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Abstract  

This thesis looks into a current trend within the Christian community online, namely Christian 

YouTube channels. The thesis revolves around the channel Coffee and Bible Time, a channel 

run by three women, and asks two main research questions: 1. Which theological arguments or 

values are expressed in Coffee and Bible Time regarding God, the Bible, and view of women, 

and how does the channel argue for these? and 2. What criticism can be aimed at the channel 

from a queer-feminist theological perspective? The theory and perspective used to research 

these questions is a queer-feminist theology, mainly inspired by theologians Linn Marie 

Tonstad and Susannah Cornwall. For this thesis, an analysis of ideas is used as the method for 

discovering the channel’s views.  

Regarding the result, in sum, the channel has a high regard of the Bible as the highest authority 

in life, which impacts their view of God and of women. God is also the one with power in 

relation to human beings, while humans are viewed as sinful and weak. Women are usually 

talked about in relation to men, in future marital relationships.  

Coffee and Bible Time is an interesting example of women who have authority online, and who 

are theologically serious. Their theological background is Evangelical Christianity, which 

usually has a conservative view regarding same-sex relationships. The queer-feminist 

theological critique looks at the channel’s upholding of gender binaries, how the women talk 

(or do not talk) about same-sex relationships, alternative interpretations of the Bible, and the 

(sometimes harmful) power of sexuality.  

Key words: YouTube, God, Bible, women, gender, queer theology, feminist theology  
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1 Inledning 

YouTube är ett av våra mest använda sociala medier och spelar stor roll i mångas liv. För egen 

del är YouTube en del av min dagliga “media-diet”, och där finns allt från träningsinspiration 

och matlagning, till personliga berättelser och diskussioner. YouTube är en plattform där 

människor delar sitt liv och sina åsikter, även kristna. Många i världen ser den kristna tron som 

en central aspekt av sina liv, och dessa två fenomen har på senare tid kombinerats i form av 

kristna YouTube-kanaler. Speciellt i USA finns en ökande trend bland många unga att dela sina 

liv genom videor, och kristna har hittat en ny plattform för att sprida sin tro. Titeln, “Is Praying 

for Your Future Husband Biblical?”, är ett exempel på en videorubrik inom denna trend.1 En 

central del av många profilers videor är att publicera klipp från sina privata liv i kombination 

med kristet innehåll (mer likt en slags predikan eller undervisande stil). Men vad är det 

egentligen som framförs via denna typ av kanaler – vilken teologi är det som produceras genom 

dem?  

I min egen kontext, Sverige och Svenska kyrkan, är ytterligare en aktuell aspekt av livet en 

allmän öppenhet för HBTQIA+2-personers liv och värdighet. Detta är inte lika självklart i andra 

kristna sammanhang, och relationen mellan kyrkan och HBTQIA+-personer har inte varit 

enkel. I USA är detta mycket aktuellt, och många kristna kanaler förespråkar endast 

heterosexuella äktenskapliga relationer. Detta relaterar till frågan om synen på kvinnor och 

män, genusfrågor och sexualitetsfrågor. Teologi och kvinnosyn hör tätt ihop, därför uppstår 

frågan vilken kvinnosyn som kanalerna uttrycker.  

Mot denna bakgrund undersöks därför teologin och kvinnosynen i en kristen YouTube-kanal 

utifrån ett queer-feministteologiskt perspektiv, nämligen den amerikanska kanalen Coffee and 

Bible Time.3 

1.1 Syftes- och frågeformulering 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett queer- och feministteologiskt perspektiv kritiskt 

undersöka vilken slags teologi och kvinnosyn som uttrycks och förmedlas på YouTube-kanalen 

Coffee and Bible Time. Det som denna uppsats vill utforska och besvara kan formuleras i 

följande huvudfrågor: 

 
1 Is Praying for Your Future Husband Biblical? Chit Chat with us :) 

(https://www.youtube.com/watch?v=vm7aY5m7A00&t=4s, publicerad 22 juli 2020) 
2 HBTQIA+ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, intersexuella och asexuella (plus).  
3 Coffee and Bible Time, YouTube (https://www.youtube.com/c/AshleyandTaylor/featured, hämtat 18/10-21) 

https://www.youtube.com/watch?v=vm7aY5m7A00&t=4s
https://www.youtube.com/c/AshleyandTaylor/featured
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1) Vilka teologiska argument eller värden kommer till uttryck hos Coffee and Bible Time 

angående Gud, Bibeln och kvinnosyn, och hur grundar kanalen sina argument? 

2) Vilken kritik kan framföras, utifrån ett queer-feministteologiskt perspektiv, gentemot 

Coffee and Bible Time?  

1.2 Ämne och motivering av ämne 

Varför är denna undersökning av intresse? Först och främst finns det hos mig ett personligt 

intresse gällande mötet mellan sociala medier, teologi och genus- och sexualitetsperspektiv, 

som jag tror även många andra intresserar sig för. Detta har sin utgångspunkt i en nyfikenhet 

om vad som faktiskt förmedlas och på vilket sätt personer/kanaler som förebilder påverkar 

andra – vilka konsekvenser kan deras teologi ha med tanke på deras tilltänkta målgrupp?  

Det finns anledning att undersöka denna typ av kristet fenomen, bland annat med tanke på den 

pandemi som vi har levt i och med sedan våren 2020. I och med vaccinationsprogrammet har 

läget förändrats något4, men den digitala verkligheten blev mycket påtaglig under åren som gått 

och fortsätter på många vis att vara det. Säkerligen har 2020–2021 påverkat oss på ett djupt 

existentiellt plan: längtan efter gemenskap och närhet har kommit till ytan, samtidigt som vi 

upplevt det digitala rummets möjligheter och utmaningar. Plattformen YouTube är speciell 

eftersom den publicerar personliga videor, där människor uttrycker åsikter och tankar. Här kan 

människor uppleva en slags gemenskap, eller ”community”, som det benämns på engelska.  

Ännu en anledning till att en undersökning av detta slag är relevant är frågan om relationen 

mellan kristna och HBTQIA+-gemenskapen. Relationen har minst sagt varit och är på vissa 

håll ansträngd, och många från respektive grupp tror att den andra ”sidan” inte accepterar eller 

ens tolererar en (vilket kan vara sant i vissa fall). Undersökningen kan belysa eventuella 

problematiska eller fruktsamma perspektiv som uttrycks i en nutida kristen kanal. 

Coffee and Bible Time är av intresse för att de representerar en pågående trend, speciellt i USA. 

Det är en trend som fångar upp främst unga kvinnor i kristna sammanhang, som delar sin vardag 

och sin tro. Det finns en kunskapslucka i forskningen då det som undersöks inte är en officiell 

kyrkas kanal, såsom Svenska kyrkan i Uppsala, eller en katolsk motsvarighet, utan 

privatpersoner som ser sig utsända att sprida den kristna tron. Många av de som driver den typ 

av kanal som undersöks här är inte professionella kyrkomedarbetare, som präster eller pastorer, 

utan har en personlig tro som de delar med sig av på YouTube. Oftast är de däremot engagerade 

 
4 Med medvetenhet om att läget förändras kontinuerligt och smittspridningen förvärras (3/1-21). 
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i någon kyrka eller kristet sammanhang. Studieobjektet är inte heller ett textmaterial som är 

producerat i syfte att användas i officiella sammanhang, såsom exempelvis Svenska kyrkans 

olika biskopsbrev eller dylikt, utan videomaterial som eventuellt tilltalar en annan typ av 

målgrupp. Uppsatsens syfte är dessutom inte att fokusera särskilt mycket på själva plattformen 

YouTube, vilket andra gjort tidigare.5  

1.3 Bakgrund  

Kanalens bakgrund  

“Grab your coffee, a cozy blanket, your Bible, and soak up some inspiration from our Christian 

focused videos. You are always welcome here. We want you to feel loved & come to know 

how much God loves you therefore, being able to teach others about that glorious love too.”6  

Så beskriver Coffee and Bible Time sitt syfte, under rubriken “About” på sin YouTube-kanal. 

Studieobjektet är en kanal i amerikansk kontext, och idag7 har den 322 000 så kallade 

prenumeranter, och mängden växer konternuerligt.  Prenumeranter är de människor som följer 

kanalen, och kan då löpande se vad som publiceras. Kanalen startades 9 juli 2015.8 

Deras kanal är ett företag, som de tjänar pengar på. Kanalen drivs av tre kvinnor,9 och de 

producerar dels videor, dels produkter som de säljer via sin hemsida. De har även en podcast 

samt ett Instagram-konto där de är aktiva.10 Angående målgrupp för deras företag kan man på 

deras hemsida läsa: “They post Christian videos weekly to help encourage and equip women to 

be on fire for the Lord! It is their hope and prayer that you would be inspired to delight in God’s 

Word and share that with the world”.11 Det finns en tydlig inriktning mot kvinnor, och i videor 

kan man urskilja möjliga ungdomliga teman som dating, ideal-förhållanden och att vara singel. 

Även teman som psykisk ohälsa/hälsa samt reflektioner kring sociala medier är exempel på 

områden som kanalen berör. En central tematik som undersöks är vad kanalen kallar “quiet 

time”, vilket kort förklarat är ett begrepp för en stund på dagen (ofta morgonen) då man 

 
5 Se avsnitt 1.6 om forskningsläget  
6 Coffee and Bible Time, YouTube, About (https://www.youtube.com/c/AshleyandTaylor/about, hämtat 18/11-

21) 
7 30/11 2021 
8 Coffee and Bible Time, YouTube, About (https://www.youtube.com/c/AshleyandTaylor/about, hämtat 18/11-

21) 
9 I uppsatsen väljer jag att analysera kanalen som en enhet, snarare än person för person. Även om den består av 

tre kvinnor som kan uttrycka sig olika, med de erfarenheter och personligheter de har, gör jag avvägningen att 

bedöma kanalen i sin helhet. Detta görs dels för att kanalens grundare inte behöver nämnas vid namn. 
10 Coffee and Bible Time, blogg (https://www.coffeeandbibletime.com/, hämtat 18/10-21) 
11 Coffee and Bible Time, hemsida (https://www.coffeeandbibletime.com/about, hämtat 7/10-21) 

https://www.youtube.com/c/AshleyandTaylor/about
https://www.youtube.com/c/AshleyandTaylor/about
https://www.coffeeandbibletime.com/
https://www.coffeeandbibletime.com/about
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spenderar tid att läsa Bibeln, i bön, och/eller annat som fördjupar relationen med Gud. Hur detta 

används som metod behandlas senare i uppsatsen. 

