktikens dimension 

är kopplad till HBTQ-gruppens framfart i kyrkan. Därför kan vi dra slutsatsen att Kyrkans 

Tidning vill vara en del av samhället, till skillnad från Dagen och Världen Idag. Utifrån hur 

tidningarna beskriver sig själva finns det anledning att mena att Kyrkans Tidning är liberal 

medan de andra tidningarna är konservativa, vilket analysen även påvisat. Samtidigt är 

korrelationen mellan pro HBTQ och pro Svenska kyrkan, tillika kontra HBTQ och kontra 

Svenska kyrkan, tydlig.  

 

I den diskursiva praktikens dimension kan vi även undersöka relationen mellan avsändare och 

mottagare. Utifrån val av ledare och insändare kan vi dra slutsatser kring den tänkta publiken. 

I så fall är Kyrkans Tidnings läsare liberala, Världen Idags läsare konservativa och Dagens 

läsare både och. Det förutsätts även att läsaren är införstådd med bibliska berättelser eftersom 

bland annat Sodom och Jerusalem nämns i samtliga tidningar utan att återge de händelser 

skribenten syftat till. Kontraartiklarna väljer att tolka ämnet utifrån en viss bibelsyn och 

förflyttar fokus mot sin egen ståndpunkt för att visa varför homosexualitet är synd. 

Kontraartiklarna visade sig därför vara mer benägna till sanningsanspråk och 

tolkningsföreträde. Pro-artiklarna var mer öppna för olika tolkningar av Bibeln och förflyttar 

inte fokus på samma sätt. De utgår från sin egen ståndpunkt att homosexualitet är förenligt 

med Guds vilja, vilket är en tolkning som öppnar upp för alternativa möjligheter snarare än att 

snäva åt så att tillgängligheten bara gäller vissa. Detta perspektiv saknas dock i Världen Idag 
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eftersom den saknade pro-artiklar.  

 

Anledningen till avsaknaden av HBTQ-skribenter kan vara att dessa inte tillhör läsarkretsen, 

att deras insändare väljs bort av redaktionen eller att de känner sig utelämnade då 

ickeheterosexuella refereras till som "dem". Detta är en exkluderande modalitet tillika 

gränsdragande grogrund för stereotypisering som återfanns på både pro- och kontrasidan i 

samtliga tidningar. 

 

Normen är samstämd mellan Dagen och Världen Idag eftersom den heterosexuella matrisen 

och synen på homosexualitet som synd är tydligare. Samtidigt kan Kyrkans Tidning och 

Dagen sammanlänkas via pro-artiklarna, något Världen Idag saknar. På grund av den 

välkomnande attityden i Kyrkans Tidnings ledarartikel framkommer en balanserad modalitet. 

Modaliteten i ledarartiklarna i Dagen och Världen Idag hade tydlig kontrakaraktär med fokus 

på synd, vilket påverkar tidningens officiella karaktär.  

 

När Dyers beskriver en homosexuell stereotyp påstår han att stereotypiserad sexualitet handlar 

om att personifiera läggningen. I så fall är det pro-artiklarna som ägnar sig åt stereotypisering. 

Det som egentligen handlar om en sexuell läggning handlar istället om personerna med den 

sexuella läggningen. För att tala om mänskliga rättigheter krävs däremot personifiering, 

annars finns det ingen aktiv mottagare av rättigheten. Pro-artiklarna beskriver inte heller 

homosexualitet som ett oacceptabelt beteende då skribenterna vill att homosexuella ska 

behandlas som heterosexuella.  

 

Däremot sker en omvänd förflyttning med stereotypiseringskonsekvenser i kontraartiklarna. 

Där hålls den homosexuella läggningen och den homosexuella personen isär genom att 

benämnas som synd och syndare. Förflyttningen sker alltså från den homosexuella personen 

till att handla om en sakfråga. Samtidigt som de homosexuella blir en sakfråga reduceras de 

personliga attributen. Många gånger förbiser skribenterna att det handlar om människor med 

reciproka önskningar. I kontraartiklarna talas det ofta om HBTQ-gruppen och RFSL istället 

för individer. Utifrån detta appliceras specifika attribut på dessa grupper, exempelvis att de är 

aggressiva och intoleranta, en bild som överförs på gruppens individer. Dessa grupper målas 

upp som motståndare till kristenheten, vilket visar att de strider mot den egna normen. 

Attribut som befästs när de påstås ha en agenda. Detta sker i samtliga tidningar via 

kontraartiklarna men är tydligast i Världen Idag eftersom den saknar ett pro-perspektiv. 
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Uppfattningen har även ett övertag i Dagen eftersom ledarartikeln ställer sig bakom sådana 

åsikter. Därför är det bara Kyrkans Tidning som inte ägnar sig åt officiell stereotypisering av 

HBTQ-personer.  

 

Dyer menar även att stereotypisering används för att de som står utanför normen inte ska göra 

obemärkta närmanden, vilket kan vara orsaken till de konservativa tidningarnas utspel. Nu har 

de homosexuella kommit så nära att den konservativa normen har omkullkastats. De 

konservativa behöver stereotyper för att skydda sin institution och de stereotypiserade blir i 

sin tur en fara för normen. Men normen är i detta fall inte bara en rädsla för HBTQ-gruppen, 

den vilar även på en religiös urkund som de menar förkastar alla andra sexuella läggningar än 

den heterosexuella. De ickeheteronormativa relationerna är syndiga och leder enligt 

uppfattningen till bortvändhet från Gud. På det sättet blir samkönade äktenskap inte bara ett 

symboliskt hot utan även ett reellt hot mot det eviga livet. Om kyrkan inte motsätter sig detta 

så bidrar de till att människor godtroget möter den eviga döden.  

 

I Kyrkans Tidning fanns en HBTQ-person representerad som skribent i form av en 

homosexuell man. De andra tidningarna lät inte den omtalade tala själv. Över lag handlar 

artiklarna om homosexuella personer och mycket talar för att samtliga tidningar fokuserar på 

HHHH, alltså endast homosexuella män istället för att förhålla sig till hela HBTQ-gruppen. 

Eftersom Ugandas lagförslag debatterades kan det inte påstås att det endast är vita 

homosexuella män som behandlas i materialet. Däremot skriver ingen om afrikanska 

homosexuella män. Lagen behandlas som ett exempel på homosexualitet över lag och 

placeras utanför dess kontext, därför spelar etniciteten ingen roll. Epitetet homosexuell 

inkluderar både bögar och lesbiska, alltså både män och kvinnor. Eisners ursprungliga 

definition är sprungen ur ordet Gay, vilket syftar till män eftersom engelskans LGBT har en 

egen kategori för lesbiska kvinnor.  

 

7. Slutsats och diskussion  

7.1. Huvudfråga 

- Hur representeras HBTQ-personer i opinionsmaterial i de tre största kristna 

nyhetstidningarna i Sverige?  

Alla tidningar innehöll artiklar som såg utlevd homosexualitet som synd. De ville skilja på 

synd och syndare, men den homosexuelle betraktades som syndare så länge homosexualiteten 
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bejakades. Det var däremot bara Kyrkans Tidning och Dagen som även innehöll artiklar som 

var pro HBTQ. Kyrkans Tidning visade sig vara den mest liberala medan Världen Idag 

uteslutande uttryckte konservativa åsikter. Dagen förhöll sig till båda perspektiven och kan 

placeras i mitten, med dragning åt det konservativa. Bedömningen är utifrån ledarartiklarna 

där Kyrkans Tidning publicerade pro-artiklar både 2009 och 2014 medan Dagen och Världen 

Idag publicerade kontraartiklar båda åren. Pro-sidan gjorde inga sanningsanspråk och krävde 

aldrig tolkningsföreträde. I och med den välkomnande attityden mot HBTQ-personer skapade 

de heller inga stereotyper. Kontrasidan tenderade att göra sanningsanspråk i frågan om synd 

och ansåg sig ha tolkningsföreträde av Bibeln. Samtidigt målades normlöshet i samhället upp 

som ett hot och opinionssvängningen inom Svensk kyrkan antogs bero på en aggressiv, 

högljudd och lobbydriven HBTQ-grupp. Denna stereotyp visade sig främst i Dagen och 

Världen Idag år 2014.  

 

7.2. Delfrågor  

- Vilka HBTQ-personer representeras i de kristna nyhetstidningarna? 

Kyrkans Tidning var den enda tidningen med en homosexuell skribent. Tidningarnas fokus 

låg på äktenskapsfrågan, vilket Eisner ser som de homosexuella männens agenda, och 

Bögbotarna som handlade om en homosexuell man. Det var ingen av artiklarna som 

behandlade bisexuella, transpersoner eller queera personer. Däremot fanns det inte bara vita 

homosexuella män i materialet, vilket är ett kriterium enligt Eisners GGGG. I sin översatta 

form passar resultatet bättre med termen eftersom fokus låg på homosexuella. Därför förhåller 

sig samtliga tidningar mest till HHHH-gruppen.  

 

- Hur förhåller sig tidningarna till Reiner Forsts toleranskriterier?  

Eftersom ledarartiklarna i Kyrkans Tidning var pro HBTQ saknades ett avvisande i den 

officiella hållningen. Detta vägdes upp av mångfalden av perspektiv som lyftes fram, där 

avvisandet och accepterandet kompletterade varandra. Eftersom den välkomnande attityden 

stod i överläge kan Kyrkans Tidning betraktas som tolerant utifrån 

värdesättningsuppfattningen.  

 

Dagens ledarartiklar var avvisande men tidningen innehöll ett antal accepterande pro-artiklar 

på debattnivå. På grund av ledarartiklarnas avgörande för den officiella hållningen kan Dagen 

betraktas som tolerant utifrån tillåtelseuppfattningen, den lägsta toleransuppfattningen som 

tillåter homosexuella så länge de håller homosexualiteten i det fördolda.  
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Världen Idag saknade pro-artiklar, vilket gör både ledarartiklar och övriga artiklar till 

kontraartiklar. Eftersom toleransen kräver både en avvisandekomponent och ett 

acceptanskomponent går det inte att placera Världen Idag i någon av toleransuppfattningarna. 

Dessa komponenter är dock problematiska eftersom toleransen riskerar att bli godtycklig utan 

rättvisa.  

 

7.3. Relation till tidigare forskning  

I jämförelse med Fuist, Stoll och Kniss studie kan Kyrkans Tidning räknas som välkomnande, 

Dagen som ambivalent och Världen Idag som fördömande. Vi kan utgå från att de kristna 

tidningarnas läsare har ett religiöst intresse, på samma sätt som Nords studie utgick från att 

partipressens läsare har ett politiskt intresse. Denna studie undersöker inte hur artiklarna 

påverkar läsaren, men utifrån kontraartiklarnas auktoritära språk skulle läsaren kunna komma 

att påverkas mot ett avståndstagande från homosexuellas rättigheter likt opinionen i Engels 

studie. Speciellt i kontexten för Världen Idag då de uttryckligen vill bedriva folkbildning och 

bara speglar kontraperspektivet. I jämförelse med Kamas studie vore identitetsfrågan svårast 

för de homosexuella som läser Världen Idag eftersom deras läggning endast beskrivs som 

syndig. Övriga tidningar lyfter fram argument som kan skapa positiva associationer kring 

deras sexualitet. Det kan dock bli svårt att diskutera de kristna tidningarnas ansvar eftersom 

kontrasidan gör sanningsanspråk på en snäv tolkning av kristendomen. Att sprida denna 

tolkning vidare ser de som att ta ansvar för de som måste frälsas från synd.  

 

Mitt resultat visade på en anklagande modalitet som växte från 2009 till 2014, till skillnad 

från Hackl, Boyer och Galupos studie som visade på ett mer inkluderande språk över tid. 

Däremot stämde McFarlands resultat in på mitt resultat. I båda studierna stod pro-sidorna för 

homosexuellas rättigheter medan kontrasidorna använde religiöst tolkningsföreträde för att 

förespråka relationer mellan en man och en kvinna. Däremot skiljer sig resultatet från Liebler, 

Schwartz och Harpers studie som visade att kontrasidan företräddes av "profamily"-rörelsen 

och religiösa ledare och pro-sidan av rättighetsrörelser. Detta kan bero på den amerikanska 

kontext som deras studie utförts i. Min studie visade kyrkliga företrädares engagemang på 

både pro- och kontrasidan, men pro-sidan visade fler liberala präster och politiskt 

vänsterorienterade privatpersoner medan kontrasidan visade fler konservativa pastorer och 

politiskt högerorienterade privatpersoner. Denna politiska uppdelning var genomgående i 

båda studierna.  
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Wahl-Jorgensen menade att tidningar från hennes studie inte vill släppa fram homofoba 

insändare. I min studie är detta en tolkningsfråga. Precis som i Axners studie menade många 

kontraskribenter att de inte var homofober då de inte var emot homosexuella personer. Men 

de exkluderade samtidigt homosexuella när de argumenterade för äktenskapet som reserverat 

för heterosexuella. Att skilja mellan synd och syndare leder däremot inte till acceptans av 

homosexuella eftersom de betraktas som syndare så länge de lever ut sin homosexualitet.  

 

Frågan om norm går även att lyfta till CDA-modellen. Kyrkans Tidning förhöll sig mer till 

normen i den sociala praktikens dimension än Dagen och Världen Idag. Därför står inte 

HBTQ-personer utanför normen i Kyrkans Tidning. Däremot betraktas HBTQ-personer som 

ickenorm i Dagen och Världen Idag. Via den intertextuella kopplingen i den diskursiva 

praktikens dimension är även Kyrkans Tidning ickenorm i relation till övriga tidningar. Detta 

visar på det Axner skrev om i sin avhandling: att alla är norm och ickenorm i olika 

sammanhang.  

 

7.4. Vidare forskning  

För att bredda perspektivet vore det värdefullt att studera fler årgångar av Kyrkans Tidning, 

Dagen och Världen Idag. En sådan studie skulle öka generaliserbarheten av tidningarnas 

helhet och fördjupa förståelsen för tidningarnas normer. En receptionsstudie skulle även 

tillföra vilken effekt användandet av termer som synd och syndare har på HBTQ-personer. 

Det skulle även vara intressant att inkludera ett rättviseperspektiv i en utökad studie för att gå 

till botten med toleransfrågan.  
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Kärlek och trohet viktigast – inte sexuell identitet  
Debatt 
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Äktenskap. När man vidgar äktenskapet att inkludera samkönade par bryter man en lång tradition. Det är 

provokativt. Men det har kyrkan gjort förr, skriver Johan Unger. 

 

Partnerskap på förstasidan. 1996 ingick sångerskan Eva Dahlgren och designern Efva Attling registrerat 

partnerskap, vilket uppmärksammades i kvällstidningar och veckopress. 

Foto: ScanpixRiksdagen har beslutat att samkönade par får ingå äktenskap från 1 maj. Det utmanar Svenska 

kyrkan i flera avseenden. Hur ser kyrkan på homosexuell kärlek? Den traditionella synen har varit fördömande i 

samhället, i vetenskapen och i kyrkan. Homosex har setts som en synd eller en sjukdom. 

 Sen många decennier har det dock funnits en krets av kristna-humanister inom kyrkan som – parallellt med 

andra humanister – kritiskt har prövat den fördömande attityden.  

Forskningen om sex har visat att homosex är en liten sexuell variant i naturen. Denna nya kunskap om sex och 

kravet på rättvisa har gjort att man i humana kretsar övergivit den etablerade negativa synen på homosex.  

 

Homosex väljer man inte, lika lite som heterosex. Det är naturen som väljer vår sexuella läggning. När det 

förhåller sig så, då bör homosexuella få förverkliga sin kärlek lika väl som heterosexuella. Den kristna 

humanismen – liksom annan humanism – kräver ju att alla ska få förverkliga sig själva. Alla är Guds avbild och 

har därför samma människovärde och därmed samma rättigheter och skyldigheter. De moraliska krav man kan 

ställa på samkönade par bör vara samma som för särkönade. Sex hör samman med ömsesidig kärlek. Man får 

inte skada någon med sin sexualitet. Kyrkan är en lärande gemenskap och hon har lärt sig att efter årtionden av 

samtal bejaka homosex. Kyrkan bejakar partnerskap.  

 

Det finns en ordning för förbön för samkönade par. En positiv syn på homosex är inte fråga om en anpassning 

till en politiskt korrekt opinion. Den är en följd av en kristen-humanistisk människosyn. Omvärderingen var ute 

långt innan det var politiskt rumsrent. Vi bör argumentera från kristen utgångspunkt. Det är brist på integritet att 

vissa kyrkliga företrädare resonerar som politiska leverantörer och inte använder teologiska skäl. 

 

Ska kyrkan bejaka att samkönade par ingår äktenskap? Vad är då äktenskapets innebörd? Är det inte en 

frivillig, monogam och trogen kärleksrelation? Det är det parets offentliga äktenskapslöftena utsäger. Detta inre 

innehåll konstituerar äktenskapet jämte samhällets yttre bekräftelse. Här finns det två meningar. 

Den klassiska uppfattningen är att äktenskapet är en relation mellan man och kvinna. Det har alltid tidigare varit 

ett villkor för giftermål. Men om den frivilliga och trogna kärleken är äktenskapets inre mening, vad har då 

sexuell identitet för relevans för äktenskapet? Ingen. Samma kriterier bör gälla för homosexuella som för 

heterosexuella.  

