
 

 

                                       

 

Institutionen för individ och samhälle 
Socialpedagogiska programmet 
SP 05 Campus  
 

  

 

 

HBT + KRISTEN = SANT 

- En studie i hbt personers upplevelser av att leva i den kristna kontexten 

 

HBT + CRISTIAN = LOVE 

- A study of HBT people's experience of living in the Christian context 
 

 

 

Per Jonasson         Rickard Persson                     Sofia Rastman 

 

 

 

Examensarbete i Socialt arbete, 15 hp 

Handledare: Anna Johansson 

Höstterminen 2008 

 

 



Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra sex informanter som har delat med sig av sina 
upplevelser till oss hur det kan vara att befinna sig i en kristen kontext och att vara hbt. Det är 
Ni som har gjort denna uppsats möjlig och det har varit väldigt spännande att få ta del av vad 

Ni hade att berätta. Det har varit en lärorik och arbetsfylld hösttermin med mycket tankar, 
funderingar och nya insikter. Vi har haft stor nytta och tillång av varandra i gruppen då vi 

varit tre stycken och kunnat diskutera och reflektera kring studien tillsammans. Vi vill 
avslutningsvis tacka vår handledare Anna Johansson för hennes engagemang och goda 

stöttning på vägen mot målet och även våra nära och kära som stått ut med oss under denna 
tid. Ett stort tack till Bente Marjanovic för korrekturläsningen också.  

Tack så mycket Alla Ni! 
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Syftet med denna studie var att försöka få en inblick i hur det är att leva i den komplexa 

kontexten i att ha en hbt (homo-bi-trans) läggning och att vara kristen. Vi ville på individnivå 

försöka tolka och förstå genom ett queerteoretiskt perspektiv. Vi har gjort en kvalitativ studie 

som baseras på sex halvstrukturerade intervjuer. Vidare ligger studiens fokus på personer som 

har ett aktivt liv inom den kristna kontexten. De begrepp som genomsyrar hela studien är 

heteronormativitet, hbt och stigmatisering. Analysen är baserad på en analysmodell som heter 

Interpretative phenomenological analysis och bygger på att lyfta fram teman. Totalt lyfter vi 

fram sju teman som går under namnen; Socialt rum, Personligt rum, Anpassning, Tyst 

konsensus, Diskriminering, Erkännande och Framtid. I varje tema lyfts intervjupersonernas 

egna upplevelser fram genom citat som sen knyts an till vald teori och begrepp.  Slutsatser 

man kan dra av analysen är att det är en komplex miljö som dock börjar bli mer inkluderande 

för hbt personer. Det komplexa ligger i att olika kristna församlingar ser olika på dessa frågor 

och det finns ingen klar gemensam hållning. Detta ger olika grader på positiva och negativa 

sidor med en hbt läggning i den kristna kontexten. 

Nyckelord: Hbt, Kristendom, Heteronormativitet, Queer, Stigma,  
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The aim with this study was to try getting an insight in how it is to live in the complex context 

in having it hbt (homo-bi-transsexual) disposition and to be Christian. We wanted on an 

individual level try to interpret and to understand through a queertheoretical perspective. We 

have done a qualitative study that we have based on 6st semi-structured interviews. 

Furthermore, the study's focus lies on persons who have an active life within the Christian 

context. The concepts that inform the entire study are heteronormativity, hbt and stigma. The 

analysis is based on an analysis model that is called Interpretative phenomenological analysis, 

and builds on lifting forward themes. A total of seven themes are lifted and they go by the 

names; Social rooms, Personal rooms, Adaptation, Quiet consensus, Discrimination, 

Admission and Future. In each theme, the interview persons' own experiences are lifted 

forward through quotations and are linked to our selected theory and concepts.  Conclusions 

one can deduct of the analysis, is that it is a complex environment that however begins to 

become more including for hbt persons. The complex lies in that differently Christian parishes 

see differently on these questions and there is no clear common attitude. This gives various 

degrees on positive and negative sides with an hbt disposition in the Christian context. 

Keyword: Hbt, Christianity, Heteronormativity, Queer, Stigma, 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Homo- bi- och transpersoner, härefter för enkelhetens skull kallade för hbt personer, har under 

åtminstone hela den tid som kallas modern och upplyst, haft en undanskymd och ofta utsatt 

plats i samhället. Intoleransen har varit omfattande och har många gånger utmynnat i ren 

diskriminering, även från myndighetshåll. Det har hela tiden funnits en tyst acceptans för 

detta. Företrädare för diverse politiska inriktningar har i princip oemotsagda kunnat påstå de 

mest hårresande saker om till exempel homosexuella. Ett exempel är tiden då AIDS hysterin 

härjade som värst i Sverige då det skrevs metervis av löpsedlar kring den så kallade 

”bögpesten”. I dessa påstods en stor mängd kränkande anklagelser gentemot homosexuella 

vilket kom att prägla mångas situation på ett mycket negativt vis (Norrheim, Rydström & 

Winqvist, 2008). Vi menar att hade man sagt att det är bara bra att "de" får AIDS och dör om 

vilken annan minoritet som helst, hade protesterna knappast uteblivit. 

 

På senare tid har det dock börjat hända saker till det bättre för hbt personer i stort, även om 

det fortfarande råder en stor ojämlikhet gentemot personer med heterosexuell läggning. Man 

har, åtminstone på papperet, fått samma rättigheter som de sistnämnda och toleransen för hbt 

personer har ökat. I synnerhet i storstäderna, landsbygden ligger i vanlig ordning efter, men 

det ska noteras att även där vågar/vill nu betydligt fler leva som öppet homosexuella än vad 

som var fallet för bara cirka 10-15 år sedan. Transpersoner har enligt Gårdfeldt (2005) 

fortfarande svårare att bli accepterade fullt ut. Könsöverskridaren provocerar av någon 

anledning tydligen mer än den som lever ett så kallat skötsamt liv i ett homoäktenskap. 

 

Om civilsamhället i stort relativt snabbt har blivit mer tolerant mot hbt personer och i alla fall 

delvis släppt in dem inom ramen för hur man får vara utan att bli stämplad, så har det gått 

desto långsammare och sämre med detta för en annan instans: Kyrkan. Eller kanske snarare 

för många av de personer som bekänner sig till den kristna tron. Officiellt hävdar åtminstone 

Svenska kyrkan principen om alla människors lika värde och att man är en kyrka där alla är 

välkomna (www.svenskakyrkan.se). 

 

Att det finns kristna personer som fördömer ett liv som hbt såsom syndigt och även pekar ut 

den enskilde som en fördömd, själ kan man nu förstås tycka inte spelar någon roll. Vi lever ju 

http://www.svenskakyrkan.se/
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i ett sekulariserat land, kyrkan och dess anhängare är skilda från staten och har inte mer makt 

än någon annan. Vad enskilda konservativa frikyrkoföreträdare säger om homosexuella, 

tillmäts alltså knappast någon egentlig betydelse ändå, möjligen endast för en redan övertygad 

liten skara. 

 

Allt vore således kanske frid och fröjd om det inte vore för att det finns en grupp människor, 

rimligtvis en ganska stor sådan, som både har en läggning inom hbt spektret och har en 

kristen tro. Dessa personer har enligt Gårdfeldt (2005) genom historien fått lida för sin 

läggning kanske ända sedan kristendomens begynnelse, så också i nutiden.  

 

Den kristna människokärleken gällde/gäller inom många samfund bara människor som faller 

in i ramen, såtillvida att endast heterosexualitet eller avhållsamhet ses som acceptabla 

levnadsformer för dem. Man kan få vara homosexuell, då det i bästa fall kan ses som en guds 

prövning, men man får absolut inte leva ut sin homosexualitet, utan bör stanna i avhållsamhet. 

Helst ska man dock gifta sig och få barn, kärnfamiljen ses som idealet och 

heteronormativiteten är så att säga själva normen. 

 

Kristna hbt personer har alltså på ett sätt några av sina främsta antagonister inom de egna 

leden. Fientligheten kan ta sig uttryck i allt ifrån utebliven erkänsla och ignorering till försvar 

av hatbrott riktade mot just hbt personer. Många inom kristenheten anser också att 

homosexualitet går att bota, Gårdfeldt (2005) ger ett tragikomiskt exempel på detta: 

Det finns i USA en "själavårdande" sammanslutning, Exgayrörelsen, vars syfte är att just bota 

homosexuella. Man anser att det är ett Satans verk om pojkar hellre leker med målarfärger än 

med krigsleksaker. Det skulle då vara ett tecken på homosexualitet och detsamma gäller 

flickor som inte är så intresserade av till exempel sitt utseende. Man försöker omskola bögar 

och lesbiska genom att få de förstnämnda att bland annat läsa tidningarnas sportsidor och de 

sistnämnda att gå på makeup kurser! 

 

Detta är ett exempel på något som inte hör till vanligheterna, men kan som sådant ändå få 

tjäna som bakgrund till hur kristna människor många gånger kan se på hbt personer. Man kan 

inte villkorslöst bli älskad och accepterad i alla församlingar för den man är, utan för vad man 

är. 
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Inom kristendomen finns det alltså flera olika falanger och den största i Sverige är förstås 

Svenska kyrkan. Det är också den som kommit längst i fråga om att inkludera hbt personer. 

På andra plats i storlek kommer Missionskyrkan. Den står visserligen Svenska kyrkan ganska 

nära men kan sägas ha en lite mer konservativ syn på hbt frågor. Man kan till exempel inte 

leva som öppet homosexuell och samtidigt vara pastor där. Pingstkyrkan är en annan stor och 

viktig rörelse inom kristendomen. Den är uppbyggd av många självständiga församlingar i 

hela landet, vilka har en gemensam värdegrund. Pingströrelsens ytterligare lite mer 

konservativa syn innebär att man visserligen inte fördömer homosexuella personer, men att 

man inte kan godta homosexuella handlingar.  

 

I sammanhanget ska det också nämnas att världens största kyrka, den Romersk-katolska, 

genom historien intagit en starkt fördömande hållning gentemot hbt personer. Vatikanen har 

enligt Gårdfeldt (2005) öppet deklarerat att homosexuella bör diskrimineras på en mängd 

områden. I Sverige finns katolska kyrkan dock representerad endast av ett stift vilket finns i 

Stockholm.  

 

1.2 Studiens problemområde och syfte. 

Så som det ser ut idag hos den kristna majoriteten och då framförallt i den bestämmande 

delen, stigmatiseras och diskrimineras hbt personer på grund av sin läggning. Det kan gälla 

allt ifrån till att man inte blir tagen på allvar eller till att man inte får möjligheten till arbeten 

inom kyrkan. Det finns en klar och tydlig linje ifrån majoriteten av de kristna församlingarna, 

att de lägger fokus på hbt personerna som problemet, istället för att se det som ett samhälligt 

problem med heteronormativiteten som grund. Med olika bibelhänvisningar och deras 

tolkningar av dessa stigmatiseras och diskrimineras hbt personer. 

Vårt intresse ligger i hur personer som lever i denna dubbla miljö upplever sin situation och 

hur deras vardag ser ut i sammanhanget. Syftet är att studera och försöka skapa förståelse för 

hur det är att leva i denna dubbla miljö. Anledningen till vårt intresse ligger i den samhälliga 

debatten kring de olika perspektiven, såsom till exempel samkönade vigslar och kvinnliga 

präster. 

Vår frågeställning är: 

 Hur är det att ha en hbt läggning och leva aktivt i en kristen kontext?  
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Studien kommer att belysa sex hbt personers subjektiva upplevelser i dessa dubbla miljöer. Vi 

har utgått ifrån queerteoretiskt och queerteologiskt perspektiv i denna studie. Detta för att 

perspektiven ställer de rådande normerna på kant och detta gäller samhället stort men är extra 

tydligt i den kristna kontexten. Begrepp som genomsyrar studien är heteronormativitet, hbt, 

och stigmatisering. 

2 Metod  

2.1 Validitet och reliabilitet 

Innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer satte vi oss ner och skapade våra frågor. Dessa 

frågor har i motsats till strukturerade intervjuer inte någon rak och tydlig linje att följa, utan är 

till för att intervjun skall guidas i intervjufrågorna. Däremot kan inte intervjuaren fritt härja 

runt i ett samtal, för att sedan plocka ut det som denna tycker passar in. Det är viktigt att ha ett 

genomtänkt frågematerial att följa och använda detta som guide. Det förekommer dock 

ganska ofta att frågorna inte kommer i någon speciell ordning utan att de mer eller mindre 

täcks in under samtalets gång (Smith & Osborn, 2003 red). Även om det är så pass flytande 

skapade vi utifrån Smith & Osborns (2003) tankar om att det är bra att dela in frågorna i olika 

teman. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun delade vi upp frågorna i olika 

känslighetsgrader. Detta för att vi ville skapa en tillit och en känsla av trygghet innan de mer 

känsliga delarna behandlades. 

Det finns givetvis inga problemfria metoder, men vissa passar bättre in än andra för olika 

syften för olika studier. Inför vår valda metod, kommer vi att stå inför en rad olika utmaningar 

i form av problem, för att hålla reliabiliteten och validiteten på högsta nivå. Kvale (1997) 

menar att det kan finnas en risk att förlora dessa två begrepps värde när man omvandlar 

intervjun till utskrift. För att bibehålla reliabiliteten, har vi transkriberat intervjuerna själva. Vi 

har sedan läst varandras transkript, ställt frågor inom uppsatsgruppen och för att sen i grupp 

reflekterat över våra olika tolkningar på det skrivna materialet. När det gäller validiteten så 

upprätthålls även denna genom ovan, samt att vi transkriberat intervjuerna ord för ord. För att 

lyfta validiteten och reliabiliteten ytterligare en nivå lät vi samtliga informanter läsa transkript 

och analys. De fick några dagar på sig att läsa och komma med synpunkter.   

Kvale (1997) lyfter upp ytterligare problem som vi kan tänkas stöta på, och ett sådant är det 

han benämner som elitistiska intervjuer. Men vi är medvetna om att det kommer att krävas en 
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del förkunskaper om ämnet, för att kunna initiera ett samtal som skall vara meningsfullt för 

vår studie. Detta då de flesta av våra informanter är aktiva i kyrkan och har en bred kunskap 

om vad den kristna tron anser om deras sexuella läggning. Samt att det är de som har 

kunskapen och de subjektiva upplevelserna om att just ha en annan läggning.  För att 

motverka detta kommer vi att följa det Kvale (1997) menar att man kan göra för att 

förekomma detta, nämligen genom att lägga ner en väsentlig del av arbete innan och att på så 

sätt komma förberedd till våra intervjuer.  

2.2 Metodval 

Vi kommer i vår studie att utgå ifrån vad Kvale (1997) benämner som halvstrukturerade 

intervjuer som vi spelade in på ljudband. Detta för att vi vill studera och skapa förståelse för 

individens subjektiva upplevelse av att ha en sexuell läggning som går emot den större delen 

av det kristna etablissemanget i Sverige idag. Vidare kommer vi att utgå ifrån en analysmodell 

som heter Interpretative phenomenological analysis (IPA). Analysens utgångspunkt utgår 

ifrån att utforska hur människor förstår sin personliga och sociala värld (Smith & Osborn, 

2003), något som passar utmärkt med vårt syfte av studien. 

För att kort förklara vår analysmodell och hur vi kom fram till våra teman, så kommer vi här 

att visa ett par korta steg hur en intervju har analyserats.  

F = Intervjuare och I = Informant. 

Steg 1 

F. Har du planer på studera vidare mot kyrk… 

I. 