Hösten 2021 startade kanalen en så kallad Patreon-sida, där man som följare kan välja att donera 

pengar till kanalen/personerna, och i utbyte få något utöver kanalens officiella material. Det blir 

alltså en slags grupp inom den stora gruppen av följare, där människor betalar för att få exklusivt 

material av kanalen, ibland personliga brev och hälsningar.12 

Kyrklig och teologisk bakgrund  

Bakom kanalen finns tre personer, vars kyrkliga hemvist finns i en specifik kyrka. I en av 

kanalens videor, a REAL day in the life- Church Sunday,13 länkar de vidare till den kyrka de 

hör till, Village Church of Gurnee. Village Church of Gurnee skriver på sin hemsida om sina 

trosföreställningar, och jag redovisar här deras syn på Gud, Bibeln och människor (finns ingen 

egen punkt för kvinnor). Under deras lista över “beliefs” kommer Bibeln först, och de skriver:  

God has spoken through the 66 books of the bible. As its divine author, God has uniquely guided 

the writing of scripture in such a way that the human authors he chose were protected from all 

error as they wrote. The bible remains for all time the unchanging and trustworthy authority on all 

matters it addresses, including every realm of the human experience.14 

Gudssyn är den andra punkten:  

There is one true God, who eternally exists in a loving unity of three equally-divine persons: 

Father, Son, and Holy Spirit. This one God, unlimited and unrivaled in power and wisdom, is the 

creator, sustainer, and ruler of all things. He is present everywhere at all times, and possesses 

exhaustive knowledge of everything. In all he is and does, God is perfectly holy, fully righteous, 

and infinitely loving - and demonstrates a special concern for the human race.15 

Angående människosyn, och syn på mellanmänskliga relationer, skriver kyrkan följande: 

Human beings have been created in the image and likeness of God to glorify him and enjoy him 

forever. Because humans are divine image-bearers, we believe human life should be protected and 

valued from conception until death. Since our creator made humans male and female, and brought 

the first man and woman together for a one-flesh relationship, we believe that God’s good design 

 
12 Coffee and Bible Time, Patreon (https://www.patreon.com/coffeeandbibletime, hämtat 20/11-21) 
13 a REAL day in the life- Church Sunday (https://www.youtube.com/watch?v=uZm18MMJg_s&t=133s, 

publicerad 2 november 2020) 
14 Village Church of Gurnee, Our Beliefs (https://www.vcgurnee.org/beliefs, hämtat 24/11-21) 
15 Ibid  

https://www.patreon.com/coffeeandbibletime
https://www.youtube.com/watch?v=uZm18MMJg_s&t=133s
https://www.vcgurnee.org/beliefs


7 
 

for human sexual behavior consists of either monogamous marital relations between one man and 

one woman, or celibate singleness.16 

Citaten ovan kan fungera som en bakgrund till Coffee and Bible Time, eller åtminstone hjälpa 

till att förstå var de själva spenderar tid och går på gudstjänster när de bor hemma.17 Värt att 

notera inför denna studie är dels att Bibeln värderas högt, och de menar att “the human authors 

he chose were protected from all error as they wrote”18 (min kursivering). Tanken om Bibeln 

som högsta auktoritet, som bör vara det i alla aspekter av det mänskliga livet, är något att ha i 

åtanke i undersökningen av kanalens teologi, och se huruvida de förhåller sig till sin hemkyrkas 

teologi. Citatet gällande människosyn är talande även för kvinnosyn. Kyrkan som de själva 

besöker uttrycker en antropologi där de ser människor som skapade till Guds avbild, och därför 

ska man leva som man eller kvinna. Gällande äktenskap säger de dessutom att de förespråkar 

en ”monogam äktenskaplig relation mellan en man och en kvinna, eller celibat”19 (min 

översättning). Därmed underförstått att de inte stöttar samkönade äktenskap mellan två kvinnor 

eller två män. Samtidigt uttrycks även synen att det är äktenskapet som är en accepterad form 

av romantisk relation, och kan underförstått betyda att utomäktenskapliga (sexuella) relationer 

inte godtas. 

Angående kyrkans ecklesiologiska tillhörighet finns inte mycket information på deras egen 

hemsida. Efter ett kort mailutbyte med en av pastorerna vid Village Church of Gurnee, slås det 

dock fast att kyrkan hör till samfundet Missionary Church.20 På den tillhörande hemsidan 

uttrycks deras teologi i kort på följande sätt, att de bland annat är bibliskt grundade, gudsrike-

inriktade, ledarskapsstärkande och att de uppmuntrar lokala kyrkor att vara kreativa i sin 

kontext.21 Innan denna mer punktformade lista, skriver de att de tror att Bibeln är ofelbar (eng.: 

”inerrant”). Missionary Church tillhör i sin tur National Association of Evangelicals (NAE), 

som är en samlande organisation för flera evangelikala samfund.22 NAE består av många olika 

kyrkor och har en egen trosförklaring.23 Hos NAE finns en karta över de samfund som ingår i 

 
16 Ibid  
17 I vanliga fall (under tiden uppsatsen skrivs) bor de i bostäder vid sitt college. Med ”hemma” menas därmed när 

de bor med sin familj som de växte upp med, såsom vid jullov eller dylikt. 
18 Ibid  
19 Ibid 
20 Missionary Church, About, Who We Are (https://www.mcusa.org/who-we-are/#1, hämtat 24/11-21) 
21 Ibid  
22 Ibid  
23 National Association of Evangelicals, Statement of Faith (https://www.nae.org/statement-of-faith/, hämtat 

24/11-21) 

https://www.mcusa.org/who-we-are/#1
https://www.nae.org/statement-of-faith/
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deras organisation och Missionary Church benämns som sprungen ur anabaptisterna och 

helighets/helgelserörelsen närmast.24 

Nära sammanlänkat, men inte helt identiskt, är frågan om vilken teologisk bakgrund som Coffee 

and Bible Time har. Eftersom uppsatsen ämnar att undersöka just detta, är följande endast en 

överblick av några teman som kanalen tar upp. En viktig poäng är att kanalen mestadels 

refererar till Nya testamentet i den kristna bibeln. Det finns alltså en centrering runt Jesus, men 

även Psaltaren och andra böcker från Gamla testamentet används i bibelstudium. Bibelstudierna 

refereras ofta till som ”quiet time”, eller “in-depth bible study”/”delight bible study”. De 

presenterar även så kallade bibelutmaningar, som de vill engagera följarna i. Exempel på detta 

är påsk- eller julutmaningar som de uppmanar sina följare att delta i. Ett annat tema som 

framkommer efter en första anblick är frågan om psykisk hälsa/ohälsa ur ett kristet perspektiv, 

och båda systrarna har uttryckt att de själva brottats med ätstörningar och ångest. Mission är 

ännu ett teologiskt tema som uttrycks i vissa videor, och de har åkt på olika typer av missions-

uppdrag i olika omgångar. 

1.4 Metod, teori och material 

I detta avsnitt reflekterar jag över teori- och metodval, samt beskriver vilket material som 

används till uppsatsen. Uppsatsen avser att utforska hur kanalen uttrycker sig genom sitt 

budskap, vilken kritik som kan riktas gentemot detta, samt att relatera kanalens gudssyn och 

bibelsyn till dess kvinnosyn.  

1.4.1 Teori- och metodreflektion 

Kanalen som undersöks i denna studie uttrycker teologi (guds- och bibelsyn) och kvinnosyn 

(och därmed en syn på relationer). För att kunna kritiskt diskutera deras ståndpunkter har jag 

valt att utgå från ett queer-feministisk teologiskt perspektiv. Denna typ av teori hjälper också 

att reflektera över vilka möjliga konsekvenser detta kan få för människor i en nutida kontext. 

Den queer-feministteologiska teorin jag använder mig av består av valda perspektiv från både 

feministteologin och queerteologin. En grundbok i feministteologi är Maria Jansdotter 

Samuelsson, Johanna Gustafsson Lundberg & Annika Borgs Kön, teologi & etik (2011).25 

Grunden för feministisk teologi utgår från feministisk teori, och tanken om att kvinnor och män 

 
24 National Association of Evangelicals, “What is an Evangelical?”, PDF: ”NAE Denominations” 

(http://v2ieg1eiji227cna43m44rey-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/NAE-Denominational-

Network-Diagram.pdf, hämtat 7/12-21)  
25 Jansdotter Samuelsson, Maria, Gustafsson-Lundberg, Johanna & Borg, Annika, Kön, teologi och etik: en 

introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 

http://v2ieg1eiji227cna43m44rey-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/NAE-Denominational-Network-Diagram.pdf
http://v2ieg1eiji227cna43m44rey-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/09/NAE-Denominational-Network-Diagram.pdf
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blir behandlade på olika sätt, att män generellt förstås som överordnade. De skriver: ”Ett 

feministiskt perspektiv beskriver och kritiserar övergripande hur kvinnor och kvinnors 

erfarenheter och förmågor osynliggjorts i olika sammanhang”.26 En klassisk uppdelning i synen 

på kön är dels en essentialistisk syn, tanken att kvinnor och män är i grunden olika och att genus 

är stabila kategorier, dels konstruktivistisk, att genus och kön är något som skapas och som 

därmed är kontextuellt.27 Ytterligare en aspekt av feministteologin är att se hur språk, tolkning 

och delaktighet fungerar med tanke på kvinnor – vilken roll har kvinnor i traditionen och hur 

talar vi om Gud?28 Relaterat till detta är ”misstankens hermeneutik” som är en del av en 

feministisk exegetik (bibeltolkning), vilket är relevant för analysen.29  

Queerteologin är i sin tur sprungen ur feministteologin, och jag utgår här från några teologer i 

vår samtid. Främst läser jag Linn Marie Tonstad och Susannah Cornwall. Tonstad, som skrivit 

stora mängder om just detta, är en god samtalspartner i analysen av kanalens videor och blir 

därmed den främsta av dessa. Hon är docent i systematisk teologi vid Yale Divinity Shool, och 

har bland annat skrivit boken Queer Theology – Beyond Apologetics (2018).30 Den är därmed 

aktuell och ger en god inblick i nutida queerteologi. Det Tonstad betonar, som jag tar fasta på i 

uppsatsen, är frågan om vad queerteologin vill åt. Hon skriver inledningsvis att “queer theology 

is not about apologetics for the inclusion of sexual and gender minorities in Christianity, but 

about visions of sociopolitical transformation that alter practices of distinction harming gender 

and sexual minorities as well as many other minoritized populations”31 (min markering).  

Queerteologin är, enligt Tonstad, alltså inte (eller bör inte) endast apologetik för HBTQIA+-

personers inkludering i kyrkor, som rubriken avslöjar. Jag håller med Tonstad i att apologetiska 

argument kan bli ”after the fact” – efter man själv redan tagit ställning32 – men samtidigt tror 

jag att det finns ett stort behov hos människor i vardagen, som blivit utsatta för så kallad 

”spiritual abuse”33 i samband med sin sexualitet eller sitt könsuttryck i kyrkliga sammanhang, 

att bli bekräftade och accepterade genom sådan typ av teologi. Det kan därför, menar jag, vara 

naivt att bortse från den apologetiska aspekten av queerteologin. Däremot anser jag att Tonstad 

i stort har en intressant queerteologisk diskussion som är användbar, och hon skriver: 

 
26 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, s.12 
27 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, s.13f 
28 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, s.37f, 91f 
29 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, 91f 
30 Tonstad, Linn Marie, Queer Theology: Beyond Apologetics, Cascade Books, Eugene, Oregon, 2018 
31 Tonstad 2018, s.3 
32 Tonstad 2018, s.16 
33 Wikipedia, “Religious abuse” (https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_abuse, hämtat 3/1-21) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_abuse
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”Christianity is about a message of radical, boundary-destroying love. Christianity, rightly 

understood, is about the transgression of boundaries. Christians believe in a God whose love 

undoes every binary”.34  

Tonstad har användbara begrepp som hon menar är centrala i queerteologin, nämligen 

”denaturalization” och ”anti-essentialism” som benämns i relation till de binära normer som 

finns i vår kultur. Dessa klarar oftast inte av att fånga den mänskliga erfarenheten: “These 

categories organize reality for us long before we become conscious of their power […]. These 

ways of being in the world are fundamental to everyday, lived existence.”35 Normer och binära 

system som blir fasta i vår kultur redan innan vi hinner ifrågasätta dem. Detta gäller särskilt 

genus- och könsroller, och synen på sexualitet som hör till. Begreppen innebär mer specifikt att 

visa att sådana typer av normer är instabila, och att visa att något inte har en essens i sig självt.36 

Detta blir intressant för uppsatsens analys i frågan om kvinnosyn, och huruvida de utmanar 

normer och binära system.  

