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Abstract 

 

 
The aim of this study is to from a qualitative perspective develop a deeper understanding 

of how religiously conservative homosexuals with deeply held religious views, experi-

ence and tackle the conflict between their religiousity and sexuality. I am also interested 

in how this conflict might contribute to psychological distress, if at all. To settle these 

curiosities the essay will address the following questions: how does two homosexual ort-

hodox jews and one homosexual muslim experience and handle the conflict between their 

sexuality and their religious convictions? And: Does this conflict contribute to psycholo-

gical distress? If so, how does it manifest? As indicated by the first question, the study 

will only include a small sample size of three persons. The aforementioned people are 

portrayed in the documentaries ”A Jihad for love” or ”Trembling before G-d”, and their 

stories constitute the material that will be used to answer the research questions. To ana-

lyse this material I have chosen an inductive approach, and Festingers theory regarding 

cognitive dissonance is later implemented. This theory suggests that human beings con-

stantly strive towards a sense of consistensy, and when incoherencies appear the person is 

automatically motivated to solve or relieve them.   

  

The result of the study found that the sample size prioritized their religiousity over their 

sexuality and they all described the experience of the conflict between the two identity 

aspects in negative terms. To handle this discrepancy two of the research subjects had 

tried to change their sexual attractions, or is still trying to. The third person balanced their 

sexual and religious identity and sought solace in LGBT events whilst staying married to 

her husband and engaging in orthodox jewish life. The study also manages to establish a 

link between the aforementioned conflict and psychological distress. 

 

 

Keywords: Religion, Homosexuality, Orthodox Judaism, Islam, Psychological Distress 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1   Inledning 

 

Traditionella religioner har ofta fördömt homosexuella och homosexuell samlev-

nad vilket har resulterat i att många homosexuella individer lämnar dessa reli-

gioner bakom sig (Hood, Hill & Spilka, 2009, s. 167). Trots denna tendens finns 

det även homosexuella som fortsätter att identifiera sig med religionstolkningar 

som är negativa till deras läggning, vilket kan skapa en konflikt mellan per-

sonernas religion och sexualitet. Det är just denna konflikt, och hur den upplevs 

och hanteras som avses att utforskas i denna uppsats. Jag är även intresserad av 

hur konflikten kan komma att påverka individernas psykiska hälsa. 

 

Mitt intresse för dessa frågor är framförallt grundat i studien av korrelationen mel-

lan hälsa och religiositet, som varit relativt välutforskad inom religionspsykolog-

in. Många vetenskapliga studier har även funnit ett positivt samband mellan 

religiös tro och psykiskt välmående (Hood, Hill & Spilka, 2009, s. 440). 

Denna förbindelse verkar dock långt från självklar när det gäller den homosexuel-

la populationen, då vissa undersökningar har visat på en negativ koppling mellan 

homosexuella personers religiositet och mentala hälsa. Lytle, Blosnich, Luca och 

Brownson (2018) har exempelvis funnit en länk mellan religiositet och 

självmordsförsök hos homo och bisexuella ungdomar. 

 

Då religionen kan tänkas ha en annorlunda påverkan på homosexuella individer i 

jämförelse med den allmänna befolkningen är det av intresse att studera området 

närmare. För att åstadkomma detta implementeras Festingers teori kring kognitiv 

dissonans som ett teoretiskt ramverk. Denna teori menar att människan ständigt 

strävar efter koherens. Skulle denna strävan misslyckas antas individen leva i dis-

harmoni och obalans. 

 

För att undersöka uppsatsområdet avser jag att genomföra en kvalitativ studie där 

där tre separata livsberättelser analyseras. Två av dessa avbildas i dokumentären 

“Trembling before G-d” som fokuserar på homosexuella ortodoxa judars liv. Me-

dan den tredje beskrivs i dokumentären “A Jihad for love” som fokuserar på ho-

mosexuella muslimer.  
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1.2   Syfte och mål 

 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur konflikten mellan 

religiösa övertygelser och samkönad attraktion upplevs och hanteras av religiöst 

konservativa homosexuella individer. Uppsatsen avser även att undersöka om 

denna konflikt bidrar till psykisk ohälsa, och hur denna ohälsa i sådana fall yttrar 

sig.  

 

Frågeställningar 

För att avhandla syftet avser uppsatsen att besvara följande frågeställningar: 

• Hur upplever och hanterar två homosexuella ortodoxa judar och en homo-

sexuell muslim den pågående interna konflikten mellan sina sexuella iden-

titeter och religiösa övertygelser? 

• Bidrar denna konflikt till psykisk ohälsa? Hur yttras i sådana fall detta? 

1.3 Definitioner 

För att kunna besvara de omnämnda frågorna blir det nödvändigt att redogöra för 

ett antal definitioner.  

1.3.1 Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) är termen ”psykisk ohälsa” ett övergripande 

begrepp som omfattar olika former av psykiska besvär och kliniskt definierade 

sjukdomar. Enligt den nämnda myndigheten beskriver termen ”psykiska besvär” 

diverse mänskliga tillstånd som tyder på psykisk obalans. Begreppet inkluderar 

även sådant som oro, ångest, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Även om dessa 

besvär kan påverka funktionsförmågan anses de otillräckliga för att kategoriseras 

under en diagnos. Istället ses de ofta som normala reaktioner på svåra omständig-

heter. Begreppet ”psykiska besvär” kan i sin tur kontrasteras med den andra 

aspekten av termen ”psykisk ohälsa” då denna innefattar psykiska sjukdomar som 

kvalificerar för olika diagnoser. För att diagnostisera psykisk ohälsa används 

WHOS:s International Classification of Diseases (ICD) likväl som The Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).  

1.3.2 Ortodox Judendom 

Enligt Kor, Miculinser och Pirutinski (2012) är Ortodox Judendom en katego-

risering inom den judiska religionen som omfattar ett flertal judiska grupper som 

ser Torahn som gudomligt uppenbarad. Dessa grupper värnar om reglerna i Tal-

mud och är därmed noga med att följa de judiska riktlinjerna gällande mat, bön, 

högtider och familjeliv. Enligt författarna är det även vanligt att ortodoxa judar 

lever i isolerade samhällen som är centrerade kring religiositeten. De judar som är 
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mest stringenta i sin isolering (från resterande samhället) och efterföljande av la-

gen kallas enligt Don-Yehiya (2005, s. 93, 96) för ultra-ortodoxa, eller Haredim. 

Denna grupp kan igenkännas utifrån deras kläder, då männen ofta klär sig i hattar 

och långa mörka rockar. Ultra-ortodoxa kvinnor väntas även bära långa kjolar, 

långärmade tröjor och något som täcker deras huvuden. 

1.3.3 Den judiskt ortodoxa synen på homosexualitet 

Då den ortodoxa judiska traditionen ser verserna i Torah som gudagivna ord anses 

verserna som förbjuder manlig homosexualitet vara gudomligt sanktionerade (lev. 

18:22 & 20:13). I och med denna tolkning har homosexuell praxis fördömts ge-

nom Judendomens historia och den har även setts som en synd som är särskilt: 

”abhorrent and dangerous” (Greenberg, 2004, s. 3). Beteendet sågs inte bara som 

ett potentiellt hot emot samhället och familjen, utan hela kosmiska ordningen. Då 

kvinnlig homosexualitet tycks utelämnas från Judendomens heliga skrifter, för-

döms den i mildare ordalag än den manliga, men lesbianism är fortfarande ett 

brott emot ortodoxin. Även om vissa ortodoxa rabbiner har adopterat en mildare 

syn på homosexualitet i och med den moderna utvecklingen håller de flesta kvar 

vid en syn som liknar den som dominerat genom historien (Greenberg, 2004, s. 3). 

  

1.3.4 Den traditionellt islamska synen på homosexualitet 

Inom den islamska religionen erhåller både Koranen och Haditherna religiös auk-

toritet. Samtliga källor har även tolkats förbjuda manlig homosexualitet, vilket har 

resulterat i ett förbud av homosexuella handlingar i flera muslimska stater. Hur 

dessa handlingar bestraffas varierar dock från land till land, då det inte finns nå-

gon universell konsensus i frågan (Wafer, 1997, s. 87‒88). Denna brist på konsen-

sus yttras även i de litterära källorna då olika Hadither föreskriver skilda behand-

lingar av homosexuella män. Dessa varierar mellan underförstådd acceptans till 

olika typer av dödsstraff. Det finns även skilda meningar inom de olika rättssko-

lorna då den Hanafitiska skolan är emot våldsam bestraffning för sodomi (anal-

sex), medan den Hanbalitiska propagerar för avrättning av homosexuellt praktise-

rande individer (Wafer, 1997, s. 89‒90). Även om kvinnlig homosexualitet tycks 

ignoreras av Koranen och Haditherna ses även denna typ av sexuell praxis som 

syndig. Denna fördömelse är delvis grundad i bredare verser som förbjuder ”sexu-

ally shameful deeds”. Men bannlysningen kan även kopplas till det allmänna för-

budet mot sex utanför äktenskapet. Saknar den sexuella akten ett penetrerande 

element kvalificerar den dock inte som en ”major sin” enligt sunnitiska rättslärda 

(Siraj, 2012, s. 451). 

1.3.5 Homofobi 

Enligt den icke vinstdrivande amerikanska hälsoorganisationen Planned Parent-

hood (u.å.) definieras homofobi som rädsla, hat, misstro och/eller obekvämlighet 

som riktas mot homosexuella på grund utav deras läggning. Homofobi kan även 

yttras på många olika sätt. Det kan handla om fördomar, negativa attityder 

och/eller känslor av äckel. Motivationen för homofobi kan också variera. Ibland är 
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fobin grundad i irrationell rädsla och missförstånd, vid andra tillfällen kan den 

vara förankrad i konservativa eller religiösa övertygelser. Och det kan även handla 

om ett beteende som lärts av föräldrarna. När homofobi riktas mot homosexuella 

personer kan den exempelvis yttras via kränkande språk och diskriminering, men 

det kan även handla om olika typer av våld etc. 

 

Även om homofobi ofta associeras med heterosexuella kan homosexuella också 

erhålla homofobiska attityder. I dessa fall talas det ofta om internaliserad homo-

fobi. Detta är när en homosexuell person har homofobiska åsikter som hen även 

riktar emot sig själv. Detta kan även resultera i negativa känslor inför attraktion-

erna som personen själv upplever. Vissa har exempelvis svårt att acceptera sin 

sexuella läggning på grund utav sina fobiska uppfattningar. En del individer upp-

lever även ett behov av att bevisa sin ”heterosexualitet” genom att överkompen-

sera ett könsstereotypt beteende, eller diskriminera emot andra homosexuella 

(Planned Parenthood, u.å.).  