Läser ped.kurser. Ja det har jag, nja eller än så länge jag väldigt… nu läser jag  

För att få ped.examen pedagogikkurser då för att få en pedagogisk examen, det har ja ju 

kanske jobba som  inte i och med att jag hoppade av lärarstudierna där så att ja har 

församlingsped eller  inget på papper någonting att jag har en examen. Så att det tänker 

Diakon  försöka att få, sen så typ, ja församlingspedagog skulle jag      

  kunna…ja så får vi se sen i framtiden, kanske Diakon eller 

  någonting. Så vi får se. 
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F. Spännande. 

I. Ja det e det. 

F. Din koppling till kyrkan är då alltså yrkesmässig + tron. 

I. 

Både yrke och   Ja precis. 

Tro koppling 

F. Har du varit med i församlingen i Johannelund länge? 

I.  

Bengtslunds församling, Nej det har jag inte. Och jag där hemifrån där jag e då i lilla  

i det mörkaste  Bengtslund församling där det e a i det mörkaste Västra Götaland 

V- götaland. Väldigt där det e inte (skratt) eller a det är lite skillnad mot Johannelunds 

konservativt. Vart  församling om man säger så. Det är väldigt a konservativt då och 

minior, junior mm så där. Så där har jag ju vart med då. Jag har ju vart med i hela   

men aldrig vart jätte- min uppväxt i…ja minior, junior, kyrkans ungdom å så där eh  

aktiv  har väl aldrig varit så där jättejätteaktiv så att ja går i kyrkan hela 

  eller sådär. Utan ja har haft min tro inom mig hela tiden och den 

  liksom funnits där alltid å ja har inte riktigt vetat vad man skall 

  göra med det riktigt heller utan jag har vart nöjd med å ha det för 

  mig själv lite grann. Och hade väl inge tanke på att…visste inte 

  att man kunde jobba i kyrkan heller så med barn på det viset utan  

  det har jag alltid trott att det har varit frivilliga å så där. Så därför 

  blev det lite både och när jag fick det här jobbet att äntligen så  

  hittade man en plats med sin tro och sitt yrke a allting. 

Steg 2 

Nästa steg i analysmodellen blir till att tematisera grovt. I detta fall blir de första initiala 

teman dessa. 

Tänker på framtid inom jobb + tro. 
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Kommer från konservativ församling. 

Tidig koppling till kyrkan.  

Steg 3 

Vidare så kommer dessa initiala teman att placeras in som underteman i större sammanhang 

där hela intervjun ligger till grund. Tillslut fick vi genom denna analysmetods 

tillvägagångssätt fram 4 huvudkategorier. Kategorierna är Rum, Upplevelser, strategi och 

framtid. Teman som anknyter till dessa kategorier återkom i så gott som alla våra intervjuer. 

Men även de övriga märks ut med stycke och sid nummer då de kan komma att bli aktuella i 

ett senare skede i studien.  

Steg 4 

Tillslut så kom det att se ut så här. Kategorier och temana pekas ut var i det empiriska 

materialet de finns. Detta är bara ett axplock, varje informant har ofta många sid och stycke nr 

efter sig i varje tema. 

    Informant.1   Informant. 2 

Rum 

Sociala rum (Kommer från konservativ församling.) Sid 2. Stycke 40 2.11 

Upplevelser 

Diskriminering (fanns inget i ovan del)  3.16  5.45 

Strategi 

Anpassning (fanns inget i ovan del)  4.50  6.63 

Framtid  

(Tänker på framtid inom jobb + tro)  8.40  7.75 

Och så fortsätter det med samtliga sex intervjuer som vi gjort. Samtliga data placeras in under 

respektive huvudtema. All data används givetvis inte, men finns där ändå till hands. Detta gör 

att vi får ett rikt material samt att vi säkerhetsställer kvalitén på vår empiri. Vi får på detta sätt 

hög validitet och reliabilitet. 



8 

 

2.3 Tillvägagångssätt/urval 

När vi startade vår jakt på informanter kände en av oss en person som passade in i vår studie 

utifrån det syfte och det intresseområde vi hade. Efter kontakt med denna, så kunde ytterligare 

tre informanter knytas till studien genom en så kallad snöbollseffekt. Vi stod nu med totalt 

fyra informanter och saknade två. För att få tag på de övriga två vände vi oss till 

Riksförbundet ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner 

(EKHO). En ansvarig på EKHO meddelade medlemmar om vår studie och frågade om någon 

kunde tänka sig att delta. Snart fick vi mail från tänkbara informanter och vi valde ut två av 

dessa utifrån frivilliga. Här gjordes ett val för att bredda vår informantgrupp. Vi valde ut dessa 

utifrån att de stack ut lite i form av ålder och kön mot tidigare informanter. Vi upplever inte 

att vi ställs inför några forskningsetiska problem med detta selektiva urval som vi gör. Vår 

förhoppning var att få ett rikare material när vi breddade urvalsgruppen. 

Utifrån studiens intresseområde diskuterade vi fram några kriterier som vi ville att våra 

informanter skulle uppfylla för att kunna medverka. Dessa kriterier var följande: 

 Kristna (i detta innefattas alla de falanger som benämner sig tillhöra den kristna tron) 

 Tillhöra någon form i kategorin Hbt. 

 Minst 18 år. 

Innan vi träffades för intervju, hade vi en telefonkontakt med informanten då vi presenterade 

oss själva och vår studie. Vi gick kort igenom de etiska aspekterna samt informerade om 

konfidentialitet. För djupare information, skickade vi ut ett brev till varje informant där det 

fanns information om oss, studien och vem som var vår handledare mm (se bilaga). 

Intervjuerna kom att ske vid en träff med var och en av informanter. Vi tillsammans med 

informanten kom att bestämma en plats där intervjun var rent praktiskt genomförbar, då det 

var viktigt att betänka att det är ett känsligt ämne och en viss diskretion kom att vara 

nödvändig. Det är en viktig fråga att reflektera över, då det finns en hel del etiska aspekter i 

valet av intervjuplats. Var det så att informanten hade ett förslag så lyssnade vi på det och tog 

det i betraktelse utifrån att vi var tvungna att kunna kvalitetssäkra intervjun.  
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2.4 Avgränsningar 

Från början hade vi tänkt att studien skulle handla om den inre upplevelsen av att vara religiös 

hbt person. Vi insåg dock snart att det skulle bli ett för omfattande arbete att närma sig flera 

olika trosinriktningar då även dessa i så fall hade behövt en närmare presentation, och då även 

vad det innebär för den enskilde att vara troende muslim o s v. Därför fick vi begränsa oss till 

kristendomen. Även här har vi fått avgränsa oss till en mycket kort beskrivning av var de 

största samfunden i Sverige står i hbt frågor. Det hade blivit för stort att förklara deras historik 

och övriga värderingar här. Vi är också väl medvetna om att det kunde ha varit relevant med 

ett genusperspektiv på studien, detta flyter dock ändå in lite grann i queerperspektivet och 

heteronormativitetsbegreppet, vilka vi istället valt att utgå ifrån.   

2.5 Etik 

Studien vi genomfört har följt de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet rekommenderar såsom 

informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet (www.vr.se). Våra informanter fick 

information både på telefon och via e-post vad studien syftar till, sekretess och konfidentalitet, 

vilka som kommer att läsa den, att det är en offentlig handling och hur man kommer i kontakt 

med ansvarig handledare på Högskolan Väst (se  bilaga). Vidare har informanterna tagit del 

av både intervjutranskription och analysmaterial för att kunna läsa igenom och ge sitt 

samtycke. Vi tycker att det känns mycket viktigt att vara klara och tydliga med hur processen 

under studien gång kommer att se ut och att de är medvetna om att de själva kan vara med och 

påverka inom vissa givna ramar. Genom denna dialogiska och reflexiva process tycker vi oss 

ha fått ut så mycket som möjligt av studien, samtidigt som våra informanter har kunnat känna 

sig trygga med den information de lämnar ut. Kvale (1997) skriver om forskarens 

hantverksskicklighet och att det är viktigt att man ifrågasätter och kritiskt granskar sitt eget 

arbete. Denna kunskap har vi tagit vara på genom att diskutera med varandra, våra 

informanter och handledare för att validera uppsatsen så mycket som möjligt. Vidare är alla 

våra informanter vuxna och myndiga personer, så vi har inte behövt samtycke från föräldrar 

eller liknande. 

En etisk aspekt som aktualiserats är att vissa av våra informanter inte är öppet homosexuella 

och att det är ytterst viktigt att vår studie inte på något sätt hänger ut informanten. Detta skulle 

kunna medföra väldigt negativa konsekvenser för den det gäller. Det är också så att denna 

studie har berört känsliga och personliga delar av andra personers livsvärld och detta är vi 
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medvetna om. Detta kräver att vi som forskare uppträder på ett respektfullt och etiskt 

försvarbart vis vilket vi har försökt att efterfölja. Nyttjandekravet som är det fjärde och sista 

kravet som vetenskapsrådet rekommenderar innebär att uppgifterna som vi samlat in från våra 

informanter endast kommer att nyttjas för denna studie och ingen annanstans.  

 

3 Tidigare forskning 

Här följer en kortfattad presentation av den tidigare forskning och de verk som varit relevanta 

utifrån vårt intresseområde hbt och kristendom. En central avhandling som vi använt oss 

mycket av i studien är Gårdfeldts (2005) ”Hatar Gud bögar?” som syftar till att visa på en 

teologi som främjar likaberättigande av alla människor och att synliggöra och belysa hbt 

personers situation i kyrkan förr och nu. Vi har också tagit del av en avhandling av 

Lindströms (2005) ,”Kampen om rummet”, som är en studie av heteronormativitet i Svenska 

kyrkan. Här tas upp hur normer både begränsar och ger förutsättningar för människors 

handlande och även hur dessa normer skapar exkludering och inkludering inom den kristna 

kontexten. Reimers (2002) ”Utkast till queerteologi” som vi också tagit del av är en text som 

tar upp hur hbt personer gör anspråk på en plats inom kyrkosamfunden. Denna teologi som är 

på frammarsch bygger på att hbt personer är lika inkluderade i teologin som heterosexuella 

personer. Rapporter som vi använt oss av som berör området är ”När Tystnaden blir 

människa” som är en rapport från projektet ”Församling för alla?”. Rapporten är utförd av 

EKHO Göteborg (2002) och redaktörer är Börje Blomster och Gunnar Svensson. Denna 

rapport tar upp hur olika samfund runtomkring Göteborg hanterar hbt frågor. Ytterligare en 

rapport vi granskat är ”Homosexuellas villkor i arbetslivet” av Forsberg m.fl. (2003) som tar 

upp och belyser bland annat hur kyrkan behandlar homosexuella som arbetar där.  

 

4 Historisk tillbakablick 

I vårt samhälle finns en lång och komplex historia kring hur man hanterar och styr de 

personer som avviker från den heterosexuella normen. Både på religiösa, juridiska och 

moraliska grunder bottnar den sociala kontroll som genom tiderna funnits för att hantera hbt 

personer. Det som blir tydligt är hur de stränga sanktionerna gentemot dessa personer många 

gånger bygger på mer traditionella och historiska premisser än på praktiska och dessa 

premisser grundar sig på vad kyrkan och Bibeln säger (Carlsson, 2000). Man kan visa på att i 
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de länder som kyrkans ställning har varit som svagast har homosexuellas villkor varit som 

bäst och tvärtom att där kyrkan haft en starkt fäste har villkoren för de homosexuella varit 

sämre (Carlsson, 2000). 

Redan på 1000-talet införde man äktenskap i kyrkan och då började även kyrkan att bli en 

centralmakt som kontrollerade människors leverne. Man bestämde att äktenskap var något 

endast möjligt mellan man och kvinna och därmed hade man satt en heterosexualitetsnorm 

som kommit att prägla vår del av världen ända till nutid (Norrheim, Rydström & Winkvist, 

2008). Den katolska kyrkan motarbetade samkönad sexualitet redan från 600-talet och där 

återkom man gång på gång till vikten av att straffa dem som begick dessa handlingar, bland 

annat rekommenderade man dödsstraff genom bränning på bål. Det var inte bara samkönad 

sexualitet som motarbetades, utan all sexualitet som förekom som inte inbegrep en man och 

en kvinna inom äktenskapets ramar i syfte att reproducera (Norrheim, Rydström & Winkvist, 

2008). Vid 1400-talets slut hade kyrka och stat tillsammans så mycket makt att de ohotat 

styrde människors liv och vardag och allt som inte tolererades av denna övermakt 

bekämpades med sanktioner av olika slag. Botböckerna vilka man använde sig av för att 

bestämma straff för de som ansågs ha handlat felaktigt, speglar kyrkans tankar och 

uppfattningar om sexuell synd. Kvinnors samkönade relationer ansågs generellt mindre 

upprörande än mäns, men det berodde även på hur man haft sex och om man haft hjälpmedel, 

om det innefattade penetration etc. (Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008). Den botgöring 

som handböckerna rekommenderade kunde sträcka sig från fyrtio dagar för de enklaste 

brotten och upptill tio år för de grövsta brotten. Värst var det för de personer som levde inom 

den kyrkliga världen såsom till exempel präster och munkar vilka blev väldigt strängt 

bestraffade om de begått sexuell synd (Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008).  

Under 1500 – och 1600 talen behandlades personer som begått samkönade och 

könsöverskridande handlingar på ett mildare sätt än under medeltiden och det var väldigt få 

personer som dömdes till straff för dessa handlingar. På 1700-talet blossade däremot 

diskussioner upp igen kring vad man skulle göra med ”sodomiterna” (dåtida uttryck för 

homosexuella personer) och man kom fram till att om man tystade ner det, så skulle 

människor inte ägna sig åt detta. Konsekvenser av dessa resonemang blev att man varken 

nämner samkönad sexualitet eller sodomi överhuvudtaget i lagen som trädde i kraft 1734 

(Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008). Däremot talar man i denna lag om ”brott mot 

naturen” såsom tidelag och detta är belagt med dödsstraff. Det kan vara så att man även 
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dömde homosexuella utifrån denna paragraf, trots att det inte fanns stöd i lagboken (Carlsson, 

2000). Vidare är det sannolikt att det inte dömts ut några dödsstraff i Sverige för 

homosexualitet, vilket är vanligt på kontinenten (Carlsson, 2000). 

1894 kom förbudet mot samkönad sexualitet återigen att tas med i lagboken. Denna gällde 

både mellan kvinnor och mellan män och löd;” Övar någon med annan person otukt, som 

emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst två år”. 

Denna paragraf fanns kvar ända fram till 1944 då den ändrades till att tillåta samkönade 

handlingar om man var över 18 år. Avkriminaliseringsstämpeln hade härmed ersatts av en 

sjukdomsstämpel (Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008). Denna lagändring var något som 

kyrkan motsatte sig och i ett brev till riksdagen menade biskoparna bland annat att 

avkriminaliseringen kunde ”avtrubba vårt folks sunda reaktion mot det sexuellt abnorma”.  

Detta är en reaktion och en uppfattning som har följt med under historiens gång i vår del av 

världen, att den eller de personer som är ”onaturliga” inte är en del av oss andra, ”normala” 

(Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008).  

