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Abstract 
 

Uppsatsen beskriver och analyserar den mediala debatt som uppkommer i och med en             

granskning gjord av P4 Dalarna av Lugnetkyrkan, en församling inom Evangeliska Frikyrkan            

(EFK). Församlingen viger inte samkönade par och anklagas för att diskriminera           

homosexuella och därför ställs bland annat kommun och högskola till svars för de samarbeten              

de har med församlingen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka föreställningar om             

frihet, jämlik behandling och statlig neutralitet gentemot tros- och livsåskådningar som           

kommer till uttryck i debatten. Den teoretiska utgångspunkten är de olika definitioner av             

sekularism som filosoferna Robert Audi och Charles Taylor representerar. Analysen visar att            

de olika aktörerna i debatten uttrycker olika föreställningar om ovan nämnda begrepp, delvis             

kopplat till deras olika roller. Hos några aktörer överordnas t.ex. individens frihet            

religionsfrihetens mer kollektiva frihetsprincip, vilket gör att jämlik behandling blir viktigare           

i förhållande till sexualitet än religiös övertygelse, och att staten inte kan förhålla sig neutral               

när individens frihet hotas. Hos andra betonas att friheterna är att ses som jämställda och att                

neutraliteten måste gälla i förhållande till alla olika typer av övertygelser i ett pluralistiskt              

samhälle. 

 

Nyckelord: religion, frihet, jämlik behandling, neutralitet, diskriminering, samkönad vigsel  
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Inledning och bakgrund 

 

Enligt World Value Survey så tillhör Sverige en av de mest sekulariserade länderna i världen.               

Historiskt har vi gått från att vara något av en enhetskultur till att plötsligt leva i ett                 

pluralistiskt samhälle där olika kulturer, subkulturer, religioner och världsåskådningar möts.          

Kanske är det därför vi blir så tagna på sängen när människor eller organisationer uttrycker               

avvikande åsikter från majoritetssamhället och hänvisar till sin tro. Eftersom religionen haft            

en så undanskymd plats i Sverige sedan 1900-talets mitt lever många i föreställningen att              

detta är en perifer företeelse på utdöende och tycks bli lika chockade varje gång det tar sig                 

uttryck i något som avviker från den rådande normen. Dog inte detta ut med mammutarna?               

verkar vara mångas reaktion. Bilden av religion som något suspekt och underligt bekräftas             

dessutom när det som sticker ut ges uppmärksamhet i media.  

 

Men är vårt samhälle så sekulariserat som vi trott? I dag hävdar flera forskare att vi lever i ett                   

postsekulärt samhälle där religionen återigen blivit en kraft att räkna med, tvärtemot de             

teorier om religionens död som uppstod på 1800-talet och under 1900-talet förutsåg            

religionens tillbakagång i det offentliga. I Sverige har religion på senare år fått allt större               

utrymme i svensk media, inte minst sedan det öppnades upp för privata aktörer inom skola,               

vård och omsorg, vilket gjort att frågor som t.ex religiösa friskolor, hamnat på tapeten.              

Invandringen från andra delar av världen, framför allt från muslimska länder, har även gett              

nya perspektiv på vad religiös tro kan betyda och hur det kan ta sig uttryck i människors liv.  

 

Sverige är alltså inte längre ett sekulärt samhälle, men däremot en sekulär demokrati vilket              

innebär att stat och kyrka sedan år 2000 är åtskilda och att staten ska förhålla sig neutral till                  

olika religioner och livsåskådningar. Är därmed allt frid och fröjd? Nej, demokratins            

grundläggande fråga om hur vi skapar ett samhälle som minimerar konflikter och där alla får               

komma till tals och känna sig inkluderade är något som ständigt är lika aktuellt och måste                

prövas. Avvägningen mellan mångfald, frihet och samhällets behov av att garantera det som             

det ser som det goda är inte alltid självklar. Det blir tydligt inte minst i frågor som rör                  

religiösa övertygelser. Religionens “återkomst” innebär med andra ord ett behov av att            
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medvetandegöra vilken typ av liberal demokrati och samhälle vi vill ha, och en beredskap att               

hantera olikheter och de spänningar som kan uppstå mellan olika demokratiska värden. Det är              

även anledningen till att jag valt att undersöka ett konkret exempel på detta, nämligen den               

kontrovers mellan en församling inom Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Falu kommun och            

den debatt som blev följden av den, som denna uppsats behandlar.  

 

I fallet jag tar upp handlar frågan om synen på homosexualitet och om den står i strid med                  

diskrimineringslagen, de mänskliga rättigheterna och kommunens värdegrund, då        

församlingen i fråga inte viger samkönade par. Inom EFK har varje församling rätt att välja               

om de vill viga samkönade par. Rent juridiskt innebär det att de har vigselrätt, men inte                

vigselplikt. Frågan om samkönade äktenskap är kontroversiell inom kristenheten eftersom          

man traditionellt menat att äktenskapet är instiftat av Gud som en förening mellan man och               

kvinna. I bibeln finns dessutom texter som fördömer utlevd homosexualitet och genom            

historien har det varit kyrkans offentliga hållning. När samkönade äktenskap legaliserades           

2009 hade frågan varit på remiss till alla samfund med olika ställningstaganden som följd.              

Fortfarande finns det olika tolkningar av hur man ska se på bibeltexterna rörande             

homosexualitet och olika syn på vilka konsekvenser det ska få i praktiken inom alla kyrkor.               

Internationellt är det fortfarande den mer konservativa synen som dominerar och t.ex.            

Svenska kyrkans liberala syn kan stundtals innebära ett hinder i det ekumeniska samarbetet             

världen över. Som framkommer i materialet har många homosexuella farit illa i kristna             

kyrkor och samfund, likväl som i samhället, och det gör frågan ännu mer laddad och               

konfliktfylld på många vis. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gränsdragningen mellan religionsfrihet och det som            

kan ses som diskriminering genom ett konkret fall där Lugnetkyrkan i Falun, en församling              

inom Evangeliska Frikyrkan (EFK), i ett reportage i P4 Dalarna blev anklagad för att vara               

homofobisk och diskriminera homosexuella, vilket skapade debatt och föranledde         

kommunledningen att diskutera en uppsägning av sitt hyresavtal med kyrkan. Genom att            
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analysera vilka ståndpunkter olika parter i frågan - media, kommun/högskola och           

församling/frikyrklighet - intar och hur de argumenterar hoppas jag få syn på vilken typ av               

statlig neutralitet i förhållande till religion de ger uttryck för.  

 

Frågeställning: 

● Vilka argument används i P4:s granskning och i den debatt den ger upphov till, och 
vilka föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet ligger bakom? 
 
 

Händelseförlopp 

 

Den 3 juli 2019 sänder P4 Dalarna två kortare intervjuer med en f.d. medlem och               

styrelseordförande om varför han lämnade Lugnetkyrkan när han ville leva ut sin            

homosexualitet. Han berättar hur han bestämde sig för att lämna för sju år sedan, eftersom               

han upplevde att han inte platsade. Församlingen viger inte samkönade par och enligt honom              

var det underförstått att normen var heterosexualitet, framför allt eftersom det aldrig talades             

om annat än heterosexuella parbildningar. En av hans homosexuella vänner i församlingen            

hade dessutom blivit uppmanad att lämna församlingen efter att hon hittat en livskamrat och              

ville leva ut sin sexualitet. Dagen efter inleder P4 Dalarna sedan en serie korta reportage där                1

de granskar några frikyrkliga församlingars inställning till homosexuella och deras samarbete           

med offentliga aktörer. Framför allt är det Lugnetkyrkan i Falun som hamnar i fokus. Falun               

kommun har miljonavtal med kyrkan som inkluderar hyra av lokaler för förskola och             

konferenser, samt att de betalar församlingen för att vara flyktingguider. Händelsen ges            

framför allt uppmärksamhet i lokaltidningarna i Dalarna och i den kristna dagstidningen            

Dagen och följs och diskuteras/debatteras i dessa de följande veckorna. En av            

konsekvenserna av P4:s granskning är att kommunstyrelsen, efter samtal med församlingen,           

kommer fram till att kommunens avtal med Lugnetkyrkan ska sägas upp när avtalen löper ut               

2022. Kommunen ska även se över alla sina samarbeten med religiösa organisationer. 

 

1 P4 Dalarna, PGM Förmiddag Lugnetkyrkan -Daniel Zetterström 20190703 
https://sverigesradio.se/artikel/7255916 [hämtad 20191206] 

 

https://sverigesradio.se/artikel/7255916
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Metod och material 

 

Den metod som kommer användas är en innehållslig idéanalys av de argument och             

ställningstaganden som förekommer i debatten och i medias belysning av det fall som             

undersöks. Syftet med en innehållslig idéanalys är att beskriva och tydliggöra innehållet i en              

text, att undersöka dess logiska struktur, d.v.s. sambanden mellan ståndpunkter och argument,            

samt att pröva och ta ställning till om det som påstås är godtagbart och rimligt. En del av det                   

senare är, förutom att undersöka argumentationens giltighet, att rent empiriskt pröva om det             

som påstås är sant eller falskt. I Grundbok i idéanalys beskrivs metoden som “att med viss                2

systematik sortera materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i               

materialet själv”. Detta är alltså min ambition. Text i det här fallet kommer att inkludera               3

både det skrivna och talade ordet eftersom analysmaterialet inkluderar såväl tidnings- och            

bloggtext, som radioinslag.  

 

Jag har valt att analysera tre olika aktörer i debatten: media, offentliga aktörer och religiösa               

aktörer. Vad allmänheten gör för inlägg i debatten i form av t.ex. insändare, och vilka               

föreställningar det kan tänkas uttrycka, har jag valt bort av utrymmesskäl. Urvalet av material              

till analysen är gjort för att ge en så tydlig bild som möjligt av hur de olika aktörerna                  

argumenterar, och få med så många olika perspektiv som möjligt. Jag har till största del               

använt mig av material från P4 Dalarna, tidningen Dagen (partipolitiskt obunden på kristen             

grund) och Dalarnas Tidningars gemensamma webbsida, eftersom det är de medier som haft             

den mest omfattande rapporteringen av fallet. P4 Dalarnas reportage är korta, mellan en till              

fem minuter, och publiceras inledningsvis två gånger om dagen. En del av debatten sker via               

inlägg på Facebook och refereras endast i nyhetsartiklarna. Som ytterligare material           

tillkommer några bloggtexter från politiker i Falu kommun för att ge en fylligare bild av               

deras syn på saken och deras argument, en kommuniké från Högskolan Dalarnas webbsida av              

samma orsak, samt två debattartiklar från ledaren för den kristna tankesmedjan Svenska            

Evangeliska Alliansen och hans medskribent. De sistnämnda debattartiklarna finns även          

2 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 
214  
3 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys (Stockholm: Santérus Förlag, 2005), s.49 
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publicerade som bloggtext på den ene skribentens personliga blogg. Tidsmässigt spänner           

materialet från den 3 juli 2019 då det första radioinslaget sänds till den 1 oktober (insändare                

Dalarnas Tidningar).  

 

Det material jag utelämnat är t.ex. den kristna tidningen Världen idags rapportering och             

kommentarer om fallet, eftersom den inte var lika omfattande som tidningen Dagens och             

hade liknande innehåll och inställning. I de större dagstidningarna uppmärksammades          

händelsen bara med någon enstaka nyhetsartikel, och var därför heller inte intressant för min              

undersökning. 

 

Analysen av ledaren från tidningen Dagen är placerad under rubriken Religiösa aktörer, trots             

att den lika väl kunde ha placerats under rubriken Mediaaktörer. Mitt första val var att sätta                

den under den senare rubriken eftersom jag tycker det är viktigt att likställa den, i det här                 

fallet “kristna rösten”, med andra röster i det mediala landskapet. Med det ville jag markera               

att den “kristna rösten” inte bara är något som hör hemma i den religiösa sfären och därför                 

lätt behandlas med överseende och som något privat och perifert i förhållande till samhället.              

Analysen visade dock att Dagens ledartext gav uttryck för samma hållning i frågan som de               

övriga kristna aktörerna och att det därför var lämpligare att ha tidningen under samma rubrik               

som dessa. 

