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Nor-Segerstads församling får 
Regnbågsnyckeln för arbetet med hbtq-frågor 
På söndag delas Regnbågsnyckeln ut till Nor-Segerstads församling. Som femte enheten 
i landet, och den första i Karlstads stift, har de genomgått Regnbågsnyckeln. Det är ett 
arbetssätt för ett mer inkluderande sammanhang för hbtq-personer och andra. Målet är 
att höja kunskapen och ge trygghet.  
 
– Arbetet har varit väldigt givande. Det har öppnat ögon och fått oss att tänka annorlunda. Det 
är viktigt att man vågar lyfta upp saker och prata om det, och se på sig själv och sin 
verksamhet ur nya perspektiv. När man börjar prata om det så är det inte så knepigt 
egentligen, säger Pär Lundberg, kyrkoherde i Nor-Segerstads församling. 

Regnbågsnyckeln går ut på att utbilda all personal och alla förtroendevalda i 
församlingen samt att arbeta fram en mångfaldsvision för framtida arbete med frågorna.  
 
Fler församlingar på gång 
– Det finns jättemånga människor som tyvärr inte känner sig välkomna i Svenska kyrkan. Vi 
har ett historiskt arv, vi har inte alltid varit så öppna och inkluderande. Och många vet heller 
inte hur långt vi kommit i arbetet med hbtq-frågor. Regnbågsnyckeln är ett sätt, både att jobba 
med frågorna och att faktiskt visa vad vi gör för att vara en välkomnande och trygg kyrka, 
säger Johannes Fransson, stiftskonsulent för hbtq-frågor i Karlstads stift. 

Nor-Segerstads församling är först ut i stiftet, men framöver är det flera församlingar 
och pastorat som kommer få Regnbågsnyckeln. 

– Jag är helt övertygad om att det här arbetet har effekt. Det hjälper oss att se hur vi 
uttrycker oss och hur vi beter oss, och det gör att vi sen också kan ändra det och bli mer 
inkluderande, säger Johannes Fransson. 
 
Genomsyrar hela församlingen 
För Nor-Segerstads församling är Regnbågsnyckeln bara början. Arbetet kommer att fortsätta, 
och genomsyra hela församlingen. Konfirmanderna har under våren diskuterat mångfalds-
frågor och framöver kommer barn- och ungdomsgrupper att ha fokus på frågorna samtidigt 
som församlingen försöker hitta sätt att samarbeta med skola och fritids om inkludering och 
mångfald. 

Regnbågsnyckeln delas ut till Nor-Segerstads församling i samband med en 
gudstjänst på söndag, den 19 maj, klockan 11 i Nors kyrka. Biskop Sören Dalevi kommer att 
medverka i gudstjänsten.  

 
Vill du veta mer? Kontakta Pär Lundberg, kyrkoherde i Nor-Segerstads församling, på 054-22 
44 023 eller par.lundberg@svenskakyrkan.se, eller Johannes Fransson, stiftskonsulent för 
hbtq-frågor i Karlstads stift, på 054-17 24 95 eller johannes.fransson@svenskakyrkan.se.  
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Fakta: Regnbågsnyckeln 
Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på 
Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) år 2013. 
 
Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling 
genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta 
aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och 
reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner 
får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. 
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