5 Kristen tro 

Att vara kristen i dagens sekulariserade samhälle innebär att man även kan bli ifrågasatt, 

något som knappast kom ifråga på samma sätt från 50-talet och bakåt. Nu har inte den kristna 

tron någon okränkbar särställning längre, man kan snarare som kristen ses som lite naiv och 

trygghetssökande av omgivningen. I ett samhälle vars grundvalar i mycket bygger på strikt 

vetenskap, är det enligt Geels & Wikström (2006) ett vanligt perspektiv att kristna inte klarar 

av att hantera tillvarons meningslöshet och därför sätter sin tro till inbillade väsen. För att 

kunna uthärda det faktum att livet en dag släcks ut, har man i samma anda konstruerat en bild 

av en fortsättning i paradiset. Detta är enligt en ateistisk vetenskaplig syn och konfronterar 

man en kristen person med detta, ser ju denne säkerligen med liknande skepsis på de som tror 

att allt kan förklaras med vetenskap. De flesta kristna lutar dock åt det mer ödmjuka hållet, 

med några undantag väljer man hellre att förlåta än att fördöma. Enligt det kristna 

kärleksbudskapet är alla värda att älskas och tolereras, så alltså även de som talar hånfullt och 

nedsättande om kristendomen. Upplevelsen av att vara kristen är inte något som går att stänga 

av och på, för att till exempel få ta igen sig om söndagarna, utan det är mer ett förhållningssätt 

som genomsyrar hela livet. Man går visserligen troget till sin kyrka, men försöker också i 

tanken och handlandet ägna sig åt sin tro. Vilka uttryck detta kan ta sig är högst individuella, 
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när någon ägnar sig åt frivilligt insamlingsarbete, är någon annan engagerad i volontärarbete 

med konfirmander etc. Som kristen har man en grundtrygghet i och med att man lagt sitt liv i 

Guds händer, en sorts andlig försäkring så att säga. Vad som än händer så tror, eller vet man, 

att det finns någon som tar hand om en och på ett eller annat sätt och ställer allting till rätta. 

Geels & Wikström (2005) menar dessutom att många inlett sitt förhållande med kristendomen 

under den djupaste fasen av en livskris. När allt har sett som mörkast ut, har man på ett eller 

annat sätt fått uppenbarelser, men även dessa är subjektiva. En del upplever sig direkt 

tilltalade av Gud, andra får till sig tecken i naturen osv. Detta kan nu vara en naturlig 

försvarsreaktion byggd på tidigare erfarenheter, men man hade knappast sett änglar om man 

inte någon gång i vanliga medium sett eller hört talas om dem. Men i själva upplevelsen som 

sådan kanske existensen av högre väsen eller inte är av underordnad betydelse. Det är ändå 

tron i sig och det kristna förhållningssättet som är det centrala. Gemenskap med andra kristna 

är också en viktig stöttepelare i tron, då det är svårt att vara troende på egen hand. Man har en 

stark sammanhållning i sina församlingar, men dessa kan vara både inkluderande och, vilket 

sedan ska granskas närmre, starkt exkluderande. Kristen tro innebär långtifrån alltid tolerans.           

 

6 Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Queerteori 

Queer är ett komplext och svårdefinierbart begrepp att förklara. Ambjörnsson (2006) skriver 

att det kan betyda alltifrån knäpp och avvikande till teori och aktivism på en och samma gång. 

Queer används även ofta som ett paraplybegrepp för gruppen hbt personer och likaså för 

personer som i största allmänhet faller utanför de normer som finns i samhället. Begreppet 

syftar framförallt till att man intar ett kritiskt förhållningssätt till ”det normala”. Det som hela 

tiden är centralt är brottet mot normen och i detta fall normer som kretsar kring sexualitet, 

strukturer och identiteter (Ambjörnsson, 2006). Queer är av stor betydelse för samhället då det 

uppmärksammar en rad förhållanden som har med makt, genus och sexualitet att göra och det 

riktar fokus på det påstått normala, istället för på dem som är utsatta för diskriminering. 

Poängen blir att istället för att kämpa för att homo – och heterosexualitet ska bli liksällt, så 

utmanar queer oss att tänka bortom de sexuella uppdelningarna och kategorierna. Man strävar 

efter att vända på det allmänt tagna, att det finns ett normalt och ett onormalt sätt att vara 

sexuell kvinna och man på. Queerbegreppet vill få oss att ifrågasätta och kritiskt granska för 



14 

 

givet tagna sanningar i samhället som kretsar kring olika former av normalitet (Ambjörnsson, 

2006). Rosenberg (2002) skriver att just det faktum att begreppet queer är svårt att definiera 

gör det till vad det är. Hon menar att man inte ska kunna sätta in det i ett fack och att det blir 

fast där, utan själva syftet med queer är att röra om, ifrågasätta och bryta upp kategorier, inte 

att själv bli en. 

En framväxande rikting inom queer som riktar sig just till teologiska sammanhang och de 

normsystem och strukturer som råder där är queerteologin. Queerteologin har sin 

utgångspunkt i att kristna icke heterosexuella inte längre ber om ursäkt för sin homo- eller 

bisexualitet. Reimers (2002) benämner denna teologi som en teologi i ljuset av samkönad 

kärlek. Utifrån ett historiskt perspektiv kring hur hbt personer behandlats av kyrkan gör man 

nu genom sina erfarenheter anspråk på en plats inom de kyrkliga samfunden (Reimers, 2002). 

Genom att synliggöra vilka som haft tolkningsföreträdet kring bibeln och makten att förmedla 

detta till de stora massorna, visar man också på ett osynliggörande kring viljan att inkludera 

de som inte ”passar in” i dessa tolkningar och uppfattningar. Denna teologis framväxt hänger 

samman med hbt personers ökande synlighet och ökade rättigheter i samhället i stort. Den 

strävan och önskan som finns i teologin är att samhället skall upphöra att definiera människor 

i form av avvikelser och norm och istället ta vara på det unika i varje människa. Vidare 

handlar inte denna teologi enbart om hur icke-heterosexuella individer förstår sig själv utan 

man vill göra teologi. Det som sker när dessa människor ges och tar plats är att det träder fram 

en annan kristendomstolkning/teologi som bygger på andra erfarenheter än de mer 

traditionella tolkningarna (Reimers, 2002).  

Ett begrepp man använder inom queer som verktyg för att synliggöra det ”normala” kontra 

det ”onormala” är heteronormativitet. Detta begrepp har blivit en central del i vår studie då 

heteronormativitet är något som förekommer i våra informanters upplevelser kring hur det är 

att vara hbt och ha en kristen tro. 

6.2 Heteronormativitet 

Begreppet heteronormativitet visar på de normsystem som råder i vårt samhälle och som 

bygger på att den heterosexuella läggningen ”är den naturliga” och ”den rätta” sexualiteten 

(Dahl, 2005). Heteronormativiteten sätter fokus på de invanda tankemönster som styr vårt sätt 

att tänka och uppfatta världen som vi har runtomkring oss (Norrheim, Rydström & Winkvist, 

2008). De tankesätt som styr många av oss, är att heterosexualiteten skulle vara den mest 
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naturliga sexualiteten, vilket medför att vi antas ha en naturlig sexuell dragningskraft och åtrå 

mellan det manliga och kvinnliga könet. På detta sätt bidrar heteronormativiteten många 

gånger till ett osynliggörande av alternativa lika fullt möjliga relationer människor emellan. 

Därmed får det traditionellt och invanda mönster i sättet att vara, tänka och tycka ofta 

presentera det som är ”normalt”, medan de som bryter mot dessa mönster och normer blir 

betraktade som ”onormala” och konstiga (Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008). 

Som forskare inom det här området har man fokus på förklaringar och varför 

heteronormativiteten finns till och inte på själva homo – eller heterosexualiteten som sådan. 

Man intar ett kritiskt förhållningssätt till heteronormativiteten och lyfter upp detta till 

diskussion. Man menar att själva indelningen, kategorierna, hetero, homo, bi osv., blir ett sätt 

att utöva makt och kontrollera människors sexualitet, vilket man då vill försöka motverka 

(Norrheim, Rydström & Winkvist, 2008).  

Dahl (2005), förklarar skillnaden mellan begreppen normalitet och normativitet med att det 

första, normalitet, handlar om att känna en trygghet i att inte avvika. Det senare, normativitet, 

handlar om hur ett maktsystem (samhället) talar om vilka normer som människor måste 

förhålla sig till. Rosenberg (2002) beskriver normativitetsbegreppet som starkt förenat med 

förtryck, alltså något påtvingat. I det här fallet handlar det alltså om hur samhället förväntar 

sig att dess medborgare är heterosexuella det vill säga att kvinnor dras till män och tvärtom, 

medans allt annat är avvikande. Detta är en företeelse som man kan se överallt i samhället, i 

filmer, sagoböcker, serietidningar, reklam och media. Listan kan göras i det närmaste oändligt 

lång! 

Heteronormativiteten är ett fenomen som starkt präglat kyrkan under historiens gång. Mannen 

och kvinnan tillsammans ses som den rätta och naturliga relationen. Gårdfeldt (2005) skriver 

också om att produktionen av ”rätt könskonstellation” har varit av främsta betydelse inom 

kyrkans värld. Detta benämner han som genuspelagianism. Mannen måste hela tiden 

producera manlighet medan kvinnan skall producera kvinnlighet, annars är det något som inte 

stämmer. Man skall leva upp till och vara sin könsroll (Gårdfeldt, 2005).   

Såsom som samhället ser ut med sina normsystem, kan det för många vara en svår situation 

att leva helt öppet som hbt. Detta blir ett dilemma för den enskilda individen, för trots att 

heteronormativiteten är starkt förankrad så säger individualismen att man inte ska dölja sin 

identitet, att man skall vara öppen och stå för den man är (Lindholm, 2003). Lindholm (2003) 
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skriver om så kallade dubbellivssituationer som kan uppstå i en människas liv där man döljer 

visa delar av sig själv, sin identitet. Som ett exempel kan vi ta en person som är homosexuell 

och söker arbete inom kyrkan. Det kan då hända att denne aldrig nämner något kring sexuell 

identitet inom denna verksamhet, då detta kan vara förenat med avståndstagande från kyrkans 

håll. Döljande av identitet och dubbellivssituationer kan vara ytterst påfrestande för den 

personen det gäller. Som heterosexuell behöver man inte reflektera kring dessa situationer på 

samma sätt då det för dem ofta blir självklart. Passar man in i mallen för det heteronormativa 

systemet, så går man obemärkt förbi dessa för andra komplicerade lägen.  

6.3 Stigmatisering 

Då en enskild person eller en grupp personer avviker från den gängse samhällsnormen kan det 

leda till att ”vi andra” stigmatiserar denna person eller grupp av personer. Detta tar sitt uttryck 

i att samhället kan behandla dessa personer på ett nedvärderande sätt, just därför att ”de inte är 

som oss andra”. Goffman (2001) skriver att i möte med nya människor kategoriserar vi direkt 

den sociala identiteten och jämför den med de normativa förväntningar vi har. Det är ytterst 

sällan ens sociala identitet är anonym. Är personen olik dessa normativa förväntningar man 

har, tilldelar man personen ett stigma. Hbt personer är en grupp som avviker från den 

heterosexuella norm som råder i vårt samhälle och löper därmed risk för att bli stigmatiserade 

på grund av sin sexuella läggning. Goffman (2001) anger i sin bok tre olika typer av stigma 

vilka är: 

 Kroppsliga stigman, t.ex. ett fysiskt funktionshinder 

 Karaktärsstigman, t.ex. ett missbruk, homosexualitet.  

 Gruppstigman, bland annat religion, etnicitet, klass och kön.  

Dessa stigman kan ta fokus från allt annat och göra så att personen/gruppen blir sitt stigma 

framför allt annat. Hos hbt personer kan det då bli sexualiteten som är ett karaktärsstigma som 

tar fokus från andra delar av personens identitet. I och med att man tillskriver vissa personer 

stigman så stärker man genom det den egna personen –och/eller gruppen och det blir ett ”vi” 

mot ”dom” tänkande i jakten på vem som är ”normal” kontra ”onormal” (Goffman, 2001). 

Alla dessa regler och normer som vi människor utgår ifrån är skapade av specifika sociala 

grupper (Becker, 2006). Vårt samhälle är komplext och det finns inga enkla organisationer där 
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alla är överens om vilka normer och regler man ska följa och rätta sig efter. Olika 

grupperingar i samhället har skilda uppfattningar när det kommer till hur vi ska tycka, tänka 

och handla. Det är i dessa sammanhang som det många gånger uppstår diskussion kring vad 

som egentligen är det ”rätta” sättet att tycka. 

Kyrkan har under historiens gång haft sitt sätt att resonera och dra riktlinjer för hur deras 

anhängare skall förhålla sig. Dessa resonemang och riktlinjer har många gånger verkat 

diskriminerande för personer som avviker från den gängse heterosexuella normen. Gårdfeldt 

(2005) tar upp dehumanisering som en metod som har använts av kyrkan för att förtrycka 

personer och grupper som är hbt. Med detta menas att man ogiltigförklarar det lika värdet hos 

en människogrupp och på så vis legitimerar man kränkning av mänskliga rättigheter. Ett annat 

sätt att hantera hbt personer inom kyrkans värld har varit att osynliggöra dem. Man utesluter 

dem, hänvisar till texter i bibeln som kan tolkas negativt gentemot hbt personer och tar ifrån 

dem de uttrycksmöjligheter som finns, en exkludering genom osynliggörande (Gårdfeldt, 

2005). Diskrimineringen finns hela tiden inom kyrkans ramar då man som hbt person 

fortfarande inte kan ta del av allt som heterosexuella personer som är medlemmar i kyrkan tar 

för givet. Gårdfeldt (2005)  menar att kyrkan vilar på en reproduktionsteologi, vilket betyder 

att det finns ett fokus på reproduktionen, att man skall ge liv. Kring detta kretsar kristendomen 

i många fall, vilket gör att man som homo – och bisexuell inte alla gånger kan leva upp till 

ställda förväntingar på det ”normala” traditionella viset där mannen och kvinnan står i 

centrum. Gårdfeldt (2005) tycker att man istället borde fokusera på det liv man fått, vilket 

inkluderar alla människor. Man är då en fullvärdig människa på grund av att man fått liv från 

gud och det är det som räknas. 

7 Analys och resultat 

7.1 Analysredovisning och informantpresentation 

Vi har valt att presentera vår analys genom att visa på de olika teman som vi fick ut genom 

vår analysmetod. Genom citat kommer våra informanters röster att bli hörda och citaten ligger 

till grund för huvudanalysen. Teman som citaten är inlagda i löpte som en röd tråd genom 

våra intervjuer. Teman har olika huvudkategorier, vilka är ”Rum och sammanhang” med 

temana ”socialt och personligt rum, ”Strategier” med teman ”anpassning och tyst 

konsensus” och ”Upplevelser” med temana ”diskriminering och erkännande”. Avslutningsvis 
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har vi ett huvudtema som är ”framtid”. Därefter redovisar vi för temana för varje kategori för 

att sist i kapitlet ge en sammanfattning av hela resultatet.  

Vi har fingerat namnen på intervjudeltagarna för deras anonymitets skull. Här följer en kort 

presentation av våra informanter.  

Siv 29 år och jobbar inom kyrkan, Johan 60 år är pastor men är inte församlingsledare för 

någon församling just nu. Han jobbar som ansvarig för en frivilligcentral. Emilie är 19 år och 

studerar, Lillian 52 år och jobbar, Nina är 24 år och student och Tim är 23 år och även han 

student. Alla har en aktiv roll i kyrkan där de antingen gör frivilligarbete eller avlönat arbete. 

Hur aktiva de är ser olika ut, men alla har en hög aktivitetsgrad (aktiv flera gånger i veckan).  

Alla definierar sin sexuella läggning inom ramen av hbt, dock är inte alla helt öppna med sin 

läggning.  

7.2 Rum och sammanhang 

Alla intervjupersonerna befinner sig huvudsakligen i kyrkliga sammanhang. I och med att tron 

för dem innefattar hela livet så är också den kristna kontexten den mest centrala. Man kan 

givetvis ha sammanhang även utanför sina samfund men dessa tycks inte vara lika viktiga. 