1.3.6 Skam 

Merriam Websters (u.å.) ordbok definierar skam som en smärtsam känsla som 

uppstår när en individ är/blir medveten om ett personligt tillkortakommande eller 

oanständighet. Skam kan även uppstå när personer upplever skuld och kan asso-

cieras med ett tillstånd av förödmjukelse. 

1.4 Avgränsning 

Även om sambandet mellan HBTQ-personer och religiositet är ett förhållandevis 

nytt forskningsområde finns det flera studier som behandlar konflikten mellan 

homosexuella personers religiositet och läggning, likväl som konfliktens konse-

kvenser. Mycket av denna forskning fokuserar även på personer som lyckats inte-

grera de två identitetsaspekterna. Detta behandlingsämne är dock bortom uppsat-

sens anspråksområde, då undersökningen avser att fokusera på individer som fort-

farande upplever en intern konflikt mellan sin religion och sexuella läggning. 

Denna avgränsning blev även avgörande för vilka livsberättelser som analyserats. 

Avslutningsvis har jag även valt att fokusera studien på djupt religiösa muslimer 

och ortodoxa judar, vilket begränsade materialet avsevärt. 

1.5 Forskningsgenomgång  

Efterforskningen kring uppsatsämnet inleddes den 13/4 2019 och påbörjades med 

en sökning på termerna homosexuality + cognitive dissonance + mental health via 

Uppsalas Universitetsbibliotek. Via denna webbmotor genomsöktes flera databa-

ser och en relevant studie hittades utifrån söktermerna.  

 

Denna studie gjordes av Meladze och Brown (2015) och genomfördes med hjälp 

utav en webbenkät som mestadels analyserades kvantitativt, men den hade även 

en kvalitativ aspekt då männen fick beskriva integrationen mellan sin sexualitet 

och religiositet med egna ord. Syftet med studien var att undersöka kopplingen 
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mellan religiösa övertygelser och internaliserad skam och homofobi hos ett urval 

som bestod av 133 icke-heterosexuella män, med en vit eller asiatisk bakgrund.  

Studiens resultat visade ingen skillnad mellan graden av internaliserad homofobi 

hos asiatiska och vita män. Men noterade en betydligt högre närvaro av fenomenet 

hos kristna, judiska och muslimska homosexuella män, i jämförelse med homo-

sexuella ateister. Ca 50% av dessa män upplevde även en konflikt mellan sin sex-

ualitet och religiositet. 

 

Vidare användes söktermerna muslim + gay i samma webbmotor, vilket genere-

rade två relevanta resultat. En av dessa var en kvalitativ studie som utförts av Jas-

pal och Cinnirella (2010), där 12 män intervjuades. Studiens fokusområde var 

förhandlings och identitetsbyggandet hos brittiska muslimska män med en paki-

stansk bakgrund och en homosexuell läggning. Männen levde även i en religiös 

kontext som var negativ till deras homosexualitet. Undersökningens resultat fann 

att många av männen befann sig i ett dilemma då flera av dem såg sin sexualitet 

som syndig och gudagiven/infödd samtidigt. Andra sammankopplade sina samkö-

nade attraktioner med djävulen eller andra utomstående faktorer. I Jaspal och 

Cinnirellas (2010) ord: ”It is constructed as Satans doing, not theirs”. Ett gemen-

samt tema hos urvalet var strävandet efter en balans mellan de två identiteterna. 

För att uppnå detta lämnade vissa av männen institutionell islam och accepterade 

istället en spirituell tolkning. Andra såg detta som en omöjlighet och behöll sin 

konservativa religionssyn. Detta sentiment kopplades även ihop med en beteende-

betingad syn på homosexualitet, istället för en identitetscentrerad sådan. Åt-

minstone en individ uttryckte även en önskan om att förändra sin sexuella lägg-

ning för att lösa konflikten mellan hans religiositet och sexualitet.  

 

En liknande kvalitativ studie har även utförts av Hamdi, Lachheb och Anderson 

(2018). Denna studie undersökte hur 28 homosexuella män i Tunisien integrerade 

sina sexuella, etniska och religiösa identiteter i en homofobisk kontext. Studien 

identifierade även fyra strategier som männen använde för att underlätta konflik-

ten mellan identitetsaspekterna. Den första strategin var att avvisa den homosexu-

ella identiteten och omfamna den religiösa tron, den andra var att överge Islam 

och acceptera sin sexuella läggning. Män som implementerade den tredje strategin 

valde att omtolka religionen för att tillmötesgå sin sexualitet. Och den fjärde 

gruppen anpassade sin sexualitet efter Koranen, och avstod därmed från penetre-

rande sex. Majoriteten (15 st) av studiens urval tillhörde den första gruppen. Vissa 

av dessa personer var även negativa till konceptet ”gay rights” och menade att 

islamsk tradition torde respekteras. Då studien genomfördes i ett land där homo-

sexualitet är olagligt utfördes samtliga kvalitativa intervjuer via e-mail och chat-

trum online. 

 

Vidare användes termerna lesbian + muslim för att genomsöka Universitetsbibli-

otekets databas. Detta genererade en kvalitativ studie vid namnet: ”I Don’t want 

to Taint the Name of Islam: The Influence of Religion on the Lives of Muslim 

Lesbians”, som utförts av forskaren Asifa Siraj (2012). Målet med studien var att 

utforska samspelet mellan urvalets sexuella och religiösa identiteter. Studien 

frågar även om det är möjligt för homosexuella muslimska kvinnor att bygga upp 

en lesbisk identitet inom en religiös diskurs som fördömer den. Undersökningen, 

som innefattade fem brittiska muslimska kvinnor som var aktiva i den muslimska 

HBTQ-organisationen Imaan, fann att samtliga kvinnor upplevde en konflikt mel-
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lan sin religiösa tro och sexualitet. Flera av kvinnorna såg även identiteterna les-

bisk och muslim som motsägelsefulla. Trots detta använde flera av individerna 

sin religion för att förstå sin sexuella läggning. En strategi var att se sexualiteten 

som:” Guds vilja” och ett test som måste genomlevas. De förenämnda resultaten 

nåddes via e-mail intervjuer med samtliga deltagare.   

 

För att hitta forskning som behandlade homosexuella ortodoxa judar användes 

PubMed där termerna orthodox jew + homosexuality skrevs in. På detta sätt hitta-

des en kvalitativ intervju-studie av Itzhaky och Kissil (2015) som undersökte livs-

upplevelserna hos 22 judiskt ortodoxa homosexuella män som höll sin sexuella 

läggning hemlig. Studien visade att samtliga män upplevde negativa känslor när 

de först upptäckte sin sexualitet och många av dem försökte bli av med sina at-

traktioner. Undersökningen noterade även upplevelser av skam, självhat och sui-

cidalitet. Hemlighetsmakeriet förvärrade även skamkänslorna då det resulterade i 

lögner gentemot vänner, familj och samhället i stort. Den inre konflikten mellan 

de sexuella och religiösa identitetsaspekterna var även påtaglig hos urvalet och 

flera av männen tvivlade på sin ortodoxa judiska identitet. Ingen av männen talade 

om någon integration mellan sin sexuella läggning och judiskhet, istället domine-

rade religiositeten. Homosexualiteten skulle helst gömmas eller ”botas”. 

 

Då termerna orthodox jew + homosexuality gav få resultat skrevs även Judaism + 

homosexuality in i PubMeds webmotor och via denna sökning hittades en kvanti-

tativ undersökning av Zeidner & Zevulun (2018), som studerade hur identitets-

konflikter och partnerskapsstatusen hos judiska homosexuella män påverkar deras 

copingstrategier och mentala hälsa. Studien, som inkluderade 144 män från Israel, 

kopplade ihop känslofokuserad och undvikande coping med sämre psykisk hälsa. 

Medan problemfokuserad coping associerades med ett förbättrat psykiskt mående. 

De män som upplevde en stark konflikt mellan deras religiösa och sexuella identi-

tet var enligt studien mer benägna att bruka de negativa copingstrategierna. De 

uppvisade även högre grader av depression, ångest och ensamhet än dem som 

förenat sina identiteter. Män som befann sig i samkönade relationer upplevde även 

mindre diskrepans mellan deras judiska och homosexuella identitet. Undersök-

ningen gjordes även i ett survey-format online via plattformen Google Docs.  

 

Då det var svårt att hitta relevanta studier kring ortodoxa judiska kvinnor med en 

lesbisk identitet breddades sökningen och lesbian + religion + conflict användes i 

Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotor. 

 

 Detta genererade en kvalitativ studie av Tuthill (2016) som innefattade semi-

strukturerade intervjuer med 15 lesbiska mödrar med en latinamerikansk bak-

grund. Studien var framförallt intresserad av hur kvinnorna förhandlade sin ka-

tolska tro och sexuella läggning och undersökte även strategierna som kvinnorna 

använde för att hantera konflikten mellan de två identiteterna. Tuthills studie iden-

tifierade flera hanteringsmetoder hos kvinnorna: Vissa i urvalet poängterade dub-

belmoralen hos den katolska kyrkan och menade att den därför var obenägen att 

döma deras sexuella val. Många av kvinnorna försökte även lösa konflikten mel-

lan de två identiteterna genom att se sig som spirituella istället för religiösa. Samt-

liga i urvalet hade även omtolkat Bibeln och förnekade att deras sexuella läggning 

var en synd. Vissa hade distanserat sig från kyrkan totalt.  
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Via Tutthills studie blev jag även uppmärksammad om en liknande studie som 

utförts av Mahaffy (1996) då den nämndes i Tuthills undersökning. Denna studie 

studerade spänningen mellan lesbiska kristnas sexuella och religiösa identitet och 

gjorde detta utifrån ett urval på 186 kristna kvinnor, varav 163 var lesbiska. Stu-

dien, som utfördes med ett kvantitativt arbetssätt, fann att 38% av kvinnorna upp-

levde en konflikt mellan sin läggning och religiositet. Ytterligare 35% upplevde 

en spänning mellan sin sexuella läggning och andras trosuppfattningar. Studien, 

som även fokuserade på hur urvalet hanterade deras motstridande identiteter fann 

att 55,24% hade omvärderat sina religiösa övertygelser. Forskaren identifierade 

även mindre populära strategier för att hantera konflikten. Dessa var att lämna 

kyrkan (10,34%) eller leva med dissonansen (15,52%). De förenämnda resultaten 

nåddes även med hjälp utav utskickade enkäter. 