I kapitel fyra reflekterar Tonstad över queerteologin med hjälp av en annan tonsättande 

queerteolog, nämligen Marcella Althaus-Reid. Detta görs i relation till kapitalism och 

sexualitet, och som slutsats skriver hon om vad queerteologin kan innebära:  

it needs to take the messy realities and complexities of people’s lives seriously; it needs to stand 

against the distortive powers of capitalism and colonialism; it needs to express and honor human 

bodily being; it needs to get beyond the search for identity, fixity, and finality; and it needs to be 

about God’s presence in, identification with, and love for the body, the way God calls us to bring 

love, lust, and justice together.37 

Likaså har Susannah Cornwalls Controversies In Queer Theology (2011)38 liknande 

reflektioner gällande begreppet queer, och dess möjligheter. Det är: ”often characterized as 

being more a critique of the concept of identity or definition than an identity or definition in its 

own right”.39 Liksom Tonstad betonar Cornwall att queerteologin inte endast bör handla om 

frågan om sexualitet, även om det är en väsentlig del av den. Det är en slags metodologi, som 

kan anses beröra all teologi. Enligt henne finns inte heller någon fast definition av queer, men 

det är också en del av poängen. Metoden är ifrågasättande av all mänsklig ideologi och 

 
34 Tonstad 2018, s.31 
35 Tonstad 2018, s.54 
36 Tonstad 2018, s.55ff 
37 Tonstad 2018, s.103 
38 Cornwall, Susannah., Controversies In Queer Theology, SCM, London, 2011 
39 Cornwall 2011, s. 9 
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identitet.40 Detta kan förstås som anti-normativitet. Cornwall skriver: ”it is ever conscious of 

its own limitations and of the constraints brought about by particularity, contingency and 

context”.41 Hon menar här att queerteologin har fördelen att den är medveten om sina egna 

svagheter. Cornwall ser att queerteologin har möjligheten att skapa nya vägar, genom att vara 

den kritiska rösten som utmanar teologin och människor, för att visa att Gud är större än ”any 

human ideology”.42  

Uppsatsens metod relaterar till teman som finns i den queer-feministiska teologin som beskrivs 

ovan. Materialhanteringen är delvis inspirerad av Evelina Lundmarks avhandling "This is the 

Face of an Atheist": Performing Private Truths in Precarious Publics (2019).43 I denna har hon 

gjort en studie om ateister och icke-religiösa som använder sig av YouTube för att sprida sitt 

innehåll. Eftersom denna uppsats fokuserar på en kristen kanal finns det skillnader, men 

avhandlingen ger en introduktion till YouTube som plattform, samt metodreflektioner kring 

videomaterial. Primärmaterialet i denna uppsats består av videor från YouTube, där personer 

uttrycker åsikter och teologiska reflektioner. För transkribering av materialet använder jag mig 

av en av funktionerna på YouTube, nämligen att få transkriptionen från videon utskriven. Detta 

är en automatisk funktion, i och med det kan det finnas fel i översättningen. Dessa 

transkriberingar används med försiktighet, och en förståelse att det kan skilja sig mellan vad de 

verkligen säger och vad som sedan finns med i CC:n (den automatiska textningen till videon). 

När jag sedan analyserar videon i fråga, tar jag ibland hjälp av transkriberingen men korrigerar 

om det är något som inte stämmer. Denna typ av arbetsgång är inspirerad av Evelina Lundmarks 

kapitel om materialhantering.44 Transkriberingen används främst när jag citerar något ur 

videon. 

Förutom materialhantering ställer jag analysfrågor till materialet för att kunna undersöka de 

olika perspektiven hos Coffee and Bible Time. Detta utgår från en innehållslig idéanalys, där 

jag undersöker och analyserar utsagor och diskussioner som uttrycks i videorna.45 Carl-Henric 

Grenholm menar att metoden kan användas när det gäller material som inte är rent teoretisk 

eller innehåller en tydlig argumentation: ”En innehållsanalys kan då syfta till att klargöra vilka 

 
40 Cornwall 2011, s.38f 
41 Cornwall 2011, s.187 
42 Cornwall 2011, s.255 
43 Lundmark, Evelina, "This is the Face of an Atheist": Performing Private Truths in Precarious Publics, Diss. 

Uppsala : Uppsala universitet, 2019, Uppsala, 2019 
44 Lundmark, Evelina 2019, s.84 
45 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, 

s.213f  
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känslor och upplevelser texten ger uttryck åt, exempelvis så att vi undersöker hur olika 

symboler används för att förmedla vissa erfarenheter”.46 Denna typ av metod passar uppsatsen, 

eftersom materialet inte är text skriven med en teoretiskt filosofisk argumentation, utan är 

uttryck av mer personlig stil men med tydliga teologiska grunder. Analysen byggs upp av flera 

analysfrågor för varje tema som undersöks. Detta innebär att analysen av respektive tema har 

tre analysfrågor vardera, och ser ut som följer: 

Gudssyn  

a) Vilken typ av attribut används i samband med tal om Gud?  

b) Vilken typ av kristologi uttrycks av kanalen? 

c) Är den gudsförståelse som uttrycks mer konservativ eller liberal/feministisk? 

Bibelsyn 

a) Vilken roll tillskriver kanalen Bibeln och bibelläsning i en människas liv? 

b) Vad menar kanalen med ”quiet time”, och hur kan den ses som en metod? 

c) Hur ser kanalen på frågor om bibeltolkning och eventuell feminist- eller queerteologi? 

Kvinnosyn 

a) På vilket sätt uttrycker sig kanalen om kvinnor, och vilken roll tillskrivs kvinnor? 

b) Hur genererar/påverkar kanalens gudsbild och bibelsyn deras kvinnosyn? 

c) Kan kanalens projekt tolkas som en feministisk praxis, och i så fall hur?  

Dessa tre områden analyseras utifrån de videor som används för analysen, och genom detta 

försöker undersökningen komma fram till svaren på huvudfrågeställningen och syftet med 

uppsatsen. Analysen delas upp i två huvuddelar, den första med tre sektioner för att kunna 

analysera varje del på ett rättvist sätt. Den andra delen är en kritisk diskussion utifrån de 

teoriperspektiv som valts. Denna mer kritiska del av analysen sammanväver de tre frågorna, 

och undersöker eventuella konsekvenser och möjligheter med den typ av teologi och kvinnosyn 

som skildras i analysen. 

1.4.2 Primärmaterial 

Materialet som används för analysen består främst av videor från kanalen Coffee and Bible 

Time. Valet av kanal motiveras dels av uppsatsens omfång, därför analyseras just en kanal. 

Kanalen anser jag dessutom vara en god representation av den trend som finns på YouTube. 

 
46 Grenholm 2006, s.214 
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Den är bland annat ”större”, alltså har fler prenumeranter, än många andra kristna kanaler. Detta 

innebär att de når fler människor med sina budskap och teologi. En annan anledning är att 

kanalen drivs som ett företag, med tre kvinnor som ägare och förgrundspersoner. Många andra 

kristna kanaler är oftast mer privata projekt av en enskild person, ofta också det unga kvinnor, 

men som inte har lika många prenumeranter eller framstår som ett lika ”seriöst” projekt, eller 

så drivs kanaler av kristna par, vilket inte fångar in aspekten med kvinnor som ägare.47 

Angående urvalet av videor till analysen finns en förteckning i slutet av uppsatsen. Videorna 

väljs utifrån relevans till uppsatsens frågeställningar och syfte, nämligen gudssyn, bibelsyn och 

kvinnosyn. Utifrån dessa teman väljs videorna ut. Förutom tematiskt är videorna för analysen 

primärt från 2020, dels för att begränsa antalet videor, dels för att 2020 var starten för den 

globala Covid-19-pandemin. Det är relevant att välja videor från detta år, då det eventuellt går 

att se hur kanalen svarade på pandemins utmaningar. Vissa nedslag kan göras från andra årtal, 

när relevanta videor finns. 

1.4.3 Sekundärmaterial  

 

Det sekundärmaterial som används i uppsatsen är bland annat artiklar ur The Oxford Handbook 

of Theology, Sexuality, and Gender (2014),48 på grund av deras relevans för uppsatsens syfte. 

Även artikeln av Lövheim och Lundmark (2019)49, som också behandlas under 1.6 

Forskningsläge, refereras till i analysen på grund av relevansen till ämnet om kvinnor online 

som talar om religion. Videor från kvinnornas andra kanal, Coffee Girls, kan komma att 

användas för att förtydliga frågor som kommer ur analysen. Dessa videor är av mer personlig 

stil, men har ibland även teologiska inslag.50 

Förutom dessa används artiklar och föreläsningar om ”purity culture”, som är sprungen ur 

främst evangelikala kristna kretsar. Dessutom finns referenser till hemsidan till det bibelcollege 

som de två systrarna går vid, nämligen Moody Bible Institute, för att få en bättre förståelse för 

den teologiska miljö och tradition som kvinnorna befinner sig i. 

 
47 Exempel på andra kristna YouTube-kanaler: Chloe J. Roy, Celest Rayanne, FarAwayDistance, Nate and 

Sutton, Girl Defined, (svenska) Signe Anna och God is Grey. 
48 Thatcher, Adrian, The Oxford Handbook of Theology, Sexuality and Gender [Elektronisk resurs], Oxford 

University Press, 2014 
49 Lövheim, Mia & Lundmark, Evelina, 'Gender, Religion and Authority in Digital Media [Elektronisk resurs]', 

Essachess., 12:2(24), 23–38, 2019 (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-400624) 
50 Coffee Girls, YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC7T4jcLmqzl2M0nVyb7BLKw/featured, hämtat 

18/10-21) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-400624
https://www.youtube.com/channel/UC7T4jcLmqzl2M0nVyb7BLKw/featured
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1.5 Avgränsningar 

Undersökningen behandlar kanalen Coffee and Bible Time, inte den kyrka de tillhör på 

hemmaplan. Däremot finns en poäng att se vad deras hemkyrkas syn på saker är, vilket 

behandlas under ”Bakgrund”. Avgränsningar i antal videor behöver även göras, samt att det är 

i huvudsak Coffee and Bible Time som undersöks, inte deras sidokanal Coffee Girls som har 

drygt 31 000 prenumeranter.51 Däremot kan nedslag göras då relevans finns.  

Det går inte heller att undersöka alla aspekter av kanalens uttryckta teologi eller kvinnosyn, 

och denna undersökning ger inte övergripande eller uttömmande analys av amerikansk 

kristendom på sociala medier. Detta är inte heller syftet. Det finns inget anspråk på att detta är 

talande för alla kristna som har en YouTube-kanal, utan är ett exempel på en nutida kristendom 

i västvärlden, som sammanväver sociala medier med teologiska budskap. Kanalen utgör alltså 

ett nedslag i vår samtid, men kan inte sägas representera alla kristna YouTube-kanaler. Det som 

avgör de nödvändiga avgränsningarna är därmed analysfrågorna, då det som inte behandlas av 

dem inte är av samma intresse för uppsatsens syfte. Fokus ligger därför på frågor om gudssyn, 

bibelsyn och kvinnosyn, och utgår från kanalens videor och vad som uttrycks i dessa.  

1.6 Forskningsläge 

Här följer en uppställning av tidigare forskning som relaterar till studieobjektet. Många av de 

verk som nämns handlar om YouTube som medium, samt frågan om genus och religion online. 

Först ut är YouTube: Online Video and Participatory Culture (2018) av Jean Burgess och 

Joushua Green, som skriver om YouTube som ett kulturellt fenomen.52 Denna bok är relevant 

som tidigare forskning då den behandlar plattformen YouTube, där Coffee and Bible Time är 

aktiva genom sin kanal. Denna bok ger inblick i hur YouTube som plattform fungerar, och hur 

den är uppbyggd. 

Antonio Spadaro har skrivit boken Cybertheology: Thinking Christianity in the Era of the 

Internet (2014).53 Författaren utgår från ett katolskt perspektiv, och reflekterar över teologiska 

och filosofiska aspekter av digital media, eller internet, och på vilket sätt detta påverkar 

kristendomen, samt teologin. Den tar upp olika teologiska teman, och utgår från att internet 

numera inte endast är ett medel för människor, utan det vi lever i.  

 
51 Ibid 
52 Burgess, Jean & Green, Joshua, YouTube: Online Video and Participatory Culture, Second edition, Polity, 

Cambridge, 2018 
53 Way, Maria  & Spadaro, Antonio, Cybertheology: Thinking Christianity in the Era of the Internet [Elektronisk 

resurs], Fordham University Press, 2014 
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Frågan om digitala och sociala medier är ett område som det skrivits mycket om. Heidi 

Campbell är författare och redaktör till Digital religion: Understanding Religious Practice in 

New Media Worlds (2013).54 Det är en antologi där flera forskare skriver om olika aspekter av 

den digitala verkligheten, i relation till religion och teologi.  