 

Jag har valt att inte uppge några personnamn i texten, utan benämna de olika aktörerna utifrån                

deras roll som företrädare för kyrka, kommun etc. Det har jag gjort av flera anledningar, dels                

för att markera att analysen inte är att se som en analys av privatpersoners åsikter och                

föreställningar, dels för att respektera deras integritet, men även för att det förhoppningsvis är              

mer läsvänligt att utelämna namnen. Jag har även tagit mig friheten att i notapparaten ha med                

datum för radioinslag och artiklar för att underlätta för läsaren att hänga med i det               

kronologiska skeende som P4:s granskning och den efterföljande debatten är.  

  

I uppsatsens analysdel kommer jag under rubrikerna för de olika aktörerna att först beskriva              

situation och argumentation, sedan att analysera. Det enda undantaget till denna regel är             

under Religiösa aktörer där resultatet var relativt enhetligt och jag därför samlat ihop             

analysen till slutet. 
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Centrala begrepp 
 

Ett antal begrepp återkommer i debatten runt Lugnetkyrkan och därför har jag valt att              

definiera dem nedan. Jag kommer i mina resonemang att utgå ifrån dessa definitioner och              

min förståelse av dem. 

 

Diskriminering: Nationalencyklopedin definierar diskriminering som “särbehandling (av       

individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas              

lika”. Diskriminering enligt svensk lag innebär att någon missgynnas eller kränks på grund             4

av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan           

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och/eller ålder. Det kan vara i form           

av direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella          

trakasserier, eller instruktioner att diskriminera. Lagen är tillämpbar inom flera områden, t.ex            

inom arbetsliv, utbildning, varor, tjänster och bostäder, sjukvård etc. men täcker inte alla             

områden i samhället.  5

  

Myndighetsutövning: Myndighetsutövning kan beskrivas som “beslut eller andra åtgärder         

som en myndighet vidtar gentemot en enskild”. Offentlig upphandling är alltså inte att se              6

som myndighetsutövning, men det finns regler för offentlig upphandling som bestämmer hur            

den ska gå till.  7

 

Forskningsöversikt 

 

4 Nationalencyklopedin, diskriminering, u.å.https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=diskriminering 
[hämtad 20191127] 
5 Diskrimineringsombudsmannen, Vad är diskriminering?, 2019, 
https://do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ [hämtad 20191127] 
6 Skatteverket, Vad är myndighetsutövning? 2019, 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.8/324636.html [hämtad 20200111) 
7 Karlstad kommun, Myndighetsutövning, 2019, 
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/Vanliga-fragor-om-juridik/Myndighetsutovning/ 
[hämtad 20200111] 

 

https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=diskriminering
https://do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.8/324636.html
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Ordningsregler/Vanliga-fragor-om-juridik/Myndighetsutovning/
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Av förklarliga skäl har ingen studie gjorts på det fall jag tar upp, men forskning har gjorts på                  

material med liknande innehåll. Ett exempel är Marta Axners avhandling Public Religions in             

Swedish Media: A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011             

där hon undersöker religion i den offentliga sfären utifrån ett religionssociologiskt perspektiv            

genom att analysera religiösa aktörers deltagande på debattsidorna i tre dagstidningar. I sin             

analys använder hon sig av Casanovas definition av offentlig religion, mediatisationsteori och            

Habermas texter om religion i det offentliga. Det hon frågar sig är hur religiösa aktörer bidrog                

till svenska debattsidor 2001-2011, i vilken utsträckning, i vilka frågor och med vilka             

argument, och hur det kan kopplas till kriterierna för “public religion” och förekomsten av              

medialogik. Ett särskilt kapitel ägnas åt debatten runt införandet av en könsneutral            

äktenskapslagstiftning, eftersom det var ett aktuellt ämne under tidsperioden som          

debatterades livligt på debattsidorna.  

 

Några intressant resultat för min uppsats är Axners konstaterande att de religiösa aktörerna             

hela tiden tycks måsta legitimera sitt deltagande i debatten, något som hon menar skulle              

kunna ses som tecken på sekularisering och en syn på religion som något privat, samt att de i                  

sin argumentation antingen inte kopplar det till religion eller “översätter” sina religiösa skäl             

(á la Habermas) till argument t.ex. byggda på mänskliga rättigheter eller “the common good”.              

Även i frågan om samkönade äktenskap används religiösa argument bara delvis och på ett              

svepande och generellt sätt, och utan någon entydig koppling till ultimata sanningsanspråk            

eller religiös auktoritet. Ofta understryker samma debattartikel vikten av pluralism i samhället            

skriver Axner. Det senare är för övrigt det hon menar vara det mest genomgående resultatet               8

av studien; alla debattartiklarna uttrycker acceptans och omhuldande av ett pluralistiskt           

samhälle, många gånger uttalat, ibland underförstått. Axner ser dock en viss skillnad mellan             9

artiklarna - pluralism används hos vissa som argument för att få ha en konservativ och från                

majoriteten avvikande syn, vilket inte används av majoritetskyrkor som t.ex. Svenska           

Kyrkan. Axners tolkning är att det kan ha att göra med vilken position och makt aktören                

besitter. I min undersökning är Lugnetkyrkan att betraktas som motsatsen till en            10

majoritetskyrka, vilket skapar vissa förväntningar på att hitta samma typ av argumentation i             

8 Marta Axner, Public religions in Swedish Media: A study of Religious Actors on Three Newspaper Debate 
Pages 2001-2011 doktorsavhandling (Uppsala: Uppsala Universitet, 2013), s.178 
9 Axner 2013, s.182 
10 Axner 2013, s.183 
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mitt material. Vem och vad som publiceras bestäms dessutom av redaktörer vilket gör             

medialogik, det vill säga kriterier som t.ex. nyhetsvärde, överraskande/spektakulärt innehåll,          

kända skribenter, till en viktig faktor i materialet, menar Axner.  

Av intresse för min uppsats är även en artikel av Heine Bielefeldt: Misperceptions of              

Freedom of Religion and Belief. Bielefeldt är professor i mänskliga rättigheter vid            

universitetet i Erlangen och menar i artikeln att religionsfriheten i dag tycks vara en              

kontroversiell rättighet. Ifrågasättandet kommer inte bara från auktoritära regimer, utan även           

från icke-parlamentariska organisationer och akademiker som i övrigt är positiva till           

mänskliga rättigheter, men känner sig osäkra över religionsfrihetens gränser och förhållande           

till andra rättigheter. I artikeln presenterar han ett antal vantolkningar av och utmaningar för              

“freedom of religion and belief”, som han uttrycker det. Ett hot mot religionsfriheten är att               

länder listar vilka religioner som åtnjuter religionsfrihet och därmed förnekar rättighetens           

universalistiska anspråk och i och med det diskriminerar eller riskerar att diskriminera            

mindre, religiösa grupperingar. Ett annat hot är auktoritära politiska tendenser som t.ex. när             

man vill bekämpa hädelse av religion, eller försöker bevara ”a state imposed harmony”, eller              

rensa det offentliga rummet från religiösa symboler. Statlig neutralitet eller politisk           

sekularism fortsätter dessutom att vara ifrågasatt i många länder världen över, och hur det              

rent praktiskt ska ta sig uttryck är ännu en utmaning, då anpassningar ofta uppfattas ge               

privilegium åt minoriteter på det allmännas bekostnad. Till det tillkommer konflikter och            

antagonism mellan religionsfrihet och andra rättigheter som t.ex. jämställdhet eller          

icke-diskriminering av hbtq-grupper. Av speciellt intresse för min uppsats är det Bielefeldt            

skriver om det senare. Han menar att skepticismen till och synen på religionsfrihet som något               

reaktionärt i förhållande till t.ex. hbtq-frågor inte bara är en missuppfattning av den, men i               

förlängningen kan leda till en underminering av antidiskriminering som del av de mänskliga             

rättigheterna. Han skriver:  

People have the right to publicly express their religious-based reservations about new            

developments in the areas of partnership and family life that they may personally deplore.              

Moreover, the prohibition of coercing anyone to actively participate in practices that are in              

opposition to their deep, personal convictions must also be strictly observed in the application              

of non-discrimination agendas. Respect is also due for the internal autonomy of religious             

institutions. However, if some proponents of conservative religious interpretations of family           

values insinuate that their religious freedom is already violated by the sheer fact that gays and                
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lesbians, due to existing anti-discrimination legislation, these days enjoy more respect in            

society and also hold public positions, they are clearly wrong.   11

Det är av stor vikt att de mänskliga rättigheterna ses som en helhet och att man inte använder                  

dem som retoriska vapen i ideologiska meningsskiljaktigheter avslutar han avsnittet. 

 

Jag vill även ta upp artikeln Freedom, Equality, Fraternity? Towards a Liberal Defence of              

Faith Community Schools av Andrew Wright, professor i religions- och teologiutbildning.           

Ämnet är ett annat än mitt eftersom det är ett inlägg i debatten om religiösa friskolor, och                 

utgår dessutom från en brittisk kontext, men är intressant eftersom Wright diskuterar hur             

olika tolkningar av liberalism är mer eller mindre användbara för att skapa det liberala              

samhälle vi vill ha. Wright tycker sig se en spänning mellan ett liberalt synsätt och religion i                 

debatten. Religiös pluralism välkomnas, men man är samtidigt misstänksam mot det           

icke-rationella i religiös övertygelse och hur det kan underminera värdena frihet, jämlikhet            

och broderskap. För att förklara denna spänning gör Wright en distinktion mellan “hard”             12

and “soft” liberalism som han för tillbaka till Hobbes respektive Lockes olika versioner av              

liberalism. I Hobbes liberalism ses frihet som ett mål i sig och staten har rätt att skydda den                  

med alla medel. Religiöst engagemang tolereras, men tillhör den privata sfären och ska inte              

påverka det offentliga. Denna s.k. hard liberalism förväntar sig och kräver att detta synsätt              

ska omfattas av alla. Hos Locke är liberalismen mer ett slags etiskt förhållningssätt eller              

handlingsplan, där de liberala värdena är utgångspunkten för att olika grupper i samhället ska              

kunna föra dialog och komma överens om hur vi realiserar det goda samhället. När Wright               

jämför de två typerna av liberalism menar han att risken med hard liberalism är att man                

riskerar att skapa/genomföra liberala värden som tolerans och respekt för andra med            

auktoritära metoder och därmed skapa motstånd hos marginaliserade grupper. Med en “soft”            

liberalism kan de liberala värdena i stället växa fram underifrån, genom att skapa ett öppet               

och tillåtande klimat där alla upplever att de blir hörda och respekterade, och där man genom                

samtal försöker nå samsyn och förändra till det bättre.   13

 

11 Heiner Bielefeldt, “Misperceptions of Freedom of Religion or Belief” Human Rights Quarterly 35:1 (2013), s. 
66  
12 Andrew Wright, “Freedom, Equality, Fraternity? Towards a Liberal Defence of Faith Community Schools” 
British Journal of Religious Education 25:2 (2003), s.144 
13 Andrew Wright, “Freedom, Equality, Fraternity? Towards a Liberal Defence of Faith Community Schools” 
British Journal of Religious Education 25:2 (2003), s.142-152 

 



13 

Wrights distinktion är användbar eftersom den går att applicera även på debatter om religion i               

det offentliga i svensk kontext, och eventuellt även på mitt material, vilket återstår att se. En                

kandidatuppsats som undersökt just en sådan debatt utifrån en liknande perspektiv som            

Wright är Den kluvna liberalismen: Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika              

liberalismkonceptioner där Victor Landing undersöker vilka konceptioner av liberalism som          

tre svenska partier använder i debatten om religiösa friskolor. Uppsatsen visar att begrepp             

som frihet, jämlikhet och rättvisa definieras olika av de olika partierna och leder till olika               

argument vad gäller religiösa friskolor. Enligt Landing är det två konceptioner av liberalism             

som dominerar, dels en som förespråkar en starkare stat, dels en som hävdar större frihet för                

individen att utforma sitt liv. Landing använder sig bland annat av religionsfilosofen Robert             

Audi i sin analys, en av de teoretiker även jag kommer att utgå ifrån, vilket gör Landings                 

uppsats värd att nämna. Till skillnad från mig är det framför allt det Landing kallar Audis                

“protection of identity principal” som han använder sig av i analysen.   14

 

Teori  

Den teoretiska utgångspunkten för min uppsats och frågeställning är olika konceptioner av            

sekularism, det vill säga på vilket sätt och i vilken utsträckning staten ska förhålla sig neutral                

gentemot religioner och andra livsåskådningar. De forskare jag utgår ifrån är den            

amerikanska filosofen Robert Audi och den kanadensiska filosofen Charles Taylor. 