1.6 Material   

Under uppsatsens materialsökning blev det tydligt att det finns få källor som foku-

serar på muslimer och ortodoxa judar med en homosexuell läggning. Ännu färre 

av dessa källor belyste konflikten mellan individernas sexuella och religiösa iden-

titet vilket är en viktig del av studiens fokusområde. Då jag blivit uppmärksam-

mad om dokumentären ”Trembling before G-d” under en tidigare kurs kändes det 

naturligt att inkludera denna i studien. Den belyste trots allt aspekterna jag var 

intresserad av att undersöka. Efter jag sett dokumentären blev det dock uppenbart 

att ytterligare material behövdes. I detta stadium bestämde jag mig för att inklu-

dera ett muslimskt perspektiv, då denna grupp ofta ignoreras när det talas om reli-

giösa HBTQ-personer. Efter viss efterforskning blev jag uppmärksammad om 

dokumentären ”A Jihad for Love” som behandlade liknande frågor som ”Trem-

bling before G-d”.  

 

Då samtliga dokumentärer inkluderade flera intervjuobjekt blev det nödvändigt att 

avgränsa min undersökning till ett begränsat antal personer. Detta urval gjordes 

utifrån två kriterier som behandlas i uppsatsens metodkapitel. Efter kriterierna 

implementerats återstod två ortodoxa judar vid namnen David och Devorah och 

en muslimsk kvinna som kallas Maryam. David är den enda personen (i urvalet) 

som visar sitt ansikte, resterande individer är anonyma och ställer upp i dokumen-

tärerna under fingerade namn. Detta kan ses som en tillgång då anonymiteten kan 

erbjuda en frihet att yttra sådant som annars är känsligt eller kontroversiellt. Å 

andra sidan talar anonymiteten för en rädsla som kan tänkas bidra till en självcen-

sur.  

 

Att David väljer att ställa upp med sitt ansikte och riktiga namn kan även påverka 

det han väljer att tala om. Trots dessa faror verkar intervjupersonerna yttra sig 

öppet kring situationen de befinner sig i.   

 

Trembling before G-d är en amerikansk dokumentär som redigerats av Sandi 

Simcha DuBowski. Filmen diskuterar ämnet homosexualitet inom den judiskt 

ortodoxa världen och inkluderar flera ortodoxa homosexuella judar, likväl som 

rabbiner och religiösa psykologer. Två av de homosexuella judarna i dokumentä-

ren är David och Devorah, som även inkluderas i uppsatsens studie. David är en 
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ensamstående man i 35–40 årsåldern som är uppväxt i en ortodox judisk familj i 

Chicago (USA), men lever idag i Kalifornien. Devorah är en gift ultra-ortodox 

kvinna som lever i Jerusalem, med sin man och yngre barn. Hon klär sig även i 

traditionellt judiska kläder till vardags.  

 

A Jihad for love är en dokumentärfilm som har redigerats av Parvez Sharma. Do-

kumentären följer ett antal homosexuella muslimer som lever på olika platser i 

världen. Vissa av personerna i filmen har förenat sin homosexualitet med sin re-

ligion, medan andra upplever en konflikt mellan dem. En av personerna som fort-

farande upplever en spänning mellan hennes sexuella och religiösa identitet är 

Maryam, som är uppsatsens tredje analysobjekt. Maryam är en ung muslimsk 

kvinna som lever i Frankrike. Hon ser sig själv som djupt religiös och klär sig i 

slöja till vardags. Hon har även haft ett lesbiskt förhållande med en annan mus-

limsk kvinna sedan 3 år tillbaka.   
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel introduceras uppsatsens teorival, detta innefattar en introduktion av 

teorins bakgrund, centrala termer och relevant kritik.  

2.1 Cognitive dissonance theory 

Enligt Hood, Hill och Spilka (2009, s. 221) skapades teorin kring kognitiv dis-

sonans av en forskare vid namnet Festinger år 1957 och teoribildningens hu-

vudprincip är människans strävan efter en samstämmighet mellan hennes egna 

åsikter och omvärlden omkring henne. Enligt Festinger är denna strävan central då 

människan upplever en stor press att förena sin kognitiva verklighet med sin 

omgivning. Människan vill med andra ord undvika alla former av dissonans, då 

hon upplever dissonanser som psykologiskt påfrästande. Inom teorin antas denna 

påfrestning även leda till ett undvikande beteende eller olika strategier för att min-

ska den upplevda spänningen (Festinger, 1989, s. 205). Innan denna hypotes kan 

utforskas ytterligare blir det dock relevant att definiera vad begreppet dissonans 

innebär inom den teoretiska kontexten.  

 

När Festinger talar om dissonans syftar han till: “the existence of nonfitting rela-

tions among cognitions” (Festinger, 1989, s. 206). Därefter definierar han cogni-

tions som: “any knowledge, belief, opinion, or belief about the environment, 

about oneself, or about one’s behavior” (Festinger, 1989, s. 206). En person som 

är övertygad att månen är gjord utav ost, trots att bevisen talar emot det, upplever 

exempelvis en dissonans då hennes kognitiva tro kring miljön är “nonfitting” med 

det vi egentligen vet om verkligheten.  

 

Även om det omnämnda exemplet är grundat i motsägande faktapåståenden, kan 

dissonanser även vara kulturellt eller socialt konstruerade. I detta fall har kulturen 

eller gruppen bestämt att två fenomen är motsägelsefulla (Festinger, 1989, s. 212). 

Ett gott exempel på detta är dissonansen mellan homosexualitet och vissa 

religiösa trossystem.  

 

Enligt Festinger (1989, s. 207) finns det flera situationer där dissonans vanligtvis 

uppstår. En av dessa är vid upptäckten av ny information, eller uppdagandet av 

nya händelser. En åsikt kan exempelvis upplevas som logisk tills ny information 

motsäger den, vilket resulterar i en dissonans. Dessa dissonanser kan beröra 

sådant som är centralt för hur vi förstår världen, men de kan även vara vardagliga. 

Festinger menar att de vardagliga dissonanserna är oundvikliga då: ”very few sit-

uations are clear cut enough so that opinions or behaviors are not to some extent a 

mixture of contradictions” (Festinger 1989, s. 107). Anderton, Asner-Self och 

Pender (2012, s. 264) belyser även dissonanser som kan uppstå när en individ 

erhåller värderingar som strider emot hennes åsikter eller beteende.  



 14 

Som antytt kan dissonanser erhålla olika styrkor. En dissonans mellan en individs 

etiska värderingar och handlande kan exempelvis antas vara mer signifikant än en 

dissonans mellan en persons uppfattning om vädret och väderleksrapporten. Enligt 

Festingers teori avgörs dissonansers styrka av individens värdering av de mot-

stridande elementen, och detta kopplas i sin tur till ett ökat eller minskat behov av 

att lösa konflikten. Utifrån detta resonemang blir det viktigare för en individ att 

lösa dissonansen mellan hennes etiska värderingar och beteende destå högre hon 

värderar sin etik och moral (Festinger, 1989, s. 216). För att tydliggöra teorin yt-

terligare kan den sammanfattas på följande vis:  

 

1. Underlättande: Upplevelsen av dissonans är psykologiskt påfrestande och 

sporrar därför människor till att försöka underlätta den.  

2. Grad av dissonans: Individen kan uppleva dissonans i olika grader. Desto 

högre individen värderar de motsägande elementen, desto starkare blir dis-

sonansen och motivationen till att lösa den.  

3. Undvikande: För att hantera dissonansen undviker individen situationer 

som uppmärksammar den. Hon kan även bruka olika strategier för att min-

ska dess påtaglighet (Festinger, 1989 s. 205 & 216). Dessa strategier 

kommer även att presenteras i kommande stycken.  

2.1.2 Ändra ett beteendemässigt kognitivt element 

Ett sätt för en individ att underlätta en upplevd dissonans mellan ett agerande, 

åsikt eller känsla, och miljön individen befinner sig i är att förändra sitt eget be-

teende (eller tanktesätt) så det blir mer sammanstämmande med omgivningen. 

Enligt Festinger är detta den enklaste och vanligaste metoden för att lösa dis-

sonanser då människan ofta ändrar sitt beteende eller tankesätt så det blir mer ko-

herent med miljön. Trots detta finns det situationer där denna metod blir ohållbar, 

då det finns beteenden som är omöjliga eller svåra att förändra. I andra fall kan 

förändringen av agerandet leda till helt nya dissonanser som måste lösas (Festing-

er, 1989, s. 217). 

2.1.3 Ändra ett miljömässigt kognitivt element 

En ytterligare strategi som kan underlätta dissonanser är att förändra miljön som 

bidrar till den. Detta innebär att metoden bara kan användas om personen har en 

viss kontroll över omgivningen. Enligt Festinger är det vanligare för personer att 

ha kontroll över sin sociala miljö. Den fysiska är ofta mer svårkontrollerad. En 

person som är övertygad att månen är gjord utav ost kan omöjligen ändra månens 

materia för att lösa sin dissonans. Men en person som lever på en plats där hennes 

identitet anses vara i dissonans med omgivningen kan ofta välja att flytta till en 

annan social kontext för att lösa den. Det finns självklart “fysiska” dissonanser 

som kan lösas med hjälp utav denna metod, men den används lättast för att åtgär-

da dissonanser av en social karaktär (Festinger, 1989, s.  217).  
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2.1.4   Lägga till nya kognitiva element 

För att kunna lösa en dissonans måste antingen miljön eller agerandet ändras, men 

dissonanser kan även underlättas om en person tar del av ny information, eller 

åsikter som neutraliserar motsägelsen. Om en individ försöker gå ner i vikt utan 

att minska sin konsumtion av godsaker kan hen exempelvis ta del av studier och 

information om tjocka benstommar och långsam ämnesomsättning för att förklara 

den frånvarande viktminskningen (Festinger, 1989, s. 218‒219). 

2.1.5 Faktorer som motverkar dissonansens upplösning 

Även om det finns flera strategier som motverkar upplevelsen av dissonans, finns 

det också faktorer som bidrar till dissonansers fortsatta existens. Vissa dissonanser 

är mer resistenta till förändring än andra. Det är exempelvis svårast att ändra åsikt 

kring sådant som vi upplever som empiriskt observerbart (Festinger, 1989, s. 

221). Andra faktorer som kan motverka upphörandet av dissonanser är följande:  

 

1. Förändringararna som krävs för att motverka dissonansen kommer att 

innebära smärta och förlust för individen. Nivån av smärta och förlust 

avgör i sin tur hur “förändringsresistent” dissonansen är. Förändringar som 

orsakar mindre obehag är lättare att genomföra än sådana som orsakar 

lidande. 

2. Individen finner sitt beteende (övertygelse, åsikt etc.) tillfredställande, 

trots att det är en källa för dissonans.  

3. Det är omöjligt att förändra fenomenet som bidrar till dissonansen. Detta 

är exempelvis fallet om orsaken till dissonansen ligger bortom människans 

medvetna kontroll (Festinger, 1989, s. 221). 