 

När man vidgar äktenskapet att inkludera även samkönade par, då bryter man en lång och väletablerad 

konvention och tradition. Det är provokativt. Men det har kyrkan gjort förr. Det skedde när man övergav det 

patriarkaliska äktenskapet för ett jämställt. Då var det också en animerad diskussion. Men vem håller inte nu 

med om att det var riktigt? Uppbrott är påfrestande, men kyrkans liv är en kombination av att bevara och förnya.  

Jag hoppas att kyrkomötet bejakar en vidgad äktenskapssyn som inkluderar samkönade par. Det ger den trogna 

samkönade kärleken ett erkännande, som den aldrig haft. Det är den värd efter årtusenden av diskriminering. 

 

Men i en human demokrati och i öppen folkkyrka med högt i taket, bör båda meningarna tolerera varandra. 

Ingen präst ska tvingas att viga någon mot sin övertygelse. Det har kyrkan hanterat när det gäller omgifte. Det 

har gått bra. Det kan kyrkan klara av också när det avser samkönade par. 

Ska kyrkan behålla eller avstå från vigselrätten? Jag hoppas att kyrkan väljer att behålla vigselrätten av 

principiella skäl. Då visar kyrkan i rättslig handling att hon erkänner samkönade äktenskap. Men är inte 

vigselrätten bara en kvarleva från statskyrkosystemet, som kyrkan bör göra sig av med? Nej, det kan jag inte se. 

När jag växte upp fanns bara en skola, en radio, en tv-kanal, nu finns det många. Den offentliga sektorn har 

monopol på dessa verksamheter, men den ger nu tillstånd till andra att bedriva sådana aktiviteter för valfrihetens 
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skull.  

 

På ett liknande sätt är det rimligt att vigseln – som är en statlig angelägenhet – kan överlåtas till andra lämpliga 

institutioner. Civilrättslig äktenskapsregistrering är i ett pluralistikt samhälle en tillbakagång till ett 

monopolpraxis, som är övervunnet. Paren ska få välja själva. Nästan hälften väljer kyrklig vigsel. Det är också 

ett praktiskt skäl för att bibehålla vigselrätten. 

 

Johan Unger  
f d domprost 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/vagar-kyrkans-folk-deklarera-sin-syn-pa-aktenskapet 
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Debatt 
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Vigsel. Behåll det traditionella äktenskapsbegreppet och tvinga inga präster att viga samkönade par, uppmanar 

tre debattörer. 

 

Skickliga lobbygrupper har steg för steg lyckats vända opinionen i vårt land att bejaka homosexuell livsstil. 

Också i Svenska kyrkans ledningsorgan på olika nivåer har denna nya syn etablerats. Vid antagning av 

prästkandidater och i samband med tillsättningar av bland annat kyrkoherdetjänster torde i dag kandidatens 

inställning till utlevd homosexualitet spela roll. Det finns signaler att präster snart kommer att tvingas viga 

samkönade par. 

 

År 1982 publicerade Svenska kyrkan en utredning under ledning av docent Holsten Fagerberg, De 

homosexuella och kyrkan. Rapporten väckte uppmärksamhet för sin i många stycken välvilliga inställning. I 

slutorden tas frågan om äktenskapet upp: ”Kyrkan bör utan tvivel verka för stabila och varaktiga förbindelser 

mellan de homosexuella, och samhället bör som konsekvens av sin deklarerat positiva inställning arbeta för att 

de rättsliga aspekterna på en homosexuell förbindelse beaktas i lagstiftningen.” 

 

”Men att kyrkan skulle viga de homosexuella förefaller ändå inte välbetänkt. I förhållande till äktenskapet är den 

homosexuella förbindelsen trots allt sär-präglad. Äktenskapet har bestämda kännetecken, som den homosexuella 

förbindelsen inte kan uppfylla. Äktenskapet är en gudomlig stiftelse, om därmed menas en på Bibeln grundad 

gemenskap mellan man och kvinna”. 

 

Vad som hänt sedan detta skrevs är anpassning till en förändring i opinionen. 

 

Det talas med fagra ord om att ingen präst ska tvingas viga samkönade par. Vi vet dock hur det gick med 

samvetsklausulen. Många känner därför en berättigad oro. Det är viktigt att påpeka att saken berör fler kategorier 

än präster. Även kantorer och kyrkvaktmästare äger samveten och bör självfallet inte tvingas medverka i 

samkönade vigslar. Ett sådant tvång skulle innebära en kränkning, för att använda ett i dag frekvent uttryck. 

 

Scenariot ser inte ljust ut med en kyrkoledning som ängsligt tycks följa trender hellre än djupdyka i bibel och 

bekännelse. Talet om att Svenska kyrkan bör ligga i framkant vad gäller nytolkningar känns föga övertygande. 

Dessutom är värdet av ekumenisk samsyn i centrala frågor alltför stort. Och frågan om äktenskap måste ses som 

en grundfråga. Den hör till skapelsetrons fundament. Könsskillnaderna är inte sociala konstruktioner, om vi ska 

tro Bibeln. När vi nu diskuterar äktenskapet, bör vi framför allt anknyta till att könen kompletterar varandra, 

snarare än till begrepp som kärlek och rättvisa. Invändningar om orättvisor bör sakligt avvisas. 

 

Samhällets lagar må vi gilla eller inte. Men samfundet, kyrkan, måste bilda sig en egen uppfattning och stå för 

den i etiska frågor. Den kan rent av någon gång gå på tvärs mot överhetens dekret. Ty kyrkan är ju inte en kopia 

av samhället, allra helst som relationen stat–kyrka förändrades vid millennieskiftet. Dessvärre lever den 

partipolitiska strukturen kvar. Motståndet mot en nödvändig reformering finns hos grupper som ogärna vill 

släppa sin makt över kyrkan. Makten är i själva verket den springande punkten också i frågan om synen på 

äktenskapsbegreppet. 

 

Just nu bär många kyrkotillhöriga på en känsla av ofrihet. I olika frågor, inte minst om äktenskapet, tvekar man 

att yttra sig om sin egen uppfattning, en del låter sig inrättas i ledet. Frimodighet förefaller långt borta. Mer än en 
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lämnar sin kyrka, konverterar eller vad värre är: tappar sin tro. 

 

När författaren Salman Rushdie framträdde, inbjuden av Svenska akademien, berörde han yttrandefriheten. 

Också i västerlandet sitter denna trångt i dag, menade han. Debattklimatet är på många håll osunt. Rushdie tog 

upp begreppet respekt. Om det förr innebar att skilja mellan sak och person, innebär den nya definitionen att 

hålla med den andra personen. För om jag inte gör det, utsätter jag den andre för kränkning. Just denna fallgrop 

håller Svenska kyrkan på att falla i. 

 

Ifall det är så att människor attraheras av en kyrka som vet på vem och på vad den tror, borde det vara 

välbetänkt att Svenska kyrkan nu noggrant prövar frågan om äktenskapets innebörd. Och om man inom alla 

beslutsnivåer – som vi hoppas – beslutar sig för det traditionella äktenskapsbegreppet, då skulle det på samma 

gång bidra till ett bättre samtalsklimat. Samvetsfriheten skulle befrämjas. 

 

Gunnar Hyltén-Cavallius 
präst i Svenska kyrkan 

 

Karin Braw 
kyrkomusiker i Svenska kyrkan 

 

Anders Larsson 
kyrkvaktmästare i Svenska kyrkan 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/vagar-man-vara-kritisk 

 

Vågar man vara kritisk?  
Debatt 

Publicerad 2009-09-23  

 

Under tre dagar i september har präster och diakoner i Växjö stift för första gången samlats för att samtala om 

bemötandet av homosexuella, bisexuella och  transpersoner. 

 

Replik: Samkönade äktenskap 

 

Dagarna innehöll både bibelteologi med professor  Jesper Svartvik, personliga reflektioner av fyra homo- och 

bisexuella präster, och gruppsamtal.  

Syftet var just att mötas i öppet samtal, inte debattera, inte skilja på ”sak och person ”. 

Det går nämligen inte, i någon ”fråga”. Vi är inte sakfrågor, vi är människor. 

 

Prästen Gunnar Hyltén-Cavallius, musikern Karin Braw och kyrkovaktmästaren Anders Larsson anser däremot 

att vi är en sakfråga. Ett läroämne, som kan avgöras enbart med teoretiska metoder. Vi konsulterar Bibeln och 

ser vad andra kyrkor lär, och så är frågan avgjord. Jag vänder mig emot detta abstrakta synsätt, och vi 

homosexuella är trötta på att behandlas som läroämnen och saker. 

Hela debattartikeln i Kyrkans Tidning 37/09 andas intellektuell och teologisk  elegans, men den landar inte i den 

verklighet vi lever i. Det leder också till att man blundar för verkligheten. 

Några frågor till er tre: 

Vad menar ni med ”homosexuell livsstil”? Denna klyscha säger ingenting om våra liv. Vad vet ni om oss som 

berättigar er att  bunta ihop oss och kalla våra liv för ”homosexuell livsstil”? Vad skulle ni tycka om vi kallade 

era liv för ”den heterosexuella livsstilen”: Alltså, vad menas? 

Ni hänvisar till Holstens Fagerbergs utredning De homosexuella och kyrkan från 1982, där han menade att 

kyrkan kanske  kan acceptera att homosexuella förbindelser beaktas i lagstiftningen. Ni tycker uppenbarligen att 

det vore bra, men vill inte att homosexuella ska få gifta sig, och menar väl liksom Fagerberg att  äktenskapet har 

bestämda kännetecken, som inte homosexuella förbindelser har.  

Exakt vilka är dessa, förutom det uppenbara, att äktenskapet ingås mellan personer av olika kön? Och är dessa 

nödvändiga eller bara önskvärda  för att äktenskapet ska kunna ingås? Exempelvis förmågan att få barn. 

 

Och, när kyrkan accepterade att samhället infört registrerat partnerskap och införde en välsignelseakt, gillade ni 

då detta? Det verkar ju som om ni gör det nu, bara vi inte får gifta oss. 

Eller är det egentligen så, att alla former av rättigheter eller godkännande från samhällets sida av homosexuella 

relationer, borde avvisas av kyrkan? Är det vad ni vill? 
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Vore det inte konsekvent att också deklarera att skilsmässa och omgifte strider mot skapelseordningen och Guds 

instiftelse i er mening, på samma sätt som eventuella vigslar av homosexuella gör det? Detta behandlas ju dess-

utom i samma bibeltexter som äktenskapet och har dessutom klara ord av Jesus att  falla tillbaka på, exempelvis 

Matt 19:1–9. Vågar ni säga till era  frånskilda och omgifta meningsfränder bland prästerskapet och i övrigt: Ni 

lever i synd och bryter mot skapelseordningen! Vågar ni det? 

 

Om man inte vågar stå för sin mening av rädsla för att bli kritiserad i den här frågan, skulle man kanske fråga 

de kvinnliga prästerna och oss homosexuella präster som i många fall har vågat både heder, ära, liv och karriär 

för att  stå upp för de vi är. Vi accepterar att det finns människor som anser att vi är syndare, men  inte att man  

dömer oss och frikänner andra, därför att man inte vill stöta sig med folk som man delar åsikter med. Vad är 

egentligen er bibel och bekännelsetrohet värd i praktiken? 

 

Reine Medelius 
kyrkoherde i Svenska kyrkan  

i Växjö stift 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/oenig-men-knappast-pa-vag-att-splittras 

 

Oenig men knappast på väg att splittras  
Ledare 

Publicerad 2009-10-28  

 

Sällan har både glädje och sorg varit så starkt förknippade med ett beslut om vigsel och äktenskap. <br> Några 

minuter över elva i torsdags tog kyrkomötet beslutet om vigsel och äktenskap för par av samma kön. 

Själva beslutet var odramatiskt. En lång och invecklad propositionsordning, sedan rösträkning och votering. Bara 

den närmast andäktiga tystnaden bland åhörarna uppe på läktarna innan röstsiffrorna kom upp på tavlan 

avslöjade att beslutet var historiskt. 

Men lugnet och frånvaron av dramatik i torsdags är illusorisk. Vägen fram till beslutet var desto längre, även om 

det gick fort på slutet. Och det som nu ligger framför kyrkan är om möjligt ännu svårare.  

 

Att Svenska kyrkan rymmer motstridiga åsikter i frågan är uppenbart. Varken ett ja eller ett nej hade förändrat 

den saken. Nu blev det ett förväntat ja. Och de som arbetat och längtat efter detta beslut måste få glädjas. Många 

känner stolthet över att deras kyrka vågat gå före.  

På samma sätt måste sorgen bejakas hos de som ville annorlunda. Och förvisso finns en god portion ilska på sina 

håll också.  

I den här frågan går åsikterna isär, det får Svenska kyrkan leva med ett bra tag framöver.  

Den stora utmaningen för Svenska kyrkan, på alla nivåer, är att hantera den här spänningen. En oenighet som 

kanske blir tydligast i biskopskollegiet. Därmed inte sagt att den är djupast och oförsonligast där. Tvärtom. Men 

synligast.  

 

Sju av biskoparna tycker att beslutet drivits igenom för fort och för slarvigt. 

I en särskild synpunkt hävdar de att beslutet inte är förankrat och inte har fått en ”betryggande begrundning i vår 

kyrkas tro, bekännelse och lära. Därför äventyras kyrkans enhet”, menar bland annat Hans-Erik Nordin, Esbjörn 

Hagberg och Sven Thidevall. Vassare kritik än så är svårt att tänka sig från en grupp biskopar.  

Men Svenska kyrkan är inte en kyrka som håller på att falla samman eller glida isär. Det vi ser är djupt skilda 

övertygelser, men klyftan är inte värre än att åsikterna ryms under samma tak. Om bara viljan finns.  Men det 

förutsätter att man kan hantera dem, precis som i en familj med starka personligheter och viljor. 

   

Alternativen är inte särskilt lockande. Det finns några klockrena recept som ger en garanterat bitter eftersmak. 

Ett fortsatt gerillakrig och ständigt krypskytte mot samkönade äktenskap hör dit. Liksom ett misstänkliggörande 

av alla som har en annan åsikt än just min.  

Ibland syns en del mindre sympatiska tendenser i den riktningen. Men förhoppningsvis förblir det undantag.  

Nu handlar det i stället om att kunna vila i beslutet. Svenska kyrkan har valt väg. Det innebär att par av samma 

kön kan ingå äktenskap i kyrkan från 1 november, liksom att en enskild präst kan stiga åt sidan och avstå från att 

viga. Det är två sidor av samma mynt.  

Det måste också alla inblandade lita på. Annars blir det en självdestruktiv misstro. Som på sikt också kan bli 

självuppfyllande. 

 

Ärkebiskop Anders Wejryd är tydlig i veckans tidning när han vill värna om väjningsrätten. Biskop Esbjörn 
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Hagberg var å sin sida lika klar på presskonferensen i torsdags. De som varit kritiska under resans gång måste nu 

vara solidariska med beslutet. 

– Nu har vi haft debattens tid, nu kommer dialogen. Så att vi håller samman som kyrka och så att de 

homosexuella som kommer till oss och vill ha en vigsel ska känna sig välkomna. 

 

Biskop Sven Thidevall i Växjö, en annan av de kritiska rösterna, är inne på samma linje. Redan i söndags la han 

ut de första riktlinjerna på stiftets hemsida. 

”Kyrkomötets beslut har fattats i en anda av god vilja och tillit till att vi inom Svenska kyrkan kan leva 

tillsammans, trots olika uppfattningar i dessa frågor.  

…  det förutsätter att vi alla är solidariska med beslutet, särskilt förtroendevalda och präster.” 

 

Den riktigt stora utmaningen väntar ute i församlingarna. Inte i första hand för att anstormningen av giftaslystna 

par blir svårhanterlig. Utan för att beslutet kan väcka praktiska frågor och funderingar. Men med klokhet och 

värme kan varje församling hantera detta.  

De fjorton biskoparna kommer att spela en avgörande roll för hur väl Svenska kyrkan klarar att hålla samman 

efter beslutet. Ytterst handlar det om Svenska kyrkans trovärdighet. Det är när relationerna knakar i fogarna som 

de prövas på allvar.  

Att Svenska kyrkan är kluven är inget att hymla om. Det vet alla som kan läsa vid det här laget. Men den stora 

nyheten i många medier efter torsdagens beslut var inte splittring och konflikt. Utan som en lokaltidning skrev 

på löpsedeln; 

Nu är alla par välkomna i  

kyrkan.  

Så uppfattas beslutet av många utanför kyrkans kärna. Det är inget dåligt budskap.  

 

Dag Tuvelius 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/adjo-svenska-kyrkan 

 

Adjö, Svenska kyrkan!  

Debatt 

Publicerad 2009-11-11  

 

Nu har jag och min man lämnat Svenska kyrkan.  

Vi ville göra det  redan då kyrkan började välsigna samkönade partnerskap. Det handlar inte om homofobi, eller 

att vi skulle förakta homosexuella personer. Det handlar om att lyda himmelens Gud, som i Bibeln har gett oss 

vägledning och råd hur vi skall leva under den relativt korta perioden en människans liv varar. Att Gud förbjuder 

sexuella handlingar mellan samkönade, kommer klart och tydligt fram i Bibeln. Guds bud är för att skydda och 

bevara hem och familjer, att vi genom lydnad visar att vi verkligen älskar Gud och är villiga att leva efter Hans 

vilja och på så sätt en gång få ett evigt liv.  