Minsta gemensamma nämnaren är alltså tillhörigheten och engagemanget i en församling, 

men redan här börjar det spreta iväg åt olika håll. Intervjupersonernas upplevda sammanhang 

spänner över allt ifrån total acceptans till en näst intill stockkonservativ intolerans. Nu finns 

det ju dock nyanser även här, var och en har flera mer eller mindre betydelsefulla kristna 

undersammanhang, där de så att säga fått prova på både inkludering och exkludering. Ingen 

lever alltså i renodlade negativa eller positiva rum, det är snarare en blandning av dem. Vad 

den enskilde sedan har för upplevelse av sitt sammanhang hänger mycket på dennes identitet i 

övrigt. En stark självkänsla innebär i allmänhet en stark känsla av sammanhang och tvärtom. 

7.2.1 Det sociala rummet 

Intervjupersonerna har, på mer eller mindre krokiga vägar, sökt sig till eller hamnat i, sociala 

rum som är inkluderande. Detta är nu en helt naturlig strävan, man försöker hellre hitta något 

bättre än stanna kvar i sammanhang där man inte kan vara sig själv fullt ut. Det rör sig dock 

för vissa om en långdragen och ofta plågsam process, de två intervjupersoner som är lite 

äldre, Lilian och Johan, har t ex båda varit gifta i flera år och under den tiden levt med en 
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diffus känsla av att något måste vara fel. De säger att de egentligen alltid har anat och 

funderat på sin läggning men att det var otänkbart att komma ut som homosexuell kristen i 

deras dåvarande sammanhang. Det kyrkliga rummet för 20-30 år sedan såg inte riktigt ut som 

idag, det var betydligt mer konservativt. Dessutom kom både Lilian och Johan från mindre 

och medelstora orter med en stark kyrklig förankring och en grundmurad traditionell syn på 

relationer. De beskriver en lång väg fram till vändpunkten. Lilian fick vänta i flera år tills hon 

var väletablerad i sitt sammanhang och anade att hon kunde få stöd därifrån. Hennes 

dåvarande kyrkoherde stödde henne aktivt, något som Blomster & Svensson (2002) menar 

kan ha större betydelse för den enskilde än om församlingen i övrigt gör det. Detta 

resonemang kan tolkas som att prästen fortfarande har en kanske inte alltid synlig, men stark 

påverkan i sammanhanget. Utifrån Blomster & Svenssons (2002) perspektiv kan man tänka 

sig att det också kan bli tvärtom. En intolerant pastor kan då dra med sig en i övrigt liberal 

församling i en hetsjakt på homosexuella. Lilian minns sitt dåvarande sociala rum som att: 

”Då levde man inte med vem som helst… då var man ju ändå lite…jag är ju fostrad 

egentligen också i den kyrkliga traditionen… då var det ju så att det fanns inte på kartan på 

sjuttiotalet att man levde tillsammans med en av samma kön”. Som pastor i en konservativ 

kyrka kom Johan ut i ett ännu mindre tolerant rum, han upplever dessutom fortfarande många 

sammanhang som fördömande. Johan sammanfattar det själv så här: ”Jag tycker också att 

man tänker för mycket på det fysiska våldet. Det finns ju ett psykiskt våld också, och det tittar 

man ju också på. Men i våra sammanhang så måste man ju också värdera in ett andligt våld. 

Man gör en andlig våldtäkt. Och det tycker jag är oerhört grymt alltså”. Här finns också en 

skiljelinje gentemot de andra intervjupersonerna; när de har valt att söka sig till mer 

inkluderande sociala rum har Johan förblivit sin konservativa kyrka trogen. Trots alla 

nedsättande påhitt, bland annat har andra ledande företrädare försökt förmå hans man att 

lämna honom, så menar han ändå att det är i detta sammanhang han hör hemma. De lite yngre 

intervjupersonerna återfinns i rum som är mer öppna och vidsynta. För dem som inte 

personligen upplevt dåtidens fördömande av homosexuella kristna, tycks det vara mer 

självklart att bli accepterad för den man är i kyrkan. Även de har naturligtvis fått känna på och 

befunnit sig i icke-inkluderande sociala rum, men det är och har varit ganska enkelt att välja 

bort sådana sammanhang. Detta kan tänkas hänga samman med vad Giddens (2001) menar är 

ett av modernitetens främsta kännetecken, självet kan formas på betydligt fler sätt nu än förut. 

Känns det ena rummet för trångt för ens identitet, kan man alltid prova på nästa och så vidare. 

Det sociala rummet är i sin tur också medskapare i formandet av identiteten. Informanterna 
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ger en samstämmig bild av att ett positivt bemötande i sammanhanget betyder mycket. Man 

har känt av var det är högt i tak och kunnat vara öppna i sådana rum. Lindström (2005) menar 

att kyrkan är ett av de starkast heterosexualiserade rummen som finns i Sverige. Detta innebär 

då att rummet är ”könat” på ett visst sätt och då krävs det extra mycket engagemang hos 

församlingen om man som homosexuell ska känna sig välkommen.  

Vidare nämner intervjupersonerna att det finns sammanhang där man, åtminstone någon gång, 

valt att inte vara öppen med sin läggning. Flera informanter menar att just deras egen 

öppenhet bidrar till att skapa förutsättningar för accepterande sociala rum. Ett intressant och 

för oss oväntat tema som går igen hos några av de lite yngre informanterna är att de ibland 

haft svårt att bli accepterade som kristna av sin hbt omgivning. Man upplever sig alltså ha 

blivit mindre ifrågasatt i det kristna rummet för att man har en annan läggning än 

heterosexuell än vad man blivit för sin tro i hbt rummet. Hbt omgivningen brukar ställa sig 

oförstående därför att kyrkan utövat ett så långt och djupgående förtryck mot deras grupp. Då 

får man det inte att gå ihop riktigt när någon frivilligt väljer att ingå i en kristen gemenskap. 

Ett par av de relativt unga informanterna, Tim och Emelie, menar att detta bygger mycket på 

okunskap. En stor del av hbt omgivningen väljer per automatik bort kristna församlingar som 

möjliga sociala rum att vistas i, för man räknar med att inte vara välkommen där. Man tänker 

sig då att kyrkan ser ut som den alltid har gjort och går mycket på hörsägen, via media och 

annat som ger en bild av ett intolerant och konservativt kyrkligt rum. Så hbt rummet upplevs 

ibland som jobbigt att vistas i på grund av att många där inte får ihop ekvationen kristen och 

homosexuell. Lilian och Johan säger sig inte ha haft just de här problemen. I och med att de är 

lite äldre, har de inte från början haft någon direkt öppen hbt omgivning att befinna sig i. De 

har istället i yngre dagar känt sig ensamma med sin läggning. Dessutom består den 

homosexuella bekantskapskrets de har oftast av andra kristna hbt personer. Så den konflikten, 

i det rummet, har för dem aldrig uppstått. Motsättningen har alltså i det föränderliga 

högmoderna samhället varit mer påtaglig för de yngre personerna som står med ena foten i det 

kyrkliga rummet och med den andra i hbt världen. Emelie säger: ”Det har jag stött på 

jättemycket, alltså liksom att; men hallå, hur kan du kalla dig kristen när du inte är 

välkommen där? Det möter jag jätteofta, så fort jag träffar nya människor som är hbt”. Tim 

för ett liknande resonemang.  

Tim: ”Många av dom har svårt att se hur man kan vara aktiv i kyrkan eftersom att kyrkan för 

dom representerar ett förtryck mot homosexuella och bisexuella personer… och en 
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oacceptans av våran sexuella läggning, så många av dom har svårt och se hur jag kan 

kombinera bisexualitet med kristen tro och att vara med i kyrkan… och särskilt med dom 

föreningarna…eller vad ska man säga…grupperna inom kyrkan och inom kristna samfund 

som faktiskt tar avstånd från homosexualitet och bisexualitet”   

Nina uppger att hennes hbt omgivning mer brukar se på hennes kristna tro med ett slags 

kuriös nyfikenhet och hon upplever sig åtminstone inte som ifrågasatt på det viset utan 

snarare tvärtom. 

Nina: ” Ja, men de flesta tycker nog att det är lite roligt liksom…dom pratar gärna om det 

och dom frågar jättegärna jättemycket saker och tycker att det är jätteviktigt att det 

kommer… eh…ja, att gaymänniskor kommer in i kyrkan helt enkelt och de ser väl det som ett 

steg i att kyrkan förändras, tycker det är kul att jag är ung och så här…” 

7.2.2 Det personliga rummet 

Ytligt sett kan det ligga nära till hands att instämma i den icke-troende hbt omgivningens 

ifrågasättande av informanternas kristna tro. Det finns ju andra sociala rum där man blir 

accepterad av alla alltid, varför då välja ett, där man ofta får stå tillbaka och inte kan vara 

öppen? Det finns dock enligt intervjupersonerna ett djupare plan i detta, man har sin tro och 

den väljer man i allmänhet inte. Man föds in i den eller så blir man drabbad av den och den 

kristna tron är inte något som man sedan kan stänga av eller på. Geels & Wikström (2006) 

menar att tron inte enbart kan existera åtskild ifrån andra sammanhang heller. Även om tron 

för de flesta är subjektiv i sig, så behöver den personliga tron näring från sociala 

sammanhang. Det är alltså svårt att vara kristen helt på egen hand. Man talar i de 

sammanhangen om en social förstärkning. Geels & Wikström (2006) menar vidare att den 

kristna människan i avsaknad av sådana sociala förstärkande åtgärder kan ta till privata 

sådana, såsom bibelläsning och bön. Tron blir, precis som sexuell läggning, en naturlig del av 

en själv som följer en genom hela livet. Utifrån detta får var och en därefter möblera sitt egna 

personliga rum och man får på något vis skapa sig ett förhållningssätt som fungerar för en 

själv. Att försöka tolka och analysera någon annans personliga rum exakt går naturligtvis inte, 

det kan vara både vanskligt och känsligt. Även om man kan utläsa en del företeelser mellan 

raderna i vad någon säger så finns det saker som helt enkelt är icke – narrativa, det går t ex 

knappast att förmedla sin inre, subjektiva interaktion med Gud till någon annan människa. 

Därför kommer intervjupersonernas egna berättelser att få stort utrymme här, för att 
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åtminstone försöka ge en oförvanskad inblick i vad de väljer att lämna ut av sina personliga 

rum. Man har delvis internaliserat yttre faktorer till sina inre domäner och därefter format dem 

till att fungera i ens egen värld. Intervjupersonerna har alla en gudsbild som i grunden är 

gemensam, det vill säga att de erkänner grundbudskapet om en treenig gud samt att 

densamme skapat världen. Utifrån detta får var och en skapa sin relation till tron och det är 

detta som försiggår i det personliga rummet. För våra informanter handlar det ju också om att 

lyckas förena sin läggning med den kristna tron och då gör sig yttervärlden påmind igen. Om 

inte något socialt rum ifrågasatt denna kombination hade knappast frågan uppstått i 

intervjupersonernas personliga rum heller. Lilian beskriver en konkret vändpunkt i sin inre 

gudsrelation så här: ”…jag kom till ett vägskäl där jag fick komma överens med gud att 

antingen så, okej, att jag förenar min gudstro med det här sättet att vara eller så får jag 

lämna min gudstro. Det fanns egentligen inga andra alternativ, för mig fanns inte alternativet 

att säga nej till den jag är.”  Man upplever i sitt personliga rum en levande och tydlig dialog 

med gud. Tim värderar denna högt:” Jag tror att våran relation till Gud, den personliga 

relationen, är lika viktig som det som står i Bibeln…och det som Gud säger till mig… 

eeh…påpekar i mitt liv som behöver ändras på eller som är bra…jag tror att den biten är 

minst lika viktig som det som står i Bibeln”. Tim har också hittat sitt förhållningssätt i fråga 

om läggning och tro. 

Tim: ” Jag tror att vi behöver en personlig relation till Gud som kan hjälpa oss att tolka det 

som står på rätt sätt och jag tror att det som Gud vill påpeka eventuellt är fel i mitt liv hade 

han sagt till mig så att säga i och med att jag faktiskt har en kontakt med Gud som jag 

upplever det och det skulle vara en så pass viktig del av min personlighet så det tror jag 

definitivt Gud skulle lägga vikt på i så fall, om den var viktig att förändra”. 

Siv har lite svårare att definiera sin tro och vad som finns i hennes personliga rum. Därmed 

inte sagt att det är otydligt för henne själv, tron kan som ovan nämnts vara svår att beskriva: ” 

Den…är väldigt liberal, det e den. Äum…jag…öh vad ska man  säga. Det är ju en tro, jag vet 

vad jag känner i hjärtat…jättesvårt…jag är för osäker på mig själv att kunna säga helt klart 

att gud finns helt klart, eller ja fast det känner jag ju att han gör i min tro…”  Johan i sin tur 

talar inte så mycket om en liberal tro. Han för ett resonemang liknande Gårdfeldts (2005) 

emancipativa teologi som går ut på att varje människa har ett fullständigt människovärde i och 

med att Gud har gett henne liv. Enligt detta synsätt ska det således heller inte i kristen tro gå 

att göra skillnad på folk utefter till exempel sexuell läggning (Gårdfeldt, 2005) Johan som är 
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ifrågasatt i många sociala rum är i alla fall tillfreds med sitt personliga förhållande till Gud: 

”Så att jag som jag sa tidigare, jag upplever mig själv som människa, älskad och skapad av 

gud och att jag är kallad så att säga att dela livet, för min egen del med en man.” I sitt 

personliga rum ser alltså Johan egentligen inte föreningen homosexualitet och kristen tro som 

en utmaning utan till och med som ett kall. Det är också kallet som gör att han stannar kvar i 

fördömande sociala rum. Han skulle kunna bli präst i den mer inkluderande Svenska kyrkan, 

men känner att det, trots allt motstånd, ändå är i sin konservativa kyrka han hör hemma. Nina 

målar upp en annan, positiv bild om hur hon själv finner sig i sitt personliga rum. För henne är 

kärleken det centrala och den övervinner problemen som ändå finns.  

Nina: ”…alltså för mig, jag tänker mycket såhär att gud är ju kärlek och om jag ska kunna 

känna gud eller komma nära gud, så måste jag, måste jag på nåt sätt uppleva honom i den 

kärleken jag känner till andra…om det innefattar att jag blir kär i en annan tjej så kan jag ju 

se gud där också…på så sätt ser jag inget hinder i att vara gay och troende. För mig blir gud 

levande i kärleken”   

Nina pekar även på en annan aspekt i utvecklingen av sin personliga tro i förhållande till sin 

läggning. Just detta att det kan kännas lite kontroversiellt gör att man tvingas brottas mer och 

tänka till lite extra på bibeltolkningar och liknande. På så sätt blir tron, enligt Nina mer 

genomtänkt, det ger en inre trygghet att veta var man står inför sig själv.  