2.2 Kritik 

Festingers teori har kritiserats för att vara förenklad och linjär. Enligt Rodriguez 

(2010, s. 13) saknar teorin kompetensen att överväga sociala och känslomässiga 

komplexiteter, och är därför ett opassande teorival när det gäller studerandet av 

mångsidiga fenomen. Detta skulle även inkludera studien av konflikten mellan 

individers sexuella läggning och religiositet. En annan problematik som påpekats 

av samma författare är teorins påstådda vaghet och svårimplementerade natur. Då 

teorin är utformad i en amerikansk kontext (Zajonc, 1990, s. 661‒662) kan dess 

användning i denna uppsats även problematiseras då urvalet härstammar från 

olika kulturella sammanhang. Trots denna kritik är teorivalet försvarbart då män-

niskans behov av koherens är centralt för hennes psykiska välmående. Denna slut-

sats har även nåtts av flera studier i forskningsgenomgången, däribland Zeidner 

och Zevulun (2018) och Itzhaky och Kissil (2015).  

2.3 Arbetsmodell 

Uppsatsens analysdel innefattar Festingers teori kring kognitiv dissonans likt den 

beskrivits ovan. För att analysera resultatet används begreppet dissonans och de 

tre strategierna som nämns i Festingers teoribildning. Analysen i sig kommer att 
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inledas utifrån dissonansbegreppet, därefter kopplas de tre strategierna till fallbe-

skrivningarna. Avslutningsvis analyseras urvalets psykiska ohälsa utifrån den 

valda teorin. Analysen kommer även att innefatta kopplingar mellan teorin och 

induktivt framarbetade kategorier.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att analysera materialet.  

3.1 Kvalitativ metod 

Enligt Malterud (2014, s. 31) är kvalitativa metoder: “Forskningsstrategier för att 

beskriva och analysera kännetecken och egenskaper eller kvaliteter i de fenomen 

som ska studeras”. Malterud menar även att metoden kan användas för att nyanse-

ra kunskap då den beskriver verkligheten ur olika perspektiv. I och med detta blir 

forskarens bakgrund och position central för forskningen som genereras. Den 

kvalitativa forskningsmetoden anses även passande för att få en bredare förståelse 

för mänskliga erfarenheter, tankar och upplevelser (Malterud 2014, s. 31‒32). Då 

denna uppsats avser att undersöka homosexuella personers upplevelser och 

mående var valet av metoden en självklarhet. Insamlingen av kvalitativ sker på 

många olika sätt. De vanligaste insamlingssätten sker dock via observationer eller 

intervjuer. Detta reflekteras även i uppsatsen då datainsamlingen grundas på per-

sonintervjuer som gestaltas i två olika dokumentärer (Eliasson, 2013, s. 22). 

3.2 Förförståelse 

Malterud menar att det är oundvikligt för forskare att ha en relation till ämnet de 

studerar, då de alltid besitter en förförståelse som påverkar synen på området som 

undersöks. Denna förståelse kan innefatta allt från hypoteser, erfarenheter och 

teoretiska referensramar. Den kan även vara en tillgång eller en bristfällig faktor 

för resultatet som framarbetas. I och med detta blir det viktigt att redogöra för den 

tidigare förståelsen i publicerade forskningsstudier (Malterud 2014, s. 48‒49). 

Min personliga förförståelse av uppsatsens ämne är relativt begränsad. Jag har 

själv en relation till HBTQ-samhället, men min kunskap kring djupt religiösa ho-

mosexuella individer och de konflikter de upplever är avgränsad till forskningen 

som gjorts inför denna uppsats.  

  

3.3 Validitet  

Validitetsbegreppet syftar till metoderna som används för att undersöka ett for-

skningsområde. Om en undersökning använder begrepp och metoder som är rele-

vanta för frågan och ämnet som studeras har undersökningen en hög validitet. En 

annan relevant aspekt av validitetsbegreppet är forskningens överförbarhet 

(Malterud, 2014, s. 27‒28). Om en undersökning av människans syn på HBTQ-

rättigheter enbart fokuserat på ett västerländskt manligt urval erhåller den ex-
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empelvis en lägre överförbarhet än en studie som även inkluderat kvinnor och 

individer som lever utanför västvärlden.  

3.4 Reliabilitet 

Enligt Eliassion (2013, s. 14) handlar reliabilitet om studiers pålitlighet och repro-

ducerbarhet. Om en undersökning genererar samma resultat när den återupprepas 

under liknande omständigheter är reliabiliteten hög. Inom kontexten för denna 

studie är materialet statiskt, då dokumentärsinnehållet ej kommer att förändras. 

Faktumet att vissa delar av dokumentärerna var svåra att uttyda och transkribera 

kan dock kompromissa studiens reliabilitet. Reliabiliteten kompromissas även då 

den kvalitativa metoden i stor utsträckning förlitar sig forskarens subjektiva 

tolkning (Malterud, 2014, s. 48). 

3.5 Induktiv metod 

Den här uppsatsen har utförts med en induktiv metod. Enligt Malterud (2014, s. 

210‒211) kännetecknas detta arbetssätt av ett “bottom-up” perspektiv då den em-

piriska datan utgör grunden för kategorierna som framarbetas ur texten. I en sådan 

kontext blir det även viktigt att undvika teoretiska ramverk under analyspro-

cessen, då dessa begränsar tolkningen av materialet. Trots detta innehåller alla 

induktiva studier teoristyrda aspekter då alla undersökningar erhåller en induktiv 

och en deduktiv natur (Malterud, 2014, s. 211). Målet i denna uppsats har dock 

varit att implementera ett så induktivt arbetssätt som möjligt. För att åstadkomma 

detta har aspekter av metoden Grounded Theory brukats i undersökningen. Detta 

arbetssätt utvecklades av Glaser & Strauss och används ofta inom den kvalitativa 

forskningen (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 81). Syftet med Grounded Theory är 

att generera fram teorier efter analysarbetet istället för att bekräfta dem under ar-

betets gång. Materialet dikterar även den teori som tillämpas (Alvesson & 

Sköldberg, 2017, s. 86).  

3.6 Analysmetod  

Analysen påbörjades med att se de två dokumentärerna, då jag ville få en 

förståelse för filmernas helhet. När jag gjorde detta var jag även nogrann med att 

försöka undvika att se dem med teoretiska “glasögon” då detta leder till be-

gränsningar i analysen. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017, s. 88) är det viktigt 

att ta del av materialet med “fräscha ögon” då det främjar tolkningens kreativitet. 

På grund av detta valdes Festingers teoretiska ramverk när analysen var klar.  

 

När jag väl sett dokumentärerna, såg jag dem en andra gång, i samma 

förutsättningslösa anda. I denna fas sorterade jag även ut delarna av doku-

mentärerna som var av relevans. Det var även under denna fas som jag valde vilka 

personer studien skulle innefatta. Detta val gjordes utifrån följande kriterier: 

 

• Personen skall uppleva en pågående intern konflikt mellan sin sexuella 

identitet och sina religiösa övertygelser. 
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• Personen skall ges tillräckligt mycket utrymme i dokumentären för att 

möjliggöra en omfattande analys. 

 

Dessa kriterier resulterade i ett urval som bestod av tre personer. Två homosexuel-

la ortodoxa judar (en man och en kvinna) och en lesbisk muslimsk kvinna. Efter 

den andra visningen av dokumentärerna valde jag att se dem en sista gång. Under 

denna visning transkriberades även delarna av materialet som tidigare funnits rel-

evanta. Dessa delar fokuserade på konflikten mellan urvalets religiositet och sex-

uella läggning. Jag transkriberade även delarna som behandlade psykisk ohälsa 

som uppstått på grund utav konflikten. Även om transkriberingen gjordes med 

omsorg lägger Malterud (2014, s. 90) emfas på metodens förvrängande karaktär, 

då texten aldrig kan bli en exakt kopia av det som sades. 

 

När de relevanta delarna var transkriberade framarbetades kategorier utifrån det 

empiriska materialet. Enligt Alvesson & Sköldberg är detta en intensiv process 

där materialet analyseras “ord för ord, rad för rad, eller åtminstone stycke för 

stycke”. Kategorierna skall även hämtas från aktörerna som undersöks och kan 

vara av två olika slag. De kan vara “in vivo” kategorier som har hämtats direkt 

från materialet. Men de kan även skapas av forskaren. Dessa kategorier skall dock 

ha en anknytning till empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017 s. 95). Denna analys 

har framförallt utgått ifrån den sistnämnda kategoritypen då huvudkategorier och 

underkategorier är självkonstruerade, men kodningen har utvunnits direkt ur mate-

rialet.  

 

När jag väl läste igenom de transkriberade texterna utkristalliserades följande kat-

egorier: Konflikt, Konflikthantering, Psykisk ohälsa och Religionssyn. Med tiden 

framarbetades även flera underkategorier. Dessa kategorier kopplades i sin tur till 

relevant empirisk data.  

 

Under kategorin konflikt insorterades information som belyste iden-

titetsmotsättningarna som intervjuobjekten upplevde, medan kategorin psykisk 

ohälsa relaterades till psykisk obalans som de erfor osv. Denna process skedde 

kontinuerligt och kodningen hade en direkt utgångspunkt i transkriberingen. För 

att underlätta kodningsprocessen använde jag mig utav Open Code 4.03. Detta 

program blir även användbart i uppsatsens resultatdel då radnumreringen kommer 

att användas för att skapa referenser till citat. I dessa referenser representerar 

förkortningen D1, David, D2, Devorah och M, Maryam.  

3.7 Etisk reflektion 

Reflektionen kring diverse etiska aspekter är central i den kvalitativa forskningen 

och är ännu mer angelägen när ämnet som behandlas berör utsatta grupper, vilket 

är fallet i denna uppsats (Malterud, 2017, s. 239). Vidare menar Vetenskapsrådet 

(2017, s. 8) att forskare bör försöka undvika att skada människor, djur och miljö 

som resultat av forskningen de bedriver. Då denna studie återger negativa up-

plevelser av de behandlade religionstraditionerna blir denna etiska aspekt relevant 

att begrunda, då uppsatsens innehåll skulle kunna användas för att svartmåla vissa 

religiösa grupper. För att undvika denna tendens har jag varit tydlig med studiens 
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begränsade natur, då den endast avhandlar tre människors subjektiva uppleverlser. 

Den är därmed oförmögen att göra mer generella uttalanden.   
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I det här kapitlet redovisas undersökningens resultat och analys. Kapitlet inleds 

med en redogörelse av uppsatsens resultat som kommer att presenteras som psy-

kosociala fallbeskrivningar. Därefter presenteras resultatet av kodningen, som 

även kommer att exemplifieras med hjälp av citat från undersökningens urval. 

Avslutningsvis analyseras resultatet utifrån aktuella begrepp från Festingers teori. 

Dessa kopplas i sin tur till kategorier från den induktiva kodningen.  