I boken Democratic Authority and the Separation of Church and State uppmärksammar            

Robert Audi problemet med att många religiösa uppfattar den sekulära demokratin som avogt             

inställd till religion, och förespråkar därför en variant av sekularism som ger en rimlig              

åtskillnad mellan kyrka och stat samtidigt som den skapar möjlighet till inkludering för den              

religiösa medborgaren. Audi menar att en strikt åtskillnad mellan stat och kyrka är              15

nödvändig av två skäl, dels för att skydda medborgarnas frihet från statlig inblandning och              

dels för att skydda staten från religiös påverkan. Om man inte skiljer mellan kyrka och stat                

kommer oundvikligen religionsfriheten att hotas, och därmed även demokratins legitimitet.  

14 Victor Landing, Den kluvna liberalismen: Hur debatten om religiösa friskolor kan förstås ur olika 
liberalismkonceptioner, kandidatuppsats (Uppsala: Uppsala universitet, 2019), s.17 
15 Robert Audi, Democratic Authority and the Separation of Church and State (New York: Oxford Publishing 
Press, 2011), s 38 
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Hur ska då staten förhålla sig och religionsfriheten regleras och struktureras? Audi ställer upp              

följande kriterier för ett legitimt demokratiskt styre: 1) skydd av religionsfrihet tolkat som             

största möjliga religiösa frihet för medborgaren, endast begränsad av en rimlig tolkning av             

“the harm principle” - att så länge din frihet inte skadar eller är till hinder för andra ska staten                   

skydda den. Tvång är problematiskt av två skäl enligt Audi, dels är det själva motsatsen till                

att göra något av fri vilja, dels skapar det ojämlikhet eftersom det alltid är någon som utövar                 

tvång över en annan. Dessutom är frihet och jämlikhet grundprinciper i en demokrati och              

därför bör staten vara mycket återhållsam med att begränsa medborgarnas frihet. Han            

framhåller religionsfrihet som extra viktig eftersom religion historiskt sett visat sig vara en             

maktfaktor och stark drivkraft, och dessutom är en betydelsefull och djupt rotad del av              

människors identitet. Andra övertygelser kan vara lika starka, men har sällan samma            

genomgripande betydelse för identiteten.   16

 

2) Religioner måste ses och hanteras jämlikt, d.v.s ingen ska åtnjuta statligt stöd eller              

premieras framför någon annan. Här diskuterar Audi kort olika former av officiellt accepterad             

etablering (formal establishment) av en viss religion och drar slutsatsen att även en endast              

formell sådan ändå innebär ett presumtivt hot mot en jämlik behandling av olika religioner              

och religiösa medborgare. 3) Staten ska vara neutral gentemot religioner och religiösa.            17

Denna neutralitet innebär inte att friheten är obegränsad. Där friheten hotas och mänskliga             

rättigheter kränks, t.ex när det handlar om barnäktenskap eller rituella människooffer, bör            

staten gå in och begränsa enligt Audi. Neutraliteten innebär inte heller att religiösa yttringar              

inte kan behandlas olika givet att skälen för det är ickereligiösa och skäliga. Neutraliteten är               18

med andra ord inte värdeneutral enligt Audi. En liberal stat kan eventuellt vara neutral i               

förhållande till vad som är gott, men inte i förhållande till vad som är ont. Därför kan vissa                  

värden (som återfinns i vissa religioner, men kanske inte i alla) gynnas mer än andra.  19

 

Charles Taylor sammanfattar sin syn på vad som konstituerar en sekulär demokrati i tre              

principer, hämtade från mottot från franska revolutionen; 1) Frihet som frihet från tvång vad              

16 Audi 2011, s.42 
17 Audi 2011, s.44 
18 Audi 2011, s.46 
19 Audi 2011, s.57 
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gäller religion eller annan livsåskådning (Weltanschauung) eller annorlunda uttryckt, fritt          

utövande av valfri religion eller åskådning, 2) jämlikhet mellan människor av olika tro och              

livsåskådning, d.v.s att ingen religion/livsåskådning ska ha privilegierad status eller ses som            

statens uppfattning, och 3) ”broderskap” - att alla olika riktningar, “spiritual families”, måste             

höras och inkluderas i politiska frågor och dess realisering.   20

 

Enligt Taylor måste en demokrati, även om den t.ex historiskt sett haft en stark koppling till                

kristendomen, inte vara blind för att samhället utvecklas och diversifieras och därför behöver             

den vara beredd att ompröva sin historiska identitet och politiska legitimitet. Taylor menar             21

att vi idag måste tala om rätten till frihet som gällande alla typer av åskådningar. Det är                 

mångfalden av trosuppfattningar och livsåskådningar som är demokratins utmaning, och inte           

specifikt religion eller frågan om åtskillnad mellan kyrka och stat. Fokuset på religion ser              

Taylor som en rest från historien, som t.ex i Frankrike där sekularismen historiskt sett              

handlade om statens kamp mot en mäktig kyrka eller som i USA där det handlade om att enas                  

runt en slags statlig moral som kunde förena olika kristna inriktningar. Att fokusera på              22

religion leder fel. Det är lika illa att upphöja ateism som statlig ideologi som att gynna en                 

kristen statskyrka. Därför är det heller inte fråga om att använda det han kallar för               

“institutionella arrangemang” för att säkra religionsfriheten t.ex “The wall of separation”,           

utan vad religionsfrihet betyder i praktiken bör utgå ifrån de tre principerna och bestämmas              

av hur vi kan maximera dessa.  23

 

Den stora skillnaden mellan Audi och Taylor blir tydlig i deras val av tredje princip. Där                

Audi tänker sig att religionsfrihet, jämlikhet mellan religioner och statlig neutraliteten           

gentemot religioner möjliggörs och säkras i och med kravet på sekulära skäl grundat i ett               

sekulärt förnuft vi alla har tillgång till, är Taylor mycket mer skeptisk. Att religiösa skäl               

skulle vara något extra problematiskt ser Taylor som en myt från upplysningen, den att vi               

gick från mörker till ljus, från skumma religiösa förklaringar till att använda förnuftet enbart -               

ett förnuft som rätt använt automatiskt kan lösa moraliska och politiska frågor på ett för alla                

20 Charles Taylor, “Why We Need a Radical Redefinition of Secularism” i The Power of Religion in the Public 
Sphere red. Mendieta, Eduardo; VanAntwerpen, Jonathan (New York: Columbia University Press, cop. 2011), 
s.35 
21 Taylor 2011, s.46 
22 Taylor 2011, s.38 
23 Taylor 2011, s.41 
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tillfredställande sätt. Med det synsättet skulle religiösa påståenden alltid vara tvivelaktiga och            

aldrig gå att förstås av de som inte tror, en orimlig slutsats enligt Taylor. Det är lika illa att                   

hänvisa till Marx som till Bibeln. Staten behöver förhålla sig neutral, ja, men det finns inget                

för alla tillgängligt neutralt språk som måste användas i medborgerliga överläggningar eller i             

överläggningar i lagstiftande församlingar. Därför blir hans tredje princip en annan än            24

Audis, nämligen att alla olika riktningar måste höras och inkluderas i arbetet med att avgöra               

vad det goda samhället är och hur det ska förverkligas. Vi är dömda till överlappande               

konsensus och statens uppgift är att hantera mångfalden, inte att reglera religiös påverkan. 

 

Det jag framför allt kommer att använda mig av i min analys är Audis och Taylors syn på                  

frihet, jämlikhet och neutralitet, eller “fraternity” som Taylor uttrycker det, det vill säga de tre               

principer för en fungerande sekulär demokrati som de ställer upp.  

 

Beskrivning och analys 

Mediaaktörer 

P4 Dalarnas granskning 

 

I de inledande inslagen om Lugnetkyrkan uttrycker P4 Dalarna att församlingen           

diskriminerar homosexuella. Församlingen anges ha en syn på homosexualitet “som          

avvikande från normen som är äktenskapet mellan man och kvinna” , och i ett uttalande från               25

en medlem i församlingen kallas homosexualitet för en typ av trasighet och att inställningen              

är att man inte kan ha högre befattningar inom kyrkan om man väljer att leva ut sin                 

homosexualitet. Påståendet om diskriminering upphör efter de fyra första inslagen. I inslagen            

från den 5 juli och framåt presenterar man det som att kyrkan har ledare med en negativ syn                  

på homosexualitet eller en syn på homosexualitet som något avvikande, eller så återkommer             

24 Taylor 2011, s.50 
25 P4 Dalarna, Falu kommun samarbetar med homodiskriminerande frikyrka, 20190704 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916 [hämtad  
 20191206] 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916
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man till påståendet om homosexualitet som en trasighet och att utlevd homosexualitet innebär             

en begränsning av möjliga positioner i församlingens ledning. Man hänvisar till kommunens            

och de andra offentliga aktörernas policy om mångfald och inkludering när man ifrågasätter             

de samarbeten kommunen, Region Dalarna och Högskolan Dalarna har med kyrkan.  

 

Eftersom reportagen riktar in sig på de samarbeten (främst hyresavtal) Lugnetkyrkan och            

Pingstkyrkan i Leksand har med olika offentliga aktörer, är det framför allt representanter             

från dessa som intervjuas och får komma till tals: Faluns och Leksands kommundirektörer,             

kommunalråd, Regionchef och rektorer för Högskolan Dalarna. Även en student på           

högskolan samt två föräldrar med barn på den förskola som hyr lokaler i Lugnetkyrkan får ge                

sin syn på saken. Representanter för Lugnetkyrkan tillfrågas vid flera tillfällen om att             

medverka i en intervju, men avböjer enligt uppgifter på P4 Dalarnas webbsida. Det är inte               

förrän den tillträdande föreståndaren och pastorn intervjuas den 12 augusti som någon från             

själva församlingen uttalar sig i radio. Däremot intervjuas föreståndaren och diakonen i            

Älvdalens baptistförsamling i ett inslag den 6 augusti, en församling som även den har ett               

samarbete i miljonklass men med Älvdalens kommun. En religionsvetare och etiker från            

Högskolan Dalarna intervjuas kort om religionsfrihet och diskriminering i anslutning till ett            

möte med samma tema som arrangeras av Dalarnas tidningar och Falu Pride den 15              

september. 

 

Det inledande påståendet att det handlar om diskriminering uttrycks som grundat på faktumet             

att församlingen inte viger samkönade par och uttalandet om trasighet och att utlevd             

homosexualitet medför att man inte kan inneha högre positioner i församlingen. Viktigt att             

komma ihåg är dock att hela serien inleds med intervjun av den homosexuelle f.d.              

styrelseordföranden i Lugnetkyrkan. Han berättar sakligt om hur han upplevde inställningen           

till homosexualitet i församlingen och om sitt beslut att lämna församlingen när han ville leva               

ut sin sexualitet. Intervjun ger en fylligare bild av församlingens syn i frågan, men det               

hänvisas inte till den i den fortsatta granskningen. Vad gäller att P4 Dalarna slutar använda               

ordet diskriminering kan en tänkbar förklaring vara att man uppmärksammats på att termen             

diskriminering inte är entydigt tillämpbar i fallet ifråga. I alla fall är det inte tal om                

diskriminering i laglig bemärkelse, eftersom frikyrkor har laglig rätt att välja att inte viga              

samkönade par. Samtidigt lyfter granskningen fram det till synes motsägelsefulla med att            
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offentliga aktörer har en viss värdegrund, men har ekonomiska samarbeten med sådana som             

eventuellt inte uppfyller värdegrundens intentioner. Det är dock inte helt klart om            

granskningens syfte från början är att granska makten, det vill säga granska vilka t.ex.              

kommunen väljer att samarbeta och ingå ekonomiska avtal med, eller om syftet är att skapa               

debatt om homofobi och diskriminering av homosexuella. Det senare ämnet är mer tacksamt             

och i linje med medielogiken att det mer kontroversiella skapar bättre rubriker och får mer               

uppmärksamhet. Intervjun med den före detta styrelseordföranden i församlingen, handlar om           

erfarenheter och händelser sju år tillbaka i tiden, och bara tre år efter att lagstiftningen om                

samkönade äktenskap trädde i kraft 2009, vilket gör att nyhetsvärdet på sätt och vis är något                

bedagat. Mycket skulle ha kunnat förändrats i församlingens syn på samkönade äktenskap till             

exempel. Vad som aktualiserat frågan den här sommaren framkommer inte i materialet. Det             

som gör att reportageserien ändå får uppmärksamhet är kanske att det ekonomiska avtalet             

mellan Falun kommun och Lugnetkyrkan handlar om miljonbelopp, eller det faktum att ingen             

pastor/ledare/ordförande från församlingen träder fram inledningsvis och kan dementera         

och/eller dämpa anklagelsen om diskriminering. Det citat från någon i församlingen som            

används upprepade gånger i rapporteringen är anonymt och det är inte helt tydligt när, varför               

och i vilket sammanhang det sagts, eller skrivits ner. I ett svar till en insändare där en                 

församlingsmedlem ifrågasätter att uttalandet kom från ledningen, svarar chefredaktören bara          

att det är fakta att en företrädare från församlingen beskrivit homosexualitet som en trasighet.             