  

I Shakespeares pjäs om Hamlet, berättas det om en flöjtblåsande råttfångare, som med vackra toner ledde 

råttorna till döden. Det ser ut att Svenska kyrkan har tagit på sig rollen som flöjtblåsare, som med vackra tal om 

kärlek som ignorerar Guds bud, leder dessa människor till säker död. Ty ingen som inte älskar Gud och Hans ord 

först och främst, kommer att få ett evigt liv. Biskop och präster i kyrkan som talar vackert  om  människornas 

lika värde och jämlikhet, men döljer det faktum, att det enda riktiga jämlikhet och människovärde kan upplevas 

bara i ett liv i harmoni med Guds ord, vilseleder och orsakar sjukdom och elände i stället för trygghet och 

välmåga. 

Sodom och Gomorra har nu grundats i Sverige. Finns det i vår tid en Abraham, som ber för dessa människor 

innan det är för sent? 

  

Seija Leino, Örebro  
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Kyrkans Tidning 2014  

 

http://www.kyrkanstidning.se/ledare/en-okristen-lag 

 

En okristen lag  

Ledare 

Publicerad 2014-03-06  

 

UGANDA. Vi välkomnar en stark och tydlig kyrklig kritik mot Ugandas nya hbt-lag. 

 

I förra veckan skrev Ugandas president Museveni som förutskickat under lagen som ger livstids fängelse för 

upprepade homosexuella gärningar, som det heter. Till detta kommer ett angiverisystem där människor kan 

straffas om de underlåter att ange homosexuella till myndigheterna. 

 

Kraftfulla och rättmätiga reaktioner lät inte vänta på sig. Den sydafrikanske tidigare ärke-biskopen Desmond 

Tutu jämförde lagen med Nazitysklands rasism och med apartheid i Sydafrika och Barack Obama fördömde 

lagen som ”avskyvärd”. 

 

Vår egen Anders Borg befann sig på resa i Uganda styrde om sin agenda från ekonomi till att träffa hbt-

aktivister. Det hedrar honom. Danmark, Norge och Nederländerna drog omedelbart  in den del av biståndet som 

går direkt till den ugandiska regeringen, och Sverige har denna vecka gjort samma sak. Med en budget som 

finansieras till över 20 procent av bistånd och en valuta i fritt fall är förhoppningen att den ugandiska regeringen 

som nu gör hånfulla och trotsiga uttalanden ändå kan påverkas. 

 

Problemet är att lagen är populär i Uganda efter flera års propaganda från hatiska medier som hänger ut 

homosexuella människor och uppmanar till våld. Lagen får uppbackning av kristna och muslimska ledare. Enligt 

den katolska tidskriften The Tablet har Ugandas interreligiösa råd, som samlar katolska, ortodoxa, pentecostala 

kyrkor och muslimska samfund välkomnat lagen för att den ”kan få slut på främjande av homosexualitet i 

landet”. 

 

De står inte oemotsagda. Kyrkornas världsråd har protesterat flera gånger sedan lagen först föreslogs 2009. 

Lagen främjar fördomar och hat, heter det i ett uttalande från dåvarande generalsekrekreteraren Samuel Kobia. 

 

Den brittiska katolska välgörenhetsorganisationen Cafod påpekar med adress till katoliker i Uganda att man 

måste bekämpa all form av diskriminering, ”oavsett om den grundar sig på ras, religion, kön eller sexualitet.” 

 

Svenska kyrkan har sedan lång tid tagit tydlig ställning för att det är en mänsklig rättighet för samtyckande 

vuxna att älska vem man vill. 

I det senaste uttalandet heter det: ”Svenska kyrkan lever med många kyrkor med en annan syn än vad vi har när 

det gäller mänsklig sexualitet. Vi kan inte acceptera att någon, varken individ eller organisation, utsätter 

homosexuella eller andra med annan läggning än den heterosexuella för kränkande behandling.” Klara, 

välkomna verba. 

 

Och den samlade svenska kristenheten i Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet har för andra gången 

skickat ett skarpt brev till president Museveni med kravet att lagen ska rivas upp. Där framhåller man att den då 

föreslagna lagen bryter inte bara mot ”grundläggande mänskliga rättigheter och internationell lag utan även mot 

den kristna tron.” 

 

Svenska kyrkans utrikeschef Erik Lysén var tydlig i SR:s studio med hur viktigt det är att ge stöd åt hbt-

aktivister och andra försvarare av mänskliga rättigheter. Men också hur viktigt det är att hålla kvar dialogen med 

de ugandiska kyrkorna: ”Finns inte vi kvar och den dörren stängs, ja då lämnar vi fältet fritt för väldigt 

konservativa kristna krafter”, sade han. 
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Grunden för Svenska kyrkans agerande i den dialogen och i ekumeniken i stort finns att läsa i ett radikalt och 

tydligt så kallat positionspapper från Nämnden för internationell mission och diakoni: ”Svenska kyrkan åtar sig 

att verka för genusrättvisa och jämställdhet tillsammans med de kyrkor och organisationer vi samverkar  med, i 

de nätverk och på de arenor vi finns och verkar.” I dokumentet betonas i genusrättvisa inbegriper likabehandling 

oavsett sexuell läggning. 

 

Bara så kan Svenska kyrkan vara hoppets bärare i det internationella samarbetet, i en ekumenik där man står för 

den kyrka man är – där man ibland måste välja de mänskliga rättigheterna framför enheten. 

Svenska kyrkan har två stridbara kyrkoledare i Eva Brunne i centralkommittén i Kyrkornas världsråd och Antje 

Jackelén, rådsmedlem i Lutherska världsförbundet som på hög nivå kan verka i denna anda mot stigmatisering 

och förtryck. 

  

Svante Fregert 

Kyrkans Tidning  

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/miljonkostnader-hbt-certifiering 

 

Miljonkostnader för HBT-certifiering  
Debatt 

Publicerad 2014-04-03  

 

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, 

en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg. 

 

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i 

"fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det 

med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 

2013. 

 

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska 

uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" 

(https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen 

idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod. 

 

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt. 

 

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags 

"undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges 

kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under 

”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – 

allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter 

den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta 

runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken! 

 

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar 

man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom 

äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom: 

 

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) 

 

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella 

läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186
http://www.rfsl.se/?p=5806
http://sex.rfslungdom.se/sex/bra
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sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell 

hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka 

din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt: 

 

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... Relationer på fler än 

två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten 

Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".) 

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man 

ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. 

Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som 

lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). 

Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att 

sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen 

anmärkningsvärt. 

 

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att 

organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man 

använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, 

GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste 

rörelser är också märkligt. 

 

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. 

Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida 

och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära 

ämnen" står inledningsvis: 

 

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på 

intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt. 

 

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en 

"organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt 

att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex: 

 

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... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att 

köpa sex och att främja sexköp.] 

 

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...  

 

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... 

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras 

"certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och 

t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen. 

 

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i 

RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på 

sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen 

framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar 

Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte 

förhindrat detta beslut. 

http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so
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Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. 

De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de 

bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte 

in i förlåtelse och helande. 

 

Rune Imberg 
Präst och forskningschef, Församlingsfakulteten i Göteborg 

 

Bengt Holmberg 
Präst och professor emeritus, Frillesås 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/tyck-som-vi-annars 

 

Tyck som vi, annars…   
Debatt 

Publicerad 2014-08-15  

 

SAMKÖNADE VIGSLAR. Den senaste tiden har det kommit flera oroväckande signaler från Svenska kyrkans 

centrala nivå. Signaler som får många av oss att undra om vår kyrka håller på att odla en rädslans kultur.  

 

Frågan aktualiserades i samband med programmet Bögbotarna i SVT:s Uppdrag granskning. Inför sändningen av 

detta program skickade kyrkokansliet ut ett antal dokument till de lokala församlingarna, bland annat med 

”Frågor och svar” om hur man kunde bemöta de frågor som väntades ställas i programmets kölvatten. 

 

I fem av de femton svaren påtalas möjligheten att anmäla de präster som ”felar” i denna fråga till domkapitlet 

eller tillsynsansvarig biskop. Och även om detta är formellt korrekt, är det svårt att frigöra sig från känslan att 

kyrkokansliet med sina råd underblåser ett slags angiverikultur på de lokala arbetsplatserna. 

 

På en direkt fråga (Dagen 140527) försvarar man sig visserligen med att frågorna inte ska läsas ”efter varandra 

som högläsning” och att det inte finns något skäl att dölja hur ”den som upplever sig kränkt av en präst” ska 

agera. Men faktum kvarstår att de flesta som fick detta dokument torde ha läst det just från början till slut. Och 

eftersom prästerna i Uppdrag granskning inte förbröt sig mot Svenska kyrkans beslut i denna fråga hänger 

osäkerheten kvar i luften. Vad och vem är problemet? Och vad vågar man egentligen säga eller göra? 

 

Osäkerheten förstärks av att Svenska kyrkans förre ärkebiskop inte med ett ord tar de aktuella prästerna i försvar. 

 

I modern ledarskapslitteratur brukar man få uppmaningen att som chef ge kritik enskilt och beröm öppet. 

Detta för att man annars riskerar att få ett arbetsklimat präglat av rädsla, osäkerhet och slutenhet. Men i Svenska 

kyrkan låter man sina präster bära hundhuvudet själva när media knackar på. Vad leder detta till, om inte en 

rädslans kultur? 

 

Tyvärr har även vår nya ärkebiskop gjort uttalanden som riskerar att bidra till samma utveckling. I Dagen 

(140626) deklarerar hon att den skrivning som kyrkostyrelsen klubbade 2009 om att synen på samkönade 

äktenskap inte ska ”ha betydelse vid … anställning av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i 

kyrkans tjänst” i praktiken inte har någon betydelse. ”Det är så arbetsmarknaden fungerar, det är inte konstigt”, 

förklarar hon. Och vidare: ”Om dilemmat uppstår att två sidor känner sig diskriminerade i samma fråga – till 

exempel en präst som inte vill viga samkönade – bör ett kristet förhållningssätt vara att först och främst 

motverka diskriminering av den i situationen svagare parten och därmed värna om den svagares värdighet.” 

 

Jag kanske har missförstått något, men som jag tolkar ÄB säger hon: 

• Kyrkostyrelsens förarbete till Kyrkomötets beslut 2009 gäller inte – och har kanske aldrig gällt. 

• I vissa lägen är det vår kristna plikt att sortera ut sådana präster som för sitt samvetes skull inte kan medverka 

vid en samkönad vigselakt. Visserligen inte vid själva antagningskonferensen, men ute i de lokala 

församlingarna. 

 

Som upplysning kan jag säga att jag redan har fått rapporter om församlingar där kyrkoherden med hänvisning 

till kyrkokansliets ”Frågor och svar” signalerar att präster som har ”fel” åsikt i synen på utlevd homosexualitet 

bör se sig om efter ett annat jobb. Argumentet för denna bortsortering sägs vara just omsorgen om den ”svagare 
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parten”. Jag är medveten om – och beklagar verkligen – att det finns homosexuella som har blivit dåligt 

behandlade av kyrkans företrädare. Men om vi lyfter blicken är det kanske ändå inte helt självklart vilka som är 

den ”svagare parten” i Sverige i dag? En överväldigande majoritet inom kultur och media tar ju parti för HBTQ-

rörelsens hjärtefrågor. Prästerna i Uppdrag granskning, däremot, tvingas löpa gatlopp i media utan att få stöd ens 

av sin egen arbetsgivare. 

 

Som avslutning skulle jag därför vilja rikta mig inte bara till Svenska kyrkans ledning, utan också till er som 

identifierar er med HBTQ-rörelsen: Låt inte en typ av marginalisering ersättas av en annan. Låt inte värnandet 

om ”den svagare parten” bli till ett maktspråk, där vi i praktiken bedriver häxjakt mot dem som tycker 

annorlunda än vi själva. Låt bredden i Svenska kyrkan bestå – i denna såväl som i andra frågor. 

 

Olof Edsinger 
Generalsekreterare för Salt 

– barn och unga i EFS 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/politiskt-korrekt-viktigt-i-kyrkan 

 

Politiskt korrekt – viktigt i kyrkan  
Debatt  

Publicerad 2014-09-04  

 

Tack till Olof Edsinger och även till Leif Ölvstam för inlägg under Debatt i Kyrkans tidning. Ni sätter fingret på 

ömma punkter som vi gärna bekräftar. 

 

Skillnaden är bara att vi – några yngre och lite äldre medlemmar i Svenska kyrkan – villvara anonyma. Vi orkar 

inte utsatthet och ifrågasättande, utan vill arbeta i lugn och ro med det som är Kyrkans väsentligaste budskap: att 

föra ut evangeliet om Jesus Kristus. 

 

”Håller vår kyrka på att odla en rädslans kultur”, frågar Olof Edsinger. Vi vill påstå att den kulturen funnits i 

flera år! 

Vi är församlingsarbetare och har erfarenhet av att vissa frågor samtalas helst inte om på personalmöten eller i 

fikarummet. Vi har erfarenhet av att det mottagits med tystnad eller avvisande att till exempel visa på material 

och forskningsresultat som går i annan riktning än den gällande. Att det debatteras flitigt i media har ofta ingen 

betydelse. 

 

Hbtq-frågor har fått en stor dignitet i media och även i Kyrkans Tidning. 

Det visar hur viktig just denna fråga blivit i förhållande till många andra ämnen. 

Vi lever i ett land där det är väldigt viktigt att vara ”politiskt korrekt” det vill säga att ha de åsikter som fått stor 

genomslagskraft i samhället och anses ”rätt”. 

Detta har även drabbat oss i kyrkan. 

 

Vi upplever att man bör anamma de åsikter som nu gäller i till exempel sexualfrågor. Värderingsförändringen 

har gått väldigt fort. Kan man inte anamma utlevd homosexualitet och samkönade äktenskap upplever vi att det 

är bättre att vara tyst om man vill vara kvar i Svenska kyrkan och ha en långsiktig anställning. 

 

Tystnadens maktspråk talar och vi vet också att vissa blir inte bara utsatta utan inte heller antagna till präster 

eller diakoner om de har ”fel” åsikter. 

Var finns det befriade samtalsrummet? Vi vill skapa debatt där vi är lika respektfulla i mötet med varandra i 

Svenska kyrkan som när vi möter andra trosuppfattningar och andra kristna från olika sammanhang och länder. 

Svenska kyrkan vill ju vara folkets kyrka, och då måste vi få ha olika uppfattningar utan att känna oss stämplade. 

Centrum är ju tron på Jesus Kristus! 

 

Hur vi hanterar sexualiteten är väsentligt för hur våra liv kommer att gestalta sig. 

Vi skulle vilja ställa några frågor till kyrkans ledning. Vad säger vi till ungdomar som prövat olika sexuella 

möjligheter och känner sig identitetsförvirrade? Vad betyder promiskuitet i dag? Vad betyder trohet? 

 

Hur vägleder vi vuxna människor som levt i heterosexuell relation i många år men nu känner lockelser till att 

pröva något annat? Vilken ställning bör vi ta till polyamorösa förhållanden? Behöver jag gå i terapi eller på hbtq-

kurser om jag tycker att det normala är en livsfrukt mellan man och kvinna? Är vuxnas rättigheter viktigare än 
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barnets? 

 

Vad säger man till någon som önskar få veta var de bibelord finns som handlar om man och kvinna, trohet och 

sexualitet? Vågar vi lämna ut dem överhuvudtaget eller är det bättre att vi håller oss till mer ”säkra” bibelord 

som vi tror inte behöver tolkas? 

I Luleå stift delade kyrkan ut kondomer vid Pridefestivalen i år med texten: ”Störst av allt är kärleken” från 1 

Kor.13:13. Undertecknat med Svenska kyrkan. Kan det möjligen misstolkas? 

 

Finns det någon sexualetik inom kyrkan som skiljer sig från vad RFSL rekommenderar? Kan vi som kyrka 

vägleda varandra och andra människor i dessa frågor? 

Hur kan vi vara salt i världen? 

 

Församlingsarbetare 
Fotnot: Denna gång gör Kyrkans Tidning ett avsteg från vår policy att alltid underteckna debattartiklar med 

namn. Men debattredaktionen har namnen på skribenterna bakom artikeln. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/befria-er-fran-anonymitetens-tackmantel 

 

Befria er från anonymitetens täckmantel  
Debatt 

Publicerad 2014-09-11  

 

Jag upphör aldrig att förvånas över hur somliga anställda i Svenska kyrkan anser sig ha en mer korrekt förståelse 

av evangeliet än biskopsmötet och kyrkomötet. 

 

Svenska kyrkan är en progressiv kyrka. Vi gör ständigt nya tolkningar av evangeliet, liksom Guds skapelse 

ständigt förnyas och förändras. Evangeliet ges oss i varje tid, för varje tid. Vi står i dag inför helt andra 

förutsättningar i samhället än vad vi gjorde för bara 100 år sedan, för att inte tala om de utmaningar som finns nu 

som inte fanns för 2 000 år sedan. Detta gör inte Svenska kyrkan till en medlöparkyrka eller en vindflöjelkyrka, 

det gör Svenska kyrkan till en modern och relevant kyrka som möter samtiden med glädjens budskap. 

 

Nutida företeelser är inte per automatik dåliga för att de inte förekom på den tiden då alla präster och alla 

förtroendevalda var män. Nutida företeelser är inte heller per automatik bra, men vi får inte förkasta dem bara för 

att de är nya. Jesus själv kom med något radikalt nytt och omvälvande. Om vi hade varit med då, hade vi 

förkastat urkyrkans budskap med orden ”värderingsförändringen har gått väldigt fort”? 