Avhandlingen "This is the Face of an Atheist": Performing Private Truths in Precarious 

Publics (2019) av Evelina Lundmark är av intresse, då den behandlar YouTube som plattform 

och videor som material, även om studieobjektet är annat än mitt. Lundmark undersöker ateister 

som använder YouTube som plattform. 55 Lundmark skriver bland annat om YouTubes särdrag 

i sitt introducerande kapitel: “YouTube as a platform invites disussion on broad questions of 

SNSs, and their role in our lives, about actualizing tensions between corporatization and 

democratization, as well consideration of values like authenticity [---]”.56 SNS står för “Social 

Networking Site”.57 Avhandlingen har en digitala medier-teori och religionssociologisk ansats, 

vilket skiljer sig från denna studies område. En annan skillnad är att avhandlingen undersöker 

ateism som fenomen på YouTube, medan denna uppsats analyserar en kristen kanal. 

Artikeln “Gender, Religion and Authority in Digital Media” (2019), av Mia Lövheim & Evelina 

Lundmark tar upp frågan om kvinnors auktoritet på digitala plattformar, specifikt när det 

handlar om att tala om religion. De skriver att auktoriteten bland annat baseras på sårbarhet, att 

den är relationell och att det finns en autentisk aspekt av auktoriteten. Den är också beroende 

av kvinnans egna egenskaper, och att våga vara sig själv.58 Angående den personliga aspekten 

av religion hos dessa kvinnor skriver Lövheim och Lundmark: “Thus, personal experiences 

expressed through writing, speaking or sharing images about religion in digital media is part of 

a broader discussion regarding the legitimate ways and forms of constructing religious authority 

in contemporary society”.59 Denna artikel relaterar till denna uppsats studieobjekt, nämligen 

bland annat nordamerikanska YouTube-profiler och hur dessa talar om religion. Det som skiljer 

sig från uppsatsens syfte är att artikeln inte utreder teologin hos dessa, samt att det är en 

religionssociologisk artikel. Artikeln kan däremot fungera som bakgrund och stöd till analysen, 

och kan tydliggöra vilken vikt dessa kanaler kan ha i samhället. 

 
54 Campbell, Heidi (red.), Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds, Routledge, 

London, 2013 
55 Lundmark 2019 
56 Lundmark 2019, s.23 
57 Lundmark 2019, s.17 
58 Lövheim & Lundmark 2019, s.36 
59 Ibid  
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2 Analys 

I första delen av analysen, alltså 2.1 till och med 2.3, behandlas uppsatsens första 

huvudfrågeställning: Vilka teologiska argument eller värden kommer till uttryck hos Coffee and 

Bible Time angående Gud, Bibeln och kvinnosyn, och hur grundar kanalen sina argument? 

Detta görs genom att undersöka materialet med hjälp av analysfrågorna om gudssyn, bibelsyn 

och kvinnosyn nedan. I analysens andra del, 2.4 Diskussion, sammanfattas först de första tre 

sektionerna, och sedan diskuteras uppsatsens andra huvudfrågeställning, vilket utgör en mer 

kritisk aspekt av uppsatsen: Vilken kritik kan framföras, utifrån ett queer-feministteologiskt 

perspektiv, gentemot Coffee and Bible Time? 

2.1 Gudssyn 

Följande analysdel utgår från de frågor som ställdes till materialet angående kanalens gudssyn: 

vilka typ av attribut som används i samband med tal om Gud, vilken typ av kristologi uttrycks 

samt om gudsförståelsen verkar vara mer klassiskt konservativ eller liberal/feministisk. Nedan 

följer de slutsatser som kan dras ur materialet.   

Gud som Herre (och Fader) — makten ligger hos honom 

En av de videor som tydligt behandlar frågan om gudssyn är This New Year’s Resolution will 

change your life….60 Videon är tänkt som en uppmuntrande video inför det nya året, 2020. 

Personen som gör videon har ett slags tal i början, som sedan går över i en ”interaktiv 

bibelstudie”. Något som sticker ut i videorna är att de ofta ber om att Gud ska hjälpa dem att 

följa och läsa hans ord (Bibeln), att älska hans Ord. Människan är, i relation till Gud, svag och 

behöver vända sig till Gud dagligen. Följande citat visar den spänning som finns mellan Gud 

och människa:  

and I circle the selfish gain, because I realized that, that is our natural heart's desire is ourselves. 

Everything we want we do for ourselves, everything literally is we just think about ourselves, 

that's how simple human nature is, but the psalmist recognizes that's not God's Way, and so he 

asks God to turn his heart back to his word, back to who God is. And God is anything but selfish, 

God is love, and so he says: incline or turn my heart, which kind of shows that, yeah, we're going 

in the wrong direction most of the time and we only can turn back to God with a heart change, it 

is only God who can turn us back to him and we must daily say this prayer61 (min kursivering) 

 
60 This New Year's Resolution will change your life... (https://www.youtube.com/watch?v=fTxLK_UVsFI&t=4s, 

publicerad 31 december 2019) 
61 Ibid, minut 11:16-ca.12:13 

https://www.youtube.com/watch?v=fTxLK_UVsFI&t=4s
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Bibelstudiet som görs i denna video är över psalm 119, som även nämns i flera andra videor.62 

Från detta citat framstår dels en människosyn; människans natur är förvriden, eller syndig, och 

självisk, dels ger hon Gud vissa karaktärsdrag; Gud är motsatsen till oss (”anything but 

selfish”), Gud är kärlek och att Gud har makten (och bara han) att förändra människans hjärta. 

Ofta refererar hon till Gud som Herre, genom att läsa från den bibelvers som hon tolkar.  

Kopplat till att Gud har makten är talet om Kristus. Kristus förstås i denna video som den som 

uppfyllt lagen åt oss. Hon betonar att den som tror kommer att lyda, men tron måste komma 

först. Människan kan inte leva upp till lagen och Guds egen standard, men där kommer Kristus 

hopp och nåd in, menar hon. Han levde ett perfekt liv åt oss. Ett exempel hon ger är Guds 

budord, som ingen klarar av att hålla. Lagen visar på människans brustenhet, men Guds gåva 

genom Kristus ger nåd. Allt människan behöver göra är att tro och följa Jesus.  

I början av den globala pandemin 2020, lade kanalen ut videon How to find hope during the 

COVID-19 pandemic.,63 där deras gudssyn också framgår. Här förstås Kristus som den enda 

stabila grunden i tillvaron, som inte går att rucka på – till skillnad från ”värdsliga” saker, som 

sjukdomar och andra kriser. De betonar att alla befinner sig i samma situation, och att ”till och 

med troende” har fått sin tillvaro uppskakad på grund av pandemin. Det enda som man bör se 

upp till och förstå som stadigvarande, är Gud och Kristus. Kristus är den sanna hoppet, menar 

de, och man bör vända blicken mot honom. Videon when God feels far…64 relaterar också till 

pandemin, genom att beskriva Gud som nära trots känslan att han är långt borta. Hon säger att 

Jesus fäller tårar på grund av den smärta som världen går igenom just nu (pandemin), men att 

Gud finns med oss överallt och alltid. Hon beskriver Gud genom en metafor, att han är som 

solen – trots att man inte alltid kan känna eller se solens strålar (på grund av tid på dygnet 

och/eller moln) så finns den alltid där. Hon grundar sina tankar på psalm 139:7–12, som bland 

annat lyder: ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger 

jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där…”65 och så vidare. 

Detta leder även till en liknande tematik, som också belyser tanken på Gud som den som 

uppfyller alla ens behov (åtminstone på det djupa sättet som vi alla, enligt dem, behöver).   

 
62 Exempelvis: How to be a man or woman who follows God wholeheartedly! Psalm 119:1-8 (8/5-21), 5 Minute 

Bible Study for Anxiety (28/10-21), How I Pray Through My Prayer Journal! Coffee and Bible Time Prayer 

Journal (2/4-21) m. fl. 
63How to find hope during the COVID-19 pandemic. (https://www.youtube.com/watch?v=9_4u7sUenLc, 

publicerad 14 mars 2020) 
64 when God feels far… (https://www.youtube.com/watch?v=xllcBYPOYmA, publicerad 29 april 2020) 
65 Bibel 2000: texterna : Gamla testamentet, Tillägg till Gamla testamentet - de apokryfa eller deuterokanoniska 

skrifterna, Nya testamentet : Bibelkommissionens översättning 1999 / [träsnittsvinjetter: Kristina Anshelm], 

Verbum, Stockholm, 2000: Psaltaren 139:7–8 

https://www.youtube.com/watch?v=9_4u7sUenLc
https://www.youtube.com/watch?v=xllcBYPOYmA
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”We are restless till we rest in Jesus”66 – Kristus som vän och räddare 

Jesus Kristus är central i kanalens videor, bland annat i Our Top Self Care Tips (+ a Christian’s 

perspective on the self care movement).67 De säger:  

Jesus is the only way, he is the only one who could ever save us because he lived a perfect life, he 

died on the cross, he rose from the grave, he conquered death and now he calls us to follow him 

and so when you know that, that we are restless till we rest in Jesus68 

Det som uttrycks i videon, som är en sit-down-video, samt en tips-video på så kallade ”self-

care”-metoder, är att Kristus är grunden innan allt annat. Deras första tips är också att ha en 

rutin att läsa Guds ord, och prioritera tid med Gud. Det är viktigt, menar de, att vi inte tror att 

saker som self-care erbjuder kan rädda oss, det kan endast Jesus göra. Alltså är den främsta self-

care-metoden att ha en relation till Kristus. 

I God’s not finished with you yet.69 uttrycks genom en mer konstnärlig video, gudssyn och 

kristologi. Den ena systern berättar vad hon lärt sig i under en tuffare period i livet, där hon 

behövt vila mycket. Det har även funnits mer tid för intressen, för hennes del målning, och gör 

referenser mellan målningsprocessen och hur Gud är. Hon säger att Gud är som en målare, han 

har målat alla människor och våra livsberättelser. Det framkommer även en syn att allt händer 

av en anledning, som Gud vet. Andra attribut som hon använder i talet om Gud och Kristus är 

försonare, ultimat auktoritet, fader, målare och fullkomnaren av tron. Människor är skapade i 

Guds avbild, och Gud är aldrig klar med oss, han fortsätter att jobba på oss och vår tro växer 

hela tiden. Vi är, menar hon, Guds mästerverk.  

Den evangelikala traditionen karaktäriseras, enligt en klassisk definition, av krucicentrism, 

aktivism, biblicism och omvändelse.70 Bland dessa är det ofta biblicismen, alltså en stark tilltro 

till Bibeln och dess auktoritet, som påverkar hur kyrkorna ser på Gud och människan. Utifrån 

det material och kyrklig bakgrund som kanalen kommer ifrån, ser jag inte att deras gudssyn är 

särskilt liberal – utan snarare ”klassisk”. Både i attributen som används om Gud och Kristus, 

som Fader, Försonare, Herre och ultimata auktoriteten, samt dess implikationer på hur 

 
66 Our Top Self Care Tips (+ a Christian’s perspective on the self care movement) 

(https://www.youtube.com/watch?v=3nczPVy2mdM,  publicerad 29 juni 2020) 
67 Ibid  
68 Ibid, minut 04:06-04:25 
69 God’s not finished with you yet. (https://www.youtube.com/watch?v=zOAbNIlOnKw, publicerad 13 augusti 

2020) 
70 Thatcher, Adrian, The Oxford Handbook of Theology, Sexuality and Gender [Elektronisk resurs], Oxford 

University Press, 2014, Andrew Goddard, “Theology and Practice in Evangelical Churches”, s.378 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nczPVy2mdM
https://www.youtube.com/watch?v=zOAbNIlOnKw
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människans tillstånd tolkas (syndig och behöver omvändas till Gud, av Gud). Denna diskussion 

återkommer jag till senare i analysen. Detta leder även in på nästa sektion, nämligen bibelsyn. 

2.2 Bibelsyn 

Analysen går nu närmre in på vilken bibelsyn som framkommer ur materialet. Analysfrågorna 

är vilken roll som kanalen tillskriver Bibeln och bibelläsning i en människas liv, hur ”quiet 

time” utmålas och används som metod samt frågan om, och i så fall hur, kanalen ser på 

bibeltolkning och eventuell feminist- och/eller queerteologi. 