 26

 

En intressant skillnad uppstår även mellan hur Lugnetkyrkan framställs och reportaget från            

Älvdalens baptistförsamlingen (Equmeniakyrkan) där församlingsföreståndaren och diakonen       

får svara på reporterns frågor. Församlingen i Älvdalen presenteras som den med det mest              27

omfattande kommunsamarbetet i Dalarna och som en av få granskade församlingar med en             

annan syn på homosexualitet. Det föreståndaren säger i det inslag lyssnarna får höra skiljer              

sig dock inte nämnvärt från vad som, enligt min mening, skulle kunna uttryckas av              

företrädare för en församling som inte viger samkönade par, utan skillnaden ligger snarare i              

urvalet av information och formuleringarna. Till exempel säger föreståndaren att frågan om            

26 Dalarnas Tidningar, Insändare: Missvisande om Lugnetkyrkan, 20191001 
https://www.dt.se/artikel/insandare-missvisande-om-lugnetkyrkan [hämtad 20200103] 
27 P4 Dalarna, Älvdalens baptistförsamling vill vara en öppen församling, 20190806 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7275419 [hämtad 20191205] 

 

https://www.dt.se/artikel/insandare-missvisande-om-lugnetkyrkan
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7275419
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homosexualitet inte har diskuterats i församlingen, men om någon inte skulle acceptera en             

homosexuell ledare skulle den medlemmen behöva söka sig till en annan församling            

(ingenting om det gäller utlevd sexualitet eller inte). Denne betonar att Equmeniakyrkan som             

de tillhör står för människors lika värde och har homosexuella pastorer, men att det är upp till                 

varje församlingen att avgöra om de viger samkönade par eller inte. Föreståndaren citerar             

Jesus, “Döm inte, så att ni inte blir dömda”, och menar att hon inte kan döma utan måste utgå                   

ifrån att människor menar allvar med sin kärlek (ingenting om att viga samkönade par). Av               

någon anledning kommer föreståndaren undan med detta, och pressas inte att förtydliga sig. 

 

För att sammanfatta P4:s hållning: Alla ska behandlas jämlikt och inte dömas efter vilka              

sexuella preferenser personen har - att nekas vigsel, att inte anses lämpad för högre poster i                

församlingen och få sin sexuella identitet beskriven som en trasighet, ses som motsatsen till              

detta. Framför allt är det det sistnämnda som lyfts fram och som ger starka reaktionerna. Det                

tolkas som att församlingen ser ner på homosexuella och därmed inte tillerkänner dem             

samma värde som heterosexuella. När den offentliga makten som kommun, region och            

högskola har ekonomiska avtal med Lugnetkyrkan ses det som samarbete och inledningsvis            

som ett brott mot förbudet mot diskriminering, senare som oförenligt med kommunens            

värdegrund. Den föreställning det gör uttryck för kan tolkas som att staten ska garantera och               

försvara människors frihet och lika värde, men det är en individinriktad frihet, överordnad             

den kollektiva frihetsprincip som återfinns i religionsfriheten, vilket gör att religionsfrihet           

mer ses som ett hot mot detta än del av det. När individens frihet hotas ska staten inte vara                   

neutral utan ta ställning för individen och mot ingreppet på friheten.  

 

Ledare 1 Dalarnas Tidningar 

 

Den 4 juli kommenterar den politiska redaktören på Dalarnas Tidningar (oberoende liberal)            

P4 Dalarnas reportage om Lugnetkyrkans homofobi eller bögrädsla, som han uttrycker det.            

Han skriver: “Religionsfriheten är självklar i varje fritt och öppet samhälle, föreningsfriheten            

likaså. Det är därför de är inristade i Sveriges grundlagar. Tanken är alltid fri. Man får vara                 

hur reaktionär och inskränkt man vill”, men påpekar sen att det är sorgligt att en församling                

som bygger sin tro på kärlek kan döma sina medmänniskor på det här viset “på grund av                 
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något som de inte har att göra med”. Han fortsätter sen med att kommunens hyra av deras                 

lokaler samt bidrag till kyrkan (för flyktingguideverksamhet, min kommentar) ställer saken           

på sin spets. Även om verksamheten de får bidrag för är bra och viktig är det ingen                 

självklarhet att ha rätt till det:  

 

Lika givet som det är att religionsfriheten skyddar även skeva och direkt verklighetsfrånvända             

uppfattningar är att ingen församling eller förening har given rätt till offentliga bidrag och              

stöd. Och i samma grundlag som religions- och föreningsfriheten står skrivet att "den             

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda               

människans frihet och värdighet”. 

 

Av den anledningen finner han kommunledningens uttalande att församlingen måste ta           

avstånd från diskriminering, annars upphör samarbetet, som riktigt.  28

 

Ledartexten är polemisk till sin karaktär och tar tydlig ställning mot diskriminering av             

homosexuella samtidigt som den erkänner religionsfrihetens betydelse. Slående är dock att           

den religionsfrihet som beskrivs tycks vara en tankens frihet snarare än en frihet som innebär               

handlingar, praktiskt utövande eller konkreta förhållningssätt. Kommentaren om det sorgliga          

med att en församling som predikar kärlek dömer “på grund av sådant de inte har att göra                 

med” tyder på en mycket begränsad uppfattning om vad religiös tro och praktik innebär.              

Andra debattörer i materialet tycks ha en vidare religionsdefinition och skulle nog säga att för               

många religiösa, oavsett tro, så påverkar deras tro hela livet och innebär med automatik att de                

även har synpunkter på hur andra bör leva eller åtminstone vad som utmärker ett gott liv.                

Religionsfrihet sätts dessutom i texten i samband med reaktionära, inskränkta, skeva,           

verklighetsfrånvända idéer, medan den frihet som är del av det citerade utdraget från             

grundlagen, för skribenten tycks liktydigt med motsatsen. Citatet ur grundlagen tas som            

argument för att kommunen gör rätt i att avsluta samarbetet om församlingen inte tar avstånd               

från diskriminering - underförstått att församlingen inte respekterar människors lika värde           

28 Gabriel Ehrling Perers, “Homofobin på Lugnetkyrkan är en sorglig typ av "trasighet", Dalarnas Tidningar, 
20190704 
https://www.dt.se/artikel/gabriel-ehrling-perers-homofobin-pa-lugnetkyrkan-ar-en-sorglig-typ-av-trasighet 
[hämtad 20191206] 
 

 

https://www.dt.se/artikel/gabriel-ehrling-perers-homofobin-pa-lugnetkyrkan-ar-en-sorglig-typ-av-trasighet
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eller deras frihet och värdighet och därför inte är lämpade som samarbetspartner till             

kommunen som offentlig makt.  

 

Neutraliteten gentemot religiösa trosföreställningar sträcker sig alltså så långt som till en            

praktik där de ses stå i konflikt med andra mänskliga rättigheter. Så långt överensstämmer              

ledaren med t.ex. Audis syn på statlig neutralitet. Den är enligt honom inte obegränsad, utan               

drar gränsen där friheten hotas och rättigheter kränks. Men skulle Audi hålla med om att               

frågan handlar om hot mot människors lika värde, frihet och värdighet? Ingen i debatten har               

de facto påstått att vissa människor inte har samma värde som andra. Audi skulle kunna               

hävda att församlingens syn på äktenskapet som något mellan man och kvinna inte är ett hot                

mot friheten eftersom staten garanterar att samkönade par har möjlighet att gifta sig, och det               

finns en kristen kyrka som även viger samkönade par inför Gud (Svenska kyrkan).  

 

Ledare 2 Dalarnas Tidningar 

 
Vikarierande politisk redaktör kommenterar i en senare ledare resultatet av den undersökning            

Dala-Demokraten gjort, som visar att det bara är Svenska Kyrkan av länets tretton samfund              

som viger samkönade par, och menar att det kanske är dags att titta på den tio år gamla                  

lagstiftningen igen. Skribenten argumenterar för att “homofobiska trossamfund” bör fråntas          

rätten att viga, antingen genom att låta det juridiska äktenskapet bli en civilrättslig             

angelägenhet, eller genom att helt enkelt frånta samfund som inte viger samkönade par             

vigselrätten. Argumentationen är här rätt förvirrande, då vigselrätten i texten likställs med            

myndighetsutövning utan att det förklaras närmare. Denne skriver:  

 

Senaste gången ledarredaktionen kollade var myndighetsutövning nämligen inte något som          

icke-statliga institutioner själva fick sätta villkoren för. Och sedan när blev det okej för              

utövare av statlig makt och befogenhet att bryta mot diskrimineringsdelen av den svenska             

grundlagen? Myndighetsutövning ska vara enkel och lika för alla. Genom att överlämna            

makten över sitt beslutsfattande åt homofoba aktörer ger staten i stället sitt godkännande till              

strukturell diskriminering av homosexuella par. Det är oacceptabelt.   29

29 Emma Hoen Bustos, “Därför ska Dalarnas homofobiska trossamfund fråntas rätten att viga”, Dalarnas 
Tidningar, 20190809 
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Skribentens poäng är med andra ord att staten inte bör ge vigselrätt (som är              

myndighetsutövning) till samfund som diskriminerar genom att inte viga samkönade par,           

eftersom det är ett brott mot grundlagen. Förslaget är att i stället införa ett civilrättslig               

äktenskap, det vill säga borgerlig vigsel för alla, eller att frånta samfund som inte viger               

samkönade vigselrätten. För att förtydliga påståendet om myndighetsutövning: vigselrätten         

kan betraktas som en delegering av myndighetsutövning från staten till olika samfund.            

Tillståndet att viga söks hos kammarrätten och beviljas om det på goda grunder kan antas ske                

i enlighet med äktenskapsbalken. Som jag skrivit tidigare fick samfunden möjlighet att viga,             30

men inte vigselskyldighet vid införandet av den könsneutrala äktenskapslagstiftningen 2009.          

Många samfund var tveksamma till det kloka i att behålla vigselrätten över huvud taget,              

medan Svenska kyrkan på kyrkomötet samma år beslöt att äktenskapet skulle omfatta även             

samkönade par, trots brist på enighet i frågan. Svenska kyrkan har därför vigselskyldighet,             

dock inte den enskilde prästen.  