 

De anonyma skribenterna hävdar med emfas att centrum är tron på Jesus Kristus. Det är något jag är helt 

beredd att skriva under på (med mitt namn!). Det är just detta som gör att jag förvånas över det stora intresset för 

vad andra människor gör mellan lakanen. Det är ingen frälsningsfråga. Och att skriva anonymt av rädsla för att 

bli utsatt gör mig också mycket undrande. Vem är egentligen utsatt här – är det församlingsarbetare som lever i 

”normala” monogama, heterosexuella relationer, eller är det möjligen den som upplever sig inte vara välkommen 

till Svenska kyrkans sammanhang på grund av att man avviker från normen? 

 

Frågan om vilka bibelord vi får lämna ut är givetvis enbart provokativ – var och en vet ju att Bibeln inte är 

hemlig och att bibelord om husaga, om sjukdomar som straff från Herren, om offerlagar och så vidare går 

utmärkt att lämna ut. 

 

Dock strider följandet av somliga bibelord mot svensk lagstiftning, och där är det upp till varje människas 

samvete att avgöra vilken lag man lyder under och ta konsekvenserna av sitt val. Friheten att välja är lika stor när 

det gäller anställningsförhållandet. Den som är anställd förväntas visa lojalitet med sin arbetsgivare. Håller den 

anställde inte med sin arbetsgivare i avgörande frågor, kan den anställde faktiskt välja mellan att acceptera 

arbetsgivarens förhållningssätt eller att avsluta anställningen. 

 

Även om det skulle finnas tusentals församlingsarbetare i Svenska kyrkan som var överens om att utlevd 

homosexualitet och samkönade äktenskap inte kan anammas kvarstår faktum: biskopsmötet och kyrkomötet är 

överens om att utlevd homosexualitet och samkönade äktenskap är något som är förenligt med evangeliet om 

Jesus Kristus. 

 

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Det finns kyrkor vars tolkning av evangeliet lett till ett annat 
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ställningstagande än Svenska kyrkans, och där skulle de av Svenska kyrkans församlingsarbetare som tänker 

likadant säkert tas emot med öppna armar. Själv är jag stolt och glad över att vara präst i Svenska kyrkan! 

 

Nästa gång ni vill gå in i det befriade samtalsrummet för att vädra era åsikter om homosexuella relationer är ni 

välkomna att göra det öppet, befriade från anonymitetens täckmantel. 

 

Malin Strindberg 
präst i Tyresö församling 

och i Regnbågsmässan 
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Dagen 2009   
 

 

http://www.dagen.se/debatt/f%C3%B6rbise-perifera-fr%C3%A5gor-och-m%C3%B6ts-i-det-stora-uppdraget-

1.160086 

 

Förbise perifera frågor och möts i det stora uppdraget 
Debatt  

Publicerad 18 mars 2009  

 

Den 17 februari infördes en debattartikel av representanter för Claphaminstitutet. Ämnet var att värna 

samvetsfriheten för Svenska kyrkans prästerskap - en fråga som är högaktuell för Svenska kyrkan i dag. 

 

Det är en kyrka som mer än någon annan i vårt land ska orka bära upp en stor spännvidd av teologiska tolkningar 

under samma tak. En kyrka som kanske mer än andra tvingas möta konflikten som kan uppstå mellan respekt för 

varandras bibeltolkningar samt den inre övertygelsen.  

 

Nu står både traditionalister och nytänkare inför att hantera denna situation i förhållande till varandra. Det har 

inte alltid varit så.  

 

Maktbalansen är genom liberaliseringen rubbad och nu befinner sig de olika grupperingarna mer på jämbördig 

mark i sitt existensberättigande i frågor som till exempel kvinnors rätt att prästvigas och homosexuellas 

rättigheter inom kyrkan. 

 

Genom Svenska kyrkans nutida liberalisering finns en ny sits för den traditionsenligt förankrade bibeltolkaren - 

hon som tidigare varit i majoritet och sett sig ha tolkningsföreträde står plötsligt på den plats där 

oliktänkaren/liberalen förr stod, ofta med ord som intolerans omkring sig. En plats där andra 

tolkningsmöjligheter så ofta bestraffades med krav på omvändelse, förföljelse och uteslutande ur gemenskapen. 

 

När nu förändringens vindar råder kring homosexuellas rättigheter att få sin kärlek erkänd av kyrkan, liksom den 

gjort i frågan om kvinnliga prästers varande eller icke varande, ser vi traditionalisterna förlora mark.  

 

Önskemålet från denna grupp är nu att få sin bibeltolkning respekterad och möjlighet att kvarstå i ett fortsatt 

verksamt prästämbete. Nu åberopas flitigt ord som kanske inte alltid har  

efterlevts så generöst när maktbalansen var en annan - respekt, rimligheten i att verka utifrån sin inre övertygelse 

samt möjlighet till samvetsfrihet. 

 

Denna maktförskjutning kan vara en positiv process som ger chans till ökad förståelse för båda sidors behov av 

respekt och samvetsfrihet. Att hantera den oerhörda bredd som nu ska rymmas under samma tak har under de 

sista årtiondena varit och är än i dag en av Svenska kyrkans stora utmaningar. 

 

Inte heller frikyrkan ställs utanför påverkan av samhällets snabba förändring. Även om man inte marscherar i 

samma takt som Svenska kyrkan, ser vi en allt snabbare uppluckring i till exempel livsstilsfrågorna. Att då verka 

för samexistens trots olikheter i vår tids inomkyrkliga frågor tror jag är en nödvändig lärdom för oss kristna. 

 

Därför gör det mig ont att läsa artikeln från representanter från Claphaminstitutet. Orden som möter läsaren får 

mig att undra om man inte i stället för att verka för samexistens inom våra kristna led, än mer spär på splittringen 

inom kristenheten genom sina uttalanden. Ord som tolerans åberopas på traditionalisternas vägnar, men urvattnas 

de inte i reflektioner som till exempel: "Vi kan inte undgå att ställa frågan: Kommer i framtiden bara de som är 

villiga att - med eller utan vigselrätt - välsigna samkönade par att kunna bli prästvigda eller anställda av Svenska 

kyrkan? Det skulle också såra oss och skada det ekumeniska samarbetet." 

 

Man konstaterar här att eventuellt beslut i den riktningen kommer påverka det ekumeniska samarbetet i negativ 

riktning.  

 

Är det rätt väg att gå? Har man inte i för stor utsträckning stannat kvar i hållningen som fanns för 20-30 år sedan 

i Svenska kyrkans dåvarande majoritet och fortsatt med samma typ av argument, med hot om uteslutande, och 

för stor intolerans gentemot oliktänkande. Där ord som försoning, tolerans och kärlek har svårt att få fäste, gro 

och komma upp i ljuset. En plats som enligt mig skymmer vårt huvuduppdrag att som lärjungar visa på Jesu 

Kristi kärlek och ge prov på den i relation till varandra. 
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Jag vill mana till besinning, som några av våra ledande inom frikyrkan har gjort, om att låta denna fråga vara så 

viktig att samarbetet mellan Svenska kyrkan och frikyrkan skulle vara äventyrat mot det sämre. Oavsett beslut 

inom Svenska kyrkan. 

 

Tolerans måste gå åt båda håll och att äventyra delar av det ekumeniska samarbetet, vilket är effektivt uppbyggt 

på många orter i Sverige, vore ett stort misstag med stora förluster.  

 

Vi bör förbise de i mitt tycke viktiga men ändå perifera frågorna och mötas i det stora uppdraget att genom 

kärlek visa på Jesus Kristus som världens frälsare och hopp. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/kristet-liv-och-medlemskap-h%C3%B6r-ihop-1.177679 

 

Kristet liv och medlemskap hör ihop 
Debatt  

Publicerad 23 april 2009  

 

Målet med ändringen av medlemsbegreppet, att sänka trösklarna till församlingen, kan endast uppnås om man 

samtidigt tystnar i frågor om Guds vilja. Det kan aldrig vara vägen framåt för en kristen församling. 

 

Vi delar Sarons och Joakim Hagerius längtan efter öppnare församlingsgemenskap och lägre trösklar in till 

kristen tro. Vi välkomnar samtal om församlingsstruktur och om behoven som i dag finns av att erbjuda 

människor olika vägar in till kristen tro och gemenskap. Däremot menar vi att resonemangen om medlemskap 

och sexuell livsstil, såsom de redovisats i Dagen 17/4, är ohållbara. Hagerius perspektiv väcker följande fråga: 

Hur kan ett medlemsbegrepp med lägre livsstilsinnehåll locka fler människor, utan att undervisningen samtidigt 

också ges ett lägre livsstillsinnehåll? Gör ett tankeexperiment: Om församlingen är tydlig i sin undervisning om 

att utlevd homosexualitet är synd, hur många homopar är då intresserade av att gå med som medlemmar? Om 

församlingen i stället tystnar i frågor om sexualetik och efterhand får en grupp aktiva och ansvarstagande 

medlemmar som lever i homosexuella relationer, hur ska man sen kunna ta upp Nya testamentets undervisning? 

Vi är därför övertygade om att Sarons nya hållning är ett allvarligt steg i fel riktning, som kommer att leda till en 

uttunning av kristen tro. Målet med ändringen av medlemsbegreppet, att sänka trösklarna till församlingen, kan 

alltså endast uppnås om man samtidigt tystnar i frågor om Guds vilja. Det kan aldrig vara vägen framåt för en 

kristen församling. Vi noterar också att Hagerius inte svarar ja eller nej på frågan om utlevd homosexualitet är en 

synd, trots att det här finns ett principiellt antingen eller. Antingen är utlevd homosexualitet i strid med Guds 

vilja och bör avvisas eller är den i enlighet med Guds vilja och bör välsignas.  

 

Alla vi människor "är influerade av synd, och alla har olika symptom på det", konstaterar Hagerius. Ja, 

budskapet om Jesus är till just för syndare, för trasiga människor, och den som blir en kristen är fortfarande en 

syndare i behov av Jesus. Men att vi alla är syndare är inget bra argument för att sluta tala om konkreta synder, 

oavsett vad för slags synd det handlar om.I församlingen måste vi också skilja mellan att å ena sidan kämpa med 

och falla i synder och å den andra sidan att bejaka och försvara det som är synd. Den som lever i registrerat 

partnerskap - framöver i enkönat äktenskap - gör ju inte det i ånger över ett nederlag i kampen, utan som en stolt 

bejakelse av enkönad sexualitet. Det är inte förenligt med nytestamentlig tro. 

 

När Hagerius talar om "att visa respekt för varje människas utgångspunkt" är det inte en problemfri formulering. 

Som kristna är vi kallade att visa respekt för varje människa - skapad till Guds avbild och älskad av Gud - och ge 

vidare av kärlek såsom Jesus har lärt oss. Men det är inte detsamma som att varje människas utgångspunkter med 

nödvändighet är värd vår respekt.Jesus första predikan började enligt Markus med orden: "Tiden är inne, Guds 

rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." (Mark 1) Det finns alltså utgångspunkter som Jesus inte hedrar, 

utan ber oss vända oss ifrån. På samma sätt beskriver Paulus sin verksamhet i Efesos: Jag har "offentligt ? och 

enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus" (Apg 20). 

Som kristna är vi lärjungar till Jesus och kallade att följa i hans fotspår. Han valde inte att lägga sig lågt för att få 

fler med sig. Han undvek inte friktion med samtiden, utan stod för sin övertygelse i varje läge. Han utmanade de 

självsäkra, kritiserade de religiösa och varnade de förmögna.Han kom med fräsch kritik av en inskränkt 

förståelse av sabbatsbudet, samtidigt som han skärpte udden i sexualetiska frågor.Den kristna församlingen är, 

som någon sagt, inte ett museum av helgon, utan ett sjukhus för syndare. För den som kämpar med sin inre 

människa, oavsett vad den kampen handlar om, erbjuder evangeliet nåd, förlåtelse och kraft. Men aldrig utifrån 

en kompromiss med vad som är sant och rätt. Att frikoppla medlemsbegreppet i församlingen från frågan om det 

kristna livets innehåll leder till just en sådan olycklig kompromiss. 
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Stefan Gustavsson, generalsekreterare SEA, Tuve Skånberg, direktor Claphaminstitutet, Stefan Swärd, 

ordförande EFK, Christer Roshamn, ordförande EFK:s Medarbetarförbund, Kjell-Axel Johanson, Elimkyrkan 

Stockholm, John van Dinther, New Life Stockholm och Göteborg (EFK), Bo Wetteus, EFK-pastor Örebro, 

Magnus Davidsson och Niclas Ljung, Elsborgskyrkan Falun (EFK), Kjell Waern, New Life Stockholm (EFK), 

Andrew Thompson, Korskyrkan Stockholm (EFK), Daniel Norburg, Immanuelskyrkan Malmö (EFK), Rikard 

Eugenzon, EFK-pastor Vargön. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/skr%C3%A4mmande-brist-p%C3%A5-kunskap-om-homosexualitet-1.175124 

 

Skrämmande brist på kunskap om homosexualitet 
Debatt  

Publicerad 1 juli 2009  

 

Jag har följt debatten i Dagen om medlemskap och om man skall välkomna homosexuella i församlingen eller 

inte. Jag blir skrämd bara över frågeställningen. Här handlar det i allra högsta grad om bristande kunskaper om 

vad genuin homosexualitet är. Nyare forskning visar att sexuell läggning är biologiskt betingad - så att säga en 

variation från Skaparens sida. Det är alltså inte något man "väljer" att vara. Jag ställer mig därför frågande till 

hållningarna i debatten.  

 

Är det synd att älska en människa av samma kön? Är det kärlek att utestänga människor på grund av deras 

kärleksförmåga och medfödda läggning?  

 

Min son är homosexuell och jag har följt de homosexuellas situation på nära håll. De får ofta flytta till 

storstäderna för att kunna leva lite mera anonymt och där de inte är fullt så utsatta för våld och diskriminering.  

 

Tack till signaturen"Malin" för din fina och öppenhjärtiga berättelse om din situation som lesbisk i en 

församling. Min son är en hängiven kristen, lever i en storstad, och är engagerad i ett par församlingar, dock ej 

frikyrkliga.  

 

Det är gott att veta att vår herre Jesus inte stöter bort de som är födda med en annorlunda läggning. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/ledare/allvarligt-att-svenska-kyrkan-har-sv%C3%A4ngt-i-vigselfr%C3%A5gan-1.175245 

 

Allvarligt att Svenska kyrkan har svängt i vigselfrågan 
Ledare  

Publicerad 14 oktober 2009  

 

Riksdagen har lagstiftat om en ny könsneutral vigselordning. Det innebär att vi i lagen får ett nytt synsätt på ett 

mycket gammalt äktenskapsbegrepp, som den breda allmänheten och den kristna kyrkan i Sverige alltid har 

slagit vakt om. Officiellt förvanskas nu äktenskapets djupaste innebörd (1 Mos 2:22-24, man och kvinna är en 

enhet) till att inte stå i överensstämmelse med vad Bibeln säger och Gud menar med äktenskapet. 

 

Problemet med denna nya vigselordning handlar inte om ritualer och ceremonier, utan om själva föreningen och 

relationen mellan två människor. I biblisk mening kan äktenskap bara ingås mellan en man och en kvinna (Matt 

19:4-6 och Ef 5:25f). Och det är ett för alltid gällande förbund som Gud har instiftat för att skydda och främja 

samlivet och släktets fortbestånd. 

 

Det är illa nog att riksdagen har fallit för RFSL:s lobby, men allvarligast i sammanhanget är att den Lutherska 

kyrkans ledning i Sverige på mycket kort tid har svängt i frågan och nu vill anpassa sin vigselordning till den 

politiskt korrekta. Kyrkomötet, som efter några veckors uppehåll återupptar sitt arbete den 20 oktober, kommer 

att avgöra denna fråga, vilket ser ut att bli till fördel för den "nya ordningen". Om så sker tror jag risken är stor 

att vi överskrider en andlig gräns då Guds beskydd och välsignelse kan komma att dras undan från Sverige.  

 

När detta väl har beslutats får vi nog räkna med att den så kallade queer-teologin alltmer kommer att göra sig 

hörd och bli accepterad. Bland annat sägs att Bibeln är nästan helt ointresserad av äktenskap. Varken Jesus eller 

Paulus var gifta, och inte rekommenderade de någon annan att gifta sig heller - tvärtom. För många kommer 

dessa omtolkningar av bibelord säkerligen att framstå som intressanta och tidsenliga. Men är de sanna? 
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Man menar också att heterosexuella kräver att alla människor (läs hbt-personer) ska leva på samma sätt som de. 

Det kan naturligtvis ingen kräva, och det är inte det saken gäller. Var och en får leva som den vill inom lagens 

ramar. Det avgörande är att äktenskapet konstitueras bara i föreningen mellan man och kvinna. Att hävda detta 

behöver inte innebära att vara emot homosexuella som personer, vill jag påstå. 

 

Min förhoppning är att övriga samfund ska ta sitt andliga förnuft till fånga och fatta kloka beslut, på Bibelns och 

den goda traditionens grund, i denna så vitala samhällsfråga. Låt oss be för denna allvarliga situation. 

 

Claes-Göran Bergstrand, pastor  

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/bedr%C3%B6vad-efter-kyrkom%C3%B6tets-beslut-1.177720 

 

"Bedrövad efter kyrkomötets beslut" 
Debatt 
Publicerad 28 oktober 2009  

 

I förra veckan beslutade Svenska kyrkans högsta organ, Kyrkomötet, med stor majoritet att införa vigselrätt för 

samkönade par. Inför beslutet har många deltagit i debatten kring denna fråga. Även när beslutet var fattat har 

flera hört av sig med insändare. Med denna samling av förkortade inlägg sätter vi punkt för den här gången. 