Bibeln som auktoritet – Guds ord  

Vilken roll får Bibeln i deras liv, och vilken slags syn har de på Bibelns auktoritet? Coffee and 

Bible Time lägger, som kanske namnet avslöjar, stor vikt vid den kristna bibeln, och det är den 

som hela kanalen kretsar kring. Att Bibeln då tolkas som den högsta auktoriteten i livet är 

kanske ingen överraskning. Detta är även tydligt hos den kyrka som de tillhör på hemmaplan.71 

To the doubting, skeptics, and seekers…72 är en video som benämner Bibeln som sann, en 

auktoritet. Videon görs på en långfredag, och är alltså mitt i den kristna påskens drama, och är 

samtidigt en video som hon vill rikta till de som kanske inte är troende ännu. Hon uttrycker här 

att det finns bevis för det som står i Bibeln, så som arkeologiska och historiska bevis. Detta 

finns, men huvudpoängen är att man måste tro på Jesus. Det går inte att bara gå på bevisen (som 

finns). Ännu en del i detta är att de menar att det är viktigt att läsa Bibeln på ”rätt” sätt. I en 

senare video som kom ut 2021, beskrev de exegetik: How to Study the Bible THE RIGHT WAY 

(Exegetically).73 En relevant aspekt är att båda systrarna själva går på ett bibelcollege, och 

utbildar sig i teologi och bibelvetenskap.74 I videon beskriver systrarna hur man kan studera 

Bibeln på ”rätt sätt”, nämligen exegetiskt. De motiverar detta genom att de vill att följarna ska 

fördjupa sin bibelläsning och förståelse. Angående exegetik säger de: ”an attempt to discover a 

text’s meaning by starting WITH the text, and moving out from there. It is objective. Reading 

OUT of the Bible”75, och att en viktig sak att komma ihåg är att: “simple principle to leave by: 

a text can have only 1 interpretation, but many applications”.76 

 
71 Village Church of Gurnee, se avsnitt 1.3 Bakgrund för information om deras kyrkliga hemvist 
72 To the doubting, skeptics, and seekers… (https://www.youtube.com/watch?v=wSToOJWT7DY, publicerad 10 

april 2020) 
73 How to Study the Bible THE RIGHT WAY (Exegetically) (https://www.youtube.com/watch?v=tuC2ZO7InK0, 

publicerad 19 februari 2021) 
74 De studerar båda vid Moody Bible Institute, som ligger i Chicago, IL, USA.  
75 Ibid, minut 02:37 
76 Ibid, minut 05:05 

https://www.youtube.com/watch?v=wSToOJWT7DY
https://www.youtube.com/watch?v=tuC2ZO7InK0
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De säger även angående bibelläsning och exegetik/tolkning:  

It's objective, meaning you aren't reading your own feelings into it you aren't coming into it with 

an idea of what you want the text to say, you're simply reading it for what it is, as a fact, as a 

truth, something immovable. Yep, so our culture today is really prone to taking our ideas and 

what we want to be true, and putting that on the text, like, going into the Bible and saying, okay, 

I, I really want the Bible to say this, so I'm gonna go look through it and find it and prove that the 

Bible says this, when in reality, we should be reading the text at a, with a humble heart coming to 

God's Word saying Lord you are my teacher, this is your Word, the very inspired words of God, 

and can I just be your humble servant and learn what you want to teach me, what does your Word 

say, not what do I want to get out of your Word, that's not how it should be.77 (min kursivering) 

Citatet ovan från videon är intressant, eftersom det belyser hur kanalen ser på bibeltolkning, 

och vilken tradition de själva står i,78 och som jag tog upp från Thatchers bok så värderar den 

evangelikala traditionen Bibeln mycket högt (biblicism), och litar på den för riktlinjer för 

mänskligt liv. Att läsa Bibeln som ”fakta, sanning och oföränderlig” och att inte ”lägga sin egen 

idé på texten”, tyder på att de ser Bibeln som en auktoritet. Samtidigt tar de upp att man som 

läsare måste förstå kontexten som texten skrevs i, vem, hur, när och till vem, är frågor som de 

vill att man undersöker innan man tillämpar texten i sitt liv. Att en biblisk text bara skulle kunna 

ha en tolkning, är något som både feminist- och queerteologin skulle sätta sig emot.  

Quiet time och rutiner – stadig grund i tillvaron 

”Quiet time” är som tidigare nämnt ett tema som återkommer i analysen av materialet. Oftast 

beskrivs detta fenomen i relation till så kallade morgon- eller kvällsrutiner som filmas, och är 

då ett steg i denna rutin. ”Quiet time” skulle kunna beskrivas som bibelrutin på svenska, men 

innebär mer än att läsa Bibeln. Det verkar snarare som att ”quiet time” ger personerna tid att 

spendera med Gud, och vara i bön. Det ger tid att reflektera över deras liv, samt hur detta 

relaterar till Guds vilja. Exempel på detta finns i både my school MORNING ROUTINE!79 och 

Clean with Me + Chit Chat Devotional.80  

I den första av de två är hon som gör videon på college, i sitt rum. Videon är en så kallad 

”vlogg”, alltså en mer personligt filmad video där man som tittare får följa med från personens 

perspektiv under en dag/del av dagen. Hon visar dels övergripande hur hennes morgonrutin går 

 
77 Ibid, minut 02:46-03:43 
78 Utifrån deras kyrkas tillhörighet, tolkar jag det som att de tillhör den evangelikala kristna traditionen.  
79 my school MORNING ROUTINE! (https://www.youtube.com/watch?v=MVNCivaDcU8, publicerad 13 

februari 2020) 
80 Clean with Me + Chit Chat Devotional (https://www.youtube.com/watch?v=p4toAgW2Qtg, publicerad 10 

mars 2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=MVNCivaDcU8
https://www.youtube.com/watch?v=p4toAgW2Qtg
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till, men går även in mer detaljerat på bibelstudiet hon gör just nu. Några steg beskrivs: ber i 

sin bönebok (”Prayer journal”, egen CBT-produkt), läser sedan Bibeln och skriver av allt hon 

läser. Senare mediterar hon över bibelverser medan hon äter frukost. Hon uppmanar följarna 

till att försöka bli lärjungar och att följa Gud – att ge hela livet till Gud.  

Den andra videon utspelar sig hemma hos föräldrarna, och är också den en vlogg. Hon berättar 

att det är en söndag, och att hon kommit hem från kyrkan och då läst i sin Bibel. Det hon läste 

var ur Johannesevangeliet 13:1–17, berättelsen om när Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Hon 

beskriver hur hon blev utmanad av detta och frågade sig själv om hon verkligen var ödmjuk 

och redo att tjäna andra. Det som sedan händer är att hon städar familjens kök för att vara till 

hjälp. Hon säger även:  

but I want to show you that as you're reading the Bible, as you're reading Scripture, you don't have 

to be a theologian, you don't have to, you don't have to understand every little, small detail. 

Honestly, I just read how Jesus humbled himself and washed his disciples’ feet and I think to 

myself, okay how can I apply that to my life, how can I look more like Jesus
81

 (min kursivering) 

Detta citat är intressant, för här uppmanar hon följarna dels att läsa Bibeln, dels att sedan 

tillämpa det man läser i sitt liv. Tanken att Bibeln gäller alla, oavsett hur teologiskt kunnig man 

är, finns alltså här. Det framkommer även att hon ser upp till Jesus som en förebild när det 

kommer till attityder och livsinställning, genom att hon ser att han var ödmjuk – vill hon också 

tillämpa det och utmana sig själv.  

Denna typ av videor, ”quiet time routine”/morgon- eller kvällsrutiner, är en av de mest 

frekventa videotyperna, och återkommer några gånger varje år.82 De har uppenbarligen en 

viktig roll i kvinnornas liv, och som de vill dela med sina följare. Det är något som verkar vara 

något som finns i deras dagliga liv, och detta leder till nästa tema.  

Eget ansvar i bibelläsningen och relationsbyggande 

Det övergripande målet, som också uttrycks på kanalen och deras blogg, är att inspirera unga 

tjejer till att själva läsa Bibeln dagligen, och därmed få del av Guds ord. Det tycks alltså vara 

en slags ”digital missionsverksamhet”. Bibelmetoder är därmed en viktig del av deras projekt, 

 
81 Ibid, minut 02:30-02:56  
82 Exempel på Coffee and Bible Time-videor som behandlar morgon- eller kvällsrutiner: A REAL morning in my 

life + chit chat on rest (11/11-21),  Wake up with us for the sunrie + my quiet time (1/10-21), Simple & Humble 

MORNING ROUTINE (15/7-21), Summer Quiet Time in the Psalms and Life Updates (9/7-21), simple quiet time 

morning routine. (29/4-21), m. fl. 
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och de har själva utvecklat en sådan. I videon E.A.S.Y Bible Study Method! förklarar de den.83 

Videon är en “sit-down video”, där personen sitter ner och förklarar något, och kollar in i 

kameran. Det är alltså även en ”how-to”, där något, i detta fall en bibelstudiemetod, förklaras. 

Metoden har en tillhörande ”printable” (utskrivbart papper med mer djupgående förklaring), 

som följarna kan köpa. Videon är en kortare version av metoden, som kallas E.A.S.Y (på 

svenska: ”enkel”). De olika bokstäverna står för olika moment; E: gå in i berättelsen (”enter”), 

A: bedöm/avgör de/den enkla sanningen/temat i berättelsen (”assess”), S: sök Guds karaktär 

och attribut (”seek”), och Y: längta efter en förändring av hjärtat (”yearn”). Hon benämner 

också att målet med att studera Bibeln är att lära känna Jesus bättre, och att just denna metod 

kan fungera för någon som är ”ny i tron”, samt vara ett redskap för den som är ”starkare i tron” 

och som vill vara en förebild för nya troende (använder begreppet ”decipleship”). Metoden går 

också från att börja i bibliska texter, och efter att ha förstått kontexten och den ”enkla 

sanningen”, be om att Gud ska förändra ens hjärta och få en närmare relation till honom.  

En genomgående tanke i videorna handlar därmed, som vi kan se, om att bygga relationer. Den 

främsta relationen gäller den till Gud och Kristus, som stärks genom att läsa Bibeln regelbundet 

och spendera tid med Gud varje dag. Jag ser även en koppling till det tidigare nämnda om 

gudssyn, nämligen att Gud och Kristus är de enda som kan fylla ett tomrum hos en själv. 

Kanalens syn på självhjälp, eller self-care, utgår från att man först har en relation till Gud, och 

att Bibeln är en självklar del av ens vardag. Självhjälp kan inte på egen hand rädda/hjälpa en 

människa. Men genom en relation till Gud kommer relationen till sig själv stärkas, därför kan 

relationsbyggandet även anses angå relationen till sig själv. Dessutom stärks relationen till 

andra kristna, genom den metoden de föreslår för bibelläsning. De pratar om att vara ”lärjunge-

görare”, alltså hjälpa någon som är ny troende, och detta pekar på att de vill bygga relationer 

med andra kristna.  

Detta blir därmed svaret på analysfrågan gällande vilken roll Bibeln tillskrivs i en människas 

liv – nämligen att den ska förändra människan i det praktiska livet. Bibeln är också något som 

behöver läsas ofta, helst dagligen, och att det är något som vi själva behöver göra. Samtidigt 

finns en spänning i detta, då kanalen ofta påpekar att det endast är Gud som kan förändra en 

människa, och lägger alltså makten hos Gud – inte en själv. Bibelns roll är även att fördjupa 

 
83 E.A.S.Y. Bible Study Method! (https://www.youtube.com/watch?v=tN3mQG-MMGc, publicerad 30 mars 

2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=tN3mQG-MMGc
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relationen till Gud. Efter denna undersökning av både guds- och bibelsyn, går analysen nu in i 

tredje sektionen som behandlar kanalens kvinnosyn.  

2.3 Kvinnosyn 

Denna sektion behandlar frågan om kanalens kvinnosyn, hur den uttrycks och vad som används 

som argument för denna syn. Analysfrågorna som ställs till materialet behandlar frågan om 

detta kan, och i så fall på vilket sätt, ses som en feministisk praxis, hur kanalen talar om kvinnor 

och deras roll, samt vilken relation det finns mellan dess guds- och bibelsyn och kvinnosyn. 