Nina: ”…det blir ju sällan helt problemfritt att upptäcka att man är gay och vara troende, 

alltså nånstans så blir det ju  lätt att det krockar och det kräver ju att man jobbar väldigt 

mycket med sin tro och sin gudsrelation eftersom att det inte helt lätt går ihop…liksom. Det 

kräver att man får en genomarbetad tro, som gay och kristen tänker jag ofta så…”              

 

7.3 Strategier 

Informanterna hade alla olika och lika sätt att hantera kontroversen mellan att vara hbt och 

kristen. Men gemensamt var att alla hade strategier. Dessa strategier var många gånger väldigt 

viktiga och medvetna men vissa gånger även oreflekterade. Två tydliga strategier som 

materialet visade var Anpassning och Tyst konsensus. 
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7.3.1 Anpassning 

Att det heteronormativa synsättet fortfarande har en enormt stark ställning i det kristna livet 

har visat sig uppenbart för oss efter vår genomgång av materialet inför vår studie. Att sticka ut 

med en annan sexuell läggning än det som förespråkas av den kristna eliten (läs kyrkans 

ledning) har visat sig kunna medföra stora påverkningar på så väl det professionella som det 

privata livet. Johan drabbas av båda två på en och samma gång, ”Samtidigt så kom kyrkans 

högsta ledning till Torestad för att övertyga mig om att jag inte heller borde ha kvar en del 

förtroendeuppdrag som jag hade i missionskyrkans ungdomsorganisation på riksplan”. Eller 

som Lillian beskriver sin relation till sitt djupt troende syskon, ”Hon har ju inte från början 

accepterat detta, det har varit jättebesvärligt för henne. Inte idag tror jag, för att det finns 

saker i hennes liv som har kommit ifatt henne så hon förstår nog också idag att det är inte 

svart eller vitt… men det har ju funnits en lång period i vårt liv då vi egentligen inte hade så 

mycket kontakt på grund av detta”. Trots att de båda ovan har varit med om diverse 

svårigheter på grund av sin läggning kopplat till tron, så återkommer de hela tiden till dem 

som inte accepterar den. Det som sticker ut är att de flesta negligerar att det är ett problem, 

”Nu har jag ju haft lyckan att inte råka ut för så mycket negativt på det personliga planet, sen 

är det ju mycket som ligger på det strukturella planet och liksom inte på individnivå utan på 

kanske församlingsnivå eller samhällsnivå då”. (Lillian). 

Att anpassa sig efter de rådande normer som finns i de strukturella sammanhang våra 

intervjupersoner befinner sig i är något som löper igenom de flesta intervjuer. Genom 

anpassning kommer intrånget på friheten hos individen. I våra informanters fall handlar det 

många gånger om att ta avstånd där personen i fråga inte kan vara öppen och fri med sin 

sexuella identitet. Falkenström (2004) menar att om man inte visar den person som man 

uppfattar sig vara inuti i alla sammanhang så är man bunden. Vilket kan få vidare 

konsekvenser att man kan känna skuld för att man subjektivt upplever att man ljuger. Men i 

de flesta fall av våra informanter så handlar det om ett medvetet avståndstagande från dem 

själva. Men det går att fråga sig hur medveten den är. Vi kan se att det är mer en form av 

anpassning efter de styrande normerna än ett själv medvetet val. Anledningen kan vara en 

rädsla av att bli mer stigmatiserad än vad man redan är. Fromm (1993) menar att andlig 

isolering leder till själslig död och vad som helst är bättre än detta.  Men att medvetet anpassa 

sig till en norm som den i kristna kontexter är samtidigt att understryka det förtryck som 
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Ambjörnsson (2006) beskriver vara det vanligaste förtryck som hbt personer utsätts för, det 

vill säga tystnaden.  

En tydlig anpassning vi kan se är att de har anpassat sin bibelläsning utifrån sin sexuella 

läggning. Antingen väljer de att inte läsa de stycken som är av antihomosexuell natur så som 

bland annat Siv gör . ”Men visst kan man tvivla ibland, när man tänker att…ja…läser inte 

bibeln speciellt mycket. För att när jag försöker göra det så har jag råkat komma till dom 

ställena där de e att kvinnan skall tiga i församlingen (skratt) å så där å så har jag känt att 

det, nä det här gäller inte mig, eller så här”. Emilie har ett liknade sätt att tackla 

bibeltexterna. ”Så att jag läser väl bibeln inte, kanske inte ordagrant, men så, så kan man 

säga”. Lilian lyfter det ett steg till där hon gör en slags omdefinition på bibeln. ”Och då är ju 

bibeln boken om gud eller boken om Kristus eller där vi kan möta Kristus, men det kan bli 

knepigt om vi säger att vi tror på bibeln, då är det något annat än att tro på Gud”. Det är 

kanske här i Lillian omdefinition som vi får en lågupplöst bild på den moderna synen i den 

kristna kontexten. De religiösa argumenten hänvisar ofta i dessa områden till kontinuitet och 

tradition (Raudvere, 2002). Detta har bara spätt på behovet av nyare religiösa uttrycksformer. 

Kanske är dessa anpassningar som våra informanter lever i bara ett utryck av modernare 

religiösa kontexter än de traditionella? Svårigheterna som vi kan se med denna anpassande 

inställning är att det ges en tyst konsensus (se nästa tema) att fortsätta att stigmatisera och 

diskriminera utifrån en religiös frihet. Det kan bli ganska otäckt om man inte står upp och 

aktivt slår emot det som Johan drabbats av: ”Men där man då har en så säga religiösa 

friheten att lägga mina ansökningshandlingar åt sidan. Och ändå inte riskera att bli föremål 

för diskrimineringsmannens … åsikter”.  

Det paradoxala i detta är att samtliga våra informanter både ser sig själv som fria, trots alla 

dolda restriktioner som finns. Det finns ledord i samtliga intervjuer om att kärleken är det 

viktigaste. Kärlek till gud, medmänniskor och partners oavsett homo, bi eller trans. Ledord 

som påminner om Fromms (1993) lösning på problemet om individens förhållande till 

världen, ett problem som löses genom aktiv solidaritet med alla människor, spontan 

verksamhet, kärlek och arbete. Det är på detta sätt man enligt Fromm återförenas med världen 

som fri och självständig individ. Det paradoxala återigen är att våra informanter är inne på 

detta spår, men rädslan för ytterligare stigmatisering som blir en bestraffning för brytande mot 

det heteronormativa, försvagar deras röster på ett omedvetet sätt (Rosenberg, 2002). Vilket 

leder oss in på nästa tema. 
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7.3.2 Tyst konsensus 

Med detta tema menar vi att även om vissa av våra informanter har stått upp på barrikaderna 

och kämpat för lika rättigheter för alla, genomsyrar ändå ett accepterande av den kristna 

elitens stigmatisering. Tim utrycker det så här och kopplar det till åsiktsfriheten.  

Tim: ”Man får helt enkelt respektera dom som har annorlunda åsikt också så det försöker jag 

tänka på också att man inte dömer ut nån på samma sätt som att jag inte vill bli utdömd av 

dem så brukar jag tänka på att inte döma ut nån på grund av deras åsikter heller…jag 

menar...tycker någon att homosexualitet är oförenligt med kristen tro så får det stå för dom 

och då får dom tycka det också så får jag,  jag tycka helt annorlunda och så får vi ha våran 

tro i alla fall”.  

Detta är ett resonemang helt enligt den åsiktsfrihet som finns och är så viktig i detta land. Siv 

utrycker det så här: ”Så att man kan förlika sig med att man tycker olika, och tror olika. Och 

bara för att han e präst så har ju inte han mer rätt än vad jag har. Det e ingen som har rätt 

utan … utan han tar det inte så heller utan, jag tycker så här och du tycker så här. och det 

…e…bra”. Emelie säger: ”Ja de flesta går.. de som inte går att resonera med vet jag att det 

inte går att resonera med, dem pratar jag inte med om såna saker”. Detta trots att hon 

nämner flera bra motargument som finns i bibeln. Det finns ingenting som är fel i dessa tankar 

eller uttryck från våra informanter. Det är egentligen precis så som det borde vara i alla delar 

av samhället. Men, när det finns en motpol som många gånger inte delar dessa uttryck och 

tankar, så leder det till ett slags A och B lag. Att B laget (i detta fall hbt kategorin) följer det 

kristna synsättet att vända andra kinden till förvärrar tyvärr situationen. Det ger en tyst 

konsensus till A laget att fortsätta stigmatisera och diskriminera. Och att använda olika 

anpassningsmetoder för att undankomma bestraffningar förlänger bara den kristna 

stigmatisering av hbt personer. Gårdfeldt (2005) menar att den kristna elitens strategier för att 

åtskilja hbt och heteropersoners kärlek är just att hålla isär dem. Att dela in dem i olika 

hierarkiska ordningar. Risken med anpassningar av denna tysta konsensus är att man 

förstärker de hierarkiska ordningarna.  

Det är oftast inga problem med att vara öppen med sin läggning. Överlag så är det ganska 

accepterat att ha en annan läggning. I rapporten När tystnaden blir människa (2002) visar en 

relativt öppet förhållningsätt mot hbt personer inom kyrkan. Det som visar på en klar 

utveckling är att svarsfrekvensen hos församlingarna var över 60 % mot tidigare för 15 år 
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sedan då svarsfrekvensen låg under 20 %. Utifrån denna rapport kan man dra slutsatserna om 

att utvecklingen går mot ett mer humant synsätt gentemot hbt personer. Men vi kan också 

vända på det och mena att det är en väldigt skrämmande bild denna rapport ger. Att 

utvecklingen inom de kristna leden har gått så långsamt är inte acceptabelt. Att vi då år 2002 

inte nått längre i människors lika rättigheter. För att förstå denna tröga utveckling måste vi 

först ta ett makroperspektiv och se på samhällsnivå. För att förenkla kan man säga att det inte 

är rättvist att klanka ner på de kristna leden, när samhället och dess institutioner i övrigt inte 

har kunnat bryta ut ifrån sitt heteronormativa synsätt. Men i denna individbaserade analys så 

förstärker de hbt personer detta med sin tysta konsensus. Nina visar på en allmän uppfattning. 

”Och de unga präster jag har mött eller dem präster jag mött, de flesta, är väldigt….alltså 

dom som är som mest negativa idag de är ju dom som hörs mest, så är det ju alltid…och så är 

det väl inom den här debatten med kyrkan också…tror jag”. Att acceptera stigmatisering och 

diskriminering med hänvisning till tradition, tröga beslutsförfattare och att den som gapar 

mest får mest gehör, skyndar knappast på utvecklingen inom detta område. Gårdfeldt (2005) 

visar på en förlängning av Ambjörnssons (2006) tankar om tystnaden som förtryck. Hans 

tankar kring detta om osynlighetsgörandet är ännu ett tecken att den tysta konsensusen är 

förödande för hbt personer inom de kristna leden. Han menar att osynlighetsgörandet tar ifrån 

den underordnande gruppen dess uttrycksmöjligheter och möjlighet till identifikation inom de 

kristna leden. Att passivt titta på när man öppet stigmatiseras och i många fall diskrimineras 

genom att hävda att alla har rätt att tycka olika, håller tillbaka utvecklingen.  

Är det möjligt att som heterosexuell icke-kristen, en som följer den heteronormativa ramen till 

punkt och pricka, att ens förstå vidderna av vad det innebär att stå inför denna kontrovers. Det 

är naturligtvis en omöjlighet att leva sig in i en annans subjektiva upplevelse till den nivån att 

man kan ta över en annan människas känsla. Det finns så många ytterligare aspekter i vad som 

kan hända när man för en kamp mot eliten som sitter med all bestämmande makt. I en av våra 

informanters berättelse visar sig en lång och segdragen kamp mot den kristna eliten. En kamp 

som fortfarande pågår och där han endast vikit ner sig när sanktionerna har drabbat andra än 

han själv. Johan säger. ”Så det var ganska mycket på barrikaderna vilket mina söner fick lida 

ganska mycket för”. ”Då beslutade jag mig att stepp-out liksom och inte va på barrikaderna 

så mycket”. Det är som sagt svårt att föreställa sig hur svårt det kan vara att leva i en 

stigmatiserande och diskriminerade kontext om man som vi gör, uppfyller den 

heteronormativa rollen. Men att negligera att det är ett problem och ge en tyst konsensus är ett 
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hindrande av utvecklingen där alla människor skall behandlas lika, oavsett läggning, kön 

hudfärg mm. 

7.4 Upplevelser 

Utifrån våra informanters berättelser har vi fått ta del av deras upplevelser kring hur det är att 

vara homo – och bisexuell i ett kristet sammanhang och i livet i övrigt. Deras berättelser 

innehåller alltifrån positiva erkännanden för dem de är, men även negativa aspekter såsom 

diskriminering och kränkande behandling på grund av deras sexuella läggning. Informanterna 

har även berättat om specifika händelser och tillfällen då de upplevt omgivningens positiva 

och negativa reaktioner och känslor och tankar kring detta. 

7.4.1 Diskriminering  

Kränkande behandling och diskriminering är något som alla våra sex informanter har upplevt 

i samband med deras sexuella läggning och kristna tro. Diskriminering kan ha många ansikten 

och ske i många olika former. Våra informanter har i olika grad fått uppleva diskriminering 

genom omgivningens bemötande och reaktioner kring det faktum att man inte är heterosexuell 

och befinner sig i ett kristet sammanhang. Sedan kan vi se hur den diskrimineringen som våra 

informanter har fått uppleva kan finnas på flera olika nivåer såsom individ- grupp och 

samhällsnivå. Då vissa har drabbats direkt på en personlig individnivå känner andra av den 

strukturella diskrimineringen utifrån en samhällsnivå.  

Tim: ”- det finns ju ganska stor…eeh..ja vad ska man säga….problematik inom kyrkan just i 

den kristna tron med homosexualitet och bisexualitet ehh… det man brukar kalla för hbt för 

att förkorta…det finns ganska stor konflikt mellan hbt och den klassiska kristna tron om man 

ser till kyrkans värld och många kristna församlingar och samfund och kristna personer”.  

Här berättar Tim kring denna konflikt utifrån en samhällsnivå. Konflikten och därmed 

diskrimineringen mot hbt personer finns i strukturerna i många kristna församlingar. Denna 

konflikt som har funnits sedan kristendomens begynnelse (Gårdfeldt, 2005) och starkt bidragit 

till att nedvärdera hbt personer är högst aktuell även i dagens Sverige. Tim berättar vidare hur 

han upplever detta på ett personligt plan ”- det är klart att fördomar upplever man ju alltid så 

att säga men jag är ju inte den personen som tar åt mig så himla mycket av andras fördomar 

eller tyckande och tänkande heller så att säga”.  
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Lilian delar med sig av sina tankar kring diskriminering och även om ett specifikt tillfälle då 

hon kände sig kränkt ifråga om sin sexuella läggning.  

Lilian: ” Nu har jag ju haft lyckan att inte råka ut för så mycket negativt på det personliga 

planet, sen är det ju mycket som ligger på det strukturella planet och liksom inte på 

individnivå utan på kanske församlingsnivå eller samhällsnivå då. Men jag har ju en 

upplevelse av,.. även på individnivå, som har bitit sig fast, det var ju en präst en gång som 

inte ville gå innanför altaret med mig” …”Vi hade ju jobbat lite tillsammans med 

konfirmander och skulle ha konfirmationsgudstjänst och nattvardsmässa där han inte ville att 

jag tillsammans med honom skulle dela ut nattvarden och gå innanför altaret för han tyckte 

att jag var ingen förebild. Då kunde han liksom inte ta på sitt ansvar,… att människor 

eventuellt skulle tro att han tyckte att detta var bra”. 

Detta är ett tydligt exempel på en situation där den sexuella läggningen aktualiseras och man 

direkt på ett personligt plan kränker en annan människa. Forsberg m.fl. (2003)  tar upp 

kollegiala relationer inom kyrkan, där den sexuella läggningen aktualiseras i negativ 

bemärkelse. Dessa situationer präglade av homofobi kan vara allt från att vägra ta i hand till 

att inte vilja dela ut nattvarden, vilket Lilian fick erfara. Detta kan vara mycket påfrestande 

situationer för såväl öppna som dolda homosexuella.  