 

Beslut i strid med Guds klara ord 

Kyrkomötets tragiska beslut om könsneutralt äktenskap fyller ärkebiskopen med stor glädje. Det innebär att han 

gläds över något som människor hittat på i strid med Guds klara ord. Det som beslutats av ett till stor del 

fortfarande partipolitiskt dominerat kyrkomöte är varken bibliskt, lutherskt eller ekumeniskt. 

 

Vad ärkebiskopen och andra i kyrkans styrande krets än säger om respekt för dem som avviker i 

äktenskapsfrågan, blir konsekvensen ändå den att den präst som vägrar viga enkönade par kommer att betraktas 

som diskriminerande och intolerant, fastän han eller hon har den heliga Skrift på sin sida. Tendensen är klar, att 

döma av de frågor som respektive kyrkoråd redan ställer till sökande präster inför tjänstetillsättningar i många 

församlingar. 

 

"Den glädje Herren ger är er styrka" (Neh 8:10). Var finns den glädjen i dagens svenska folkkyrka?  

 

David Termén,, pensionerad präst, Uppsala 

 

Äktenskapet är till för man och kvinna 

Svenska kyrkan har gjort bort sig fullständigt när den säger ja till samkönade äktenskap. Äktenskapet är till för 

man och kvinna, ett heligt förbund instiftat av Gud själv. Ansvaret för detta faller tungt på Svenska kyrkans 

biskopar och präster som sviker sin uppgift. 

 

Ulrik Petersson, evangelist, Skillingaryd 

 

Är en ny "reformation" möjlig? 

Djupt bedrövad efter kyrkomötets beslut läste jag om Luthers syn på den Heliga skrift: "De kristna antaga inga 

andra läror än dem som vila i Jesu Kristi, apostlarnas och profeternas uttryckliga ord. Ingen människa, ingen 

församling av skriftlärda äga rätt att föreskriva några nya." 

 

Små, små avfall från Ordet förekommer hela tiden, men så kommer de stora, avgörande milstolparna. En sådan 

var Svenska kyrkans beslut för snart 100 år sedan att viga frånskilda, i direkt olydnad mot Jesu bud i Matt 19:3-

9, Mark 10:2-9. 

 

Torsdagens beslut var en ny sådan milstolpe, men egentligen en naturlig konsekvens av det första beslutet. Det 

kusliga är att med tiden "sätter sig" de här besluten. Det här med att viga frånskilda är i stort sett allmänt 

accepterat överallt i dag, även i frikyrkan. Är det över huvud taget möjligt att gå tillbaka till Gudsordet eller blir 

det bara så att man skuldbelägger människor som handlat i god tro eftersom alla gör så och tycker så? Eller med 

andra ord: är en ny "reformation" fortfarande möjlig? 

 

Allt handlar i grunden om en snedvriden, ensidig syn på evangeliet. Man blundar för dess "kravsida" och stirrar 
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sig blind på "nådsidan", man talar om Guds kärlek men inte om hans helighet eller om synd, lydnad och 

rättfärdighet. 

 

Men dagens kyrka gör det lätt för sig genom att ifrågasätta eller förneka i stort sett vartenda ord i Bibeln, ja, till 

och med Jesus Kristus själv. Jag vet att det fortfarande finns hängivna, brinnande kristna i Svenska kyrkan - men 

hur länge till?  

 

Mats Jansson, Borlänge 

 

Kyrkan förfalskar kristen tro 

I debatten om äktenskapet yttrade prästen Anna Karin Hammar att Gud är alla relationers källa. Det faller väl in i 

ärkebiskopens nya avstamp, där samhället ska stödja alla trofasta relationer, alltså oavsett kön och - till äventyrs, 

antal? Man kan fråga vad allt detta har med ett kristet äktenskap att göra.  

 

Ett homosexuellt förhållande där trohet råder skulle alltså vara överlägset ett traditionellt äktenskap, där maken 

är otrogen? Så är lyckligtvis inte fallet. 

 

Nya testamentets äktenskap handlar om familjebildning och barnalstring. Den kärlek, de olika relationer mellan 

människor som Hammar talar om, benämns i grundtexten på annat sätt. Det är ingen hemlighet för präster att 

grekiskan i vår bibel känner fyra begrepp som alla översätts med "kärlek". Längs hela debatten har detta 

förhållande använts för att sprida rök och dimma kring sanningen. Jag har en relation till mina föräldrar och mina 

barn. Jag kan utan tvekan kalla den trofast. Men grund för något äktenskap är den inte. 

 

Troheten har sin plats i det traditionella förhållandet mellan en man och en kvinna som har avgjort sig för 

varandra. Frågan är om inte det kyrkliga haveriet i torsdags skulle ha kommit av sig, om äktenskapet också hos 

oss protestanter hade räknats som sakrament. 

 

Anders Bylander  

 

Enhällighet i kyrkan 

Svenska kyrkan, eller rättare sagt kyrkomötet, har nu beslutat att säga ja till att även viga homosexuella par. Det 

skedde med oväntat stor majoritet - drygt 70 procent röstade för beslutet. På nejsidan uttrycker man besvikelse 

och menar att beslutet har hastats fram utan att församlingarna har fått säga sitt. 

 

Från teologisk synpunkt sett är det i högsta grad viktigt att kyrkans fattade beslut är enhälliga. Så kallade 

majoritetsbeslut existerar inte i den kristna världen, för i den kan lika väl minoriteten ha rätt. (Se Matt 7:13, 14). 

 

Det skulle säkerligen hjälpa församlingar att alltid fatta enhälliga beslut om man noggrant håller sig till Kristi 

lära som den förmedlas i de fyra evangelierna.  

 

Benny Sikter 

 

Vi leder människor vilse 

"Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap" (Hosea 4:6). Att homosexualitet inte är vad Gud 

avsett går nog bara att motivera bibliskt. Kyrkopolitiska eller naturligt betingade skäl räcker inte. Det är heller 

inte humanism kyrkan har att förvalta, utan den kristna tron. När Svenska kyrkan med tydlig majoritet ensam 

införde kyrklig vigsel för samkönade par, isolerade man sig samtidigt från den världsvida kyrkan.  

 

Kyrkan har givetvis ett ansvar för att uppdatera sig och bemöta samhällsutvecklingen - men inte på ett sätt som 

strider mot den uppenbarelse vi tagit emot, alltså i första hand Bibeln och kyrkofädernas undervisning. Vi leder 

människor vilse, och vi kommer också att få gråta för deras skull.  

 

Michael Reda 

 

"Fly från skeppet" 

Att kyrkomötet sa ja till äktenskap för par av samma kön var egentligen inget oväntat beslut av en kyrka som 

vänt Gud och hans ord ryggen. Bibelns undervisning på detta område såväl som andra negligeras på punkt efter 

punkt. Vi har varnat och vi har sagt att det går bara åt ett håll. För detta har vi i Lutherska bekännelsekyrkan fått 

utstå hån och spe, vi har ansetts som stolta och högfärdiga. Ändå har vårt budskap varit "fly från skeppet innan 

det sjunker".  
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När Luther den 10 december 1520 brände bullan och de kanoniska skrifterna utanför Wittenbergs port gjorde 

han det för att skudda stoftet av sina fötter. Han visste att här gällde det saligheten, här gällde det att rädda sin 

själ. När han på eftermiddagen denna decemberdag samlade sina kolleger och några studenter sa han: Om man 

vill bli salig måste man svära sig fri från den katolska kyrkan.  

 

Gäller inte detsamma i dag: måste man inte lämna Svenska kyrkan om man ska bli salig? I söndagsskolan lärde 

vi oss hur det gick för Sodom och Gomorra. Det är detta vi ska påminna varandra om. Det gäller livet, det eviga 

livet! Ja Kom, Herre Jesus, kom snart!  

Ingvar Adriansson, pastor, Lutherska bekännelsekyrkan 
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Dagen 2014  

 

http://www.dagen.se/ledare/antihomolag-inte-de-evangelikalas-fel-1.94555 

 

Antihomolag inte de evangelikalas fel 

Ledare  

Publicerad 25 februari 2014  

 

På måndagen gjorde Ugandas president det han förutskickat. Han skrev under en ny lag som skärper straffen 

för homosexualitet. Lagtexten har mildrats så till vida att dödsstraff inte längre ingår i straffskalan, däremot 

livstid för upprepade homosexuella gärningar och fängelse även för den som känner till att någon är homosexuell 

och underlåter att anmäla det till myndigheterna. 

 

Västvärldens protester och hot om indraget bistånd tycks snarast ha fått pådrivande effekt. Vädjandet från förre 

sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu fick inte heller gensvar. 

 

President Museveni är själv kristen. Även företrädare för landets muslimer har applåderat, inte minst 

presidentens mod att stå emot påtryckningarna från väst. 

 

”Ofta efterlyses mer av globalt samförstånd och enighet mellan de två största världsreligionerna. Ibland önskar 

man dock att de bara kunde hålla mun. Med sådana vänner behöver gudstron inga fiender”, konstaterade DN:s 

ledarskribent Erik Helmerson träffsäkert häromdagen. 

 

Det är värre än så. För när världens HBTQ-aktivister riktar hård kritik mot Ugandas politiker och fruktar att 

också andra länder i Afrika, varav 38 har lagstiftning mot homosexualitet, ska följa efter med skärpningar får den 

evangelikala kristenheten en rejäl släng av sleven. Amerikanska evangelister, inte minst den föga trovärdiga 

Scott Lively – som i sin bok ”The pink swastika” (”Det rosa hakkorset”) påstår att nazismens illdåd kan förklaras 

med att dess ledare var homosexuella – uppges vara inspiratörerna bakom den nya lagen. 

 

Att sådana influenser har spelat en roll i förspelet till lagstiftningen förefaller otvetydigt och Lively har också 

förklarat att han ställer sig bakom lagen sedan hotet om dödsstraff slopats. 

 

Därav kan slutsatsen inte dras att kriminaliseringen av homosexualitet i Afrika och på andra håll är de 

evangelikalas fel. 

 

Inte heller att det är självklart att alla kristna som hävdar att Bibeln är Guds ord anser att homosexualitet ska leda 

till hårda straff. 

 

Kristenhetens stora misstag på detta område är att man inte förmått göra det Gud gör, skilja på synd och syndare. 

Man har generellt sett genom historien inte tagit kraftfullt avstånd från förföljelse och trakasserier mot 

homosexuella samtidigt som man hållit fast vid uppfattningen att utlevd homosexualitet står i strid med 

skapelseordningen och Guds vilja. Och man har inte förmått förmedla budskapet att andra tillkortakommande, 

som var och en i sitt dagliga liv gör sig skyldig till – elakhet, själviskhet, avundsjuka, skvaller och skrytsamhet 

för att nämna några exempel ur Paulus digra lista i Romarbrevet 1 – är precis lika allvarliga. 

 

”Med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer”. Det 

bibelstället (Rom 2:1) förefaller så väl Museveni som Lively och hans anhängare totalt ha missat. 

 

Elisabeth Sandlund 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/d%C3%B6m-inte-de-homosexuellas-tro-1.95892 
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Döm inte de homosexuellas tro 

Debatt  

Publicerad 24 april 2014  

 

Jag fick nyligen en tung medicinsk diagnos och framtiden ser osäker ut för min del, i alla fall den jordiska tiden. 

Med ett sådant perspektiv är det många saker som liksom faller bort i ens liv medan andra utkristalliseras som 

viktiga och närmast påträngande. 

 

En sådan sak är hur vi i Kristi kropp har valt att hantera ämnet kristen tro och homosexualitet. 
Jag har flera personer i min närhet som inte följer den gängse normen utan råkat födas som just homosexuella. 

För mig, som tillhör den stora privilegierade massan är det omöjligt att förstå hur en sådan person har det men 

jag vill gärna försöka så gott det går. 

 

Under min utbildning på universitetet läste jag bland annat om etnicitet, genus och andra strukturer som 

påverkar hur vi skildrar och uppfattar grupper som ofta skildras genom stereotyper i medier, offentliga samtal 

och följaktningen även i våra privata konversationer och tankar. Det var intressant och jag kunde också som 

frikyrklig börja urskilja vilka stereotyper som vi kristna i ett sekulariserat samhälle ofta placeras in i. 

 

Ett relativt långt liv där jag redan som mycket ung började gå med Jesus, utbildats inom kultur, samhälle och 

mediegestaltning har gett mig många anledningar till att fundera kring ”vilka som får vara med” och allvaret i 

detta. För mig verkar det som om vi i kyrkan gärna vill göra homosexualitet till en ståndpunkt. En slags markör 

som visar vilken typ av kyrka och kristna vi är. Att det är en slags åsikt som alla kristna behöver vara klar över 

för att kunna ge ett svar om frågan kommer upp. 

 

Jag kan inte låta bli att förundras över att vi som kyrka, men inte Jesus, har valt ut just en fråga om sexuell 

läggning och gör den till en ribba som visar hur nära Gud vi är. Jesus talar däremot väldigt mycket om att inte 

älska pengar, hjälpa de fattiga, befria våra medmänniskor från betryck och demoniska bojor och be för sjuka. 

 

Att födas som homosexuell kan, om än haltande – men som en hjälp att försöka förstå, liknas vid att födas med 

ADD eller dyslexi. Att vi som inte har dyslexi eller ADD skulle få för oss att bestämma över de som har det 

känns väldigt fel. Om vi sedan skulle dra upp en gräns kring oss ”normala” och ursprungsenliga och hindra dem 

från att leva med Gud blir det rent skrämmande. 

 

Är det inte det vi gör i dag med våra homosexuella syskon? I vår strävan mot att tro rätt, och inte bli en sådan 

där ljummen kristen som är med i en kyrka där ”vem som helst verkar får vara med”? För mig klingar det väldigt 

mycket farisé. De var hängivna, bad, älskade Gud, skrifterna och strävade efter att alla skulle följa dem. Helt 

övertygade om att de hade rätt och skulle få guldstjärna i evigheten. Jesus var som vi alla vet svidande i sina ord 

gentemot dem och menade att de la bördor omöjliga att bära på sina medmänniskor. 

 

Vad skulle hända om vi släppte den här ”frågan” (som är så mycket mer än en ”fråga” för de som lever i det)? 

Bara gjorde den till en ickefråga? Vem skulle då bestämma vilka som får komma till Gud? Ja, Han själv kanske. 

Vem skulle då bestämma vilka som ska leva i celibat, vilka som får adoptera eller bli kära i varandra? Ja, Jesus 

själv är väl en strålande kandidat? Tänk om vi avskaffade den gammaltestamentliga tanken om olika slags 

tempelförgårdar och homosexuella också fick fritt träda fram inför vår Gud och därmed också undervisa, leda 

lovsång eller vara söndagsskolledare i våra församlingar? De finns ju där nu också, fast tvingade att leva med en 

hemlighet. Ett upplägg som öppnar upp för synd, avstånd mellan syskon och en väg bort från Guds närhet och 

kärlek. 

 

Om alla får vara som de innerst inne vill, vad händer då? Homosexualitet smittar inte. Tro mig (och inte Putin). 

För de allra flesta jag möter har deras identitet inneburit mycket vånda och smärta och inte sällan 
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självmordstankar. Det kostar på att bryta mot normen. Du vet kanske själv hur svårt det kan vara bara att orka 

berätta om din tro i ett sammanhang där ingen förväntar sig det. Tänk vad skönt att bara få smälta in. Glida med. 

Ingen tycker man är konstig eller äcklig. Ingen stirrar om man håller sin partner i handen. 

 

Jesus har genom försoningen öppnat vägen fram till Gud. Vilka är vi att hindra människor från att nå Honom? 

Gud har aldrig kallat oss att döma. Han själv ska döma oss alla när vi möter Honom ansikte mot ansikte. Jag 

kanske själv snart är där. Det är med det perspektivet för mina ögon som jag bävar och sprängs om jag inte får 

öppna portarna på vid gavel och bjuda in så många som möjligt. 

 

Pernilla Meijer, frilansjournalist med fil mag i kultur- och mediegestaltning. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/g%C3%B6r-om-och-g%C3%B6r-r%C3%A4tt-svenska-kyrkan-1.96246 

 

Gör om och gör rätt, Svenska kyrkan 

Debatt  

Publicerad 12 juni 2014  

 

Vi kan inte ha en kyrka som tillåter homofobi och kvinnoprästmotstånd. 

 

Svenska kyrkan fattade 2009 det historiska och glädjande beslutet att införa vigsel för samkönade par. Men 

vad många missade i glädjeyran var att kyrkomötet också beslutade om väjningsrätt för de präster som motsatte 

sig samkönad kärlek. Dessa fick nu med kyrkomötets goda minne rätt att vägra viga samkönade par. Därmed 

legitimerade kyrkan själv det synsätt som ligger bakom prästers vägran att viga samkönade par, nämligen att 

utlevd homosexualitet är en synd. 

 

Det var inte första gången Svenska kyrkan fattade dubbeltydiga beslut om samkönad kärlek. Redan 2005 valde 

kyrkomötet att formulera sig vagt kring ”botandet av homosexualitet”. I något som benämns som Pastorala 

riktlinjer skriver kyrkomötet att ”Svenska kyrkan inte bör sanktionera eller organisera botandet av 

homosexuella”. Kyrkan kunde valt att formulera sig tydligare men att detta inte skedde, var ett medvetet försök 

att härbärgera två motsatta synsätt, å ena sidan bejaka kärleken mellan samkönade par och å andra sidan lämna 

utrymme för ett förnekande av denna kärleks giltighet. 