4.1 Fallbeskrivningarnas resultat 

Fallbeskrivning - Devorah 
Konflikt 

Konflikten mellan Devorahs tro och sexuella läggning blir tydlig i dokumentären 

då hon trots sin homosexualitet gjort valet att ingå i ett heterosexuellt äktenskap 

då hon såg detta som religiöst korrekt. Denna åsikt är grundad i hennes religiösa 

övertygelser och råd ifrån rabbiner, religiösa lärare och terapeuter. Trots detta 

erkänner Devorah att hennes val att gifta sig har resulterat i lidande då hennes 

livsstil motsäger hennes sexuella läggning.  

Devorah uttrycker denna vånda i dokumentären och menar att det känns ”kons-

tigt” att leva inom en religiös tradition där man och kvinna väntas förenas och bli 

ett, medan hon själv är ”wired in a different way” (D2, 9), som gör detta omöjligt. 

Mycket av den självbeskrivna smärtan hon uttrycker är även kopplad till smärtan 

hon utsätter sin make för, då de båda vet att äktenskapet är en lögn. 

Dessa prövande omständigheter har resulterat i en orkeslöshet hos Devorah då 

hon finner det svårt att utföra olika sysslor hon väntas genomföra som traditionellt 

judisk moder, men framförallt som hustru. Enligt hennes egna ord är det troligen 

användningen av anti-depressiva tabletter som håller hennes äktenskap samman.  

Devorah beskriver även stunder då hon velat utropa sin sexuella identitet och 

identitetens permanens till sin make, men hon ser detta som lönlöst. Han vill inte 

lyssna och tanken kring skilsmässa verkar nästintill omöjlig. 

Konflikthantering 

Devorah har implementerat flera strategier för att hantera sin identitetskonflikt 

och de psykiska besvären den leder till. Hon har delvis försökt att övertala sin 

make att de bör inleda en platonisk relation, då detta skulle gagna andra aspekter 

av deras förhållande. Men maken har varit negativ till detta förslag.  

Trots att Devorahs ortodoxa tro är en del av orsaken till hennes upplevda konflikt, 

har aspekter av den även främjat hennes konflikthantering. För att citera Devorah: 
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”There’s a lot of ways for lesbians to survive within a marriage within the Torah 

framework” (D2, 11‒13). Devorah syftar framförallt till de judiska lagarna kring 

menstruation, då dessa föreskriver sexuell avhållsamhet mellan man och hustru, 

både under och dagarna efter menstruationsperioden. 

Trots att Devorah fortsätter att leva i ett äktenskap har hon accepterat sin identitet 

som lesbisk. Hon har även accepterat att hennes sexuella läggning verkar vara 

oföränderlig. Det är dock värt att förtydliga att detta inte antyder någon form av 

sexuell utlevnad, men identiteten har öppnat upp för en ny social värld. I doku-

mentären beskriver Devorah första gången hon närvarade vid Pride paraden i Is-

rael, vilket hon gjorde i full judisk dress. Tillfället beskrivs som en stund av lycka 

då hennes sexuella och religiösa identitet äntligen tilläts att existera öppet i samma 

sfär. Under paraden delar hon även ut flygblad för en stödgrupp som riktar sig till 

ortodoxa homosexuella judar som fortfarande strävar efter att leva inom den trad-

itionellt tolkade judiska lagen. 

 Även om Pride paraden beskrivs som en positiv upplevelse blir den också en 

plats där Devorahs två identiteter ställs emot varandra. Hon talar om hur anti-

religiösa många av talarna var, och hon buade högt vid flera tillfällen. Devorah tar 

även aktivt avstånd från de sekulära värderingarna hon associerar med gayrörel-

sen, och lägger istället emfas på sina religiösa värderingar. Devorah uttrycker det 

själv på följande vis: ”I’m not advocating gay rights. It’s not secular versus reli-

gious values. We’re saying, we have religious values. Yet there’s this reality of 

being gay, and we have to deal with it” (D2, 54‒57) 

 

Fallbeskrivning – David  

Konflikt 

Då David var uppväxt i ett mycket religiöst judiskt hem har ett strikt efterföljande 

av de judiska lagarna länge varit en del av hans vardag, och de fortsätter vara det i 

vuxen ålder. Detta har även inneburit ett problem då dessa lagar fördömer hans 

sexuella läggning, vilket har bidragit till en konflikt mellan de två identiteterna. 

Trots denna polemik fortsätter David att hålla kvar vid den ortodoxa judiska tron 

då den är en grundläggande del av den han är, vilket gör konflikten mellan hans 

sexuella och religiösa identitet ännu mer påtaglig. Detta har resulterat i en despe-

ration hos honom då han vid ett tillfälle uttrycker en önskan om att få tala med 

Gud, för att Gud skall kunna försäkra honom att det är okej att vara den han är. Då 

detta samtal inte har inträffat lämnas han med frågan: ”Why do I have to be a less 

then Jew because I’m gay?” (D1, 1) 

Konflikthantering 

När David är tonåring upptäcker hans pappa, som även är lärare i en hebreisk 

skola, en artikel i hans jackficka. Artikeln handlar om homosexualitet. När hans 

fader konfronterar honom erkänner David sin läggning, men istället för att hålla 

fast vid sin homosexuella identitet säger David följande: “Don’t worry I’m in 
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therapy to change, and I’m gonna be alright. I’m gonna be straight, everything is 

going to be fine” (D1, 42‒43). 

Davids försök att ändra sin sexuella läggning sträcker sig därmed långt tillbaka i 

tiden och har även tagit flera olika former. Då David kopplar ihop Judendomen 

med sanningen, och denna sanning talade emot hans homosexuella läggning, me-

nade han att judendomen måste bära lösningen. Detta resonemang har lett David 

till flera olika strategier för att förändras.  

En av hans första försök (att ändra sin sexuella läggning) inträffar när han fortfa-

rande lever i Chicago, då han bestämmer sig för att rådfråga en rabbin kring frå-

gan. Då David ville hålla sin läggning hemlig vände han sig till en rabbin långt 

ifrån sin hemstad. Under detta möte blir han rekommenderad att äta fikon och 

yttra 10 dagliga psalmer för att bli av med sin homosexuella läggning. Detta är 

något David gjorde under flera månader, då det skedde under en period han skulle 

gjort vad som helst för att bli heterosexuell. Idag ser han metoden som idioti. 

David har även försökt att ”bota” sin läggning med hjälp utav en religiös terapeut 

som praktiserade aversionsterapi. Denna terapi innefattade ett gummiband runt 

handleden som David skulle snärta varje gång han var attraherad av en man. När 

omgivningen blev skeptisk gentemot gummibandet blev han ombedd att bita sig i 

tungan istället. Denna metod använde han i två år, utan framgång.  

Trots Davids försök att bli heterosexuell började han långsamt förstå att han inte 

skulle förändras, men det tog tolv år innan han nådde denna insikt. Acceptansen 

av läggningens permanens blev även en sorg för David då han länge drömt om att 

ha barn inom ett traditionellt äktenskap. Idag ser David sina försök att förändras 

som värdelösa då hans attraktioner aldrig försvunnit. Han är inte till freds med sin 

läggning, men har accepterat att försöken att förändra den har resulterat i lidande. 

För att göra upp med detta lidande bestämmer sig David för att ta ett flyg för att 

konfrontera den första personen han kom ut för. En rabbin som rekommenderade 

honom att söka terapi för sin läggning för ca 20 år sedan. När de väl träffas upply-

ser David rabbinen om vilken skada hans rekommendation har orsakat, men han 

söker fortfarande rabbinens tillåtelse att leva ut sin homosexualitet. När rabbinen 

håller fast vid övertygelsen att relationer mellan män är en synd och rekommende-

rar honom att leva celibat börjar David gråta. Han uttrycker även en desperation 

över situationen han befinner sig i.  

Framåt slutet av dokumentären är David uppgiven, men han upplever fortfarande 

ett slags hopp. Han sitter i en bil på väg mot den västra muren och i hans hand 

håller han en lapp med en bön som skall placeras i en av murens glipor. David 

beskriver lappen på följande vis:  

” I wrote a note as I always do when I go to the western wall. On previous 
notes that I’ve written I’ve asked God to help to change me. (Now) I ask 
God to please help me to be happy being who I am, being gay, and to be at 
peace with it. And that I hope that U (With a capitol U) should be pleased 
with me in this respective" (D1, 122‒127). 
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Fallbeskrivning - Maryam 

Konflikt 

När Maryam var 17 år upplevde hon ett religiöst uppvaknande. Sju år senare insåg 

hon sin sexuella läggning, och sedan dess har de två identiteterna infunnit sig i 

konflikt med varandra. Denna konflikt har även förvärrats sedan Maryam påbör-

jade ett lesbisk förhållande för tre år sedan, då relationen har inkluderat ett sexu-

ellt samliv som Maryam ser som negativt.  

Maryams interna konflikt blir framförallt tydlig under en scen (i dokumentären) 

där Maryam diskuterar Koranens föreskrifter kring homosexuell praxis med några 

homosexuella vänner. När en av dessa påstår att homosexualitet omöjligen är en 

synd då Gud har skapat dem som de är, håller Maryam delvis med. Trots detta 

beskriver hon sin läggning som en synd i Koranen och Guds ögon. Enligt Maryam 

verkar detta faktum oförhandlingbart då hon är en muslim, och Koranen fördömer 

(i hennes mening) homosexualitet. Maryam erkänner att hon inte är någon expert 

gällande Koranen, men vissa saker vet hon med säkerhet. Hon känner dem i sitt 

hjärta, och ibland har hon dåligt samvete över sin sexuella läggning.  

Även om Maryam har en negativ syn på sina sexualdrifter ser hon sin kärlek till 

sin partner som något gott. Hon gör med andra ord en distinktion mellan kärleken 

hon upplever och det sexuella umgänget hon deltar i. Hennes troende partner 

tycks erhålla liknande övertygelser och båda uttrycker en önskan om att vara 

heterosexuella. För att citera Maryam: ”If I could be heterosexual I would live 

within a marriage, but I cant” (M, 48). 

Konflikthantering 

Trots att Maryam tycks se sin sexuella läggning som oföränderlig ber hon fortfa-

rande Gud att avlägsna hennes ”syndiga” lustar. Vid ett tillfälle (i dokumentären) 

befinner sig Maryam och hennes partner i en moské, och tillsammans ber dem 

följande bön: ”Do not abandon us, we need you in this moment. Protect us from 

acts you won’t forgive. Help us remove this desire and replace it with love. Let us 

die as muslims. Amen” (M, 1‒3). 