Nina berättar hur hon upplever de negativa aspekterna och även om en händelse som utspelat 

sig ”- alltså man möter ju konstant människor som inte tycker att det är okej, såklart…så är 

det ju. Mmm…senast igår var det en tjej som berättade för mig att hon hade blivit botad från 

sin homosexualitet…genom bön”. Att får höra att någon blivit botad från sin sexualitet kan var 

oerhört upprörande då det i detta ligger att homosexualitet är en sjukdom som man kan bli 

botad från. Faktum är ju att för trettio år sedan klassificerades homosexualitet med en 

sjukdomsstämpel (Ambjörnsson, 2006) och att vissa samfund fortfarande håller fast vid detta 

som en sanning kan upplevas som mycket provocerande. Det handlar om ett förvägrat 

erkännande för den individ man är och att man underkänner homosexualitetens legitimitet 

(Fraser, 2003). Detta rimmar illa med kristendomens budskap om att gud älskar alla och allas 

lika värde. Anmärkningsvärt är också att Nina när hon berättar att hon hela tiden stöter på 

människor som inte tycker det är okej också säger att ”såklart…så är det ju.”. Detta visar på 

den starkt rådande heteronormativiteten som styr vad många människor tycker och tänker. Ett 
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ifrågasättande av dessa rådande normer är ingen självklarhet vilket gör att 

heteronormativiteten får fortsatt dominans i många sammanhang.   

Johan är en man som upplevt både personlig och strukturell diskriminering under sitt liv på 

grund av sin sexualitet och sitt engagemang i kyrkan. Den kyrka han tillhör har öppet agerat 

diskriminerande emot honom och alla andra människor som är homosexuella. Johan berättar; 

” man har ett slags moratorium ute där man tillsvidare då inte vill bidra med att ha en 

homosexuell, öppen homosexuell pastor i församlingstjänst från kyrkan centralt. Däremot om 

det är en person som vill leva i celibat så har man liksom inget emot det, men om man som 

jag vill dela livet med en annan person så funkar inte det.” Detta visar hur man både 

strukturellt och individuellt diskriminerar personer som inte passar in i denna församlings 

heteronormativa traditionella uppfattningar kring sexualiteten och dess betydelse. Man sätter 

sexualiteten och fokus på denna i främsta rummet och inte på människan bakom. 

Diskriminering i arbetslivet är en av de händelser som Johan råkat ut för.  

Johan: ”Sen har jag ju märkt i ett par tillfällen när jag sökt tjänster också under den här 

perioden i kyrkan. Att jag inte ens bli kallad till anställningsintervju trots att jag är medveten 

om att jag borde vara bland dom 4 eller 5 som man kallar. Men där man då har en så säga 

religiösa friheten att lägga mina ansökningshandlingar åt sidan. Och ändå inte riskera att bli 

föremål för diskrimineringsmannens … åsikter.”  

Forsberg m.fl. (2003) benämner detta som kamouflerad diskriminering och att det på ledande 

befattningar finns ett motstånd mot homosexuella personer, men att det maskeras som 

någonting annat. Detta leder till att homosexuella inte får anställning, men man döljer att den 

sexuella läggningen skulle vara orsaken. Johan har även stått på barrikaderna och figurerat i 

olika sammanhang där han kämpat för homosexuellas rättigheter. Detta engagemang har gått 

hårt åt mot honom på det personliga planet, då bland annat hans söner fått utstå otäcka frågor 

och liknande vilket gjort att han tonat ner sin kamp utåt. Dessutom har hot om våld 

förekommit efter en uppmärksammad hbt debatt vilket gjorde att Johan blivit erbjuden 

poliseskort. Hot om våld är en metod som används vid diskriminering. Tiby (2004) som är 

kriminolog och forskat kring hatbrott har kommit fram till att hatbrotten ökar både i och 

utanför Sveriges gränser. Hon har uppseendeväckande fakta som talar om att hatbrotten mot 

hbt personer fördubblats sedan 1996. Den största ökningen ligger på just de 

brottsrubriceringar som Johan och hans söner varit utsatta för, såsom förtal, förolämpning och 
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muntliga trakasserier. Han berättar vidare hur han på nära håll fått uppleva den yttersta av den 

konservativa kristna trons konsekvenser. Johan; ” Jag vet en ganska nära vän som valde att ta 

sitt liv. Därför att andra tagit ifrån honom hans andliga liv. Eller nedvärderade det så till den 

milda grad att han kände att det inte är värt att leva.”  

Emelie delar med sig av en händelse som gjorde henne väldigt upprörd. Det var på ett läger 

för Svenska kyrkans ungdom där en av ledarna var homosexuell. Emelie: ”ett gäng ungdomar 

som skulle åka hem då och då så, vad heter det, dom åkte förbi då och dom pekade finger åt 

den här ledaren och dom bankade på rutorna och betedde sig jätteilla. Och jag blev jättearg 

och kände mig jätteilla till mods, att folk kan göra så”. Denna händelse utspelade sig efter att 

man i ungdomsgruppen fört diskussioner kring att homosexuella skulle få ingå äktenskap och 

man pratade om acceptans och att det skulle vara lika för alla. I den kontexten blev det 

ytterligare upprörande att dessa ungdomar sedan handlade helt stick i stäv med vad deras 

diskussioner hade kretsat kring. Detta var ju inte riktat till Emelie personligen, men det visade 

hur man som homosexuell person kan bli bemött inom det som Emelie uppfattade det som ett 

liberalt kyrkligt sammanhang.  

Siv har personligen inte känt av omgivningens reaktioner på hennes sexuella läggning, då hon 

inte är öppet bisexuell, endast ett fåtal vet om det. Hon berättar att hon håller en låg profil, då 

hon vet att det finns människor i hennes kristna och icke-kristna omgivning som ser negativt 

på homo – och bisexualitet; 

Siv: ” - kanske det skulle var problem om jag skulle ha en flickvän eller fru då. Eh…ah. men 

jag skulle nog bara ta det då, där har ju dom säkerligen åsikter om då, men å andra sidan 

Sverige är ett fritt land och församlingen är fri också. Eh …ah . men visst kan jag se problem 

i det och att man kanske måste få förklara sig ibland då, att man känner att man håller lite 

låg profil med det.”  

Trots att Siv inte upplevt några direkt negativa påhopp, finns ändå tankar kring hur det skulle 

vara om hon var öppen i församlingen och att detta eventuellt skulle kunna medföra en viss 

problematik. Reflektioner kring detta är att vi tror att det finns en hel del människor som inte 

vågar vara öppna i sin församling. Tim ger exempel på detta;”- det finns ju väldigt många i 

kyrkan och kristna samfund som är homosexuella eller bisexuella men inte vågar stå för det 

öppet och så finns det konfirmander som kommer till oss och tror att de inte får vara kvar om 
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de visar sig att de skulle vara homosexuella så att säga såna som inte är öppna 

överhuvudtaget inom kyrkan.”  

Lidholm (2003) skriver kring detta med öppenhet och döljande i sin bok 

”Dubbellivssituationer”. Lindholm (2003) menar att själva fenomenet att vara öppen eller 

dold är ett resultat av heteronormativiteten. Man (samhället) tar för givet att alla är 

heterosexuella och därför blir man sällan igenkänd och erkänd som homosexuell. 

7.4.2 Erkännande 

Gemensamt för alla sex informanterna är att de erkänner sig själva, för dem personligen är 

inte den sexuella läggningen och den kristna tron något hinder. De har också upplevelser 

kring hur de blir erkända av sin omgivning och känslor kring detta. Fraser (2003) skriver att 

erkännandet av dessa personer och grupper är vad det i grund och botten handlar om för att 

man skall komma till bukt med den orättvisa behandling man ofta utsätts för. Hon menar 

vidare att de homosexuella drabbas av en heterosexism som priviligerar de heterosexuella. 

Konsekvenserna av detta leder till trakasserier och diskriminering och detta vilar då på ett 

förvägrat erkännande för den man är. Därmed blir det positiva erkännandet av andra sexuella 

läggningar än heterosexualitet och deras lika värde en förutsättning för likabehandling 

gentemot hbt personer.  

Som vi tagit upp tidigare (se Rum och sammanhang) så talar Gårdfeldt (2005) också om 

erkännande i termer av att man är en fullvärdig människa därför att man fått liv från gud. 

Enligt det synsättet är alla lika mycket värda, oavsett. Det som Gårdfeldt (2005) ser som en 

negativ aspekt inom den traditionella kristendomen är att man fokuserar på att ge liv och att 

man därmed blir en fullvärdig människa. De som då inte har den möjligheten att göra detta på 

”naturlig” väg inom äktenskapets ramar faller då utanför och blir betraktade som ofullvärdiga 

människor. 

Nina talar om sin syn på hur hon tänker kring detta med sin sexuella läggning kopplat till sin 

kristna tro; ”Gud är ju kärlek och om jag ska kunna känna gud eller komma nära gud så 

måste jag måste jag på nåt sätt uppleva honom i den kärleken som jag kan känna till 

andra…om det innefattar att jag blir kär i en tjej så kan jag ju se gud där också…på så sätt 

ser jag inget hinder i att vara gay och troende.”  Nina upplever att hon är erkänd av gud för 

den hon är. Detta positiva erkännande, att man duger som den man är, kan bidra till många 
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positiva faktorer såsom stärkt identitet, självkänsla och självbild. Detta är ett exempel på det 

Gårdfeldt (2005) skriver om att just för att fått liv från gud, för att man är den man är så är 

man en fullvärdig människa. Man ser inte sig själv som problemet, utan problemet ligger på 

de homofoba uppfattningar som finns i omgivningen. 

Tim upplever att han fått positivt erkännande och bemötande av de flesta i hans omgivning 

och han känner många homo och bisexuella i kyrkan som stöttar honom ” jag har ofta fått 

höra från dessa personer att jag är en förebild med min öppenhet så att säga...gentemot både 

samhället i stort och gentemot mina vänner i kyrkan så sätt…att jag går ut öppet med min 

sexuella läggning och tycker att den passar ihop med den kristna tron…”. På detta sätt 

synliggör Tim att oavsett vilken sexuell läggning man har så påverkar inte detta hur han 

upplever den kristna tron. Han har hittat en väg där han erkänner sig själv och får erkännande 

av sin omgivning i den kristna tron och i sin sexualitet. 

Att få känna delaktighet, gemskap och samhörighet blir oerhört betydelsefullt när man 

befinner sig i en utsatt grupp som homo – bi och transpersoner på flera sätt är. Johan minns 

tillbaka på ett stort ögonblick; ”… en utav dom absolut mest mäktiga gudstjänstupplevelser 

som jag kan tänka mig. Det är att vara med i storkyrkans gudstjänst i avslutningen på 

prideveckan i Stockholm, när kyrkan är fylld till sista plats … och …och (rörd) en samsång 

som aldrig hörs annars.” Gårdfeldt (2005) talar om Paulus vision om mänsklig samhörighet 

som en kropp beståendes av många lemmar. Visionen vill ge en bild utav att ingen del av 

kroppen tillskrivs lägre värde än någon annan del. Alla lemmar behövs och ingen del förtjänar 

att ringaktas eller stötas ut. Alla har lika värde, alla är en och samma. Denna gudstjänst där 

hetero, homo, bi, trans och queer personer säkerligen var representerade kan liknas vid denna 

kropp där alla behövs och alla är lika mycket värda oavsett vilken sexuell läggning man har. 

Emelie berättar om att även om omgivningen är positiv och erkänner henne för den hon är så 

ligger hela tiden fokus på det jobbiga och det svåra i att vara hbt och ha en kristen tro; ”- när 

man berättar att man är kristen så får dom oftast en bild av att det är väldigt jobbigt att vara 

homosexuell och kristen. Men det är, men det finns så himla mycket fler sidor utav det och det 

är faktiskt inte…Det finns vissa som haft det skitjobbigt men det finns faktiskt väldigt mycket 

positivt eller så här, det behöver inte vara nåt negativt”. Detta är en risk för även om man i 

detta fall erkänner Emelie så ligger fokus på hennes sexuella identitet kopplad till den kristna 

tron. En människa är så mycket mer, sexualiteten är bara en del av det stora hela. Fraser 
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(2003)  talar om ett förtingligande av identiteten vilket här blir fallet. Detta innebär att man 

påtvingas en enda drastisk identitet som skymmer undan alla de andra delarna som finns. 

Identiteten blir då ytterst förenklad och fördunklad bakom sexualiteten och kring det faktum 

att man i detta fall är kristen. Detta är något som även Nina tar upp när vi pratar kring sexuell 

läggning; ”- samtidigt som läggningen är väldigt viktig för mig för det är ju en del utav min 

identitet så är det också viktigt att den inte är min identitet…alltså att jag vill vara mycket 

mer än så”. Goffman (2001) skriver också om det här som ett karaktärsstigma där sexualiteten 

tar överhanden över individens identitet. Man blir då sitt stigma i andras ögon och 

kategoriseras därefter. 

En positiv aspekt som informanterna delar med sig av är att man upplever att just på grund av 

att man har en annan sexuell läggning än heterosexualitet och lever med en kristen tro så 

upplever man sig ha tillägnat sig en större öppenhet i sitt sätt att se och möta människor.  

Nina; ”- att i egenskap av gay eller jag menar många gay människor eller hbt har ju liksom 

under många år jobbat med sig själva och sin identitet och sin läggning och allt det här och 

jag tänker att min erfarenhet av min läggning kan hjälpa mig mycke om jag jobbar sen som 

präst tillexempel eller om jag möter andra det behöver inte vara som präst utan som 

människa liksom att man i och med att man jobbat så mycket med sin sexuella identitet och 

sin identitet överlag så tror jag att man att man kan få en… inte så snäv världsbild liksom och 

kan ha lättare att möta andra…kanske blir mindre fördomsfull…”  

Lilian har en liknande upplevelse när hon pratar om de positiva aspekterna kring sexuell 

läggning och sin tro; ”- Att man eventuellt blir mer tolerant på andra områden därför att man 

själv tillhör ett sammanhang där man är beroende av, i alla fall för 20 år sedan eller mera 

då, där man är beroende av andras tolerans. Det skulle ju kunna göra att man då…det skulle 

ju kunna vara någonting som blir positivt” Hon fortsätter sen ”- Ja, därför att man har också 

varit tvungen att brottas kanske mer. Men det kan också handla om andra saker i livet, det 

behöver inte vara… Just att man är homosexuell behöver inte vara det… det unika är att man 

på något sätt bryter emot normen. Och då är man kanske tvungen att tänka några varv 

extra.”. Dessa upplevelser blir på något sätt unika just för att man som Lilian säger, bryter 

mot normen. Heteronormativiteten tvingar människor som faller utanför normen att kämpa 

ytterligare med sin identitet och för att kunna vara den man är. I dessa fall mynnar detta ut i 
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något positivt som man tar med sig i mötet med andra människor och som får en att växa som 

individ. 

7.5 Framtiden 

Alla intervjupersonerna, möjligen med undantag för Johan, målar upp en mer eller mindre 

positiv bild av framtiden. Det har på relativt kort tid hänt så mycket till det bättre för kristna 

hbt personer att det inte tycks finnas någon anledning till att det inte skulle fortsätta göra så. 

Mot bakgrund av alla framsteg hittills ser man med tillförsikt på kommande händelser. Det är 

som om bollen kommit i rullning och inte går att stoppa. Motståndet inom vissa delar av 

kyrkan finns visserligen kvar, men det krymper allteftersom. Dessutom anser flera av 

informanterna att argumenten emot dem har blivit mildare med tiden. Detta menar de kan 

bero på en ökad öppenhet, det blir svårare att fördöma homosexualitet om man som till 

exempel konservativ präst dagligen ska samarbeta med en trevlig person ur hbt kategorin som 

också står för sin natur. De menar att det händer något när någon kommer en nära, 

homosexualitet upplevs inte som lika främmande då. Det är lite skillnad på att ta avstånd ifrån 

någon man står öga mot öga emot än att visa sitt avståndstagande i exempelvis en predikan.  

Man kan jämföra intervjupersonernas upplevelser av detta med vilken stor vikt Buber (2004) 

lägger vid det äkta mellanmänskliga mötet. Det händer något när man övergår från att vara 

objekt till subjekt för varandra. Informanterna anser också att många människor i de olika 

församlingarna redan har en positiv inställning till hbt personer i kyrkan, men att detta inte 

alltid syns. Det är ofta de negativa rösterna som hörs mest och som släpps fram i media. 