 

Denna dubbeltydlighet har vi sett exempel på tidigare i Svenska kyrkan, ämbetsreformen rymde en rätt för 

manliga präster att vägra tjänstgöra med kvinnliga präster. Resultatet blev förödande för kyrkan och särskilt för 

de kvinnor som drabbades personligen. 

 

Mycket har skrivits om Uppdrag gransknings program ”Bögbotarna” och kritik har riktats mot deras 

journalistiska metod även från flera biskopar i Svenska kyrkan vilket är djupt oroande. Hans Stiglund, biskopen i 

Luleå, går så långt att han hävdar att det inte går att kritisera prästerna i tv-programmet eftersom mycket god 

själavård kan ha klippts bort. 

 

Vi delar inte denna kritik utan tycker programmet förtjänstfullt visar hur själavården används för att hävda 

fördomsfulla och kränkande åsikter om samkönad kärlek. Många undrar hur sådana åsikter kan tillåtas inom 

Svenska kyrkan men det är dessvärre ett direkt resultat av kyrkans försök att rymma motsatta synsätt om 

samkönad kärlek. 

 

I den inomkyrkliga debatten sägs ofta att kyrkan inte är en ”åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap”, detta 

legitimerar att såväl kvinnoprästmotståndare som ”bögbotare” kan fortsätta att verka i kyrkan och uppbära lön. 

Det är som om kyrkan chansar och kör, sticker huvudet i sanden och hoppas på att ingen ska fara illa eller 

kränkas på grund av kön eller sexuella läggning. Detta är både ett naivt och farligt sätt att vara kyrka på. Vi kan 

inte ha en kyrka som tillåter homofobi och kvinnoprästmotstånd. En sådan kyrka slår fast att kvinnor och 
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homosexuella är mindre värda. 

 

Glädjande nog har många församlingar och stift gått ut med försäkringar om att de bejakar kärlekens mångfald 

men så länge väjningsrätten och dubbeltydigheten finns kvar har vi en kyrka i konflikt och med 

trovärdighetsproblem. 

 

Så, gör om, gör rätt är nu den enda framkomliga vägen för Svenska kyrkan. Kyrkomötet måste gå till botten 

med den problematik som framkommer i Uppdrag gransknings program. Tiden är inne för varje församling att 

skaffa sig en regnbågsflagga och stolt hissa den till vardag och fest. 

 

Peter Englund, församlingspräst S:t Matteus kyrka, Malmö 

Helena Myrstener, församlingspräst Limhamns församling, Malmö 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/hantera-homosexualitet-mer-vist-1.97031 

 

Hantera homosexualitet mer vist 

Debatt  

Publicerad 8 augusti 2014  

 

Om kyrkan ska föra en seriös diskussion om homosexualitet måste ämnet behandlas utifrån evangeliet 

och utan att blandas samman med frågor om kyrkans liberalisering eller om kristnas rätt att ha åsikter i 

Sverige. 

 

Tidigt i somras efterlyste Daniel Grahn (Dagen 10/4) en seriös diskussion om kyrkans syn på homosexualitet. 

Han var frustrerad över att vissa kristna blir marginaliserade och baktalade i det offentliga samtalet och att det är 

svårt att svara upp mot detta. Grahn fick svar av Olof Edsinger (Dagen 18/6). Utifrån Grahns fråga och 

Edsingers svar vill jag försöka peka på två punkter som jag menar måste beaktas om kyrkan ska kunna föra det 

samtal Grahn vill ha. 

 

Den första punkten är att homosexualitetsfrågan blivit en ”laddad” symbolfråga då den ofta blandas samman 

med två andra frågor: frågan om kyrkans liberalisering och frågan om det finns ett ökat åsiktsförtryck i Sverige 

som drabbar konservativa kristna. Låt oss koncentrera oss på den senare frågan. 

 

Föreställningen om en förtryckande politisk korrekthet där ”tolerans” gått från att beteckna att olika åsikter bryts 

i ett öppet samtal till att beteckna att man inte får ha åsikter över huvud taget återkommer i olika sammanhang. 

Jag är inte övertygad om att de som företräder denna uppfattning har rätt. Men det viktiga här är inte om det 

finns ett åsiktsförtryck eller inte utan om homosexualitetsfrågan är den lämpliga platsen för att föra en diskussion 

om kyrkans rätt att ha åsikter. Jag tror inte det av två skäl. 

 

För det första riskerar homosexualitetsfrågan att få en orimlig laddning som försvårar för ett sakligt samtal. För 

det andra är risken att konservativa kristna, om jag får göra en provocerande jämförelse, kan komma att uppfattas 

på ett liknande sätt som man uppfattar Sverigedemokraterna i det offentliga samtalet, det vill säga som en grupp 

som hävdar att de är åsiktsförtryckta (”tycker synd om sig själva”), eftersom de inte får förtrycka grupper som 

andra betraktar som svaga och utsatta. 

 

Min poäng är att de delar av kyrkan där frågan om homosexualitet är aktuell skulle vinna på att särskilja denna 

fråga från frågorna om kristnas rätt att ha åsikter i Sverige och om kyrkans liberalisering. Man kan då öppna för 

ett konstruktivt samtal där olika frågor inte korslåser varandra. 

 

Min andra punkt är viktigare och svårare. Edsingers svar till Grahn är i stort sett, om jag får förenkla, att Bibeln 

säger att homosexualitet är fel. Kanske har det funnits tider i vilka det svaret varit tillräckligt. Jag är inte säker på 
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det. Jag är dock övertygad om att så inte är fallet i vår tid och har svårt att se hur kyrkan ska kunna få en röst i 

det offentliga samtalet genom att hänvisa till Bibeln. 

 

Det kyrkan i stället behöver, och det är detta jag tror Grahn efterlyser, är ett kvalificerat svar på varför 

homosexualitet skulle vara fel. Vad jag menar är: Om Bibeln säger att homosexualitet är fel så kan detta antingen 

tas som ett påbud som människor ska lyda vare sig de förstår det eller inte eller också är uppgiften att förstå och 

förklara de premisser, den begreppsvärld, utifrån vilka ett sådant synsätt blir begripligt. Det senare anslaget är 

inte bara viktigt för kyrkans roll i det offentliga samtalet utan även för kyrkan själv. Risken är annars att kristna 

omedvetet motiverar det man uppfattar som Bibelns bud utifrån allmänna fördomar om homosexuella. 

 

Utmaningen att förstå och förklara de premisser som gör en utsaga eller praktik begriplig är inte unik för den 

aktuella frågan utan är central i all teologisk och etisk reflektion, särskilt så om man lever i en kultur som inte tar 

kristna uppfattningar och resonemang för givna. 

 

Problemet kan illustreras med exempel som är mindre belastade än homosexualitetsfrågan: Låt oss säga att vissa 

kyrkor företräder en från samhället i övrigt skild syn på sambo, skilsmässa och omgifte. I så fall kan en sådan 

kyrka, om man godtar mitt resonemang, inte nöja sig med att motivera sitt synsätt som ett slags regler. 

 

I stället bör man försöka redogöra för de speciella kärleksbegrepp, kroppsbegrepp, trohetsbegrepp etcetera 

utifrån vilka de aktuella uppfattningarna blir begripliga. Knyter man detta resonemang till kyrkans centrala 

budskap, evangeliet, så är uppgiften rent av att förklara hur en viss syn på homosexualitet är ett uttryck för Guds 

goda vilja och evangeliets glada budskap. 

 

Greger Andersson, teolog  

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.dagen.se/debatt/inte-kallade-till-smidiga-v%C3%A4gar-1.98192 

 

Inte kallade till smidiga vägar 

Debatt  

Publicerad 15 augusti 2014  

 

Som bibeltroende kristna kommer vi att hamna på kollisionskurs med en stor del av vårt samhälle när det 

gäller synen på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet.  

 

Frågan om kyrkans förhållningssätt till homosexualitet är mångfacetterad. Den rymmer teologiska dimensioner 

som bibeltolkning och bibelsyn, inte minst kopplat till begrepp som sexualitet, äktenskap och välsignelse. Den 

rymmer biologiska och psykosociala dimensioner som homosexualitetens uppkomst och utveckling samt frågan 

om våra sexuella identiteter är oföränderliga eller flytande. Den rymmer pastorala dimensioner, som hur vi som 

kyrka ska möta de människor som betecknar sig som homo-, bi- eller transsexuella. 

 

I min insändare (Dagen 18/6) valde jag att lyfta en mycket specifik poäng kopplad till detta. Nämligen att det 

inte finns någon ”smidig väg” förbi denna fråga. Att vi helt enkelt behöver räkna med att vi som bibeltroende 

kristna kommer att hamna på kollisionskurs med en stor del av vårt samhälle när det gäller synen på sexualitet i 

allmänhet och homosexualitet i synnerhet. Inte bara för att frågan är svår, utan för att tonläget har blivit så 

uppskruvat. Krafterna bakom den så kallade HBTQ-rörelsen är så aggressiva att det är svårt att se hur en från 

majoriteten avvikande åsikt i denna (dessa) fråga/frågor skulle kunna tolereras. För vissa av oss kommer 

lydnaden för Kristus och hans ord därför att leda till motstånd – och ibland till och med förföljelse. 

 

Av denna text gör Greger Andersson (Dagen 8/8) en mycket märklig analys. För det första ifrågasätter han min 

grundtes. Han är osäker på om det verkligen finns ”ett ökat åsiktsförtryck i Sverige som drabbar konservativa 

kristna”. Detta samma sommar som en stor del av media-Sverige har diskuterat den allt mer krympande 
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”åsiktskorridoren”! Jag skulle tro att det är få av Dagens läsare som delar Anderssons bedömning. 

 

Vidare menar han att det är tveksamt ”om homosexualitetsfrågan är den lämpliga platsen för att föra en 

diskussion om kyrkans rätt att ha åsikter”. Detta dels för att frågan ”riskerar ... att få en orimlig laddning”, dels 

för att den leder till omgivningens förakt. Men poängen i min insändare var ju just att vi som kristna inte har valt 

denna fråga som brytpunkt mellan kristen och sekulär världsbild – och att vi trots detta otacksamma utgångsläge 

inte kan böja oss under tidsandan utan att svika vår egen Herre. 

 

Slutligen hävdar Andersson att mitt enda argument mot utlevd homosexualitet skulle vara att Bibeln säger att 

det är fel, och att detta inte håller i mötet med vårt samhälle i stort. Men nu var ju inte min text riktad till 

samhället i stort. I stället berörde den frågan om kristet lidande och om vi som kristna verkligen är kallade att 

hitta ”smidiga lösningar” för att slippa undan detta lidande. Mitt svar på denna fråga var nej – som kristna får vi 

inte låta ett gudsfrånvänt samhälle styra våra värderingar. 

 

Alla som känner mig vet samtidigt att jag är väl medveten om behovet av en apologetik som kan fungera också 

i relation till människor som inte tror. Som avslutning vill jag därför göra en kort ansats till sådan, kopplat till 

den här aktuella frågan. 

 

1. Jag tror att det finns en skapelseordning som gör gällande att manligt och kvinnligt kompletterar varandra. Det 

är också bara manligt och kvinnligt i sexuell förening som kan ge upphov till nytt liv. Den så kallade 

heteronormen svarar därmed mot ett djupt biologiskt, psykologiskt och socialt mönster som i grunden har väldigt 

lite med religiös tro att göra – samtidigt som den ändamålsenlighet som skapelsen uppvisar är ett viktigt 

indicium på att det verkligen finns en Skapare (jämför Romarbrevet 1:18-28). 

 

2. Heteronormen är också viktig att bevara ur ett identitetsperspektiv. I dagsläget är det en förhållandevis låg 

andel av befolkningen som betecknar sig som HBTQ. Därmed är det också få som behöver genomgå den 

identitetskris som många HBTQ-personer har vittnat om i samband med sin uppväxt. Men i det normkritiska 

paradigm som nu råder riskerar denna typ av brottning med den egna identiteten och sexualiteten att föras över 

på betydligt större grupper – något som jag menar är djupt olyckligt. 

 

3. För vårt samhälle borde det vara viktigt att framhålla äktenskapets särställning som ett förbund mellan man 

och kvinna, inte främst för att bekräfta parternas kärlek till varandra utan för att skydda den enda sexuella 

förening som ligger till grund för samhällets fortbestånd. 

 

4. Eftersom alla svenskar inte delar dessa värderingar hade en bevarad lag om registrerat partnerskap varit en 

god lösning för att ge ett fullgott juridiskt skydd för trofasta homosexuella relationer utan att behöva tumma på 

1–3 ovan. 

 

Olof Edsinger 
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Världen Idag 2009  

 

http://www.varldenidag.se/kommentar/2009/04/08/HBT-fundamentalister-fornekar-faktum 

 

HBT-fundamentalister förnekar faktum 

Kommentar  

Publicerad 2009-04-08  

 

"Får jag välja så tror jag att det är bättre att barn växer upp tillsammans med en kvinna och en man"! Det var i 

samband med en intervju i TV4 den 26 mars som vår socialminister Göran Hägglund (KD) uttalade detta 

provocerande och "okända" faktum. 

Uttalandet fick en HBT-inspirerad bloggvärld att resa sig från sina tangentbord och kräva ministerns avgång. 

RFSL, RFSU och Femmis är några organisationer som därefter följde upp kravet med att ministern "borde be 

alla barn om ursäkt". 

Att det här är en fråga som är känslig och som de flesta därför väljer att runda genom att tassande smyga förbi, 

har de senaste veckornas höga tonlägen från HBT-organisationerna åter bevisat. 

Det är fascinerande att granska argument som påstås vara kränkande och oacceptabla. Låt oss stanna vid detta 

faktum att en högt uppsatt politiker vågar påstå att "barn mår bra av att växa upp tillsammans med båda sina 

föräldrar". Jag har för länge sedan noterat att när samhällsdebatten berör barn och ungdomars välmående, så är 

det föräldrarnas behov och rättigheter som är utgångspunkten. Att sedan psykologer, pedagoger, barnläkare och 

andra sakkunniga har en annan utgångspunkt och därmed också en annan slutsats brukar inte anses relevant. 

 

Jag utgår från att vi alla är överens om att vi vill värna den fria debatten som tillhör ett demokratiskt samhälle. 

Problem uppstår emellertid när alltför starka fundamentalistlobbyister, med extrema åsikter, uttrycker sig med en 

yvig och ibland rent kränkande retorik gentemot de som vågar hålla kvar vid självklara och grundläggande 

värderingar. Effekten av den här typen av högljudd retorik är flera. Det är naturligtvis ett effektivt sätt att tysta 

oliktänkande, det vill säga den allra största majoriteten av svenskar, en positionsförflyttning på det etiska och 

moraliska planet påbörjas och framför allt barn och ungdomars psykiska ohälsa negligeras. 

Det är tydligen ett provocerande faktum att sunda familjer där mamma och pappa lever tillsammans och barn och 

ungdomar får tillgång till båda sina föräldrar – är det bästa för barnen? Det är väl självklart att en sådan 

ståndpunkt inte innebär att jag har påstått att andra familjekonstellationer har misslyckats. Det borde väl ligga i 

alla sunda debattörers intresse att självklara fakta ligger som grund för debatten. 

 

Om jag hävdar att det är betydligt bättre och lättare att ha två ben innebär det inte att jag automatiskt 

nedvärderar och kränker alla människor som bara har ett ben. Om jag hävdar att det är mycket praktiskt och 

lättare att leva om jag kan se, innebär det inte att jag tycker att alla blinda människor har ett mindre värde. 

Det är varken konstruktivt eller kreativt att fladdra iväg och bli kränkt i tid och otid. Låt oss erkänna att fakta är 

fakta, föräldrar är viktiga för sina barn, livet är komplicerat och oförutsägbart och vi har att förhålla oss till det. 

Att kräva ministrars avgång om de råkar yppa självklara sanningar eller kväva faktum kring barns och 

ungdomars basala behov är varken konstruktivt eller humant. 

Barn behöver båda sina föräldrar och mår bäst av att växa upp med både sin mamma och pappa – det är ett 

faktum som vi får acceptera och måste våga uttala! 

 

Eva Johnsson - Riksdagsledamot (KD) och grundskolelärare 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.varldenidag.se/kommentar/2009/05/29/Ett-falskt-evangelium 

 

Ett falskt evangelium 

Kommentar  

Publicerad 2009-05-29 

 

http://www.varldenidag.se/kommentar/
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När nu Sverige blivit först i världen med att få en lesbisk biskop så finns det anledning att ställa en rad 

allvarliga frågor. Hur kunde detta ske? Kanske borde vi ännu hellre ställa frågan: Vad har vi gjort för fel? Det är 

ingen tvekan att genom detta biskopsval har Sverige gått över ännu en tröskel i avfällighet. Mer och mer liknar 

situationen Israel på Jeremias tid. Visst finns det andra och mycket mer hoppingivande saker som sker i Sverige. 