Vid ett annat tillfälle uttrycker Maryam en önskan om att genomföra vallfärden 

(Hajj) då hon menar att detta skulle hjälpa henne avstå från sexuella relationer 

med sin flickvän. Det är dock komplicerat då resan måste utföras med en make 

eller manlig släkting, vilket har försvårat processen.   

Maryam upprepar sina önskningar om att ”bota” sin läggning under dokumentä-

rens gång. I en av dialogerna med sin partner utbrister hon även: Maybe I’ll go 

live in a monestary!  Maybe that would help me…” (M, 41, 43). Den första delen 

av citatet uttrycks i en skämtsam stämma, medan det sista sägs med vemod i rös-

ten.  

Maryams partner, vars namn exkluderas från dokumentären, talar också om en 

önskan att ändra sin läggning, då hon hade en period då hon ofta bad att Gud 
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skulle göra henne ”normal”. Om detta inte var möjligt ville hon hellre dö. Denna 

fas i hennes liv tycks även ha pågått under hennes relation med Maryam och var 

psykiskt påfrestande för dem båda. Det är oklart vad som har förändrats, men Ma-

ryams partner verkar vara mer tillfreds vid dokumentärens inspelning. Istället är 

det Maryam som ger uttryck för psykisk ohälsa. När det framgår att lesbianism 

inte bör bestraffas fysiskt inom den islamska traditionen (enligt boken Fiqh al 

Sunnah) blir hon exempelvis upprörd, vilket kan tolkas som ett tecken på psykisk 

ohälsa då det indikerar att hon vill bli bestraffad för sin läggning. I hennes mening 

bör akten åtminstone bestraffas med piskning, då heterosexuella utomäktenskap-

liga relationer straffas på det sättet. Hon spekulerar även om detta skulle lätta 

skulden hon upplever.  

4.2 Resultatet av kodningen  

Nu när fallbeskrivningarna har presenterats blir det relevant att redogöra för den 

induktiva kodningen, som kan sammanfattas med hjälp av följande graf:  

 

Figur 1. Resultatet av kodningen 
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För att åskådliggöra hur dessa teman kommer till uttryck i materialet kommer ett 

antal citat från det undersökta urvalet att presenteras med hjälp av ett flertal tabel-

ler. 

 Konflikt Konflikthanteing Religionssyn Psykisk ohälsa 
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4.2.1 Huvudkategori Konflikt 

Inledningsvis avser jag att presentera tabellen för huvudkategorin konflikt, där 

följande underkategorier insorteras: Fördömande heliga skrifter, icke stöttande 

religiösa ledare, konfliktens konsekvenser, konfliktbakgrund och samkönad at-

traktion. Den första underkategorin avses att exemplifieras med hjälp av citat från 

Maryam och David då de båda nämner Koranen och den judiska lagens fördö-

mande av homosexualitet i dokumentärerna. Därefter åskådliggörs även underka-

tegorin ”Icke stöttande religiösa ledare” med ett citat från Davids konversation 

med en rabbin som tidigare rått honom att ändra sin läggning. När det kommer till 

”Konfliktens konsekvenser” finns det ett flertal exempel att välja mellan utifrån 

fallbeskrivningarna, men i denna tabell exemplifieras kategorin med ett citat från 

Devorah. Avslutningsvis syftar underkategorierna ”Konfliktbakgrund” och ”Sam-

könad attraktion” till bakgrundsförutsättningarna som möjliggjort konflikten, lik-

väl som upplevelsen av att erhålla attraktioner som anses religiöst opassande. I 

den nedanstående tabellen exemplifieras dessa kategorier med två citat från Da-

vid. Ett av dem behandlar hans religiösa uppväxt, medan det andra belyser fru-

strationen han upplever i samband med sin attraktion till andra män.  

 

Underkategori Citat 

Fördömande  

heliga skrifter 

˗ M: Homosexuality is forbidden   

 Maryams vän: No its not.  

 Where is it written?     

 M: It’s well known, have you read the Quran? (M, 10‒12). 

 

˗ Do I live my life alone? With no partner? No loving relat-

ionship?! According to Halacha (den judiska lagen) is that the 

right way I’m supposed to lead my life? (D1, 94‒96) 

Icke stöttande 

religiösa ledare 

(Konversation med rabbin) - As you know, that I flew out 

here 20 years ago, to tell you that i was gay. Then you pro-

ceeded to tell me that I should write a letter to the ”senior 

rabbi”. You gave me a name of a therapist in Sunnyvale Cali-

fornia, and also someone that you knew in Chicago that i 

could speak with. And needless to say, it wasn’t the best ad-

vice (D1, 72‒76). 

Konfliktens  

konsekvenser 

˗ I tried negotiating with my husband, and just said that we 

just have to have a platonic relationship, and I think the rest of 

our relationship would be better. He wasn’t open to that at all 

(D2, 25‒29). 

Konfliktbakgrund ˗ I grew up, i guess what you would call modern orthodox, but 

when i grew up i didn’t think you could be any more religious 

than what i was. We kept Sabbath, we kept kosher, the 

holidays (D1, 26‒29).  

Samkönad  

attraktion 

(Konversation med rabbin) ˗ You get to channel your feelings 

with your wife. What you’re telling me is put in the plug. 

Lock the door and throw away the key (D1, 101‒ 103).  
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4.2.2 Huvudkategori Konflikthantering 

Utifrån fallbeskrivningarna blir det tydligt att urvalet använder flera metoder för 

att hantera den interna konflikten de upplever, varav en av de vanligaste är att 

försöka ändra sin sexualitet. En ytterligare metod är att söka upp nya miljöer vil-

ket kan exemplifieras av Devorah som deltar i Pride paraden. Via den induktiva 

analysen identifierades ytterligare strategier. Samtliga strategier kan även sam-

manfattas med hjälp av följande underkategorier: Förhandling av religionen, 

försök att ändra sexuell läggning, nya accepterande miljöer, prioritering av den 

religiösa identiteten och acceptans av läggning. Underkategorin “Förhandling av 

religionen” hänvisar till en omvärdering av personens religiösa åsikter vilket ex-

emplifieras med ett citat från David. Medan underkategorierna “prioritering av 

den religiösa identiteten” och “acceptans av läggning” illustreras med citat som 

belyser religiositetens företräde över sexualiteten, och urvalets acceptans av sexu-

aliteten som något oföränderligt och/eller bortom deras kontroll. 

 

Underkategori Citat 

Förhandling  

av religionen 

- I wrote a note as I always do when I go to the western wall. 

On previous notes that I’ve written I’ve asked God to help to 

change me. (Now) I ask God to please help me to be happy 

being who I am, being gay, and to be at peace with it (D1, 

122‒126). 

Försök att ändra 

sexuell läggning 

˗ I spoke to this therapist for free, I thought that was what I 

needed to do. To rid myself of my homosexuality, to be the 

jew that I felt that i should be. And he (terapeuten) was into 

conditioning where you put a rubberband around your wrist, 

and everytime I would see a man that i was attracted to i 

would flick the rubberband. Aversive conditioning i guess 

you would call it (D1, 14 ‒20). 

 

˗ M: Maybe I’ll go live in a monestary  

Maryams partner: That hurt! 

M: Maybe that would help me  

(M, 41‒43). 

Nya accepterande 

miljöer 

˗ Going to the Pride march, first one in Israel, I was dressed 

as an orthodox person which I am. And we made flyers 

(gruppen för ortodoxa homosexuella judar) and I handed 

them out. It was the first time that I was out in the open. Out 

as a lesbian and out as an orthodox woman. And it felt so 

amazing. It felt so good (D2, 47‒51).  

Prioritering av 

den religiösa 

identiteten 

- I’m not advocating gay rights. It’s not secular versus reli-

gious values. We’re saying we have religious values, yet 

there’s this reality of being gay, and we have to deal with it 

(D2, 54‒57). 

Acceptans  

av läggning 

˗ Rabbin: are you still looking for ways to change? D1: No. I 

don’t think it’s possible. I can’t have sex with women, it fe-

els inappropriate. It’s like you having sex with a guy. I can’t 

do it, it’s just not innate (D1, 78‒82).  
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˗ I had no choice… Eventually I understood that i needed the 

love of a woman (M, 34‒36). 

 

˗ Part of me just sometimes want to go home and just say 

”this is who I am, really. No matter what what I do, or what 

you, or what I say, there’s a certain point where you just, this 

is who I am” (D2, 34‒37). 

 

4.2.3 Huvudkategori Religionssyn 

I denna tabell presenteras de citat som kan kopplas till urvalets religionssyn då 

denna är central för hur de upplever den interna konflikten. Under den induktiva 

analysen anslöts följande underkategorier till temat: Litterär tolkning av de heliga 

skrifterna, lyssnar till auktoriteter och traditionstrogen. I tabellen exemplifieras 

den förstämnda underkategorin med ett citat från Maryam där hon ger uttryck för 

en litterär tolkning av sharialagarna. Underkategorin ”Lyssnar till auktoriteter” 

exemplifieras i sin tur med citat från David och Devorah, då de uttrycker ett stort 

förtroende för personer i religiöst ledarskap. Avslutningsvis används citat från 

Devorah och Maryam för att illustrera underkategorin ”Traditionstrogen”. 

 

Underkategori Citat 

Litterär tolkning 

av de heliga 

skrifterna 

˗ I believe in the mercy of God, but that’s different. In Sharia 

law homosexuality is forbidden (M, 8‒10). 

Lyssnar till auk-

toriteter 

˗ Having followed the path I thought was the most preferred 

in jewish law, in the jewish worldview, which any religious 

person was telling me. Whether it was a rabbi or a ”rabbi’s 

wife” (engelsk översättning), teachers, religious therapists, 

was of course the goal was to get married (D2, 1‒5). 

 

˗ I spoke to this rabbi far from Chicago where I’m from be-

cause i didnt want anybody to know. I told him i was gay and 

that i wanted to change. He told me to eat figs or dates, I’m 

not sure which one. I Think figs. And to say 10 differens 

psalms Everyday. So i did that for a couple of months (D1, 

6‒11). 

Traditionstrogen ˗ Maryams vän: I don’t think there is a problem between 

homosexuality and Islam. If we know that god is benevolent, 

merciful and great then God must have created us this way. 

M: I know, but it’s haram (sinful). Thats what Islam says. 

I’m muslim. I can’t contradict it (M, 4‒8). 

 

˗ There’s a lot of ways for lesbians to survive within a marri-

age within the Torah framework. From the onset of a wo-

mans period, at least five days, and then at least another se-

ven days where your husband cannot touch you, or even pass 

things to eachother, or sleep in the same bed (D2, 11‒16). 
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4.2.4 Huvudkategori Psykisk ohälsa 

I den nedanstående tabellen presenteras de citat som visar på en psykisk ohälsa 

hos urvalet. Under den induktiva kodningen kategoriserades denna ohälsa med 

hjälp av följande begrepp: Internaliserad homofobi, depressionssymtom, Självde-

struktivitet, skam och smärta. Den första kategorin exemplifieras med hjälp av 

citat från Maryam och David, då de uttrycker ett missnöje över sin sexuella lägg-

ning. Vidare illustreras underkategorin ”Depressionssymtom” via citat från Devo-

rah. När det gäller underkategorin ”Självdestruktivitet” används Maryam som ett 

praktexempel, då hon uttrycker en önskan om att bli bestraffad för sin läggning. 