 

Ledarskribenten tycks mena att delegeringen av vigselrätt till religiösa samfund är att se som              

en inkonsekvens i den statliga neutraliteten. Själva definitionen för en sekulär demokrati är             

att stat och kyrka hålls åtskilda och att staten förhåller sig neutral till olika religioner och                

livsåskådningar. Att gränsen här mellan stat och religiösa samfund inte är tydlig tycks skapa              

precis det som neutraliteten enligt t.ex. Audi ska skydda mot - ett ifrågasättande av              

religionsfriheten och i förlängningen ett underminerande av demokratins legitimitet. Även          

om vigselrätten är reglerad i lagen är detta uppenbart en gråzon där det råder förvirring och                

olika synsätt krockar. Skribentens alternativa förslag till att ompröva vigselrätten, att staten            

ska gå in och frånta samfund som inte viger samkönade par den, måste ses som ett mycket                 

radikalt förslag eftersom det skulle innebära vad många skulle anse vara ett allvarligt ingrepp              

i religionsfriheten och neutralitetsprincipen. Skillnaden mellan att föreslå en lagändring som           

förhåller sig neutral till olika livsåskådningar (ett civilrättsligt äktenskap) och att frånta            

trossamfund en i nuläget lagstadgad rätt på grund av deras syn på homosexualitet, är stor.               

https://www.dt.se/artikel/emma-hoen-bustos-darfor-ska-dalarnas-homofobiska-trossamfund-frantas-ratten-att-vi
ga [hämtad 20191216] 
 
30 Riksdagen.se, Lag (1993:305) om rätt att förätta vigsel inom trossamfund, 2014 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993305-om-ratt-att-forr
atta-vigsel-inom_sfs-1993-305 [hämtad 20191216] 

 

https://www.dt.se/artikel/emma-hoen-bustos-darfor-ska-dalarnas-homofobiska-trossamfund-frantas-ratten-att-viga
https://www.dt.se/artikel/emma-hoen-bustos-darfor-ska-dalarnas-homofobiska-trossamfund-frantas-ratten-att-viga
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993305-om-ratt-att-forratta-vigsel-inom_sfs-1993-305
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993305-om-ratt-att-forratta-vigsel-inom_sfs-1993-305
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Den föreställning om frihet det ger uttryck för är samma som kommer fram i P4:s granskning,                

individens frihet framför religionsfrihetens mer kollektiva, och man kan här även skymta en             

föreställning om en stark stat som tar sig rätten att försvara friheten med alla medel, liknande                

det Wright beskriver med begreppet “hard liberalism” (se forskningsöversikt). 

 

Offentliga aktörer 

Falu kommun 

 

I ett första uttalande säger kommundirektören i Falun att kommunens affärer med            

Lugnetkyrkan ska ses över eftersom de inte kan samarbeta med verksamheter som “har en              

värdegrund som är långt ifrån vår egen värdegrund”. Även kommunstyrelsens ordförande           31

intervjuas och säger att detta var okänt för dem, men att kommunen “kan inte samarbeta med                

organisationer som uppenbart strider eller arbetar mot de värderingar vi har”. I sin blogg              32

skriver han samma dag: “Det är viktigt att respektera människors tro och religion. Men              

fundamentalism som leder till diskriminering och begränsar andras frihet ska inte           

accepteras”. Han anser att Lugnetkyrkan behöver ta avstånd från diskriminering och visa att             

de tänker förändra sig, annars kan samarbetet inte fortsätta. “Diskrimineringen måste upphöra            

och kyrkan måste be om ursäkt till de drabbade” avslutar han inlägget. Att samarbetet               33

kommer att avslutas om inte Lugnetkyrkan ändrar sig upprepar han när han den 8 augusti               

intervjuas av P4 Dalarna efter det samtal kommunen haft med kyrkan. Den 12 augusti              34

publicerar han ytterligare ett inlägg på sin blogg där han kommenterar sin tidigare             

övertygelse om att Lugnetkyrkans hållning är ett tydligt exempel på diskriminering och            

skriver att det inte är lika säkert som han trodde. Han skriver: “Religionsfriheten innebär att               

kyrkor och andra religiösa samfund har rätt att uttrycka värderingar som ibland skiljer sig              

31 P4 Dalarna, Falu kommun samarbetar med homodiskriminerande frikyrka, 20190704 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916 [hämtad  20191206] 
32 P4 Dalarna, Kommunalrådet i Falun: Vi ska ta ett möte med Lugnetkyrkan, 20190704 
https://sverigesradio.se/artikel/7257330 [hämtad 20191206] 
33 Joakim Storck, Lugnetkyrkan måste be om ursäkt, 20190704 https://joakimstorck.wordpress.com/ [hämtad 
20191202] 
34 P4 Dalarna, Kommunalrådet: Vill avbryta samarbetet med Lugnetkyrkan, 20190808 
https://sverigesradio.se/artikel/7277053 [hämtad 20191206] 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916
https://sverigesradio.se/artikel/7257330
https://joakimstorck.wordpress.com/
https://sverigesradio.se/artikel/7277053
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från dem i samhället i övrigt. Det kan även innebära en möjlighet att kräva att företrädare för                 

samfundet lever upp till trossatser som kan gå på tvärs med den rådande             

samhällsuppfattningen”. Hans ståndpunkt är dock fortfarande att kommunens värdegrund är          35

oförenlig med församlingens syn på homosexualitet och samkönade relationer, och att en            

konsekvens av det är att samarbetet inte kan fortsätta.  

 

Vid en vägledningsdiskussion i kommunstyrelsen den 27 augusti kommer man sedan fram till             

att hyresavtalet med församlingen bör sägas upp när det nuvarande avtalet löper ut 2022 på               

grund av just detta, samt att tillfällig hyra av lokalerna för konferenser ska upphöra eftersom               

de finner det problematiskt. Kommunstyrelsens ordförande uttrycker det i radio med: “Att vi             

ordnar aktiviteter för våra medarbetare där innebär att det blir ett arbetsmiljöproblem            

eftersom våra medarbetare då blir tvungna att vistas i den här lokalen där vi vet att                

församlingen har en, som vi ser det, tveksam syn till hbtq-frågor.”   36

 

I en replik till en debattartikel i Dalarnas Tidning (4 sep) där kommunen anklagats för att                

sätta sig till doms över församlingars teologi, försvarar gruppledaren för Liberalerna i Falu             

kommun kommunstyrelsens ordförandes uttalande ovan med att hänvisa till yttrandefriheten.          

På den anklagelse om åsiktsregistrering som samma artikel tar upp menar gruppledaren att             

det inte alls handlar om att registrera åsikter, utan att det i policyn står att kommunen “ska                 

verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs”. Han understryker avslutningsvis att             

debatten är viktig och att vi i en demokrati måste vara beredda på att människor inte delar                 

samma åsikter, men att det i det här fallet uppenbart finns en konflikt mellan synen på                

homosexualitet och de mänskliga rättigheterna.   37

 

Den 24 september svarar gruppledaren på ännu ett inlägg i debatten författad av samma              

skribenter som tidigare. Här har de kritiserat kommunens agerande och menat att det är              

kommunen som diskriminerar Lugnetkyrkan genom en myndighetsutövning som inte värnar          

35 Joakim Storck, Samtal med Lugnetkyrkan, 20190812 https://joakimstorck.wordpress.com/ [hämtad 20191202] 
36 P4 Dalarna, Politiker vill att kommunen lämnar samarbetet med Lugnetkyrkan, 20190828 
https://sverigesradio.se/artikel/7288355 [hämtad 20191206] 
37 Svante Parsjö Tegner, “Kärnan i en liberal demokrati är just rätten att ha åsikter - det är ej att “sätta sig till 
doms”, Avesta Tidning, 20190907 
https://www.avestatidning.com/artikel/debatt-karnan-i-en-liberal-demokrati-ar-just-ratten-att-ha-asikter-det-ar-ej
-att-satta-sig-till-doms [hämtad 20191206] 

 

https://joakimstorck.wordpress.com/
https://sverigesradio.se/artikel/7288355
https://www.avestatidning.com/artikel/debatt-karnan-i-en-liberal-demokrati-ar-just-ratten-att-ha-asikter-det-ar-ej-att-satta-sig-till-doms
https://www.avestatidning.com/artikel/debatt-karnan-i-en-liberal-demokrati-ar-just-ratten-att-ha-asikter-det-ar-ej-att-satta-sig-till-doms
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religionsfriheten. Hans svar är att det inte handlar om myndighetsutövning eftersom den            

termen betecknar när “en kommun utövar samhällets makt över en enskild           

person/organisation” och inte ifråga om, som i det här fallet, affärsmässiga avtal. Vid             

upphandlingar har kommunen rätt att ställa etiska krav, och även om inte Lugnetkyrkan             

omfattas av diskrimineringslagen är det ändå fullt rimligt att kommunen kan ställa samma             

krav på dem vid upphandling som på andra samarbetspartners. Han avslutar med att slå fast               

att frågan handlar om affärsetik, inget annat, och att kommunen “ska ha en             

upphandlingspolicy som bygger på alla människors lika värde”.  38

 

Ytterligare en ledamot i kommunstyrelsen skriver den 28 augusti på sin blogg om debatten              

och diskussionen runt Lugnetkyrkan. Han är förvånad över att det tycks komma som en              

överraskning för allmänheten att Lugnetkyrkan inte viger samkönade par och skriver att han             

själv var där för två år sedan och intervjuade dem (i syfte att förstå hur människor med annan                  

livsåskådning och åsikter resonerar, som han skriver i bloggen från den 12 december 2017)              

och har skrivit och berättat om det för de som velat lyssna. “Kyrkan har rätt att på grund av                   

sin trosövertygelse vägra samkönade äktenskap – skulle man driva frågan i alla tillgängliga             

rättsinstanser skulle de få rätt – ända upp i EU-domstolen. Att man i religionens namn               

faktiskt får bete sig så har vi känt till åtminstone sedan pastor Åke Green år 2003 predikade                 

om homosexualitet som en cancersvulst på människokroppen” skriver han vidare. Samtidigt           39

anser han att kommunen har rätt att inte samarbeta med en kyrka som inte viger samkönade                

par. Han beskriver det som en relation där det blir svårt att hålla ihop om man inte delar                  

grundläggande värderingar och att skilsmässa därför blir en logisk konsekvens.  40

 

Hur den värdegrund som det refereras till ser ut mer än att den handlar om mångfald och                 

inkludering kommer aldrig fram vare sig i program eller i debatten trots att det hänvisas till                

den återkommande gånger. På kommunens hemsida anges att värdegrundsarbetet i          

kommunen är ständigt pågående och det citeras meningar ur dokumenten Handlingsplan mot            

38 Svante Parsjö Tegner, “Resonemang om myndighetsutövning faller ihop som ett korthus”, Dalarnas 
Tidningar, 20190924 
https://www.dt.se/artikel/debatt-resonemang-om-myndighetsutovning-faller-ihop-som-ett-korthus [hämtad 
20191206] 
39 Sveriges Television, Detta har hänt i fallet Åke Green, 20051108 
https://www.svt.se/nyheter/detta-har-hant-i-fallet-ake-green [hämtad 20191206] 
40 Adolphson, Lugnetkyrkan, 20190828 https://adolphson.blog/2019/08/28/lugnetkyrkan/ [hämtad 20200107] 

 

https://www.dt.se/artikel/debatt-resonemang-om-myndighetsutovning-faller-ihop-som-ett-korthus
https://www.svt.se/nyheter/detta-har-hant-i-fallet-ake-green
https://adolphson.blog/2019/08/28/lugnetkyrkan/
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diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och mobbing och Plan för lika          

rättigheter och möjligheter, men det saknas länkar och dokumentet Riktlinje och rutin mot             

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier, kränkande särbehandling       

och mobbning uppges ännu inte vara färdigställt och beslutat om. Dessutom nämns att en              41

utredning ska göras “om ur kommunens samverkan och samarbete med religiösa samfund ska             

hanteras i framtiden”. Detta föranlett av den vägledningsdiskussion som kommunstyrelsen          

haft apropå samverkan med Lugnetkyrkan. 

 

En iakttagelse är att politikerna inte uttrycker sig lika polemiskt och tillspetsat som t.ex              

ledarskribenterna och debattörerna, inte ens i bloggtexterna i materialet. Samtidigt är de            

snabba med att uttala sig och ta tydlig ställning mot diskriminering av homosexuella. Det              

som förvånar är dock det som framkommer på den blogg som en ledamot i kommunstyrelsen               

har, där han säger att han kände till Lugnetkyrkans inställning till homosexualitet och har              

skrivit om det tidigare. Om nu delar av kommunstyrelsen kände till detta, varför har de då                

inte agerat tidigare? Det är heller inte uppenbart om skribentens ställningstagande att inte äta              

på Lugnetkyrkans restaurang (vilket uttrycks i bloggen) görs på grund av P4:s granskning             

eller gjordes efter besöket och intervjun i Lugnetkyrkan för två år sedan.   42

 

Kommunstyrelseordförandes uttalande att det är viktigt med religionsfrihet, men att          

fundamentalism som leder till diskriminering och begränsar andras frihet inte ska accepteras,            

verkar i förstone överensstämma med Audis syn på den statliga neutralitetens begränsningar.            