Risken är ändå att både liberalteologer och aningslösa, postmodernt inspirerade karismatiker inte bryr sig om att 

se allvaret i situationen, utan ropar "Allt står väl till, allt står väl till." Då måste vi svara som Jeremia. "Dock, allt 

står icke väl till." Hur hamnade vi här? Under det senaste seklet har sakta men säkert Gudsbilden, synen på 

Bibeln, synen på Jesu person och verk, synen på korsets nödvändighet och behovet av omvändelse och 

syndernas förlåtelse, synen på frälsningen, synen på evigheten och den dubbla utgången (att människan kan 

komma till himlen eller helvetet efter döden), synen på den helige Ande, synen på kyrkan, synen på etik och 

moral och synen på skillnaden mellan den kristna tron och andra religioner, starkt förändrats. I vissa fall har 

förändringen blivit så stor att vi dels kan tala om synkretism, religionsblandning, och dels helt enkelt en annan 

religion som kidnappat de kristna termerna och fyllt dem med ett annat innehåll. 

 

Det finns dessvärre ett ointresse bland väckelsekristna för läror och dogmer. Man har betonat den kristna 

erfarenheten och inte velat ta i grundläggande problem som har med ett avvikande från den sunda läran att göra. 

Detta har skett i vår postmoderna miljö, där det inte är helt politiskt korrekt att föra ett samtal där man 

ifrågasätter vad andra egentligen förkunnar. Man vill inte verka stötande och dömande. Till detta kommer att 

man även i väckelsekristna miljöer brottas med församlingsmedlemmars världslighet och nedåtgående 

medlemsstatistik. Så varför störa medlemmarna med att gå på djupet med läror och utmana med biblisk moral? 

Det kanske bara förargar. Bättre då med lättsmält och ytlig förkunnelse. 

 

Vi har alla dragits med på olika sätt – och i dag ser vi resultatet. Mer än någonsin kallar det oss till bön, fasta, 

syndaånger och omvändelse. Däremot manar detta inte till hätsk aggressivitet eller nattsvart uppgivenhet. Den 

amerikanske teologen Richard Niebuhr (död 1962) sa om de liberala strömningarna, att de predikar: "En Gud 

utan vrede som i sitt rike tar in människor som inte har någon synd genom en Kristus utan ett kors." Det är alltså 

dags att mer än någonsin visa fram det alternativ som det sanna evangeliet är och den kraft som det innehåller, 

Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det manar också teologer att på biblisk evangelisk grund 

analysera och avslöja det falska evangelium som mer och mer sprids i dag. 

 

Ulf Ekman 

Huvudpastor, församlingen Livets Ord i Uppsala 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.varldenidag.se/ledare/2009/06/03/Nya-kattare-och-inkvisitorer 

 

Nya kättare och inkvisitorer 

Ledare 

Publicerad 2009-06-03 

 

"Regeringen måste bygga flera fängelser för att kunna ta emot kristna och värdekonservativa i allmänhet". Så 

löd en ledare nyligen i den brittiska tidningen The Church of England Newspaper, grundad 1828. Kristna har 

blivit 2000-talets kättare inför den politiskt korrekta inkvisitionsdomstolen. 

Varför? Två primära anledningar: Labour-regeringen vill göra det olagligt att uttrycka åsikter om homosexuell 

livsstil. För det andra vill man tvinga kyrkor och religiösa organisationer att anställa de som praktiserar en 

homosexuell livsstil. 

Detta är givetvis en mycket bekymmersam utveckling i den anrika demokratin. Man stod heroiskt och 

förtjänstfullt emot Hitler i vars rike det inte fanns yttrandefrihet. Men nu vill socialdemokraternas broderparti på 

eget bevåg nedmontera grundstenarna i en demokrati: yttrandefrihet, religionsfrihet och organisationsfrihet. Den 

framstående brittiska juristen Andrea Williams menar att detta är ytterligare ett försök från staten att påtvinga en 

sekulär dagordning på kyrkan. 

 

http://www.varldenidag.se/ledare/
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Yttrandefrihet har gränser i alla demokratier: man får inte hota, uppvigla eller förmedla statshemligheter. Men 

sedan ligger det i yttrandefrihetens natur att åsikter kan yttras och förmedlas – och alla kommer inte att gilla allt. 

Därför har den gällande brittiska lagen en klausul som tydligt säger att man givetvis har rätt att diskutera och 

argumentera om sexuella livsstilar. Den klausulen vill vänstern – under Gordon Browns ledning – ta bort. 

Den kände skribenten Melanie Phillips har kallat detta "sexualisering av kätteri". En gång fanns det inkvisition 

som bedömde om folk hade rätt religiös tro. Kättare brändes på bål. Dagens kätteri innebär att man måste ha en 

rätt HBT-tro (HBT: homosexuella, bisexuella, transsexuella). Om man uttrycker fel tro blir man uthängd i media, 

hånad på Pride-festivaler, eller som redan nu sker i Storbritannien – man blir av med jobbet, arresteras och snart 

kanske fängslas. Exemplen är många och flera har tidigare rapporterats i Världen idag och undertecknads blogg. 

Ledaren i The Church of England Newspaper uttryckte det att gayrörelsen inte tolererar avvikande åsikter och 

man har lyckats få staten att slå ner på "kättarna". 

 

Det civila samhället är avgörande för demokratin. Det behövs från staten självständiga frivilligorganisationer. 

Det kan vara frimärks- eller bowlingklubbar, kristna studiecirklar, politiska ungdomsorganisationer och 

särintressen som fackklubbar. Labour-regeringen vill inskränka organisationsfriheten. Klubbar och kristna 

organisationer har ingen självklar rätt att definiera vilka som får vara medlemmar. Exempelvis stängdes en 

kristen studentgrupp eftersom man krävde att medlemmar skulle bekänna sig till klassisk kristen tro. Det ansågs 

diskriminerande. Nu har en minister offentligt sagt att homosexuella ska ha rätt till anställning i kyrkor, och att 

neka är diskriminerande och ett lagbrott. Det finns ett liknande förslag inom EU: "Equal Treatment Directive, 

ETD" – välmenande men farligt för religionsfrihet och organisationsfrihet. 

Förunderliga tider med nya inkvisitorer och nya kättare. 

 

Mats Tunehag  

Världen Idag 

__________________________________________________________________________________________ 
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Ologisk tolkning av bibeltexter 

Debatt 

Publicerad 2009-10-05 

 

Jesper Svartvik kommenterar i Världen Idag 28/9 och förklarar sin syn på 3 Mos 18:22. Han anser att det 

uteslutande handlar om penetreringen av en mans kön in i en annan man. Men texten i sig själv säger ingenting 

om någon sorts penetrering utan talar istället i stort om att ha könsumgänge. Skulle man använda Svartviks 

tolkning på samtliga bibeltexter om vem man inte får ha könsumgänge med i 3 Mos 18 så skulle det alltså vara 

helt okej att ha sex med sin fars hustru, sin syster, sitt barnbarn, sin faster, sin moster, sin svägerska, med mera, 

så länge man inte utför själva penetreringen. Detta blir en väldigt ologisk tolkning av skriftstället som jag inte 

ens tror att dagens moderna bibelforskning håller med om. 

Det är också intressant att läsa slutraderna i kapitel 18 där det står i vers 24, "Ni skall inte göra er orena genom 

något av detta, ty med allt detta har de folk orenat sig som jag driver undan för er", och vers 27, "Sådana 

vidrigheter gjorde landets invånare före er, och då blev landet orent". Landets tidigare innevånare var inte judar 

och hade ingen förbundslag från Gud, ändå blev landet orenat. Det är därför också en aktuell text även för oss i 

Sverige. Vi kan faktiskt förarga Gud genom ett omoraliskt sexuellt leverne och kan inte fly undan dessa 

bibeltexter med hänvisning till att det bara skulle gälla judarna. 

 

Speciellt inte med tanke på att Paulus också tar upp homosexualitet i Rom 1:26-27. 

Vill man ha en levande och sann Gudsrelation, är det viktigt att man läser hela Bibeln och tar den på allvar. 

Självklart kan vi kristna inte förbjuda homosexuell livsstil men vi är inte kallade att välsigna den eller förvanska 

bibeltexter så att kyrkan förlorar sin profetiska röst till en omvärld som behöver höra kallelsen till ett omvänt liv 

bort från synden. 
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Tomas Larsson 

Teologistudent  
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Frånvändandets och sorgens dag 

Kommentar 

Publicerad 2009-10-26  

 

Strax efter lunch i torsdags plingade det till i mobiltelefonen. Textmeddelandet var från en nära vän, som länge 

varit aktiv inom Svenska kyrkan och jag läste följande textrad: 

"Ekot bekräftar just att detta är en sorgens och frånvändandets dag i Svenska kyrkan." 

Jag förstod förstås vad hon syftade på: Kyrkomötets ja till samkönade äktenskap. Och även om jag själv inte är 

berörd personligen, katolik som jag är, så är det klart att också jag känner sorg när jag märker hur Svenska 

kyrkan fjärmar sig alltmer från Guds ord. Den politiska agendan förpassar Jesu läror till en plats i periferin. 

 

Det är dock ingenting som bekymrar ärkebiskop Anders Wejryd. Han finner inga belägg för att homoäktenskap 

skulle vara emot Guds vilja, och dessutom måste ju kärleksbudet komma före skapelseordningen. Då är det 

förstås självklart att äktenskapet ska göras om så att det omfattar både samkönade och tvåkönade par. 

Än så länge säger Svenska kyrkans nya lära ingenting om månggifte, men skulle någon bli förvånad om det blir 

nästa fråga? De polyamorösa har väl också mänskliga rättigheter! Störst av allt är ju kärleken, och vem kan påstå 

att Susanne inte älskar både Peter, Paul och Mary precis lika mycket? 

 

Genom att nonchalera skapelseordningen sätter man inte bara ett bud före ett annat. Man förnekar också de 

grundläggande biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. För de finns faktiskt där. De är så tydliga att 

man till och med kan se dem på utsidan. Med kläder. Men den som inte vill se blundar naturligtvis. 

Och varför? På grund av en högljudd och krävande minoritetslobby och på grund av att Svenska kyrkans 

vänsterkrafter har satt hbt-frågorna som högsta prioritet. 

I en av kvällstidningarna gjordes i dag intervjuer med flera homosexuella par och frågan var förstås om de nu 

tänker gifta sig i kyrkan. Påfallande många säger nej. Men de påpekar att det naturligtvis är "toppen" att beslutet 

äntligen fattats. För sakens skull, tycks det. Bara för att. 

Centerpartiets Fredrick Federley förklarar att han gick ur kyrkan för flera år sedan och att han har "lovat sig 

själv" att aldrig gifta sig i kyrkan. Men för pojkvännens skull skulle han kunna ändra sig. 

För pojkvännens skull? Och jag som trodde att man gifte sig i kyrkan för Guds skull... 

Själv gick jag ur Svenska kyrkan för många år sedan. Jag var vad man skulle kunna kalla "troende ateist", och 

jag fnyste åt allt som hade med Gud att göra. I dag är det lätt att se att jag inte såg längre än näsan räckte, men 

jag var åtminstone ärlig. Och jag insåg att kyrklig vigsel bör ingås av religiösa skäl – absolut inte av politiska. 

 

Kyrkomötets beslut är politiskt, inte religiöst. Ett beslut grundat på en barnslig önskan att vara till lags. Därför 

är det huvudlöst och galet. För en kyrka, som sticker upp ett finger i luften och känner efter från vilket håll det 

blåser innan den vågar ta ställning, blir en instabil och vinglig kyrka. Den placerar sig också ganska långt från 

Jesu läror. 

Men det spelar kanske ingen roll för en kyrka som skapat sitt eget evangelium. 

 

Bitte Assarmo - debattör och fri skribent 
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Lukas Berggren: Ska homosexuella få livstids fängelse? 
Opinion 

Publicerad 2014-02-26 

 

Frågan om homosexualitetens moral och juridik har fått ny aktualitet på senare tid. I Uganda har presidenten 

nyligen skrivit under en lag som innebär livstids fängelse för den som utövar homosexualitet. Förslaget innebar 

från början dödsstraff för homosexuella, men ändrades till livstids fängelse. Enligt Amnesty International är 

homosexualitet olagligt i hela 38 av 54 länder i Afrika. Hur ska en kristen, som läser sin Bibel och därför 

betraktar utlevd homosexualitet som synd, förhålla sig till detta? 

 

För det första. Som kristna måste vi kraftfullt fördöma när homosexuella misshandlas, förföljs eller rentav 

dödas. Inte för att de är homosexuella, inte heller trots att de är homosexuella. Homosexualitet är i sig varken en 

förmildrande eller försvårande omständighet för våld, hot eller trakasserier. Oavsett hur man definierar sig, eller 

vilka uppfattningar man har om sexuellt samliv, måste vi förstås betrakta det som moraliskt fel att göra ont mot 

människor som är skapade till Guds avbild och älskade av Honom. Vi står för alla människors lika värde, oavsett 

hur människor väljer att leva sina liv. Det är inte en fråga om deras moral, utan om vår moral. Kristen moral 

innefattar att stå upp för alla människors lika värde. Det är viktigt. 

 

För det andra. Moral och juridik är inte synonyma begrepp, utan vi måste lära oss att ibland skilja på dem. En 

sak kan vara moraliskt fel, men ändå laglig. Det finns många saker som är juridiskt accepterade i samhället, som 

är moraliskt klandervärda. I vissa frågor, där tredje part drabbas, måste vi förstås verka för en juridisk 

förändring. Vi kan till exempel inte acceptera att 37 000 ofödda barn dödas varje år. 

Men när det kommer till val av livsstil så måste vi värna enskildas frihet. Människor måste vara fria att forma 

sina liv, också i strid mot Guds vilja och även om människor skadar sig själva. Den fria viljan måste smärta Gud 

själv många gånger, men den är samtidigt garanten för sann kärlek. Att göra Guds moraliska standard till juridisk 

lag, och straffa alla brott mot den, blir därför problematiskt på flera sätt. Inte minst skulle vi få praktiska 

problem, för att vi skulle tvingas sätta alla människor i fängelse. Vem klarar av att leva upp till Guds standard? 

Särskilt svårt blir det utan Guds hjälp. 

Det finns ingen motsättning mellan att juridiskt värna människors rätt till sin livsstil, så länge det inte drabbar 

någon annan, och samtidigt moraliskt klandra samma livsstil. Att Uganda väljer att utfärda livstidsstraff för 

homosexuella handlingar är inte bra. Vi har anledning att fördöma en sådan lag. 

 

För det tredje. Som kristna måste vi juridiskt värna vår egen, och andras, rätt att ha moraliska synpunkter på 

andra människors livsstil. Här blandas ofta begreppen. Den som har moraliska synpunkter på en homosexuell 

livsstil blir ofta betraktad som "homofob" i vår kultur. En så låg debattnivå kan vi förstås inte böja oss under. 

Som kristna har vi ett ansvar att predika Guds ord, rent och klart. Bibelns syn på utlevd homosexualitet är tydlig. 

Den kristen som välsignar homosexuella handlingar måste antingen hävda att Bibeln inte är ett uttryck för Guds 

vilja, eller också försöka förklara bort de bibeltexter som talar om homosexualitet. Båda alternativen vållar stora 

problem för en kristen. I rädsla för att stöta oss med vår kultur har vi ofta valt att vara tysta i livsstilsfrågor. Men 

vår tystnad hjälper inte den som brottas med homosexualitet eller annat. Tvärtom innebär vår tystnad ett svek 

mot de som vill leva efter Guds vilja. 

 

Den här världen har sina lagar och domstolar, Gud har sina lagar och sin domstol. Vi tror på en kommande 

dom, som inte kommer vara baserad på Svea rikes lag, utan på Guds egen lag, på hans moraliska standard. En 

dag kommer alla människor att stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap. Den domen kommer att vara 

frikännande för alla som har sökt sin tillflykt till Jesus Kristus och fått sin synd förlåten. Vi har alla syndat och 

gått miste om härligheten, säger Bibeln. Men genom Jesus har vi fått nåd, han har tagit straffet på sig. Detta 

erbjudande, om frälsning från synd, måste vi fortsätta predika ända till den dag då han kommer tillbaka. Men vi 

människor kan inte lagstifta fram frälsning, eller straffa bort synden. 

 

Lukas Berggren 
__________________________________________________________________________________________ 
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Ledare 

Publicerad 2014-04-09  

 

De senaste veckorna har det pågått en skamlig jakt på präster med ”fel” åsikter. I en artikel i Svenska Dagbladet 

(22/3) beskrivs hur ett homosexuellt par i Kinna både har utsatts för fysiskt våld och fått sin bil vandaliserad. 

Oförsvarligt förstås, på alla sätt. Vem, eller vilka, som kan ha utfört dåden är ännu oklart. Ingen gärningsman är 

gripen. 

Ett litet stycke in i SvD:s artikel ställs den högst befogade frågan: ”Vilka ligger bakom attentaten mot Kinnas 

första kyrkligt vigda homopar?”. Men i stället för att svara på frågan ges en beskrivning av det kyrkliga 

engagemanget i bygden. ”Det [Marks kommun] är också en del av ett gammalt västsvenskt väckelsebälte” och 

”…tre av fyra invånare betalar fortfarande sin kyrkoskatt, vilket är klart högre än i riket, och i bygden finns det 

gott om frikyrkoförsamlingar.” samt ”Här finns en kristen grundskola som drivs av konservativa Staden på 

berget, med kopplingar till Livets ord.”. Livets ord-kortet är förstås alltid tacksamt för den journalist som vill 

bygga ett eget scoop. 

Läsaren får också veta att det var i Marks kommun som den så kallade Kalin-listan startades 2005. ”Yngve 

Kalin, komminister i Hyssna och Sätila församlingar, manade präster till motstånd mot den nyordning som skulle 

ge homosexuella par rätt att välsignas i kyrkan. Dagens kyrkoherde i Kinna församling, Owe Johansson, var en 

av dem som skrev på. Nio år senare vägrade han viga Håkan och Roy.” Följdfrågan är ofrånkomlig: var allt detta 

verkligen svar på frågan om vilka som har orsakat attentaten mot Håkan och Roy? 