Hon uttrycker även en skamkänsla kring sin sexualitet, och används därmed för 

att belysa denna underkategori också. Avslutningsvis används citat från Devorah 

och David för att exemplifiera smärtan som urvalet upplever. För Devorah kan 

denna smärta kopplas till smärtan hennes make erfar, medan Davids smärta sam-

mankopplas med religionens förbud mot homosexuella kärleksrelationer.  

 

 

Underkategori Citat 

Internaliserad  

Homofobi 

˗ I Went to my parents bedroom, and I told my parents that I was 

gay. ”But dont worry, I’m in therapy to change, and I’m gonna be 

alright, I’m gonna be straight, Everythings is going to be fine” (D1, 

40‒43). 

 

˗As the years passed, they (Davids föräldrar) kept saying to 

me ” David why aren’t you changing?” And I also felt, why 

aren’t I changing, whats going on here? And then I got to the 

point when i realized that I wasn’t going to change (D1, 

44‒47). 

 

- Maryams partner: Why can’t we be together, and at the 

same time live with God? M: I don’t know if it’s possible. I 

dont know. Maybe. God willing. Frankly if I could be hetero-

sexual, i would live within a marriage, but i can’t (M, 45‒49). 

Depressions-

symtom 

˗ Yeah, I was unable to cope. To even fix meals would be 

some days so big, like how can i possibly do this? Just get the 

food on the table and respond to the childrens needs. And 

then to respond to my husbands needs were beyond. That was 

the point where i knew I couldn’t, I knew that this was just 

way beyond what I could possibly handle (D2, 20‒25). 

 

˗ I started taking anti-depressants, and I think that is the only 

way that I am able to continue my marriage now (D2, 29‒31). 

Själv-

destruktivitet 

˗ Maryams partner: The only punishment is scolding the wo-

men. When there is no penetration, there is no severe pu-

nishment.  

M: I want to be punished.  

Maryams partner: There is no punishment, you see? There 

isn’t any. 

M: Why do i suffer inside and feel so guilty?  

Maryams flickvän: You’ll feel better if you’re punished? 

M: The punishment of fornicators, who are lashed i dont 
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know how many times.  

Maryams partner: Dont be so hard on yourself Maryam. 

Maryam: Maybe that would relieve me. I don’t know (M, 

72‒81).  

Skam - Im not en expert on the Quran, but i still know a few things. 

I feel things in my heart. I feel bad sometimes that’s all i 

know (M, 20‒22). 

Smärta ˗ The pain for me now, a lot of it is the pain I’ve caused my 

husband (D2, 6‒7). 

 

- I feel awful with myself that i can’t have more compassion 

for him (hennes make). Because if I have more compassion 

for him, that forces me to do something I just can’t do (D2, 

31‒33). 

 

˗ Am I going to be 95 and still try to change? Must i live a 

celibate halacha (judiska lagen) existance by myself and fri-

ends. Is that my lot? Is that what I’m supposed to have in this 

life? (D2, 103‒106). 

4.3 Analys 

I denna del kommer resultatet att tolkas utifrån relevanta begrepp från Festingers 

teori. Dessa innefattar begreppet dissonans och de tre strategierna som används 

för att lösa den. Begreppen kommer även att kopplas till kategorier som framarbe-

tats under den induktiva analysen. Slutligen avser jag att reflektera kring disso-

nansernas psykiska påverkan.  

4.3.1 Dissonans  

Då urvalet upplever en intern konflikt mellan sin sexuella läggning och religionen 

de tillhör kan samtliga personer tolkas uppleva en dissonans, likt Festinger beskri-

ver i sin teori. Denna dissonans tydliggörs även av den induktiva analysen då den 

adresserar orsakerna bakom den. ”Fördömande heliga skrifter” och ”icke stöttande 

religiösa ledare” som båda utgör underkategorier i den induktiva kodningen, har 

exempelvis bidragit till dissonansen personerna erfar. Detta blir tydligt då både 

David och Maryam talar om Koranen och den judiska lagens fördömande av ho-

mosexualitet som en faktor i deras upplevda konflikt. De icke stöttande religiösa 

ledarnas bidrag till dissonansen blir även märkbar då David söker tillåtelse att leva 

ut sin homosexuella läggning, men blir konsekvent nekad av rabbinen han tillfrå-

gar. Vidare menar Festinger att dissonanser ofta uppstår när individer tar del av ny 

information. Även detta stämmer överens med urvalet, då religiositeten föregick 

sexualiteten hos åtminstone två av studieobjekten (Devorahs religiösa historia 

framgår inte i materialet). Detta kan även förklara varför samtliga personer (i ur-

valet) tycks prioritera sin religiositet över sin sexuella läggning. Avslutningsvis är 

urvalets upplevda dissonans beroende av deras religionssyn, vilket även utgör en 

av huvudkategorierana i den induktiva analysen. Hade de undersökta personerna 

haft en mer liberal inställning till sin religiositet hade en inkorporeing av den reli-

giösa och sexuella identiteten troligtvis varit mer sannolik, och upplevelsen av en 
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dissonans skulle kunnat undvikas. Detta talar även för vad Festinger skulle kalla 

en socialt och/eller kulturellt konstruerad dissonans då den är grundad i värde-

ringar istället för motstridiga faktan.  

4.3.2 Ändra ett beteendemässigt kognitivt element 

Enligt Festinger är det vanligast att försöka lösa dissonanser genom att ändra sitt 

beteende. Detta tycks även överensstämma med det undersökta urvalet då två av 

forskningspersonerna försöker eller har försökt att ändra sin sexuella läggning för 

att lösa dissonansen de upplever. I Maryams fall inkluderar det även en önskan 

kring att ändra hennes sexuella samliv, då hon ser sin sexuella relation med sin 

flickvän som syndig. Då den omnämnda tendensen var prevalent i materialet in-

sorterades beteendet under kategorin “Försök att ändra sexuell läggning” i 

uppsatsens induktiva analys. Utifrån denna analys blev det även tydligt att de ber-

örda personerna upplevde denna förändring som svår, om inte omöjlig, då varken 

David eller Maryam har varit framgångsrika i sina försök att förändras. Detta kan 

kontrasteras med Festingers yttranden kring strategin då han menar att denna 

metod oftast är lättast att implementera i syftet att lösa dissonanser. Enligt 

Festinger finns det dock undantag där strategin är ohållbar, vilket tycks vara fallet 

inom denna kontext.  

4.3.3 Ändra ett miljömässigt kognitivt element 

Enligt Festinger kan dissonanser även lösas om personen ändrar miljön som bidrar 

till dissonansen. Denna strategi kan framförallt tolkas in i Devorahs 

fallbeskrivning då hon engagerat sig i en stödgrupp för ortodoxa homosexuella 

judar, och hon har även engagerat sig i Pride paraden. Även om dessa miljöer har 

varit otillräckliga för att lösa dissonansen hon erfar tycks de underlätta den, då 

hon beskriver Pride paraden som den första platsen där hennes identitet som les-

bisk och ortodox judinna fick ett riktigt utrymme. Utifrån detta skapades en in-

duktiv kategori under namnet “Nya accepterande miljöer”. Enligt Festingers teori 

skulle dessa miljöer även beskrivas som specifikt sociala då han gör en stark 

distinktion mellan sociala och fysiska omgivningar. Detta tillförde även något till 

den induktiva analysen då denna specifika särdragning aldrig gjordes under det 

induktiva arbetet. 

4.3.4 Lägga till nya kognitiva element 

Slutligen talar Festinger om åtagandet av nya åsikter som en metod för att under-

lätta eller neutralisera dissonanser. Denna strategi kan också observeras hos urva-

let då Davids fallbeskrivning slutar med ett sökande efter en ”ny” trostolkning där 

det även finns utrymme för hans homosexualitet. I den induktiva analysen be-

nämns detta under termen ”förhandling av religionen” då det talar för en ny reli-

giös öppenhet. Denna öppenhet nåddes även då David insett att hans sexualitet var 

oföränderlig, vilket kan tolkas som en ytterligare åsikt som i Davids fall har resul-

terat i ett underlättande av dissonansen.  
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4.3.5 Psykisk ohälsa 

Enligt Festinger leder upplevelsen av dissonanser till psykiska påfrestningar hos 

de som erfar dem, vilket även tycks stöttas av studiens resultat. Detta blir tydligt 

då samtliga personer upplever varierande former av psykisk ohälsa som en 

konsekvens av motsättningen mellan deras sexualitet och religiositet. Utifrån den 

induktiva kodningen har följande tecken på psykisk obalans identifierats hos ur-

valet: Internaliserad homofobi, depressionssymtom, självdestruktivitet, skam och 

smärta. Dessa känslor kan även agera som konkretiserande exempel på hur dis-

sonanser kan påverka den psykiska hälsan då denna aspekt utelämnas från teorin. 

Urvalet erfar även psykisk ohälsa i olika utsträckningar. David är exempelvis frus-

trerad och uppgiven som resultat av situationen han befinner sig i, medan Maryam 

uppvisar en påtaglig självdestruktivitet. I och med detta kan urvalet tolkas uppleva 

dissonanser i olika grader.  

4.4 Slutsatser 

Undersökningens syfte var att få en djupare förståelse för hur religiösa homosexu-

ella personer med konservativa religiösa övertygelser upplever och hanterar kon-

flikten mellan sina samkönade attraktioner och religiösa övertygelser. Jag var 

även intresserad av om och i sådana fall hur denna konflikt bidrar till psykisk 

ohälsa.  

 

Fråga 1: Hur urvalet upplever den interna konflikten 

 

Samtliga personer i urvalet upplever konflikten mellan sin sexualitet och religiosi-

tet som negativ. Detta blir tydligt då David uttrycker frustration över sin livssitu-

ation då de judiska lagarna hindrar honom från att inleda ett homosexuellt förhål-

lande. Devorah menar även att det känns ”konstigt” att leva inom en religiös trad-

ition som förutsätter att kvinnor skall ingå i ett heterosexuellt äktenskap, då hon 

själv är lesbisk. Maryam upplever också den interna konflikten som påfrestande, 

men gör en distinktion mellan sina sexuella drifter och sin förmåga att känna 

kärlek till andra kvinnor. Hon ser bara det förstnämnda som ett problem, och up-

plever därför sin sexuella relation med sin flickvän som påfrestande.  