Staten kan inte vara neutral till det som skadar människor. Men, vilket diskuterats tidigare,              

överensstämmer det med hans syn på religiös frihet? Enligt Audi är en rimlig tolkning av “the                

harm principle” den enda anledningen staten har att begränsa människors frihet. Så länge din              

frihet inte skadar eller hindrar någon annans frihet bör staten skydda den. Frågan i det här                

fallet blir alltså vad som kan ses som en rimlig tolkning av “the harm principle”. De exempel                 

Audi tar upp när han diskuterar neutralitetens begränsningar handlar om direkt skadliga            

beteenden som människooffer och rituell stympning av barn. Dessutom skriver Audi att tvång             

har en otrevlig tendens att skapa ojämlikhet mellan parter. Vi fruktar ojämlikhet inte bara för               

41 Falu kommun, Vår värdegrund, 20191121 
https://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunfakta/var-vardegrund.html [hämtad 20200104]  
42 Adolphson, Lugnetkyrkan, 20190828 https://adolphson.blog/2019/08/28/lugnetkyrkan/ [hämtad 20200107] 

 

https://www.falun.se/kommun--demokrati/kommunfakta/var-vardegrund.html
https://adolphson.blog/2019/08/28/lugnetkyrkan/
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att jämlikhet är en grundprincip i en demokrati, utan även för att den skapar obalans och                

obalans skapar konflikt. Därför bör staten vara återhållsam med begränsningar av friheten            

enligt Audi. I kommunstyrelseordförandes uttalanden i radio och i hans bloggtext, som ändå             

måste betraktas som kommunens röst i någon mån och inte privatpersonens, är det             

kommunen som ställer villkor på omvändelse, bot och bättring när de kräver att             

Lugnetkyrkan ska ändra inställning och be om ursäkt till de drabbade - annars upphör              

samarbetet. Det är tydligt maktspråk. Något mildras tonen när dialogen kommit igång och             

begreppet diskriminering utretts, men själva huvudvillkoret kvarstår, att avtalen kommer          

sägas upp om inte förändring sker, även om skälet som nu anges är att deras respektive                

värdegrunder inte överensstämmer. 

 

Vi ska titta närmare på diskussionen runt myndighetsutövning och de samarbeten av            

ekonomisk art som kommunen har med Lugnetkyrkan. Lagtexten säger att affärsavtal inte är             

att se som myndighetsutövning. I debatten anklagas Falu kommun för orätt           

myndighetsutövning i förhållande till Lugnetkyrkan av kristna debattörer. En         

kommunledamot svarar, som beskrivits ovan, att detta inte handlar om det utan om             

upphandlingspolicy (som tyvärr inte går att hitta på kommunens hemsida). Man kan se det              

som att kommunen genom att kontra med detta försöker avvärja beskyllningen att inte             

förhålla sig neutral och jämlik till olika tro- och livsåskådningar och begränsa            

religionsfriheten. Hur fungerar det som argument? I förstone kan det verka rimligt,            

avtalspartners måste ställa upp på vissa etiska krav för att vara kontraktbara, och             

värdegrunden är att se ungefär som Lugnetkyrkans hyresklausul (se nedan). Dock finns en             

avgörande skillnad. Även om hyresavtalet inte är att se som myndighetsutövning är            

kommunen fortfarande offentlig makt och del av det statliga styret, och därför finns             

förväntningar på neutralitet, jämlik behandling och respekterande av alla grundlagsstadgade          

rättigheter. De kommer därför inte undan anklagelsen om att inte respektera religionsfriheten            

genom att hänvisa till upphandlingspolicy. Detsamma gäller hänvisningen till deras          

värdegrund eftersom frågan kvarstår om en kommuns värdegrund kan gå längre än statens.  

 

Vilka föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet kan vi då se i kommunens              

uttalanden och agerande? Kommunen framhåller yttrandefriheten när de kritiseras för att sätta            

sig till doms över Lugnetkyrkans teologi, och verkar ha vaga begrepp om hur religionsfrihet              
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ska förstås. Kanske kan man ana ett visst ointresse. De tar skydd bakom affärsetik och               

värdegrund när de beskylls för åsiktsregistrering och använder det som försvar för bristande             

neutralitet. En tolkning är att man genom att besluta att se över hur kommunens samarbeten               

med religiösa samfund ska hanteras, vill garantera en jämlik behandling, men iögonfallande            

är att det är just samarbeten med religiösa samfund som ska ses över. Man tycks se religion                 

som det som är komplicerat i förhållande till kommunens värdegrund, och inte det             

pluralistiska samhällets olika livsåskådningar och övertygelser som t.ex. Taylor talar om. Om            

detta är en genomtänkt syn eller något de så att säga “hamnar i” i sin iver att ta ställning mot                    

diskriminering av homosexuella, är svårt att avgöra. 

 

Högskolan Dalarna 

 

Högskolan Dalarna, som även de har hyrt Lugnetkyrkans lokaler för olika evenemang, intar             

en något mer avvaktande hållning när vicerektor konfronteras av P4 Dalarna. De slår fast att               

de inte delar den inställning till homosexualitet som framkommit i medias rapportering om             

Lugnetkyrkan, men att de följer diskussionen och om det “kommer fram nya perspektiv som              

vi behöver ta ställning till, kommer vi att göra det när de dyker upp.” Högskolan beslutar                43

senare att flytta sin välkomstceremoni till en större lokal, men hävdar att det inte beror på                

“historien” med Lugnetkyrkan, utan att det är av utrymmesskäl och varit planerat sedan             

länge.   44

 

Med anledning av mediarapporteringen publicerar högskolan den 9 juli en kommentar på sin             

webbsida om kontakten med Lugnetkyrkan och förtydligar det de sagt i media. De beskriver              

sitt hyresavtal med Lugnetkyrkan och citerar ur den klausul som kyrkan infogat:  

 

Hyresgästen förbinder sig att i lokalen inte ha artister/medverkande som propagerar för,            

representerar eller på annat sätt förknippas med åsikter som kan uppfattas som            

diskriminerande mot etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, kön,        

43 P4 Dalarna, Studenter kritiska till högskolans samarbete med Lugnetkyrkan 20190705 
https://sverigesradio.se/artikel/7258245 [hämtad 20191205] 
44 P4 Dalarna, Högskolan Dalarna avbryter avtal med Lugnetkyrkan, 20190731 
https://sverigesradio.se/artikel/7272041 [hämtad 20191205] 

 

https://sverigesradio.se/artikel/7258245
https://sverigesradio.se/artikel/7272041
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könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller liknande. Detta gäller även för kontroversiella           

politiska åsikter, förnekande av förintelsen, drogförhärligande eller liknande som strider mot           

hyresvärdens profil.  

 

De beskriver hur de under våren fått indikationer på att församlingen har en syn på               

homosexualitet som Högskolan inte delar, men att de som statlig myndighet och akademi inte              

kan gå på indikationer, lika lite som de kan registrera åsikter för de som deltar i deras                 

verksamhet, eller utesluta någon av den anledningen. Om det framkommer fakta som visar att              

Lugnetkyrkan är olämplig som leverantör kommer avtalen att omprövas. Texten avslutas med            

att de kommer att delta i Falu Pride för att synliggöra var Högskolan står i hbtq-frågor och de                  

ser det som viktigt att delta i samhällsdebatten och markera att de är för mångfald och mot                 

alla typer av diskriminering.   45

 

För det första kan man konstatera att Högskolan Dalarna inte är lika benägna att nappa på                

dramaturgin som används i media. De är tydliga med var de står i frågan om synen på                 

homosexualitet, men efterfrågar fakta för att kunna bedöma om Lugnetkyrkan har gjort något             

som skulle innebära att de är olämpliga som avtalspartner. De hänvisar till sin nedskrivna              

vision för högskolan där det står att ett gott samhälle bygger på alla människors lika värde,                

men till skillnad från kommunen använder de den inte för att motivera något krav på               

Lugnetkyrkan att ändra sig eller uppsägning av hyresavtal. I stället redovisar de fakta om              

hyresavtalet (omfattning, hyressumma etc.), inklusive ovan citerade klausul. Att klausulen          

inte används av någon annan i debatten är för övrigt förvånande. Förtydligandet på deras              

webbsida, som kommer relativt snabbt efter P4:as intervju och reportage, är informativt och             

bemöter möjlig kritik. Enligt P4:s reportage är många studenter kritiska och en intervjuad             

student uttrycker sig i starka ordalag och menar att de inte ska behöva gå in i Lugnetkyrkan                 

när församlingen har en så “jätteäcklig, förnedrande syn på homosexualitet”.   46

 

För det andra tycks Högskolan ha en lite annan föreställning om frihet, jämlik behandling och               

neutralitet än kommunen, eller åtminstone dra andra slutsatser än kommunen gör av det, när              

45 Högskolan Dalarna, Med anledning av medierapporteringen kring Lugnetkyrkan, 20190709 
https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/med-anledning-av-medierapporteringen-kring-lugnetkyrk
an/ [hämtad 20200109] 
46 P4 Dalarna, Studenter kritiska till högskolans samarbete med Lugnetkyrkan 20190705 
https://sverigesradio.se/artikel/7258245 [hämtad 20200107] 

 

https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/med-anledning-av-medierapporteringen-kring-lugnetkyrkan/
https://www.du.se/sv/om-oss/nytt-och-aktuellt/nyheter/med-anledning-av-medierapporteringen-kring-lugnetkyrkan/
https://sverigesradio.se/artikel/7258245
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de slår fast att de inte registrerar åsikter, eller utesluter någon på grund av åsikter, om dessa                 

inte strider mot lagen. Det är troligt att högskolans ledning vet att frågan är mer komplicerad                

än vad som framställs i media och har mer kunskap om religionsfrihetens räckvidd. En              

religionsvetare och etiker från högskolan, som intervjuas på det möte om religionsfrihet och             

diskriminering som Dalarnas Tidningar och Falu Pride anordnat, säger t.ex. att fallet är ett              

typexempel på krock mellan olika delar av de mänskliga rättigheterna och att det är ett               

dilemma i dagens samhälle. Det tycks som att de inte ensidigt betonar frihet som individens               47

frihet utan ställer religionsfrihet på samma nivå, och menar att dessa friheter ska behandlas              

jämlikt och inte ställas mot varandra. De understryker att de som statlig myndighet måste              

förhålla sig neutralt och inte har mandat att utesluta på grund av åsikter de inte delar,                

underförstått - inte kan säga upp hyresavtal bara för att Lugnetkyrkan har en annan inställning               

i fråga om homosexualitet än högskolan står för. 

 

Religiösa aktörer 

Lugnetkyrkan 

 

När Lugnetkyrkan till slut får en företrädare i den tillträdande pastorn argumenterar han för              

vikten av att verka för ett öppet och fritt Falun där olika åsikter får finnas och där en religiös                   

minoritet som Lugnetkyrkan inte stämplas och marginaliseras på grund av sin hållning i             

frågan. Han menar att politikerna måste fundera över vilka signaler de sänder ut när de               48

sätter snävare gränser än svensk lagstiftning vad gäller åsiktsfrihet, och att vi i ett öppet               

demokratiskt samhälle måste kunna leva med att folk har olika övertygelser. Han beklagar             49

uttalandet om homosexualitet som en trasighet och menar att detta inte är församlingens             

gemensamma syn, men att de håller fast vid synen på äktenskapet som en relation mellan               

47 P4 Dalarna, Lugnetkyrkan backar: Beklagar uttalandet om homosexualitet som en trasighet, 20190915 
https://sverigesradio.se/artikel/7299797 [hämtad 20200105] 
48 P4 Dalarna, Lugnetkyrkans nya pastor: Viktigt att inte diskriminerna religiösa grupper, 20190812 
https://sverigesradio.se/artikel/7278330 [hämtad 20191205] 
49 P4 Dalarna, Falu kommun samarbetar med homodiskriminerande frikyrka, 20190828 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916 20191205 

 

https://sverigesradio.se/artikel/7299797
https://sverigesradio.se/artikel/7278330
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7255916
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man och kvinna, och arbetar med frågan hur de ska förhålla sig på ett bättre sätt till                 

hbtq-frågor.  50

 

Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst 

 

Evangeliska frikyrkans två missionsdirektorer går 12 augusti ut med ett gemensamt inlägg på             

Facebook apropå P4 Dalarnas reportageserie. Veckan innan har samfundet Pingsts ledare           

anmält radioinslagen till granskningsnämnden på Myndigheten för press, radio och TV för            

osaklig rapportering. I ett facebookinlägg skriver pingstledaren:  

 

Pingströrelsen i Sverige är en del av det svenska samhället. Vi driver ingen kampanj för att                

lagen om äktenskap där samkönade vigslar ingår ska rivas upp. Men i lagtexten ges vi och alla                 

samfund utrymme att ha en fortsatt övertygelse i frågan om vilka vi viger. Vi har vigselrätt,                

inte vigselplikt. Om man anser att vi ska fråntas vigselbehörighet är det en lagstiftningsfråga.             