Det som insinueras i artikeln är att det stora antalet kristna (inte minst bibeltroende sådana) i bygden, och 

framför allt kyrkoherdens uppfattning om äktenskapet, är orsak till dåden. Det finns förstås inga bevis för ett 

sådant orsak-verkan-samband. Inte i det här fallet och inte heller som sociologiskt fenomen. Det är knappast 

bibeltroende kristna som hotar, trakasserar och slår ner homosexuella. Eller ens uppmuntrar till sådant. Dåd som 

de mot Roy och Håkan är något som varje kristen måste ta avstånd ifrån. 

SvD blandar samman äpplen och päron. Att en präst vill åberopa väjningsrätten, eller sin samvetsfrihet, för att 

inte viga samkönade par är en sak. Ett sådant agerande är en passiv vägran, som bottnar i en djup övertygelse om 

vad äktenskapet faktiskt är. Att våldsverkare slår ner homosexuella är något helt annat. Det är ondskan i aktion. 

För att lyckas blanda samman dessa äpplen och päron krävs en rejäl dos med insinuationer. Demokratins vänner 

borde fråga sig vilken som är nästa åsikt som inte passerar filtret och som leder till skuldbeläggning. 

 

I dag på nyhetsplats uppmärksammar vi nästa jakt på präster som avviker i frågan om homosexualitet och 

samkönade äktenskap. En reporter på SVT:s Uppdrag granskning har utgett sig för att brottas med 

homosexualitet och spelat in ett antal svenskkyrkliga präster under pågående själavårdssamtal. Syftet är att ta 

reda på om präster försöker ”bota homosexualitet”. Programmet ska sändas i maj. Det finns åtminstone två stora 

problem med Uppdrag gransknings metoder. 

För det första kan man ifrågasätta motiven. Varför vill man sätta åt präster som vill hjälpa den som brottas med 

sin sexualitet? Faktum är att det finns många som på olika sätt brottas med sin sexualitet – också med 

homosexualitet – och verkligen vill bli hjälpta i detta. Alla vill det inte, men många vill det. Ska en präst då inte 

kunna ge vägledning och förbön i en sådan situation? Uppdrag granskning klampar in i teologiska och 

själavårdsmässiga frågor där de uppenbarligen saknar kompetens. Är det verkligen självklart att präster inte får 

hjälpa en människa som brottas med, och själv ger uttryck för att den brottas med, homosexualitet? Är det då 

också fel att hjälpa den som brottas med sin heterosexualitet? En präst måste naturligtvis ha rätt att hjälpa en 

person som befinner sig i en brottningskamp, oavsett vad personen brottas med. 

 

För det andra innebär Uppdrag gransknings metoder att prästerna ifråga inte har möjlighet att försvara sig emot 

anklagelserna. Vi ska vara tacksamma för, och värna, den absoluta tystnadsplikten. Den fungerar som en ventil 

för oss människor. På grund av den kan vi lätta våra hjärtan till en präst och meddela det allra sämsta i våra liv, 

utan risk för att det ska föras vidare. Inte ens en domstol får kalla en själavårdande präst som vittne.  

Präster har, som enda grupp i samhället, absolut tystnadsplikt. Det innebär att de inte kan röja vad som har sagts i 

ett själavårdssamtal. Och de kan därmed inte heller försvara sig genom att röja något som sagts i ett enskilt 

samtal. Själavårdssamtal med präster är därför en tacksam metod för den reporter som vill skapa en vinklad bild 

av verkligheten. Reportern kan i princip påstå vad som helst, medan prästen är förhindrad att förklara sig på 

grund av tystnadsplikten. Inte minst SVT, som den public service-aktör man är, borde hålla sig för goda för den 

typen av metoder. 

 

Det pågår onekligen en jakt på bibeltroende präster. Man vill komma åt dem, för att driva bort dem från 

Svenska kyrkan. Det är en både orättfärdig och skamlig jakt, som trampar på både samvetsfrihet och 

tystnadsplikt. Jägarna ifråga tycks inte sky några medel. 

 

Lukas Berggren 
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Lukas Berggren: Kan man välja sin sexualitet eller inte? 
Opinion 

Publicerad 2014-05-28 

 

I kväll sänds det redan omtalade programmet av Uppdrag granskning, där präster har smygfilmats under 

fejkade själavårdssamtal. Temat är, som så ofta när bekännelsetrogna präster ska dras i smutsen, homosexualitet. 

En konfident kommer till präster som har kandiderat för Frimodig kyrka och utger sig för att vilja få hjälp med 

homosexualitet. I själva verket är han reporter på Uppdrag granskning. 

 

Prästerna får frågan om de tror att han kan bli fri från homosexualitet? Prästerna är väldigt inlyssnande. En präst 

säger: "Om du känner så vill jag verkligen stötta dig i det". En annan präst ber: "Herre hör Kalles böner, möt 

hans längtan". De ber och själavårdar alltså utifrån det som är konfidentens egen vilja. I konfrontationen efteråt 

säger en präst: "Jag kommer be för alla människor som söker upp mig i sin nöd". En annan präst säger: "Om 

någon kommer till mig och ber om hjälp, så vill jag hjälpa den personen att bli lycklig". Men reportern undrar då 

varför dessa präster inte säger till sina konfidenter att det går alldeles utmärkt att vara kristen och homosexuell. 

Det är så prästerna borde ha sagt, får vi veta. 

 

Programmet utgår från tanken att det är självklart fel att hjälpa en person från homosexualitet till 

heterosexualitet. När ärkebiskop Anders Wejryd ställs till svars mot slutet av programmet jämför Uppdrag 

gransknings reporter prästernas agerande med om en mörkhyad person hade kommit till själavård och velat ha 

hjälp med att bli vit. Prästerna likställs med rasister och skulden läggs blytung på deras axlar. Både andra präster 

i programmet och Anders Wejryd uttrycker att det kanske är läge för dem att lämna Svenska kyrkan. För att de 

bejakar en persons egen önskan om att bli fri från sin homosexualitet. Så långt Uppdrag granskning. 

 

För ett par veckor sedan gavs boken "Liten handbok i konsten att bli lesbisk" ut. Just det, bli lesbisk. I 

presentationen av boken står det på förlagets hemsida att läsa följande: "Tänk om sexualiteten inte är statisk? 

Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då skulle bara en galning fortsätta att leva med män i ett 

ojämställt samhälle." De fortsätter: "Här får du också de självklara svaren på varför du vill att även din dotter och 

mormor blir lesbisk, och varför till och med staten skulle tjäna på att alltfler växlar om." Kvinnor uppmuntras 

alltså att "växla om" och bli lesbiska. Här är det inte frågan om att känna efter vad kvinnor vill, utan imperativen 

haglar. Boken har inneburit trevliga samtal i positiv ton. Inga jämförelser med rasism, förstås. Progressiva 

kulturskribenter och sexologer firar både julafton och midsommar på samma gång. 

 

Så vad ska vi dra för lärdomar av hur vår kultur hanterar frågan om sexualitet? Jo, för det första. Det är positivt 

och livsbejakande för en heterosexuell person att experimentera och testa på livet som homosexuell. Man lever 

trots allt bara en gång. Varför då inte bli homosexuell? Till detta ska folk uppmanas. Den som presenterar den 

här typen av tankar hamnar i morgonsoffor, där det tjoas och tjimmas, skrattas och skojas över det fantastiska i 

att tänja på alla gränser, att vara lite så där härligt normkritisk. Särskilt fantastiskt är det när kyrkans präster är 

med och sanktionerar festligheterna. Lite "välsignelser" skadar inte, det ger extra tyngd åt argumenten. 

 

Men, å andra sidan, fördömer vi med stor självklarhet att någon ens kan komma på tanken att en homosexuell 

person kan bli heterosexuell. Särskilt förfärligt är det när en präst – utifrån en persons egen försiktiga önskan – 

vill hjälpa en homosexuell att bli heterosexuell. Då hamnar prästen i Uppdrag granskning och får svara på frågor 

om varför man inte uppmanar sina konfidenter att fortsätta leva ut sin homosexualitet. Ansvar utkrävs, det ska 

dömas i domkapitlen och krävas på besked. 

 

Följdfrågan kommer ganska naturligt. Varför är det självklart och positivt att man kan bli homosexuell, 

medan det framställs som både fruktansvärt och otänkbart att man kan bli heterosexuell? Och om det ena inte är 

bättre eller sämre än det andra, varför upprörs man då över ett steg i ena riktningen, men inte i den andra? Varför 

hamnar inte själavårdande präster i morgonsofforna eller feminist-författarna i Uppdrag granskning? När 

historien om vår tid skrivs lär varken hederlighet eller logiskt tänkande lyftas fram som tydliga kännetecken. 

Gud förbarme dig över vårt land! 

 

Lukas Berggren 
__________________________________________________________________________________________ 
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Kapad regnbåge 
Opinion 
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Regnbågen är Herrens säger Guds ord. Ingen annan, varken enskild eller rörelse, kan därför räkna den som "sin". 

 

Vem har "copyright" på regnbågen? Många gör anspråk på den. Pridefestivaler, hbtq-rörelsen, regnbågsflaggor 

på bussar och spårvagnar. Det är många som vill lägga beslag på regnbågen. 

 

Men regnbågen är Herrens säger Guds ord. Ingen annan, varken enskild eller rörelse, kan därför räkna den som 

"sin". "MIN regnbåge, sätter jag i skyn ..." säger Herren själv i 1 Mos 9:13 i berättelsen om Noa och Arken. Vi 

hörde detta läsas i många kyrkor på Midsommardagen. 

 

Herren räddade mänskligheten genom åtta personer som alla andra skrattade åt. I denna räddningsaktion använde 

han fyra par, och varje par i Arken bestod av en man och en kvinna. Detsamma gällde också för djuren som 

räddades i Arken, hankön och honkön, ett par av varje. 

 

Efter räddningen i Arken, då vattnet sjunkit undan och regnbågen syntes i skyn, fick de fyra paren höra 

Herrens löfte och ta emot uppdraget från honom; "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden" (1 Mos 9:1). 

Det var exakt samma ord som gavs till Adam och Eva i skapelsens början: "Var fruktsamma, föröka er och 

uppfyll jorden" (1 Mos 1:28). Regnbågen är alltså sammankopplad, dels med uppdraget till man och kvinna att 

få barn och föröka sig, men också med Herrens löfte att inte någon mer syndaflod ska komma. 

 

Regnbågen är fortfarande uteslutande Herrens egen. Den berättar om hans nåd och trofasthet trots människors 

synd och trolöshet. Regnbågen finns i Bibelns första bok och den återkommer i Bibelns sista bok.Den 

symboliserar aldrig människors mångfald i något avseende, utan den är Guds egen regnbåge som berättar om 

Herrens nåd mot syndare. I Uppenbarelseboken återkommer regnbågen, då som ett tecken på Herrens helighet 

och makt och hans oavbrutet trofasta avsikt att vilja frälsa människor undan syndens makt att bedraga (Upp 4:3, 

10:1). Och en gång ska vi få se regnbågen som omger vår Frälsare på hans härlighets tron. 

 

Herrens egen regnbåge har sju färger, inte enbart sex färger som regnbågen vanligen brukar avbildas i olika 

sammanhang. Det kan noteras vad gäller talsymboliken i Bibeln, att talet sju är Herrens eget tal, ett heligt tal i 

Bibeln och talet sex är den fallna mänsklighetens tal. 

 

Regnbågen är ett optiskt fenomen som syns när solen lyser och det finns regndroppar i luften. Utan vatten kan 

man inte se regnbågen. Regnbågen och dess sju färger framträder då solljuset bryts genom vattendropparna. Det 

betyder att regnbågen inte finns på någon särskild plats på himmelen dit vi kan åka och titta på den, utan det är 

ljuset och vattnet som gör att regnbågen framträder på olika platser. 

 

När man ser en regnbåge på himmelen så ser man något som tillhör Herren. Det är han som låter oss se den och 

när vi ser den så får vi tänka på Herrens löften om nåd mot syndare. Och Herren har själv lovat att tänka på 

samma sak. "När regnbågen syns i skyn ... skall jag tänka på mitt förbund mellan mig och er ... " (1 Mos 9:13-

16). 

 

Vi blir alltid glada och upprymda när vi ser en regnbåge framträda, det är en upplevelse som vi gärna delar med 

andra. Låt oss frimodigt fortsätta att dela regnbågens sanna hälsning med varandra; Herren tänker på oss 

syndare. 

 

Berit Simonsson 
__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.varldenidag.se/ledare/2014/12/15/Lukas-Berggren-Folata-eller-certifiera-synd 

 

Lukas Berggren: Förlåta eller certifiera synd? 
Opinion 

Publicerad 2014-12-15  

 

http://www.varldenidag.se/ledare/
http://www.varldenidag.se/ledare/


76 

 

Vid förra årets kyrkomöte i Svenska kyrkan beslutades att ”kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att 

genomföra hbt-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser”. Detta efter en motion från Irene Gustafsson 

(Socialdemokraterna i Svenska kyrkan). 

 

I förra veckan offentliggjordes förstudien och där framkommer att certifieringen inte kommer kunna ske i 

samarbete med RFSL. ”RFSL avser inte att hbt-certifiera arbetsplatser i Svenska kyrkan med sin certifiering. De 

motiverar detta beslut med att de inte certifierar ideologier och menar att en certifiering av en arbetsplats i 

Svenska kyrkan skulle kunna missuppfattas som en certifiering av Svenska kyrkans bekännelse och lära”, står 

det att läsa i förstudien. 

 

Svenska kyrkan har alltså velat ha RFSL:s hjälp, men det fanns inget ömsesidigt intresse. Skälet är intressant: 

man vill inte riskera att det uppfattas som att man certifierar Svenska kyrkans bekännelse och lära. När frågan 

var uppe för diskussion under förra hösten meddelade RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund att en certifiering 

med nödvändighet skulle få teologiska konsekvenser. ”Det finns ju inslag i religiösa skrifter som används som 

argument mot hbt-personer till exempel. Då får vi diskutera om det i så fall innebär att vi får säga att i och med 

den här certifieringen så önskar vi att ni inte citerar de här avsnitten i Bibeln”, sade hon då till Sveriges Radio. 

 

Trots detta har det tydligen funnits ett intresse från Svenska kyrkans sida. Motionären själv, Irene Gustafsson, 

var väldigt tydlig med att en avvikande uppfattning i synen på utlevd homosexualitet skulle omöjliggöra en 

certifiering: ”Nej det går det inte att bli [certifierad] om man tycker det är synd.”, sade hon till Världen idag efter 

kyrkomötets beslut förra hösten. 

 

Det är tragiskt att RFSL ska behöva avvisa Svenska kyrkans invit. Faktum är att Svenska kyrkans egen ledning 

borde inse det orimliga i att en organisation som RFSL – med en syn på sexualitet som står i bjärt kontrast mot 

Bibelns syn – ska överpröva kyrkans bekännelse och lära. Det är ytterligare ett tecken på den djupa 

identitetskrisen inom Svenska kyrkan. Man slipar varje tänkbar tröskel för att vinna den omgivande kulturens 

bifall. Allt och alla får plats, utom möjligen de bibeltroende. För samtidigt som trösklarna slipas för somliga, är 

det inte särskilt högt i tak för andra grupper inom samma kyrka. Så sent som i våras hängdes präster med en mer 

konservativ bibelsyn ut i Uppdrag granskning. Då var de ledande företrädarna inte beredda att slipa en enda 

tröskel. I stället sänktes taket. Prästerna hängdes ut med kyrkoledningens goda minne. 

 

Nu ska hbt-certifieringen ske med egna krafter, möjligen med lite konsulthjälp från RFSL. Problemet kvarstår 

därför. Att kyrkan ska vara en öppen plats för varje längtande människa är angeläget. Men i mötet med längtande 

människor behöver också den kristna tron vara tydlig. Det är svårt att tro att det är öppenheten för homo-, bi- och 

transsexuella människor som är orsaken till certifieringen. Det är nog snarare den utlevda sexualiteten som man 

vill ge sitt erkännande. När kyrkan ser som sin uppgift att certifiera synd, i stället för att predika förlåtelse från 

synd, så har hon gått snett. 

 

Det positiva i sammanhanget är att Svenska kyrkan rimligen sparar en massa pengar nu. För RFSL är hbt-

certifieringarna nämligen en riktigt god affär. Normaltaxan för en heldag med någon av organisationens 

föreläsare är 20 000 kronor plus moms. RFSL säger på sin hemsida att en hbt-certifiering för en grupp på 25 

personer brukar kosta 100 000 kronor. För att hbt-certifiera en organisation i Svenska kyrkans storlek, med 

kanske 25 000 anställda, skulle den totala kostnaden därför bli runt 100 miljoner kronor. 

 

Vi får väl tro att Svenska kyrkan inte lägger lika mycket pengar på en egenhändig hbt-certifiering. Kanske kan 

man använda pengarna man sparar till att sprida evangeliet i stället? Det evangelium som inte handlar om att 

certifiera synd, utan om att det finns en person – Jesus Kristus – som vill förlåta varje människas synd. Vi har ju 

som bekant alla syndat och är därför i avsaknad av Guds härlighet, oavsett hur vår brottningskamp ser ut. Detta 

vore väl något att stilla bedja om i juletid. 

 

Lukas Berggren 
 