Tyvärr är det mer intressant att skriva och läsa om en kyrklig företrädare som kallar 

homosexualitet för en samhällets cancersvulst än t ex om en domprost som öppnar upp 

Storkyrkan i Stockholm under Prideveckan. Stigmatiseringen av hbt personer i mer 

traditionella församlingar är fortfarande en aktuell faktor men den har med tiden ändrat 

karaktär. Nu är det mer som att man till nöds kan acceptera homosexualitet i sig, men inte att 

hbt personer ska få exakt samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Lindström (2005) 

skriver att det på senare år inom kyrkan, för att man av yttre omständigheter känt sig tvungen 

att inkludera homosexuella, har uppstått ett begrepp kallat försonande mångfald. Detta kan 

vid en första anblick se positivt ut, Lindström (2005) menar dock att just ordet försoning 

bäddar för fortsatt osynliggörande och diskriminering av hbt personer. Det blir som att man 

slätar över och sopar problemen under mattan.  
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Här menar intervjupersonerna att det ännu återstår mycket arbete och att det kommer ta lång 

tid. Även om lagen tvingar den kristna omgivningen att inte diskriminera hbt personer kan 

man inte lagstifta bort personliga inställningar. Lilian uttrycker en välgrundad farhåga om hur 

det kan bli, när en för henne och andra hbt personer egentligen positiv lag, införs: ”Jag skulle 

bli oerhört besviken om, om Svenska kyrkan till exempel på grund av statens bestämmelser 

om samkönade äktenskap, till exempel bestämmer sig för att lämna vigselrätten. Alltså, 

kommer det samkönade äktenskapet så tycker jag att man ska härbärgera det nu och om fem 

år kan man då säga: ”Är det inte dags att lämna vigselrätten?” Lilian menar att om 

separationen från vigselrätten skedde samtidigt som det samkönade äktenskapet införs så 

skulle det finnas en påtaglig risk att hbt personer får skulden för detta: ”Nu är det erat fel att 

vi inte kan gifta oss i kyrkan längre, hade inte ni gapat och skrikit så hade det inte blivit så”  

Emelie vänder på det hela, endast nitton år gammal är hon redan trygg och väletablerad i sin 

kyrka och upplever inte bara i första hand problem i förhållandet mellan sin läggning och 

tillhörigheten till en församling. Hennes önskan inför framtiden berör också ifrågasättandet av 

hennes tro. Hon sammanfattar sin framtidsvision så här: 

Emelie: ” Ja, jag hoppas väl att jag nån gång ska få gifta mig i kyrkan som alla andra och att 

jag ska få fortsätta känna mig välkommen i kyrkan trots att jag har en annan sexuell läggning 

än det som vissa anser vara rätt, ja att jag ska få fortsätta ha min tro ifred och ingen ska 

kunna peta och säga att det är fel, alltså jag ska kunna fortsätta stå stark inför de som faktiskt 

petar och säger att: ”det är fel”, ”så kan du inte tro” eller ”det är inte okej” eller… att jag 

ska våga fortsätta tro”. 

Siv i sin tur ser inte särskilt många mörka moln på himlen, hon har en stark tro på framtiden 

och målar upp en kärnfull positiv bild: ”Jag är helt säker på att det kommer att bli så i 

framtiden. Att man får bli kär i vem man vill och att man får gifta sig med vem man vill å att 

kärlek bara får…ah…att kärlek är fint helt enkelt”  Tim ser framför sig en karriär som 

innefattar hans kristna tro, han menar på att om man tittar i backspegeln så borde detta 

fungera: ”Jag kan gott och väl tänka mig att jobba inom kyrkan i framtiden…ehh…det är väl 

en av mina största planer just nu att jobba inom kyrkan eller något område som gränsar till 

kyrkan…det tror jag absolut och det känns väl att om detta inte ställt till några problem under 

de tio åren tillbaka så tror jag inte det kommer att göra det i framtiden heller faktiskt”.  

Johan, märkt av tidigare negativa erfarenheter, har en försiktigare syn. Han tror inte på några 

fortsatt snabba förbättringar för kristna homosexuella utan menar att det är en lång väg kvar 
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att gå och att förändringsarbetet är tungrott. Han beskriver det som att en del kyrkliga 

företrädare alltid finner nya sätt att motarbeta och nedvärdera hbt personer på. Ibland blir det 

nästan ett rent moment 22: ”Sen e det ju rätt konstigt det här att om man schabloniserar lite 

grann så har ju homosexuella fått…fått kritik för att man ville leva promiskuöst. Och nu när 

man säger till kyrkan att välsigna oss då för att vi vill dela livet i trohet, nä då inte det heller. 

Och så börjar man prata om att det är ett hot mot äktenskapet”. Nina menar att det på sikt 

ligger i kyrkans eget intresse att inkludera alla, det är enligt henne lite av en ödesfråga: ”…ja, 

men kyrkan är ju tvungen att omformas och öppnas upp väldigt mycket, om den inte gör det 

och om den inte kan följa med i samhällsutvecklingen så kommer den ju inte heller att finnas 

kvar liksom, för mig är det väldigt grundläggande att den öppnas upp för alla slags 

människor…”  

Intervjupersonerna anser det vara möjligt att även fortsättningsvis samexistera med kristna 

personer som inte delar deras syn på hbt frågor. Lika lite som någon kan tolka tron riktigt åt 

dem kan de bestämma vad någon annan ska tycka. Man får ha sina skilda åsikter och försöka 

samsas så gott det går. Öppenheten är och förblir ett av de viktigaste redskapen i arbetet med 

att skapa inkluderande församlingar och då gäller det inte bara för hbt personer att vara öppna. 

I likhet med vad Nina uttrycker så menar Blomster & Svensson (2002) att det är minst lika 

viktigt för församlingarna att bli öppnare, homosexualitet är ett exempel på sådant som det av 

tradition är svårt att tala om i kyrkan. Det har varit enklare att lägga locket på och låtsas att 

det inte finns personer med en annan läggning än heterosexuell i den egna kyrkan. Man 

slipper då ifrån mycket ifråga om ställningstaganden och självreflektion. Enligt Blomster & 

Svensson(2002)  kallar sig olika samfund gärna för ”En församling för alla” men detta blir 

bara en tom fras om man inte också ser till att möta den enskilde och tydligt visa att denne är 

accepterad som den är.       

7.6 Sammanfattning av analys tema för tema. 

Vi har i vår analys uppmärksammat sju olika teman utifrån de intervjuer vi haft med de sex 

deltagarna, socialt rum, personligt rum, anpassning, tyst konsensus, diskriminering, 

erkännande och framtid. Många tankar, känslor och upplevelser har varit liknande för 

informanterna men det har också funnits en hel del skillnader dem emellan.  

Det första temat (socialt rum) visar på hur ålderns betydelse spelar en betydande roll i den 

subjektiva upplevelsen av den kyrkliga kontexten. Att denna kontext har gått ifrån ett extremt 
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konservativt tänkande i hbt frågor till ett mycket mer tillåtande rum i dagen läge. De unga har 

därför inte upplevt samma svårigheter för att nå en slags acceptans i detta sociala rum. En 

annan skillnad som kan kopplas till åldern är att de yngre är mer selektiva när det gäller 

delaktigheten i den kristna kontexten. De väljer bort de delar som inte passar in på deras tro, 

medens de äldre lever kvar i samma kontext som de tog steget ut i. Gemensamt för alla 

oavsett ålder är att de alla har blivit ifrågasatta av sitt kristna rum på ett eller annat sätt. Detta 

är dock inget som bara återfinns i de kristna rummen utan även i hbt rummen. Många har 

upplevt en slags okunskap hos sina icke religiösa hbt vänner där de blivit ifrågasatta för sin 

tro och delaktighet i kristna sammanhang. 

Tema två (personligt rum) är ett mycket intimt och känsligt rum. Det handlar till stor del om 

den subjektiva upplevelsen till gud. Samspelet mellan varje informant och gud ser i princip 

helt olika ut. Varje informant har en unik koppling till sin tro som är det personliga rummets 

essens. Vissa har upplevt en inre kamp för att hitta rätt i sin tro medens några inte ser några 

som helt problem med sin tro och läggning. Intressant är att ingen ser det som ett problem 

med att vara hbt och ha en tro på gud. De som de alla har gemensamt är att det hela handlar 

om en tolkningsfråga, samt att det inte finns någon som skall ha företräde i hur man skall 

tolka bibeln.  

Tema tre (anpassning) handlar om hur våra informanter medvetet eller omedvetet anpassar 

sig till den kristna kontexten. Detta i de flesta fall för att undvika diskriminering och 

ytterligare stigmatisering. Anpassningen ser olika ut men urskiljande drag som vi kunde se 

var negligerande av kontrovers, en anpassning för att upprätthålla de rådande normerna så 

mycket som möjligt. Det finns som vi kunde se individuella strategier för att hantera den 

uppenbara kontroversen där bland annat bibelläsningen står i fokus.  

Tema fyra (tyst konsensus) är en strategi som alla utom en informant uppvisade. Här 

diskuterar vi om det är genom tystnade av hbt/kristna som de kristna konservativa vinner 

mark och vice versa. Tydliga delar var just att våra informanter hela tiden vänder andra sidan 

till och accepterar de motsatta synpunkterna som en uttrycksfrihet. Att de själva inte möter 

samma förståelse var inte lika allvarligt. Tystnande och osynliggörande är två kyrkliga 

strategier som fungerat länge. 

Tema fem (Diskriminering) visar på skrämmande upplevelser som alla informanter utom en 

(av skäl som nämns i temat) har råkat ut för. Det handlar om diskriminering på makro, meso 
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eller mikro nivå, och att den många gånger är vara förtäckt. Vidare visade det sig att ingen 

gick säker ifrån det. Detta var väl kanske den kategori där alla kunde peka gemensamt 

upplevda situationer. 

Tema sex (erkännande) lyfter upp den positiva aspekten i just att var hbt och kristen. Även 

om det inte är ett totalt erkännande av denna grupp så har våra informanter många delar i sitt 

liv där de är erkända för den de är. Det kan tyckas behöva en stark självkänsla för att klara av 

att erkänna sig själv inför gud och den kristna eliten som hbt. Men vi har sett en uppsjö av 

positiva erkännanden våra informanter har fått tack vara sin läggning. Det är lika tydligt som i 

temat ovan att detta var något som våra informanter delade i upplevelseväg. 

I tema sju (framtiden) spekulerar informanterna om framtiden. En framtid som om vi får 

lyssna till dem är överhängande positiv. En intressant del som tas upp är den aktuella debatten 

om samkönade äktenskap. Här fanns det överraskande lite olika åsikter, vilket vi inte hade 

trott från början. I vår förförståelse var detta en brännande punkt, vilket det inte var för många 

av vara informanter. 

8 Slutdiskussion 
 

För oss har studien inneburit en upptäcktsfärd i världar som förut varit helt eller delvis 

obekanta i våra sammanhang. Vi har dock i B- uppsatsen haft en utgångspunkt då två av oss i 

den varit med och skrivit om hur det är att som ung komma ut som homosexuell: ”Vägen ut. 

En studie i ungdomars komma- ut process”. För övrigt har vi gått in i det hela med vad som 

kan kallas för en icke-vetande hållning. Detta innebär att vi satt på oss våra forskarglasögon 

och försökt att reflektera kring våra egna tyckanden och förutfattade meningar så långt vi 

kunnat. Detta för att vår förförståelse inte skall ta överhanden utan att vi vill gå in i uppgiften 

med ett öppet sinne. Vi är också medvetna om att man i sin forskarposition är med och skapar 

verkligheten som är här och nu. Samma sak vid intervjutillfällena att trots att man försöker 

hålla sitt eget tillbaka så är man hela tiden en medskapare av berättelsen genom sina frågor 

och sitt sätt att vara. Med denna medvetenhet har vår uppgift varit att ta in och lyssna till våra 

informanter med som vi redan påpekat, ett öppet sinne. Då vi finner denna studie mycket 

spännande och intressant har det under resans gång självklart väckts väldigt många egna 

tankar och funderingar i ämnet. Vi har resonerat mycket fram och tillbaka med varandra kring 

hur vi själva tänker om homosexualitet kontra kristendom och hur dessa kan förenas. Ibland 
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har det känts mindre naturligt för oss att det går ihop, än vad det tycks göra för 

intervjupersonerna. Som varande heterosexuella och till det även icke- troende är vi dock 

medvetna om att också vi till stor del är fast i heteronormativitetens mönster och de 

begränsningar som detta kan medföra i vårt eget tänkande. För att motverka detta har vi 

genom hela processen försökt ha en ödmjuk inställning - det är intervjupersonernas ord som 

gäller, inte våra eventuella fördomar. Gren (1996) menar att detta hänger ihop med 

objektiviteten, äkta ödmjukhet innebär en vilja att se och förstå utan att värdera. Därmed har 

också analysmodellen vi valt; IPA, varit till stor hjälp när det gällt att minimera risken för att 

omedvetet lägga in egna värderingar i arbetet. Analysmodellen har på så sätt hjälpt oss att 

stärka studiens reliabilitet och validitet då man haft ett system att gå efter och inte helt 

godtyckligt plockat bitar på måfå ur intervjuerna.  

Tillvägagångssättet vi sedan följt med att skicka ut transkript och analysdel till var och en av 

våra informanter har varit ytterligare ett sätt att stärka studiens validitet. Det har även varit ett 

sätt att få våra informanter att känna sig trygga med vad de lämnar ut då de kan komma med 

synpunkter på materialet. Vi är medvetna om att detta kan vara ett känsligt område för flera av 

våra informanter att dela med sig kring vilket gör att det blir av yttersta vikt att de ska känna 

fullt förtroende för hur vi går tillväga med deras berättelser. Forskningsetiken har med andra 

ord fått stort utrymme i våra diskussioner under studiens gång. Detta anser vi vara nödvändigt 

för att kunna genomföra en studie med den här kvalitativa utgångspunkten på ett etiskt 

försvarbart vis. En annan aspekt vi har reflekterat kring är det faktum att flera av våra 

informanter kommit i kontakt med oss med hjälp av snöbollseffekten. Detta betyder att dessa 

personer känner varandra som vänner/kollegor och att de är medvetna varandras medverkan i 

denna studie. Utifrån detta har vi diskuterat kring anonymitetsaspekten. Ett tag var vi inne på 

att helt ta bort ålder och dylikt och avstå från presentationen för att de inte skulle veta vem 

som sagt vad och på det sättet stärka anonymiteten dem emellan. Vår slutsats blev ändå att ha 

med presentation med åldrar osv då det dels är relevant för vår analys och dels för att 

presentationen hjälper läsaren att lättare följa de olika personerna genom temana.  

 Det vi utefter informanternas berättelser kunnat konstatera är att det är möjligt att leva ett gott 

liv som kristen hbt person men att det inte ger sig självt. För de flesta innebär det en lång 

process att lära sig förena sin läggning med den kristna tron, detta tål en jämförelse med vad 

Säljö (2000) kallar för situerat lärande. Man lär och handlar utifrån sin sociala situation, den 

sociokulturella kontexten man befinner sig i påverkar den enskildes liv i högsta grad. Bland 
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annat därför tror vi att intervjupersonernas upplevelser ibland skiljer sig så pass mycket ifrån 

varandras. Det den ena upplevt som svårt har för den andra varit den lättaste biten o s v. För 

att kunna leva ett liv fullt ut som kristen och hbt person krävs det, som tidigare nämnts i 

analysen, att man får uppleva inklusion och erkännande. Dessa kan uppnås med vad Madsen 

(2006) kallar för socialpedagogiska bildningsprocesser. Detta innebär inte nödvändigtvis att 

församlingarna måste ta hjälp utifrån för att lära sig erkänna och inkludera hbt personer, utan 

det handlar snarare om att bilda rörelser som överskrider sociala gränser och formar nya 

gemenskaper. Bildandet av föreningen EKHO kan vara ett exempel på en sådan 

bildningsprocess. 