  51

 

Ledarna för EFK håller med pingstledaren om att P4 Dalarnas granskning är orättvis och i sitt                

inlägg skriver de att de tror på ett samhälle med mångfald och att de är för en lagstiftning som                   

ger homosexuella rätt att gifta sig. Dock måste ett religiöst samfund ha rätt till sin egen syn                 

på äktenskapet som en relation mellan man och kvinna. EFK:s hållning är för övrigt att               

trossamfunden bör avsäga sig vigselrätten och låta staten sköta det juridiska, medan de i sin               

tur kan viga utifrån kristen tro och gudstjänstordning.   52

 

Tidningen Dagen 

 

50 P4 Dalarna, Lugnetkyrkan backar: Beklagar uttalandet om homosexualitet som en trasighet, 20190915 
https://sverigesradio.se/artikel/7299797 [hämtad 20191205] 
51 Jacob Zetterman, “Pingstledaren anmäler SR till granskningsnämnden”, Dagen, 20190808 
https://www.dagen.se/nyheter/pingstledaren-anmaler-sr-till-granskningsnamnden-1.1564836 [hämtad 
20191217] 
52 Jacob Zetterman, “Evangeliska frikyrkans ledning går in i vigseldebatten”, Dagen, 20190812 
https://www.dagen.se/nyheter/evangeliska-frikyrkan-ledning-gar-in-i-vigseldebatten-1.1566571 20191217 

 

https://sverigesradio.se/artikel/7299797
https://www.dagen.se/nyheter/pingstledaren-anmaler-sr-till-granskningsnamnden-1.1564836
https://www.dagen.se/nyheter/evangeliska-frikyrkan-ledning-gar-in-i-vigseldebatten-1.1566571
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Även tidningen Dagen kommenterar i en ledare den 8 augusti den anmälan till             

granskningsnämnden som ledaren för samfundet Pingst lämnat in. Ledarskribenten menar att           

granskningen får avgöra hur det är med den saken, men att det är problematiskt om politiker                

tar beslut utan djupare kunskap än den bild media ger. Han konstaterar att lagen ger               

samfunden rätt att utifrån religiösa övertygelser avgöra vilka de viger och hänvisar till den              

statliga utredaren Ulf Bjereld, som menar att det “inte heller är motiverat att ifrågasätta de               

statliga bidragen till trossamfund på de grunderna”. Ledaren avslutas med: “Att hetsa mot de              

religiösa företrädarna som följer lagen är inte bara ett brott mot religionsfriheten utan kan              

vara en diskriminering i sig.”  53

 

Kristna debattörer 

 

Ledaren för den kristna tankesmedjan Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och den tidigare            

vice förbundsordförande för RFSL kritiserar tillsammans kommunens agerande i två          

debattartiklar införda i Dalarnas Tidningar under september (se tidigare under offentliga           

aktörer kommun). Den första artikeln inleds med att de skriver att de har olika åsikter i frågan                 

om hbtq och kristen tro, men att deras reaktion inför kommunens hanterande av frågan är               

densamma. De erkänner att många hbtq-personer farit illa i frikyrkliga sammanhang och att             

frågan är komplex, men hävdar att de flesta församlingar har viljan att respektera alla för               

deras sexualitet, och att religionsfriheten gäller även värderingar som denna. De hänvisar och             

citerar ur en ny utredning “Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” (SOU 2019:35)            

och menar att kommunen inte har rätt att ha synpunkter på församlingars teologi, utan              

riskerar att diskriminera i sin tur. De ser det även som en typ av åsiktsregistrering att                

avtalspartners ska “ställa upp på specifika tolkningar av kommunens värdegrund”. Men           

framför allt ifrågasätter de kommunstyrelsens ordförandes uttalande att det är att ses som ett              

arbetsmiljöproblem att vistas i Lugnetkyrkans lokaler. I den andra artikeln förtydligar de            54

53 Hasse Boström, “Osaklig kritik mot församlingar som följer lagen”, Dagen, 20190808 
https://www.dagen.se/ledare/hasse-bostrom-osaklig-kritik-mot-forsamlingar-som-foljer-lagen-1.1564848 
[hämtad 20191217] 
54 Olof Edsinger&Magnus Kolsjö, “Kommuner ska inte sätta sig till doms över församlingars teologi - 
problematisk människosyn hos Falu kommun”, Dalarnas Tidningar, 20190904 
https://www.dt.se/artikel/debatt-kommuner-ska-inte-satta-sig-till-doms-over-forsamlingars-teologi-problematisk
-manniskosyn-hos-falu-kommun [hämtad 201200105] 

 

https://www.dagen.se/ledare/hasse-bostrom-osaklig-kritik-mot-forsamlingar-som-foljer-lagen-1.1564848
https://www.dt.se/artikel/debatt-kommuner-ska-inte-satta-sig-till-doms-over-forsamlingars-teologi-problematisk-manniskosyn-hos-falu-kommun
https://www.dt.se/artikel/debatt-kommuner-ska-inte-satta-sig-till-doms-over-forsamlingars-teologi-problematisk-manniskosyn-hos-falu-kommun
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sina ståndpunkter. De understryker att det är kommunens agerande som myndighet de            

ifrågasätter, och att en myndighet inte får diskriminera en kristen församling på grund av              

åsikter som skyddas av religionsfriheten. De hävdar vidare att kommunen inte kunnat bevisa             

att det handlar om diskriminering eller bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och             

att det är svårt att se det som något annat än åsiktsregistrering när man väger in teologiska                 

uppfattningar i upphandlingar. Dessutom är det absurt att påstå att en hyresvärds åsikt skulle              

göra det omöjligt att vistas i lokalen. Artikeln avslutas med: 

 

Det är ett tydligt brott mot religionsfriheten om en kommun försöker påverka hur en              

församling ska tro eller om kommunen särbehandlar en församling på grund av deras tro. Här               

är Europadomstolens praxis tydlig. Denna typ av inskränkningar är bara tillåtna om det är              

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och uttryckligen föreskrivet i lag. En kommunalt            

beslutad värdegrund kan alltså inte åsidosätta religionsfriheten.  55

 

De religiösa aktörerna i materialet intar en relativt enhetlig hållning. De uttrycker att de              

känner sig missförstådda, utpekade och orättvist dömda. De pekar på att det i ett demokratiskt               

samhälle måste kunna rymmas en mångfald av röster med olika övertygelser och att             

lagstiftningen ger dem rätt till den syn på äktenskapet de har. Här överensstämmer deras syn               

med Taylors broderskapsprincip “All spiritual families must be heard”. Man kan även utläsa             

en självuppfattning där man ser sig vara diskriminerad eller åtminstone inte behandlas jämlikt             

i förhållande till en, som man ser det, förhärskande sekulär världsåskådning. Det bekräftar             

delvis det som Audi skriver om hur religiösa ofta upplever den sekulära demokratin som              

avogt inställd, med den skillnaden att det i det här sammanhanget inte är staten som man ser                 

som “motståndare”, tvärtom används lagar och betänkanden som försvarsargument i          

debatten, utan snarare den allmänna opinionen och den okunskap runt religion och            

innebörden av religionsfrihet, som uttrycks. Det finns en rädsla för att politikerna ska             

påverkas och fatta beslut som ännu mer marginaliserar och missgynnar religiösa med från             

majoritetssamhället avvikande normer. Den speciella karaktär som Audi tillskriver religiös          

övertygelse med dess rötter djupt ner i människors identitet kommer fram i t.ex.             

55 Olof Edsinger&Magnus Kolsjö, “Blandar bort korten - en kommunalt beslutad värdegrund kan inte åsidosätta 
religionsfriheten”, Dalarnas Tidningar, 20200913 
https://www.dt.se/artikel/debatt-blandar-bort-korten-en-kommunalt-beslutad-vardegrund-kan-inte-asidosatta-reli
gionsfriheten [hämtad 20200111] 
 

 

https://www.dt.se/artikel/debatt-blandar-bort-korten-en-kommunalt-beslutad-vardegrund-kan-inte-asidosatta-religionsfriheten
https://www.dt.se/artikel/debatt-blandar-bort-korten-en-kommunalt-beslutad-vardegrund-kan-inte-asidosatta-religionsfriheten
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debattartiklarna från tankesmedjan SEA, där skribenterna försöker förklara värderingarnas         

ursprung och grund. Kanske tyder även församlingens och samfundens indignation över den            

orättvisa behandlingen på just detta, att de för dem inte handlar enbart om åsikter, utan om en                 

djup personlig tro och övertygelse som ifrågasätts t.ex. när synen på homosexualitet sätts i              

motsats till bibelns kärleksbudskap. Man kan uttrycka det som att de tar skydd bakom              

religionsfriheten och försöker värja sig genom att peka på att frågan om vigselrätten är en               

lagstiftningfråga och så att säga inte “deras fel”, och att, som Pingst:s ledare uttrycker det -                

ingen driver frågan att lagstiftningen om könsneutrala äktenskap ska rivas upp. 

  

Den utredare som ledaren i tidningen Dagen hänvisar till (se under Tidningen Dagen)             

tillsattes 2016 för att utreda statens stöd till olika trossamfund. I ett pressmeddelande från              

kulturdepartementet 30 juni 2016 beskrivs syftet med utredningen vara att komma fram till             

hur ett nytt regelverk med tydligare krav på demokratiska värderingar skulle kunna utformas.             

Bakgrunden till utredningen skymtar i det citat från direktiven som citeras i            

pressmeddelandet: "Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets            

grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och            

det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel." (En intressant           56

skillnad finns för övrigt mellan hur utredningen presenteras inledningsvis och hur           

slutbetänkandet sedan presenteras 2018: “Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet            

på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att               

religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden            

och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.” )  57

 

Den föreställning om frihet som de kristna aktörerna ger uttryck för är en frihet där religiös                

tro och övertygelse även får ta sig praktiska och konkreta uttryck och där detta skyddas av                

staten, även om dessa uttryck inte överensstämmer med majoritetssamhällets och är           

främmande för en sekulär livsåskådning. Individens frihet ska inte överordnas          

religionsfriheten, och staten ska inte behandla olika övertygelser olika. De tycks se det, precis              

56 Regeringen.se, Utredning tillsatt för att utreda statens stöd till trossamfund, 20160630 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utredning-tillsatt-for-att-utreda-statens-stod-till-trossamfu
nden/ [hämtad 20200104] 
57 Regeringen.se, Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige, 20180313 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201818/ [hämtad 
20200106] 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utredning-tillsatt-for-att-utreda-statens-stod-till-trossamfunden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utredning-tillsatt-for-att-utreda-statens-stod-till-trossamfunden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201818/
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som Taylor, som att det inte bara är gentemot religiös tro och övertygelse som staten ska                

förhålla sig neutral, utan till alla typer av tro och livsåskådning, även den sekulära. 

 

Resultat och diskussion 

 

Vilka föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet kan utläsas ur materialet?            

För att göra det överskådligt har jag placerat in de olika föreställningarna i ett schema för att                 

sedan förtydliga det nedan. 