Även här ställer jag upp några teman som framkommit i analysen. 

Kvinnan i relation till en man – eller ”season of singleness” 

Ett tydligt tema gällande kvinnosynen är att kvinnan nästan alltid förstås i relation till ett 

förhållande, antingen framtida eller nuvarande. Ett ideal om hur man är som kvinna, fru, i 

relation till en man. Detta framstår även tydligt genom att de beskriver kvinnan (sig själva) i 

relation till ett förhållande som ännu inte finns, alltså när man är singel. Detta brukar de referera 

till som ”season of singleness” – en period i livet där man lever ensam. 

En video som sticker ut gällande detta tema är Praying For Your Future Husband.84 Grunden 

för videon förklaras som att andra har gjort liknande videor, vilket har inspirerat personen som 

nu gör en sådan. Videons syfte är att ge förslag och inspiration till följarna kring ämnet att be 

för sin framtida man, alltså någon som inte finns ännu i deras liv. Hon delar upp förslagen i två 

sektioner, dels böner för sig själv, dels böner för honom. Båda sektioner uttrycker dock liknande 

teman; exempelvis tacksägelse till Gud och att sätta Gud och Kristus, samt Guds vilja, först. I 

bönerna för henne finns även bön om tålamod i den tid i livet som hon befinner sig i (sena tonår, 

tidig 20-års-ålder), då detta är en period hon lever som ensamstående. 

En liknande video som behandlar ett närliggande tema är Qualities to Look for in a Christian 

Relationship.85 Här uttrycker personen som gjort videon fyra kvalitéer som hon anser vara 

viktiga för en hälsosam (kristen) relation, nämligen: 1. Han bör älska Gud mer än henne, 2. Han 

ska tro på och värdera henne högt, 3. De bör se på livet med samma glädje (eng.: ”excitement”) 

och 4. Han bör inte vara lättförargad. Angående den sista punkten säger hon följande:  

 
84 Praying For Your Future Husband / Christian Inspiration // Coffee and Bible Time 

(https://www.youtube.com/watch?v=WufqgoWkadM&list=PLuHEf4HqCfz-8R4GsdlST-LIQp9-

rLbgy&index=1, publicerad 15 januari 2017) 
85 Qualities to Look for in a Christian Relationship // Coffee and Bibletime 

(https://www.youtube.com/watch?v=n84op4Xjh5c&list=PLuHEf4HqCfz-8R4GsdlST-LIQp9-rLbgy&index=8, 

publicerad 12 januari 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=WufqgoWkadM&list=PLuHEf4HqCfz-8R4GsdlST-LIQp9-rLbgy&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WufqgoWkadM&list=PLuHEf4HqCfz-8R4GsdlST-LIQp9-rLbgy&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=n84op4Xjh5c&list=PLuHEf4HqCfz-8R4GsdlST-LIQp9-rLbgy&index=8
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so, the fourth quality that I would want in a life partner is that they don't get angry easily or and 

they don't get discouraged easily. The verse that I have to go along with this is 1st Corinthians 

13:4 through 5: love is patient love is kind, it does not envy it does not boast, it is not proud, it 

does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of 

wrongs. And this is really important for me because I know a lot of times I can test people's 

patience, and if they are easily angered, and that would not be a good relationship for me to be 

in86 (min kursivering) 

Jag noterar några saker. Dels finns även här referenser till bibeltexter, vilket är deras grund för 

argumenten. Här refererar hon till 1 Korinthierbrevet 13:4–5, som är en vanlig text att läsa även 

vid svenskkyrkliga vigslar. Det som också framgår av videon är ännu en gång att hon talar om 

en framtida pojkvän eller make, utan något tillägg om eventuellt samkönad relation. Detta 

behöver inte vara den enda tolkningen, då kvinnan talar utifrån sin egen person och sexualitet 

– vilket inte behöver betyda att hon inte accepterar det hos andra. Hon fokuserar på sin egen 

personlighet, som att hon är en person som ofta irriterar människor (utmanar folks tålamod). 

Däremot är det av intresse att hon pratar om en framtida man, vilket tyder på att hon förväntar 

sig att en äktenskaplig relation.  

I videon My REALISTIC Night Routine + raw & real thoughts on being single,87 får tittaren 

följa en av kvinnorna i hennes kvällsrutin, både gällande vad hon gör för att blir redo att sova 

(hudvård, tandborstning etc.), men även bibelrutin. Hon ser till att skapa en lugn atmosfär, och 

värderar tid för sig själv. Runt minut 12 i videon börjar hon prata om sina reflektioner om att 

vara singel. En intressant sak kommer fram: att hon själv har behövt avstå från att kolla på 

kristna par på YouTube, för att det i detta läge inte hjälper henne i sin relation till Gud. Det kan 

göra en för ”besatt av tanken på äktenskap”. Hon säger även att det ändå är bra att kanalerna 

finns, för det behövs förebilder för ”good biblical Christian marriages”:  

I think it's great that there's Christian YouTube couples out there, like, I'm all for it, like, I love 

watching Christian YouTube YouTube couples, because I think there needs to be a good biblical 

good biblical Christian marriages out there in the media, because there's so much crap that goes 

on in movies in in social media and everywhere, that that there needs to be a good Christian 

example of what marriage looks like, so that even like Christ, Christ can be shared with so many 

people, because Christ says, like, a marriage reflects Christ and the bride coming together as 

Christ and the church coming together so I'm all for it.88 (min kursivering) 

 
86 Ibid, minut 03.27-04.08 
87 My REALISTIC Night Routine + raw & real thoughts on being single 

(https://www.youtube.com/watch?v=oBomuId2gS8, publicerad 1 april 2020) 
88 Ibid, minut 13:25-14:11 

https://www.youtube.com/watch?v=oBomuId2gS8
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Här uttrycks, menar jag, en tydlig bild av dels äktenskapet – åtminstone att det ska vara bibliskt 

grundat – dels en intressant spänning hos henne. Det som följer efter detta är att, trots att hon 

tycker att sådana par och videor är bra för att motverka annan nutida medias bild av äktenskap, 

så är hon själv inte i en sits att orka ta in andras kärlek just nu. Detta tolkar jag utifrån att hon 

säger att kristna singlar måste skydda sitt hjärta, och att hon själv upplever att hon längtar efter 

äktenskap mer ju mer hon ser sådant innehåll.  

Det som blir tydligt här är att hon jämför äktenskapet med Kristus relation till kyrkan. Detta är 

en klassisk bild av relationen mellan män och kvinnor från teologin, och Tonstad tar även hon 

upp detta. Kristus och kyrkan blir förebilder för hur äktenskapet ”bör vara”, och speciellt hur 

kvinnor bör vara i relation till män: undergivna. Konsekvensen blir att man ser kvinnor som 

underordnade i praktiken (funktionellt), om än vissa argumenterar för ”different but equal”, 

ontologiskt sätt.89 Med detta menas att kvinnor och män här på jorden är ojämställda i praktiken, 

alltså olika roller i en relation exempelvis, men att inför Gud och i frälsningen, så är både män 

och kvinnor likställda. Detta tas även upp i Kön, teologi & etik (2011), och författarna menar 

följande: ”Drivet till sin spets kan sägas att kvinnan med kropp och därtill hörande funktioner, 

såsom födande och moderskap, betraktas som underordnad mannen, medan kvinnan utan kropp 

jämställs med mannen, dock i en annan transcendent värld”.90 Det finns alltså i den kristna 

traditionen, menar de, att koppla ihop kvinnor med det jordiska och män med det transcendenta. 

Huruvida kanalen anser att kvinnor bör vara undergivna män är dock inget som framkommer 

uttryckligen. Denna reflektion leder in på nästa tema i materialet.  

Guds vilja för människan 

Bibelsynen avgör hur man läser bibeltexterna, och hur man tolkar berättelserna däri. 

Tolkningarna bidrar till hur man ser på Gud, påverkar ens gudssyn, jämte den kyrkliga tradition 

man tillhör. Synen på Gud och Bibeln påverkar i sin tur hur man ser på människan, och hennes 

relation till Gud. Detta blir tydligt hos Coffee and Bible Time. 

I videon I set aside an ENTIRE YEAR to be SINGLE. This is what I learned in my singleness 

season…91 reflekterar en av kvinnorna över det gångna året, som hon valt att ägna åt singel-

livet. Här beskriver hon hur hon det senaste året varit medvetet singel, och vigde det till Gud 

(Herren), och jämför det med hur nunnor viger sitt hela liv till Gud. Videon innehåller en lista 

 
89 Tonstad 2018, s.18f 
90 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, s.24 
91 I set aside an ENTIRE YEAR to be SINGLE. This is what I learned in my singleness season... 

(https://www.youtube.com/watch?v=voOhdgVqeOI&t=5s, publicerad 18 juni 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=voOhdgVqeOI&t=5s
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på tio saker som hon lärt sig det året. Punkter som berör kvinnosyn är de som berör att vara 

nöjd i singel-livet. Hon refererar till 1 Korinthierbrevet 7:24-40, där Paulus talar om ogifta 

kvinnor, och betonar delen där han säger att dessa kan ge odelad uppmärksamhet till Gud.92 

Eftersom det är så, har hon lärt sig vilken gåva från Gud det är att vara singel, menar hon. Andra 

saker hon lärt sig är att leva i nuet, att utveckla sina passioner, att hon är svag, att kristna vänner 

är av största vikt, samt att Kristus är nog för henne. Detta menar hon är något som hon behöver 

påminna sig själv om dagligen, och hon berättar att hon längtar mycket efter äktenskap och 

familj, och att det är lätt att bli distraherad. Ytterligare en intressant punkt är att hon lärt sig att 

se killar som eventuella vänner, och inte endast ”potential future husbands” – alltså makar. De 

unga männen är också Guds barn, menar hon, och kan därför också uppskattas för den han är, 

och kan i stället bli en vän. 

Tidigare tog jag upp videon Praying For Your Future Husband från 2017, som var en slags 

tips-video kring hur man som kvinna kan be för sin framtida make. I juli 2020 publicerade 

kanalen en slags uppföljare: Is Praying for Your Future Husband Biblical? Chit Chat with us 

:).93 Denna video är en sit-down video, där båda systrarna deltar och pratar med kameran. De 

skämtar först om att den ena gjorde den tidigare videon, och börjar sedan diskutera om att be 

för sin framtida man över huvud taget är bibliskt. De berättar att det inte finns något svart-vitt 

svar i Bibeln om just detta ämne, och valde i stället att undersöka vad den säger om framtid och 

bön. Totalt refererar de till ungefär nio bibelställen, både från GT (Ordspråksboken) och NT. 

Enligt dem är detta ett polariserat ämne i den kristna sfären, men menar att det är en gråzon. 

Detta beror på just frågan om det är bibliskt. Det som alla verser nuddar vid, enligt dem, är att 

det alltid är Guds vilja som vinner även om vi människor gärna vill planera och kontrollera allt. 

Slutsatsen är att det inte är fel, men att man måste vara försiktig att denna typ av bön och längtan 

inte blir en avgud som man ser upp till mer än Gud själv.  

Den teologiska antropologi som utkristalliseras i materialet, och specifikt kvinnosynen, menar 

jag går att koppla till deras syn på Gud och Bibeln. Frågan om HBTQIA+-personer eller queera 

relationer har inte diskuterats i de videor jag har analyserat, förutom någon vag referens till 

”bibliska äktenskap” i relation till annan ”skit som finns idag” gällande relationer. Däremot tror 

jag det finns något att hämta ur deras kyrkas syn på kön och relationer. Som det står i avsnittet 

1.3 Bakgrund, finns det i kyrkan en tydlig men oreflekterad syn på vad det innebär att leva som 

 
92 Hon använder sig av översättningen Christian Standard Bible, 1 Korinthierbrevet 7:35 
93 Is Praying for Your Future Husband Biblical? Chit Chat with us :) 

(https://www.youtube.com/watch?v=vm7aY5m7A00&t=4s, publicerad 22 juli 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=vm7aY5m7A00&t=4s


27 
 

Guds avbild idag. Man kan tänka sig att kvinnorna har besökt kyrkan under lång tid, varit aktiva 

och blivit påverkade av den teologi som predikas där.  