Intervjupersonerna beskriver med egna ord vad Madsen (2006) benämner som 

socialpedagogikens horisontella bildningsprocess som en väg in i gemenskapen. 

Församlingarna kan sägas vara sidoordnade gemenskaper, ingen av dem är mer värd än någon 

annan. Däremot kan de säkerligen i den kristna kontexten ha olika hög status. I idealvärlden 

skulle man också som kristen hbt person uppleva det som möjligt att röra sig mellan sådana 

gemenskaper, att ha tillträde dit man vill. Nu har man ju inte det, även om man är inkluderad i 

sitt huvudsakliga sammanhang finns det andra, egentligen likvärdiga rum, där man blir 

utestängd. Exklusionen bygger mycket på att man inte är välkommen överallt. I bildandet av 

inkluderande sociala gemenskaper vilar det alltså ett tungt ansvar på församlingarna att 

verkligen leva upp till sina föresatser om att vara till för alla. Madsen (2006) menar vidare att 

det för en framgångsrik identitetsbildning krävs att inte mindre än tre erkännandesfärer 

uppfylls. Det rör sig om den privata, den offentliga och den sociala sfären. Den privata är inte 

mycket att säga om i våra intervjupersoners sammanhang, den har de själva mer eller mindre 

uppfyllt. De har redan vänner och/eller partners. I den offentliga sfären innebär erkännandet 

bland annat att alla medborgare ska behandlas lika och här är man efter lång tid nästan ända 

framme i samhället som sådant. Pricken över i kan sägas komma i och med att lagen om 

samkönade äktenskap införs. I den sociala sfären däremot har intervjupersonerna upplevt 

svagast erkännande, samtidigt är den oerhört viktig. Den sociala sfären består av gemenskaper 

med andra och det är här som Madsen anser att individens självkänsla byggs upp. Ett uteblivet 

erkännande i den sociala sfären betyder i klartext att man inte räknas som lika mycket värd 

som andra i samma gemenskap. Ens egenskaper och insatser räknas då inte på samma sätt i t 

ex en församlings gemensamma strävan. Detta har intervjupersonerna i mer eller mindre grad 
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alla stött på i olika sammanhang och då naturligtvis inte på grund av inkompetens utan enbart 

för att de har en läggning som faller utanför heteronormen.  

Den sexuella hierarki som heteronormen är gör man delar upp människor efter vad de har för 

sexuell läggning. Därefter tillsätter man dem olika värde och följderna blir att man behandlas 

olika. Detta har våra informanter upplevt i olika grad, till exempel i den sociala sfären som 

beskrivs ovan. Vad som genomsyrar deras berättelser är en önskan kring att den kristna 

gemenskapen skall inkludera alla på lika villkor. Som det ser ut nu finns ett ”vi och dom” tänk 

i många församlingar och samfund vilket gör att exkluderingen att vissa människor kvarstår. 

Queerteologin som Reimers (2002) skriver om uppkommer ur detta ”vi och dom” tänk som 

funnits och finns idag, men den syftar till att skapa en inkluderande teologi för alla på lika 

villkor. Meningen är att man ska kunna gå sida vid sida i den kristna tron just för att man är en 

människa som tror på det kristna budskapet. Något annat skall inte spela någon roll. Detta 

lyfter flera av våra informanter upp att man vill att fokus ska finnas på kärleken, budskapet 

och inte på vilken sexuell läggning man har. Gårdfeldts (2005) resonemang bottnar även det i 

inklusion, likabehandling, kärlek och respekt. Man är fullvärdig därför att man som människa 

fått liv från gud och det är det som betyder något. Vi har under studiens gång kommit att lära 

mycket oss mycket från Gårdfeldts (2005) avhandling vilken är en oerhörd styrkehandling 

och som har fått oss att tänka kring stora grundläggande aspekter såsom hur man ser på 

människovärdet och mänskliga rättigheter. Den har öppnat våra ögon då den tar upp många 

uppseendeväckande fakta kring hur hbt personer behandlas runtom i världen. Med våra 

informanters berättelser och det vi läst har vi ökat vår egen medvetenhet och vill också bidra 

till att öka medvetenheten hos andra kring hur heteronormativiteten kan påverka de som inte 

”passar in” i mallen. Vi vill precis som queerteorin förespråkar (Ambjörnsson, 2006, 

Rosenberg, 2002, m.fl.) verka för att uppdelningar och kategorier kring sexuella normer och 

maktstrukturer kritiskt granskas och ifrågasätts. Samtidigt ser vi att det förefaller ytterst 

komplext att bryta upp kategorier och uppdelningar helt av människor . Det viktiga som vi 

menar är att det inte förekommer någon form utav ”värdestatus” i de olika uppdelningarna 

utan att alla behandlas lika. Då historien sett ut som den gjort finns medvetenheten kring att 

det är en låg bit kvar att vandra då de heteronormativa värderingarna och tankemönstren är 

djupt rotade i vår kultur och vårt samhälle. Inte desto mindre vill vi bidra till att den 

förändring som ändå håller på att ske ska få ytterligare vatten på sin kvarn i och med denna 

studie. 
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En reflektion är att när man som forskare och utförare av studien passar in i den 

heteronormativa mallen är det så många situationer som man går obehindrat och oreflekterat 

förbi. Passar man in som heterosexuell vit svensk man eller kvinna behöver man inte hålla 

tillbaka, dölja eller å den sidan, vara öppen med sig själv och sin sexualitet på samma sätt, det 

ger sig mer eller mindre av sig självt. När man fått ta del av våra informanters berättelser får 

man därför en helt annan bild av dessa dubbellivssituationer (Lindholm, 2002) som de alla 

upplevt i olika grad. Man kan inte ta för givet att saker och ting skall vara på ett visst sätt, 

utan man får försöka vara öppen i mötet med människor. Detta har fått oss att stanna upp och 

tänka efter och ifrågasätta på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Vad är egentligen det 

”normala” och det ”naturliga”? Finns det överhuvudtaget? Hur bemöter vi andra människor? 

Formas bemötandet utefter heteronormativiteten som råder? Detta är bara några exempel på 

tankar som väckts under studiens gång och som vi nu bär med oss i ett upphöjt medvetande. 

Vi ser det som en stor tillgång att ha fått tillträde till dessa kunskaper och den ökade 

medvetenheten som kommit till oss genom våra informanter. Att ens eget medvetande är så 

starkt präglat av heteronormativiteten är man inte medveten om förrän man börjar reflektera 

kring det. Vi menar att dessa insikter är mycket värdefulla att ta med sig i det sociala arbetet 

och mötet med nya människor i framtiden.  

Kyrkan och dess ställningstaganden är något som berör en stor del av samhället även om inte 

alla är bekännande kristna. En majoritet av svenskarna tar del av kyrkans riter i anslutning till 

avgörande händelser i livet – dop, bröllop och begravningar. Kyrkan har även haft stort 

inflytande och stor makt över vårt land ur ett historiskt perspektiv vilket gör att samhället är 

präglat av kristendomen och kyrkan.  Alla dessa konstateranden gör att vad kyrkan gör och 

säger idag rör många människor även om medlemsantalet i Svenska kyrkan kraftigt sjunkit 

under senaste åren. Ur denna synpunkt är det viktigt hur kyrkan kommer att agera inom det 

närmsta när det gäller framtiden med frågor såsom samkönade äktenskap vilket det nu 

lagstadgats kring. Nästan alla informanter säger också det att de har stort hopp och ser med 

glädje på framtiden inom kyrkan. I takt med att samhällets förändras måste även kyrkan ta sitt 

ansvar och följa utvecklingens gång menar de. Våra förhoppningar är också dessa, att kyrkan 

fortsätter på förändringens väg och att man skall sträva efter att erkänna alla människor 

genom likabehandling i kyrkans alla rum. Det heterosexuella rummet som kyrkan så starkt 

präglats av måste ersättas av ett kyrkligt rum som kännetecknas av en full acceptans och 

inkludering inför personer som är inte är heterosexuella. Flera av informanterna känner av en 



44 

 

förändring i attityderna kring kyrkan när det kommer till sexualitet åt det positiva hållet och 

nu handlar det om att skynda på denna process ytterligare. För oss blir det närmast otänkbart 

att man från kyrkans håll i vissa församlingar och samfund fortfarande kan fortskrida med 

metoder som osynliggörande och diskriminering då det grundläggande budskapet är att alla är 

lika mycket värda och ska behandlas lika. Vi lever i 2000-talet och detta gammalmodiga 

resonemang hör inte hemma i vår tid enligt oss.  

Under studiens framväxt har vi både fått möta på inklusionens och exklusionens effekter 

genom våra informanters berättelser. Det vi har upplevt är att kyrkan i vissa fall kan vara en 

institution som suddar ut gränser och förenar människor samtidigt som den i andra fall kan 

sätter gränser och skiljer på människor. Den stigmatisering av hbt personer som fortfarande 

lever kvar inom de kyrkliga rummen har våra informanter upplevt i olika hög grad. De 

strategier som man utformat för att hantera denna stigmatisering har huvudsakligen varit 

genom medveten eller omedveten anpassning såsom vi tolkat deras berättelser. Här kunde vi 

se att vissa negligerade detta som ett problem och flera pekade på att det berodde på hur man 

tolkade bibeln och hur relationen till gud såg ut. Tyst konsensus var en annan strategi som 

genomsyrade flera av informanternas berättelser. Här lyfts diskriminering och stigmatiserande 

uttryck fram som att det är en åsiktsfrihet och man vänder andra kinden till. Det fanns också 

särskilt en informant som förde en konfrontativ kamp och varit mycket i framkant för att få ett 

slut på den diskriminering och stigmatisering som pågår mot hbt personer inom kyrkan och 

samhället i stort. Detta går helt i linje med queerteologin (Reimers, 2002) som just handlar om 

att göra anspråk på sin plats inom kyrkan och inte be om ursäkt för den man är. Det som vi 

finner som så starkt är att trots att man upplevt motsättningar såsom stigmatisering och 

diskriminering så finns en sådan stark personlig övertygelse och ett så stort engagemang vid 

den kristna tron. Man finner man sina egna vägar för att hitta en plats i tillvaron där man kan 

utöva sin tro och kämpar för att kyrkan skall bli en plats för alla. Detta visar på hur människor 

hanterar sin verklighet i en vissa gånger komplex tillvaro. Vad som slår oss är hur dessa 

strategier på samma gång både kan ha sina för- och nackdelar. Samtidigt som anpassningen 

och den tysta konsensus vi ser kan vara en väg våra informanter att hantera sin vardag kan det 

också i ett samhällsperspektiv ses som att osynliggörandet och nedtystandet av hbt personer 

fortskrider. 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram vad denna studie bidrar med till det socialpedagogiska 

forskningsfältet. Heteronormativiteten vill vi särskilt framhålla som ett fenomen vilken bör 
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tillges mer utrymme, betydelse och diskussion i det sociala arbetets alla delar. Heteronormen 

genomsyrar hela vårt samhälle och medverkar till en för snävad världsbild där man tar för 

givet att alla människor är hetero. Detta leder till att människor automatiskt exkluderas och 

hamnar utanför. Inom de kyrkliga rummen blir detta tydligt i många fall då den 

heteronormativa traditionens makt är stor. Vi vill medvetandegöra dessa rådande normer då vi 

ser att de har stor betydelse för hur hbt personer behandlas och hur de upplever sin vardag. 

Vägen mot en högre medvetandegrad går genom ett synliggörande där vår studie är en del av 

bidraget. Vi ser vidare att inkludering och ett positivt erkännande för den man är oerhört 

viktiga grundläggande aspekter för att man ska känna sig tillfreds med sin tillvaro. Lika 

behandling av alla borde vara en självklarhet precis som de mänskliga rättigheterna 

föreskriver, men trots det förekommer diskriminering och stigmatisering kring 

sexualitetsaspekten. Vår förhoppning är att detta arbete väcker tankar kring ämnet och att 

utvecklingen fortsätter framåt. Socialpedagogik handlar enligt oss i grund och botten om att 

möta människor på ett respektfullt sätt med öppet sinne. Utmaningen ligger i att våga se 

människan, Ecce Homo. Det är denna kärnfulla essens vi vill förmedla som ett 

förhållningssätt att sträva efter i samhällets alla rum.  
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10 Bilagor 

10.1 Brev till informanterna 

En studie i hbt personers subjektiva upplevelse mellan sin sexuella läggning och sin kristna 

tro. 

Hej.  

Vi heter Per, Sofia och Rickard och vill starta med att tacka er för att ni ställer upp och hjälper 

oss att kunna genomföra denna studie. Vi är tre studenter från Högskolan Väst som läser sista 

terminen på socialpedagogiska programmet och kommer att göra denna studie som vårt 

examensarbete, går även under benämningen C-uppsats. Men ni kommer troligtvis bara träffa 

en utav oss. Detta är en vetenskaplig uppsats som kommer att efter den är godkänd vara en 

offentlig handling och beroende på kvallitet kan komma att användas som referenslitteratur. 

Den kommer efter att den är godkänd att finnas på Högskolans bibliotek. 

Ni informanter kommer att ha en stor del i vårt arbete. Vi kommer att genomföra denna studie 

utifrån ett så kallat kvalitativt forskningsangrepp. Med menas att den kommer förenklat 

baseras på intervjuerna där ni står som huvudpersoner.  

Men detta innebär givetvis inte att ni kommer att kunna pekas ut eller identifieras i studien. 

Den är helt och hållet anonym och namn på personer, städer, o.s.v. kommer att fingeras. Det 

kommer samtidigt föras en diskussion med varje enskild informant om hur stark sekretes 

denna önskar. Den enda utomstående som kommer att ha tillgång till vårt råmaterial är vår 

handledare Anna Johansson (fil.dr. i sociologi). Det kommer att finnas möjlighet om så 

önskas att få intervjuutskriften skickad till den berörda informanten direkt den är klar. På detta 

sätt finns det också då möjlighet att ändra, ta tillbaka eller tillägga något till utskriften. Detta 

gäller även analysen i studien där merparten av intervjumaterialet kommer att finnas. 

Slutligen finns det alltid en möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst utan några 

konsekvenser. 

Har ni frågor av något slag så kan ni antingen kontakta oss eller vår handledare. 

 

Tack en än gång. 
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Rickard Persson tel:  0708-473407  rickard.persson@student.hv.se 

Sofia Rastman 0702-194700  sofia.rastman@student.hv.se 

Per  Jonasson 0762-445048  per.jonasson@student.hv.se 

 

Anna Johansson fil.dr. Handledare    Anna.johansson@hv.se 

  Tel via Högskolan Väst växel 
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10.2 Intervjufrågor 

 
 Berätta lite om dig själv allmänt. 

 
 Berätta om din koppling till kyrkan. 

 
 Kan du försöka definiera din tro. 

 
 Kan du definiera du din sexuella läggning. 

 
 Hur upplever du din sexuella läggning i förhållandet till din tro? 

 
 Kan du berätta om de positiva aspekterna mellan din läggning och din tro? 

- Negativa 
- Kan du berätta om något specifikt tillfälle du upplevt detta. 

 
 Hur upplever du att din kristna omgivning ser på din sexuella läggning? 

 
 Hur upplever din hbt omgivning på din kristna tro? 

 
 Hur ser du på din framtid inom som troende Hbt person?  
 
 Finns det något du vill tillägga som du inte tycker har kommit fram i intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	8 Slutdiskussion