 

Aktör Frihet Jämlik behandling Neutralitet 

P4 
 
 
Ledare 1 
& 2  

Individens frihet och rätt 
att inte diskrimineras 
överordnas 
religionsfriheten. 

Viktig vad gäller sexualitet. Staten ska agera när 
individens frihet kränks. 
 
Ledare 2: stark stat som 
skyddar frihet med alla 
medel? 

 
Kommun 
 

Individens frihet och rätt 
att inte diskrimineras 
överordnas 
religionsfriheten. 

Viktig vad gäller sexualitet. Staten ska agera när 
individens frihet kränks. 
 
 

Högskola Yttrandefrihet och 
religionsfrihet lika 
viktiga som individens 
frihet. All form av 
diskriminering är fel. 

Viktig både vad gäller 
sexualitet och religion. 

Som myndighet förhålla 
sig neutral, inte registrera 
åsikter och utesluta. 

Kristna Religionsfrihet lika 
viktig som individens 
frihet. Ett skydd för 
minoriteter. 

Viktigt både vad gäller 
sexualitet och religion. 

Kommunen ska förhålla 
sig neutral till alla 
övertygelser, inte 
registrera åsikter och 
utesluta. 

 

 

Hos de olika mediaaktörerna framträder en föreställning om individens frihet som överordnad            

religionsfriheten. När individens frihet hotas ska staten inte längre förhålla sig neutral utan gå              
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in och agera och sätta gränser. I den ena ledaren anas en syn att staten har rätt att gå långt i                     

detta avseende. Jämlik behandling ses utifrån samma individperspektiv. Eftersom sexualitet          

ses som en väsentlig del av en persons identitet, blir det viktigt att den rätten skyddas och att                  

individen behandlas jämlikt. Religion ses mer som en kollektiv företeelse och inte som något              

djupt förankrat i en persons identitet, och ses snarare utgöra ett hot mot friheten än något som                 

behöver skyddas. 

 

De två offentliga aktörerna däremot verkar ha olika föreställningar om frihet, jämlik            

behandling och neutralitet. Där man hos kommunens företrädare kan hitta samma           

föreställning som hos mediaaktörerna att individens frihet överordnas religionsfriheten, kan          

man hos högskolan se att de likställer de olika friheterna och försöker trycka på att de är lika                  

viktiga och alla bör respekteras. All typ av ojämlik behandling är fel och som myndighet               

måste man förhålla sig neutral. Kommunen försöker i sin tur komma undan frågan om              

neutralitet och jämlik behandling genom att hävda att det står dem fritt att ställa etiska krav                

på en upphandling. I praktiken ger deras ställningstagande ändå uttryck för föreställningen            

om en stat med rätt att begränsa det som hotar individens frihet, till skillnad från att skydda                 

religionsfriheten. 

 

Hos de religiösa aktörerna blir det tydligt att de intar ett minoritetsperspektiv. Föreställningen             

om frihet är att religionsfriheten är likställd med andra friheter och rättigheter. Den är ett               

skydd och gör att de ska behandlas jämlikt i förhållande till andra hotade minoriteter i               

samhället. Neutraliteten tolkas vidsträckt som att det inte bara inbegriper neutralitet kontra            

religion utan till alla olika övertygelser som finns i samhället. 

 

På många punkter överensstämmer mitt resultat med den forskning och de problem som             

refereras i forskningsöversikten. På samma sätt som i Axners undersökning av religion i             

svensk offentlig debatt betonar de kristna rösterna i materialet vikten av pluralism och tar det               

som argument för att få ha en avvikande åsikt. Lugnetkyrkan och de övriga kristna rösterna i                

materialet representerar heller inte någon majoritetskyrka, utan är att se som en            

minoritetsgrupp i samhället, apropå den koppling Axner gör mellan argument och makt och             

position. Intressant hade varit att höra vad företrädare från Svenska kyrkan hade att säga i               

ärendet. Något sådant material har jag dock inte kunnat hitta, utöver indirekta            
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ställningstaganden till själva frågan om synen på homosexualitet som att t.ex. anordna            

regnbågsmässa i samband med Falu Pride. Man kan även känna igen det Bielefeldt beskriver              

som ett ifrågasättande och misstänkliggörande av religionsfriheten, och att hbtq-frågor är ett            

område där det lätt blir konflikt mellan religionsfriheten och andra mänskliga rättigheter.            

Wright beskriver det på liknande sätt med att det tycks råda en spänning mellan ett liberalt                

synsätt och religion, även om han syftar på debatten om religiösa friskolor.  

 

Är det då ett problem att föreställningarna i materialet ser ut som de gör? Ja, skulle jag säga.                  

Axners iakttagelse vad gäller minoritets- respektive majoritetskyrka väcker tanken att frågan           

om jämlik behandling kanske måste sättas i relation till frågor om makt och position. I det här                 

fallet är både de homosexuella och de religiösa att se som minoriteter. Om inte de               

grundlagsstadgade rättigheterna skyddar alla minoriteter, utan tolkas och används på          

majoritetssamhällets villkor, riskerar vi då inte att demokratin urholkas? Det är samma fråga             

som Wright ställer: leder föreställningen om en stark stat som försvarar friheten med alla              

medel verkligen till önskat resultat för en demokrati? Främjas demokratin av att man             

exkluderar religiösa med avvikande värderingar eller resulterar det i att de blir än mer              

extrema? Målet med en liberal demokrati är ändå att skapa ett gott samhälle för alla. Att flera                 

av aktörerna dessutom inte tycks se de mänskliga rättigheterna som en helhet utan ställer dem               

mot varandra är problematiskt, precis som Bielefeldt varnar för. Bristen på kunskap om             

religion ökar på konflikten och gör risken för “skyttegravskrig” större. Om nu fallet i Falun               

blir prejudicerande för hur frågor som denna ska hanteras av kommuner (som en av              

kommunledamöterna spekulerar om i sin blogg) är det en olycklig utveckling och sätter, som              

jag ser det, den statliga neutraliteten ur spel förutom att den underminerar religionsfriheten,             

och kanske i förlängningen även yttrandefriheten. 

 

Ett ytterligare problem ser jag i betoningen på individens frihet. Jag menar att vi tenderar att                

överbetona individens frihet och självbestämmande och dess betydelse. Människan är en           

social varelse och alltid del av ett kollektiv i någon mening. Vi kommer aldrig att komma ur                 

det nät av normer, förväntningar och värderingar som omger och formar oss. Det finns ingen               

neutral plats där du så att säga väljer eller skapar dig själv. Därför blir föreställningen om                

individens frihet som överordnad varken sann eller befrämjande för demokratin. 

 

 



38 

De olika aktörernas ställningstaganden är begripliga utifrån deras respektive roller. Media vill            

skapa uppmärksamhet för att få läsare/lyssnare enligt medialogiken. De kristna är en            

minoritet i dagens Sverige och därför behöver de betona vikten av religionsfrihet, medan             

kommunen behöver tänka på sina medborgare/väljare, visa handlingskraft och beslutsamhet          

och tydligt ta ställning mot diskriminering. En högskola kan förväntas ha högt i tak och               

betona yttrandefrihet och neutralitet. Till detta kommer även genrens betydelse för texterna i             

materialet. En debattartikel och ledare har ett annat språk och uttrycker något annat än t.ex.               

en redogörelse. En fråga som infinner sig är om det är föreställningarna som styr              

ställningstagandena eller rollen som styr föreställningarna? Det är dock en fråga jag inte ska              

ge mig in på att besvara. 

 

En reflektion över P4:s granskning och den efterföljande debatten är problemet med den             

snuttifierade informationen. När granskningen kokas ner till några minuters reportage och           

uttalanden, har vi då någon som helst chans att få tillräckligt mycket information för att               

kunna förstå och bemöta varandra? I värsta fall blir resultatet bara att våra fördomar              

bekräftas, vare sig det handlar om religiösas inskränkthet, medias skandalhunger eller           

politikers publikfriande. Dagens digitala informationsflöde kräver dessutom snabbhet i         

respons, reagerar man inte omgående “förlorar man mark”, medan man tycks vinna på             

motsatsen oavsett vad man säger, vilket är tydligt i materialet. Det är dock inte alla gånger                

bra för genomtänkta uttalanden och reaktioner. Den kunskap och eftertänksamhet som krävs            

för komplexa frågor försvinner. Samtidigt kan man i det här fallet säga att om man följer med                 

i artiklar och inlägg, så tillkommer fakta och viss kunskap efterhand genom debatten och tas               

ställning till av de inblandade, och något av ett gemensamt lärande sker när man lyssnar och                

bemöter varandra.  

 

Ett sammanhängande problem, som även det går att se i materialet, är hur vi ska kunna förstå                 

varandra i ett pluralistiskt samhälle. Det handlar inte bara om att använda ett för alla               

begripligt sekulärt språk för att göra oss förstådda, när skillnaderna mellan olika åskådningar             

och religioner kan handla om hela värderingssystem som inkluderar och påverkar allt från             

världsbild till människosyn. Om jag ska kunna förstå vad du menar med vad du säger måste                

jag veta vad du utgår ifrån. När kunskapen om religion försvinner riskerar det religiösa              

perspektivet att bli obegripligt för gemene man, på samma sätt som en queer-aktivists             
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perspektiv kan upplevas främmande för en som inte satt sig in i frågan. Dessutom - att staten                 

ska vara sekulär är det få som ifrågasätter, men risken är att vi likställer det med en sekulär                  

offentlighet och att den som är religiös sätter munkavel på sig själv och så att säga “sticker                 

under stol” med religiösa skäl. När och om det görs finns risken att det religiösa förpassas till                 

utkanterna och blir än mer suspekt och obegripligt. Svårigheten att förstå varandra kvarstår             

och är reell.  

 

En sista reflektion är hur stark kopplingen mellan tro och identitet är, och betydelsen av det                

som Audi kallar “teoetisk jämvikt” (theoetical equilibrium) , det vill säga behovet av att             58

religiösa övertygelser, värderingar och omvärldskunskap överensstämmer med varandra hos         

en individ. Det är tydligt t.ex. i det som den f.d. ordförande i Lugnetkyrkan berättar i                

intervjun, men även i Lugnetkyrkans inledande tystnad, som jag tolkar det, och i den              

osäkerhet och ambivalens runt frågan om homosexualitet som lyser igenom hos flera av de              

religiösa aktörerna. Det måste därför ses som positivt att Medarbetarförbundet i EFK i höstas              

drog igång ett samtal i bokcirkelform för anställda om hbtq-frågor och församlingars            

hantering av detta. I Pingst gjorde man i våras en enkät bland pingstpastorer för att öppna                59

för samtal runt frågan om samkönade relationer, och liknande samtal sker i de andra              60

frikyrkliga samfunden. En av EFK:s missionsdirektorer uttrycker det som så: “Det finns både             

ett pastoralt församlingsperspektiv och ett bibelteologiskt perspektiv att beakta [...] Det här            

handlar om våra vänner, släktingar och kollegor. Vi vill uttrycka omsorg om människor som              

lever i en samkönad relation. Samtidigt vill vi förhålla oss till Guds ord och vårt samvete i                 

detta. Vad skulle Jesus göra? är en viktig fråga att ställa”, och kan med det sägas sammanfatta                 

även de andra intervjuade samfundsledarnas syn i frågan. Vad som händer med dessa             61

initiativ och hbtq-frågornas utmaning för frikyrkorna kunde vara ämnet för ännu en uppsats. 

58 Audi 2011, s.22 
59 Jacob Zetterman, “EFK drar igång samtal om hbtq-frågor”, Dagen, 20190817 
https://www.dagen.se/nyheter/efk-drar-igang-samtal-om-hbtq-fragor-1.1569961 [hämtad 20200110] 
60 Thomas Österberg, “Pingstpastorer välkomnar homosexuella i kyrkan”, Dagen, 20190523 
https://www.dagen.se/nyheter/pingstpastorer-valkomnar-homosexuella-i-kyrkan-1.1527272 [hämtad 20200110] 
61 Thomas Österberg, “Så svarar frikyrkyrkorna om bemötandet av homosexuella”, Dagen, 20190918 
https://www.dagen.se/nyheter/sa-svarar-frikyrkorna-om-bemotandet-av-homosexuella-1.1586977 [hämtad 
20200110] 
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