Det är intressant att frågan inte diskuteras på ett tydligt sätt av kanalen, eftersom de inte verkar 

undvika andra ibland utmanande andliga frågor, såsom synd, omvändelse och annat. Denna 

upptäckt är dock viktig i sig, att det eventuellt finns en underliggande syn på kön och relationer, 

som inte uttrycks tydligt.  

Feministisk praxis – ofrivilliga feminister?  

Utifrån vad kanalen själva uttrycker, skulle de nog inte kalla sig själva feminister, varken i sin 

teologi eller syn på relationer. Det som däremot blir intressant för analysen är hur deras kanal i 

sig kan ses som en feministisk praxis. Det finns en dubbeltydighet i att det är tre kvinnor som 

driver kanalen, utan någon mans övervakning (vad man vet), samtidigt som de har en mer 

konservativ kvinnosyn som relaterar till teologin. 

Vad är det som kan ses som feministiskt med denna kanal? Det som sticker ut, trots sin mer 

klassiskt konservativa teologi och kvinnosyn, är alltså kanalen i sig. Kvinnorna som driver 

kanalen innefattar en auktoritet och självklarhet i sina roller, ursäktar sig inte och är med och 

bidrar till den nutida teologiska debatten. Detta går att koppla till Lövheim och Lundmarks 

artikel som nämndes i forskningsöversikten. De belyser vissa aspekter av vad som gör att 

kvinnor har auktoritet online, och det var bland annat sårbarhet, relationalitet samt autencitet.94 

Detta menar jag finns hos dem, både sårbarhet och relationalitet är något som är tydligt, speciellt 

i videorna med vlogg-stil. Extra tydligt är det i en video som heter I hit a wall….95 Här befinner 

sig kvinnan på golvet, i sin garderob, och menar att hon vill att videon ska vara ”hashtag real” 

(#real), alltså äkta. Hon berättar att hon använt garderoben som en böneplats, för att utestänga 

distraktioner. Det kommer fram att det varit en tung period, och hon har blivit utbränd och känt 

sig deprimerad. Detta beror på flera saker, bland annat beskriver hon hur hon som introvert tagit 

på sig för mycket och varit i för många sociala sammanhang i och med college.  

Denna typ av video menar jag uttrycker en vilja att vara sanningsenlig mot sina följare, och att 

vårda den relation som finns mellan kanalen och prenumeranterna. Men räcker dessa argument 

för att mena att kanalen driver ett slags feministiskt projekt? I frågan om deras innehåll utmanar 

patriarkala strukturer och maktförhållanden mellan män och kvinnor, är svaret enligt mig nej. I 

 
94 Lövheim & Lundmark 2019, s.36 
95 I hit a wall… (https://www.youtube.com/watch?v=CScOKOPDBwg, publicerad 1 juni 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=CScOKOPDBwg
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och med den teologi och kvinnosyn som de förespråkar är konservativ, skulle troligtvis inte 

många mena att de är feminister.96  

2.4 Diskussion  

Denna del av uppsatsen behandlar först analysens första tre delar utifrån den första 

frågeställningen: Vilka teologiska argument eller värden kommer till uttryck hos Coffee and 

Bible Time angående Gud, Bibeln och kvinnosyn, och hur grundar kanalen sina argument?, i 

ett försök att sammanväva de tre sektionerna. Sedan behandlas den andra 

huvudfrågeställningen, nämligen: Vilken kritik kan framföras, utifrån ett queer-

feministteologiskt perspektiv, gentemot Coffee and Bible Time? 

Teman som kommit ur materialet är att gudssynen är klassisk, med attribut som Herre och 

Fader, kristologiskt centrerad, att bibelsynen är mer konservativ (i den mening att de ser Bibeln 

som auktoritet i frågor om mänskligt liv), samt att kvinnosynen främst framkommer genom att 

de relaterar sig själva till framtida (äktenskapliga) relationer med män eller i en säsong av 

”singleness”. Hur deras syn på samkönade relationer ser ut är oklar, om än underförstått i vissa 

videor. Relaterat till detta är att analysen visar att Coffee and Bible Time oftast argumenterar 

utifrån en biblisk referens. Deras teologi lägger, med tanke på deras kyrkliga bakgrund, stor 

vikt vid Bibeln som auktoritet. Kvinnosynen och synen på relationer menar jag hänger ihop i 

kanalens videor, och dessa hänger i sin tur ihop med guds- och bibelsynen. För att återkomma 

till uppsatsens titel, Is Praying For Your Future Husband Biblical?, som även är en videorubrik, 

kanske den är en god sammanfattande fras för kanalen i dessa frågor. Det som uttrycks är ett 

perspektiv från kvinnor, om sin framtida relation, med en man – men grunden för dessa 

funderingar finns i Bibeln. För dessa kvinnor är Bibeln av högsta auktoritet, och de vill veta 

vad Gud verkligen vill, det är det viktigaste. Att hitta bevis, argument och verser från Bibeln, 

som styrker ens livsval är väsentligt enligt dem.  

Hur kan en queer-feministisk teologi kritisera dessa argument och värden? Är det 

överhuvudtaget rättvist att tolka kanalens projekt utifrån ett så att säga liberalt och feministiskt 

perspektiv? Jag menar att det går – och att det kan vara nödvändigt för att få syn på eventuellt 

problematiska och patriarkala synsätt. Som tidigare nämnt låter jag perspektiv från teologerna 

Linn Marie Tonstad och Susannah Cornwall samt boken Kön, teologi och etik97 inspirera 

diskussionen. Jag vill med dessa belysa några teman ur queer-feministiska teologin, utifrån det 

 
96 Huruvida de själva ser sig som feminister framkommer inte ur det material jag analyserar.  
97 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011 
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som kommit fram ur analysen. Hur relaterar kanalens teologi och kvinnosyn till teman i queer-

feministiska teologin? 

Tal om Gud – hermeneutikens misstanke  

Min tolkning är att kanalen, med tanke på deras kyrkliga hemvist och teologiska tradition, ser 

Bibeln som högsta auktoritet, och att de menar att det endast finns en rätt tolkning (som visar 

sig vara rätt konservativ), gör att de inte riktigt ser sig själva utifrån. De befinner sig en specifik 

teologisk tradition, som i sig ser Bibeln på ett visst sätt – att det som står är sant, men verkar 

inte reflektera över att detta också är en tolkning. Det finns en omedvetenhet i det faktum att de 

faktiskt kommer från en teologisk tradition, samtidigt som de befinner sig i specifik social 

kultur, som i sin tur påverkar bibeltolkningen. Detta återkommer jag till senare.  

Teologin, talet om Gud, i kanalens videor är vad jag menar ”klassisk”, vilket innebär att de 

använder attribut som Herre, Skapare, Försonare och Kristus som central i omvändelsen. En 

grundbult i feministisk bibelkritik och teologi centreras kring språket. Språket är vanligtvis 

patriarkalt, menar man. En feministteologisk tanke berör frågan om vilket kön Gud tillskrivs, 

exempelvis, samt vad detta gör för kvinnors möjligheter att vara delaktiga i kristen tro.98 Enligt 

en feministisk teologi, som vill reformera teologin (i stället för att förkasta ”projektet 

kristendom” helt), skulle kanalens språkbruk förstås som djupt genomsyrat av patriarkala 

mönster. Även om man bortser från den kvinnosyn och sociala verklighet de förespråkar, så 

finns ett klassiskt tal om Gud som Fader, Herre och så vidare – som kritiseras i feministisk 

teologi. Även i bibeltolkningarna som kanalen gör, och de teologer som de litar på, det college 

som de går vid – berör alla denna patriarkala tolkningstradition på olika vis.99  

Men är kanalens språkbruk och teologi på grund av detta patriarkal? Är kvinnornas hela 

teologiska projekt något att förkasta, eller finns det möjligheter även i en klassisk kristen 

teologi? Jag skulle svara ja på första frågan, men eventuellt nej på den andra, då jag tror det 

finns möjligheter med även ett mer klassiskt teologiskt språk. Möjligheterna beror såklart på 

vilken syn på bibeltolkning man har, men även vilken social verklighet man lever i.  

 
98 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, s.91f, s.38 
99 Moody Bible Institute beskriver sig som: “Historically Moody has maintained positions that have identified it 

as non-charismatic, dispensational and generally Calvinistic.” 

(https://www.moodybible.org/beliefs/?_ga=2.22961017.315862098.1639058819-1042263598.1634566068, 

hämtat 9/12-21) Dessutom skriver de angående mänsklig sexualitet följande: ”Based on Scripture,3 non-marital 

sex, homosexual sex, same-sex romantic relationships, and gender identification incongruent with one’s birth-

sex all violate God’s generous intention for human relationships.” 

(https://www.moodybible.org/beliefs/positional-statements/human-sexuality/, hämtat 9/12–21)  

https://www.moodybible.org/beliefs/?_ga=2.22961017.315862098.1639058819-1042263598.1634566068
https://www.moodybible.org/beliefs/positional-statements/human-sexuality/
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Queerteologins anti-normativitet i klassiskt teologiskt språkbruk 

Det antinormativa som Tonstad och Cornwall menar är förbundet med queerteologin är 

intressant att utforska i relation till kanalen. Är kanalen anti-normativ, och på vilket sätt? Ett 

tema, eller bild, från analysen som är värd att se på närmre är den om äktenskapet. Dels att 

äktenskap är något som de talar mycket om, som en självklar del i en framtida relation, dels att 

det görs en koppling mellan äktenskapliga (mänskliga) relationer mellan män och kvinnor, och 

relationen mellan Kristus och kyrkan. Detta tar Tonstad upp i sin bok: 

At the heart of the most sophisticated arguments against homosexuality lies Ephesians 5, which is 

read by some to imply that the theological meaning of gender and sexual differentiation in human 

existence is that relationships between men and women are images of, and point to, the 

relationship between Christ and the church.100 (min kursivering) 

Att utmana normerna, de fasta föreställningarna vi har om livet, om kön och genus, och 

relationer och vad som är rätt och riktigt – blir viktigt här. Hur skulle en anti-normativ teologi 

se på den metafor som kanalen uttrycker? Kritiken som jag ser gentemot kanalen här är gällande 

den maktupphållande strukturen som äktenskapet (det heterosexuella) utgör. Vilka normer har 

dessa unga kvinnor har med sig? Influenser går att ana utifrån deras kontext (USA, evangelikal 

kyrklig bakgrund, konservativt bibelcollege och att de är kvinnor). Utifrån den analys som 

gjorts här, menar jag att kanalen inte är anti-normativ, utan snarare förstärker många patriarkala 

normer. “It is natural that humans are divided into men and women, and that social and sexual 

life reflects that division, we assume. But these binary divisions don’t, and can’t, fully 

encapsulate all of reality”101 Detta skriver Tonstad, och är något jag menar belyser ett problem 

hos kanalen angående syn på relationer och genus. Kvinnor blir, med deras syn, lätt fasta i rollen 

som fru, mamma och den omhändertagande. Men kan det gå att förespråka queerteologiska 

perspektiv utifrån ett sådant teologiskt språk som de har? Frågan återkommer senare. 

Maktperspektiv och kvinnor – sexualitetens makt 

Något som relaterar till ovanstående kritik, om äktenskapliga relationer och teologi, är frågan 

om makt och sexualitet. De-naturalisation och anti-essentialism kan vara fruktbara begrepp i 

detta perspektiv, menar jag. Både Gud och Bibeln har stor auktoritet enligt kanalens videor. Har 

kvinnorna samma typ av makt, att bestämma i sina egna liv? Bra att komma ihåg är att jag ser 

dessa som riktiga teologer, som verkar i vår samtid. De är amerikaner, men når fler människor 

 
100 Tonstad 2018, s.18 
101 Tonstad 2018, s.55 
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än inom sitt land. Så makt finns, i antalet följare som ser upp till kanalen, som ser dessa kvinnor 

som förebilder i hur det är att vara kristen (ung) kvinna på 2020-talet. Men frågan kvarstår om 

de själva, med de binära normer som de lever med och förstärker, har makt över sin egen 

sexualitet och köns- eller genusuttryck? 

Det är svårt att frikoppla kanalens teologi och kvinnosyn från den så kallade ”purity culture”. 

Detta är ett område som inte upptagit uppsatsens huvudsyfte, men som inte går att bortse från. 

Purity culture, renhetskulturen, i USA har växt sig speciellt stark inom evangelikala kretsar. 

Många vittnar om att den är mycket skadlig, utifrån kvinnors perspektiv, då det centrala 

budskapet är att man ska vänta med sexuella relationer tills äktenskapet. Exempel på vittnesbörd 

finns bland annat av Angie Hong, som skrivit en artikel för The Atlantic i år, där hon bland 

annat berättar: ”In every uncomfortable situation, I figured that I was the common 

denominator—the great whore—and I absorbed the shame of feeling impure and far from 

God”.102 Hon beskriver här hur hon blev utsatt för olika slags sexuella och rasistiska övergrepp, 

som även kunde innefatta andra manliga pastorer. Skammen och skulden upplevdes alltid ligga 

på henne, som kvinna. Ju mer sexuell skam hon kände, desto längre från Gud kände hon sig. 

Normen var att avhålla sig från föräktenskapligt sex. Linda Kay Klein är en annan kvinna som 

delat med sig av sina erfarenheter. Hon skrev boken Pure,103 och gjorde 2013 ett Ted-Talk vid 

Bernard College.104 Hon nämner att en stor del av hennes undersökning, var att hon upptäckte 

att kvinnor som vuxit upp i evangelikala kristna kretsar, med den form av könsbaserad förtryck 

och sexuallära de förespråkar, lider ofta av en slags PTSD senare i livet (post-traumatiskt 

stressyndrom), som ofta påverkade deras sexliv och psykiska hälsa.  

Coffee and Bible Time:s sidokanal, Coffee Girls, lade nyligen ut en frågestundsvideo. Följare 

har fått ställa frågor till en av kvinnorna, och bland annat kom frågan om sex innan äktenskapet 

upp, samt frågan om ”hur man håller sig ren i ett förhållande (innan äktenskap)”. Det hon 

svarade var att hon förespråkar att vänta med föräktenskapligt sex, för att hon tror att det är det 

Bibeln lär oss.105 Med renhetskulturen i åtanke, i samband med kanalens bakgrund i 

 
102 Hong, Angie, “The Flaw at the Center of Purity Culture”, The Atlantic 

(https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/purity-culture-evangelical-church-harms-women/618438/, 

publicerad 28/3-21) 
103 Klein, Linda Kay, Pure: inside the Evangelical movement that shamed a generation of young women and how 

I broke free, First Touchstone hardcover edition., Touchstone, an imprint of Simon & Schuster, Inc., New York, 

NY, 2018[2018] 
104 Ted Talk: How We Get Over: Women, Religion & Shame | Linda Kay Klein at TEDxBarnardCollegeWomen. 

(https://www.youtube.com/watch?v=bB99HIBT9b4&t=13s, publicerad 2 januari 2013) 
105 Q&A - Saving yourself for Marriage? Boundaries in a relationship? | Vlogmas Day 9 

(https://www.youtube.com/watch?v=dowpgsoX3Mc, publicerad 9 december 2021)  

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/purity-culture-evangelical-church-harms-women/618438/
https://www.youtube.com/watch?v=bB99HIBT9b4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=dowpgsoX3Mc
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evangelikala kretsar, och det faktum att de ofta pratar om en framtida make, finns det mycket 

som talar för att detta är något som även motiverar kvinnorna att vara avhållsamma. Detta finns 

i den kristna historien, och kvinnor har oftast framställts som:”… ödmjuka, moderliga, lydiga 

och med en disciplinerad sexualitet, eller som den liderliga och sexuellt utsvävande varnande 

exempel”.106  

Utifrån dessa olika trådar, vill jag belysa att kanalen – utifrån de queerteologiska begreppen 

ovan – inte gör mycket för att gå utanför de binära system som finns i samhället. Frågan som 

kommer upp är då vad deras syfte är, och som vi såg tidigare är det att sprida Guds ord till andra 

(speciellt kvinnor), och att man ska lära sig mer om Gud och Kristus, få en relation till honom. 

Syftet med kanalen är inte att utmana normer. Deras argument, som kommit fram i analysen, 

baseras oftast på bibliska verser. Med den bibelsyn de har, och den tolkning de gör, finns det 

en risk att frågor om genus och sexualitet blir svartvita. Risken är att man som teolog missar de 

människor som eventuellt är HBTQIA+ och kristna.  

Framåtblickande ur ett queerteologiskt perspektiv?  

Som jag belyste ovan, menar jag att risken med den typ av bibeltolkning och teologi som 

kanalen uttrycker är att man stöter bort människor som är HBTQIA+. Relationerna mellan 

kristna grupper och HBTQIA+-personer ställs ibland upp som motsatta poler, bland annat på 

grund av andlig misshandel, renhetskultur och fördomar.  

Om queerteologins metod syftar till att utmana sociala strukturer, och förändra dem, finns det 

skäl att kritisera Coffee and Bible Time. Även i frågor om mer apologetiska aspekter av 

queerteologin, som jag menar är nödvändig, finns det resurser som kan utmana kanalens synsätt. 

En grundbult i kanalens teologi, menar jag, är deras bibelsyn, och det är förmodligen där som 

en stor del av utmanandet kan ske. Hur kan Bibeln tolkas på olika sätt? Kan man med hjälp av 

den klassiska teologin kanalen använder, ändå se queerteologiska inslag? Är det sant att det 

finns endast en rätt tolkning av bibliska texter, och vilka verser väljs ut för deras argument?  

Theodore W. Jennings skriver i The Oxford Handbook of Theology, Sexuality and Gender107 

om samkönade relationer i den bibliska världen. Han påpekar att de relationer han belyser inte 

går att bevisa, eller att författarna nödvändigtvis hade en sådan slags relation i bakhuvudet när 

texten skrevs. Men med sin text vill Jennings belysa hur det kan finnas plats och rum för, vad 

jag skulle kalla, queera läsningar. Han skriver angående vanliga bibeltexter som används som 

 
106 Jansdotter Samuelsson m.fl. 2011, s.29 
107 Thatcher 2014, Theodore W. Jennings, ”Same-Sex Relations in The Biblical World” 
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argument mot homosexualitet: “But focusing attention on these texts also serves as a kind of 

screen to prevent readers from recognizing the wide array of diverse depictions of same-sex 

love in the Bible”.108 Det uppstår alltså, med denna typ av homofobiska hermeneutik,109 en 

separation från alternativa läsningar, och vad jag menar, även verkligheten. Exempel på queera 

läsningar är berättelsen om Rut och Noomi, David och Jonathan/Saul, eunucker och ”den 

lärjunge som Jesus älskade”.110 Den typ av tolkning som Jennings gör av sådana berättelser, har 

möjligheten att öppna upp för nya, kreativa teologiska reflektioner kring Gud och Guds kärlek 

till människan, på sätt som inkluderar och når fler människor (om det är målet).  

Som jag diskuterade ovan under sektionen om teologiskt språkbruk, så tror jag att queerteologin 

kan arbeta mer med klassisk teologi. Den guds- och bibelsyn som kanalen förespråkar, att helt 

ge sig till Guds vilja, att ge hela sitt liv till Gud, att det är viktigt att en framtida partner älskar 

Gud mer än en själv – menar jag är möjliga grogrunder för andra tolkningar och syn på 

genus/sexualitet än de som kanalen förespråkar. Genom att kombinera en öppenhet för hur 

bibliska texter tolkas, och kunna se queera tolkningar, med queerteologins anti-normativitet och 

denaturalisation/anti-essentialism, kan nya teologiska värden upptäckas och nå nya människor 

som tidigare känt sig uteslutna eller förtryckta. Exempelvis kan den queera erfarenheten av att 

vilja (ibland vara tvungen) välja sin familj, så kallad ”chosen family”, på grund av att man blivit 

avvisad från sin biologiska familj, gå att hitta i Bibeln. Jesus säger, efter att hans biologiska 

familj försöker få prata med honom: ””Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” Och han 

visade med handen på sina lärjungar och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som 

gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor”.”111 

Som Tonstad och Cornwall båda poängterar (och kanske även Coffee and Bible Time?), är Gud 

större än några mänskliga ideologier och tolkningar. Att tänka sig att man själv har nått fram 

till den ultimata, och enda sanna bibeltolkningen är, enligt mig, skadligt. Det kan först och 

främst skada människor som inte passar in i de binära normer och system som tolkningarna 

förespråkar, men det kan också skada den teologiska kreativiteten. Guds ord är, som kanalen 

också uttrycker, levande och ”skarpare än något tveeggat svärd”112 – vilket borde utmana nutida 

människor att tolka texterna på nytt. 

 
108 Ibid, s.210 
109 Ibid, s.206 
110 Ibid, s.210–219 
111 Bibel 2000, Matteusevangeliet 12:48-50 
112 Bibel 2000, Hebreerbrevet 4:12 
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3 Sammanfattning 

Denna uppsats har analyserat YouTube-kanalen Coffee and Bible Time utifrån frågor om 

gudssyn, bibelsyn och kvinnosyn, i dialog med queer-feministisk teologi. Uppsatsen ställde 

huvudfrågorna: 1. Vilka teologiska argument eller värden kommer till uttryck hos Coffee and 

Bible Time angående Gud, Bibeln och kvinnosyn, och hur grundar kanalen sina argument?, och 

2. Vilken kritik kan framföras, utifrån ett queer-feministteologiskt perspektiv, gentemot Coffee 

and Bible Time? 

Slutsatserna som kan dras utifrån frågeställningarna och teorin, med den metod som använts, 

är att kanalen uttrycker många teologiska argument och värden. De främsta argumenten som 

analysen visat finns hos kanalen är att både gudssyn och bibelsyn är klassisk, och speciellt 

bibelsynen är mer konservativ. De ser Bibeln som högsta auktoritet för livet, och Gud är den 

med mest makt. Gud beskrivs även som kärlek, försonare och den som kan rädda människan. I 

relation till detta är människan svag och syndig, och kvinnosynen mer specifikt är även den 

bibliskt argumenterad för. Oftast relateras därför kvinnan till en framtida äktenskaplig 

(heterosexuell) relation, eller till en tid av att vara ensamstående (”season of singleness”). 

Argumenten baseras oftast på bibliska grunder, utifrån den tolkningstradition de befinner sig i. 

Kritiken som framfördes till resultaten, utifrån queer-feministisk teologi, var utifrån begreppen 

anti-normativitet, de-naturalisation samt anti-essentialism. Uppsatsen visar att kanalens teologi 

kan kritiseras utifrån att den genererar en patriarkal kvinnosyn, som är begränsad till att leva i 

relation till en man i äktenskap, och som vidmakthåller binära system. Förutom kritiken, finns 

det även konstruktiva möjligheter i ett mer klassiskt språkbruk om Gud, som kanalen använder. 

Något som fortfarande inte kunnat undersökas i och med denna uppsats, och som kan intressera 

framtida forskning, är att se hur kanaler som dessa i stort påverkar unga kristnas syn på 

sexualitet och genus, samt bredare konsekvenser för relationen mellan HBTQIA+-personer och 

kristna. Det skulle även vara av intresse att undersöka hur kristna YouTube-kanaler hanterar 

det faktum att kanalen blir som ett företag med kommersiellt syfte. Vilka implikationer som 

uppsatsens resultat kan ha utanför akademin är relativa, men förhoppningsvis kan diskussionen 

utmana människor att se på YouTube som ett trovärdigt teologiskt material, som är värt att gå 

i dialog med. Intresset för religion är ofta stort, och mediet YouTube är ett populärt sådant. 

Detta i kombination med queer-feministisk teologi som perspektiv, kan utgöra en intressant 

(och kanske oväntad) diskussion för människor utanför akademiska rum.  
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