 

Fråga 1: Hur urvalet hanterar den interna konflikten 

 

När det gäller hanteringen av konflikten har David och Maryams fallbeskrivningar 

flest likheter då de båda har försökt att ändra sina sexuella lustar för att lösa spän-

ningen mellan deras religion och homosexualitet. Hur de gått till väga för att göra 

detta skiljer sig dock åt, då Maryam vänder sig direkt till Gud (Allah) via bön, 

medan David har gått till rabbiner och religiösa terapeuter. David har även gett 

upp hoppet om att förändras, och söker istället religiös tillåtelse att leva ut sin 

homosexualitet. I slutet av dokumentären tycks han även öppen för en reli-

gionstolkning som är accepterande gällande hans läggning. 

 

Devorah hanterar konflikten mellan sin religiositet och sexualitet genom att balan-

sera sin religiösa och sexuella identitet. Hon lever å ena sidan ett liv som en gift 

ortodox judisk kvinna, då hon ser detta som religiöst korrekt. Men hon har även 

deltagit i Pride paraden och är engagerad i en stödgrupp för ortodoxa homosexuel-
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la judar. Dessa sociala miljöer har även varit en tillgång då de givit henne en arena 

där hennes identitet som lesbisk och ortodox judisk kvinna kan samexistera i det 

öppna. Avsultningsvis erhåller samtliga fallbeskrivningar en gemensam röd tråd 

då de alla prioriterar sin religiositet över sin sexuella läggning. 

 

Fråga 2: Den interna konfliktens påverkan på psykisk ohälsa 

 

Utifrån fallbeskrivningarna blir det tydligt att konflikten mellan personernas 

religiösa tro och sexuella läggning har en negativ påverkan på urvalets psykiska 

hälsa. Hos Devorah leder denna konflikt till depressionslikande symptom, då 

hennes religiösa övertygelser har resulterat i ett heterosexuellt äktenskap som hon 

som lesbisk kvinna vantrivs i. I hennes ord är det troligen hennes användning av 

anti-depessiva tabletter som håller äktenskapet samman. David upplever också en 

psykisk obalans då hans religion förbjuder honom från att delta i ett homosexuellt 

förhållande, vilket leder till en frustrerad uppgivenhet hos honom. Hans försök att 

förändra sin sexualitet har även haft en negativ inverkan på Davids psyke. Slutli-

gen påverkar konflikten Maryams psykiska mående då hon känner skam över sin 

läggning. Hon önskar även att bli bestraffad för sina samkönade attraktioner vilket 

tyder på en självdestruktivitet.  
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att reflektera över teorin, metoden och empirin som 

använts i uppsatsen.  

5.1 Teoretisk reflektion  

Uppsatsen har utgått ifrån en induktiv ansats, men har även implementerat Fes-

tingers teori kring kognitiv dissonans för att fördjupa förståelsen kring hur urvalet 

upplever och hanterar konflikten mellan deras religiösa tro och sexuella läggning, 

samt om och hur denna konflikt bidrar till psykisk ohälsa. Valet av denna teori har 

visat sig vara en tillgång när det kom till besvarandet av dessa frågor, då samtliga 

teoretiska kategorier kan identifieras i fallsbeskrivningarna och kopplas till forsk-

ningsfrågorna. Trots detta har teorin vissa brister. En av dessa är teorins diffusa 

natur, då den ej erbjuder någon tydlig beskrivning av vad begreppet ”psykologiska 

påfrestningar” egentligen innebär och hur dem kan yttras i samband med up-

plevelsen av dissonanser. Detta är något som uppsatsen kan bistå med att konkre-

tisera då fallbeskrivningarna presenterar exempel på hur dissonanser kan påverka 

den psykiska hälsan. Med tanke på teorins otydlighet är det även möjligt att det 

hade varit föredraget att använda en annan teori som är mer konkret i sin beskriv-

ning. Ett potentiellt val kunde ha varit en teori som enbart fokuserar på identitets-

konflikter. 

5.2 Metodisk reflektion 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod, vilket anses vara en god 

metod för att utforska mänskliga erfarenheter, tankar och upplevelser (Malterud, 

2014, s. 32). Detta bekräftades också under undersökningens gång då arbetssättet 

gav en mångsidig bild av det valda materialet, och bidrog därmed till studiens 

validitet. Studien har även stärks av den induktiva metoden då denna tillät mig att 

arbeta nära materialet. Trots detta tillförde metoden vissa svagheter till studien då 

den resulterade i ett högt antal underkategorier, vilket gjorde presentationen av 

resultatet något rörig.  

 

En annan nackdel med det induktiva arbetssättet var dess svårimplementerade 

natur, då det var en stor utmaning att undvika att se materialet med en teoretisk 

blick. Strauss och Glasers grounded theory, som studien delvis utgått ifrån, ställde 

även höga krav i detta avseende då de menar att materialet skall ses med “fräscha 

ögon” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 88). Under analysens gång blev det dock 

tydligt att detta var en omjölighet, vilket även poängteras av Malterud (2014, s. 

211). Trots detta försökte jag vara så förutsättningslös i analysen som jag möjli-

gen kunde.  
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Ett annat metodologiskt val som kan kompromissa studiens styrka är användning-

en av transkribering, då dokumentärerna transkriberades som en del av ar-

betsmetoden. Detta kan underminera studiens reliabilitet då transkriberingarna 

kan skilja sig åt vid olika tillfällen, då de aldrig kan bli en exakt kopia av det som 

sägs i dokumentärerna (Malterud 2014, s. 90). Då en av personerna i urvalet ta-

lade ett främmande språk har transkriberingen även förlitat sig till översättningar 

vilken kan försvaga reliabiliteten ytterligare.  

 

Trots denna kritik har studien strävat efter att uppfylla kravet kring validitet då jag 

har försökt att välja begrepp och metoder som är relevanta för studieområdet. Då 

studiens urval inkluderar individer av olika kön, nationaliteter och religioner utgör 

den även en god grund för en studie som skulle kunnat uppfylla kravet kring över-

förbarhet. För att åstadkomma detta skulle urvalet dock behöva utökas.  

5.3 Empirisk reflektion 

   

Denna studie har erbjudit en djupare insikt kring hur ett begränsat antal konserva-

tivt religiösa homosexuella personer navigerar konflikten mellan sin sexualitet 

och religiositet. Ett gemensamt mönster hos urvalet har varit en favorisering av 

den religiösa identiteten över den sexuella läggningen. Denna tendens har även 

observerats i andra studier då Itzhaky och Kissil (2015) har nått samma resultat. 

Den omnämda studien har även funnit att vissa religiösa homosexuella personer 

önskar att ändra sin läggning. Även detta kan bekräftas av undersökningen som 

utförts i uppsatsen. En ytterligare studie som har noterat detta fenomen har utförts 

av Jaspal och Cinnirella (2010).  

 

En annan undersökning som har funnit att religiösa homosexuella personer tende-

rar att prioritera sin religiositet över sin sexualitet har gjorts av Hamdi, Lachheb 

och Anderson (2018). Denna undersökning har även funnit att vissa religiösa ho-

mosexuella är fientliga till konceptet ”gay rights”. Detta tankesätt speglas även i 

den utförda undersökningen då Devorah distanserar sig från gayrörelsen då hon 

sammankopplar den med sekulära värderingar. 

 

Utöver detta har uppsatsens undersökning identifierat ett positivt samband mellan 

den undersökta konflikten och psykisk ohälsa, då känslor som skam, självdestruk-

tivitet och depressiva symtom upptäcktes hos urvalet. Denna koppling har även 

observerats hos andra studier.  

 

Zeidner och Zevulun (2018) observerade exempelvis en sämre psykisk hälsa hos 

homosexuella judar som upplevde en konflikt mellan sin religiositet och sexuella 

läggning. De fann även en förhöjd närvaro av depression, ångest och ensamhet 

hos gruppen. En ytterligare studie har även utförts av Meladze och Brown (2015) 

och identifierade en högre prevalens av internaliserad homofobi hos religiösa 

icke-heterosexuella personer. Detta fenomen kan även observeras i den genom-

förda undersökningen.  
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5.4 Bidrag 

Denna studie har som nämnt bidragit till en djupare förståelse kring hur ett be-

gränsat antal konservativt religiösa homosexuella personer navigerar konflikten 

mellan sin sexualitet och religiositet. Studien har även bidragit med nya insikter 

då en av personerna i urvalet uppvisar en önskan om att bli fysisk bestraffad för 

sin läggning, vilket är ett sentiment som ej har kunnat observeras i efterforskning-

en inför denna uppsats. Detta faktum vittnar även om den studerande konfliktens 

omfattande påverkan på vissa religiösa homosexuella individers psykiska hälsa. 

 5.4 Avslutande reflektioner 

Det har varit mycket intressant att undersöka hur de studerade personerna har 

förhandlat konflikten mellan sin religiositet och sexualitet. Det var även 

uppseendeväckande att två av de tre analysobjekten har engagerat sig i försök att 

förändra sin sexuella läggning. Personligen fann jag Davids anstängningar av 

störst intresse då han ägnade sig åt minst sagt okonventionella metoder i sin 

strävan att bli heterosexuell. Att det finns terapi som fokuserar på att ändra per-

soners sexualitet var även en ny upptäckt för mig. I framtiden skulle det vara 

intressant att undersöka hur dessa terapimetoder ser ut, och vad de har för påver-

kan på självbilden och det psykiska måendet hos dem genomgår den.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att få en djupare förståelse för hur konflikten 

mellan religiösa övertygelser och samkönade attraktioner upplevs och hanteras av 

religiöst konservativa homosexuella individer. Uppsatsen har också undersökt om 

denna konflikt bidrar till psykisk ohälsa, och hur denna ohälsa i sådana fall yttrar 

sig. För att besvara dessa undringar har uppsatsen studerat hur två homosexuella 

ortodoxa judar och en homosexuell muslim hanterar och upplever den interna 

konflikten mellan deras religiositet och sexuella läggning, samt om och hur denna 

konflikt kan komma att påverka urvalets psykiska hälsa i negativ benämning. För 

att avhandla dessa frågor har studien utgått ifrån en kvalitativ ansats likväl som en 

induktiv metod, och Festingers teori kring kognitiv dissonans har även implemen-

terats. Denna teori menar att människan ständigt strävar efter koherens, och om 

motsägelser uppstår antas hon sporras till att underlätta eller lösa dem.  

 

Uppsatsens studie konkluderade att samtliga personer upplevde konflikten mellan 

deras religion och sexualitet som negativt betingad. Hur urvalet hanterade denna 

konflikt skilde sig dock åt, men två av de tre studieobjekten har försökt att ändra 

sina samkönade attraktioner via bön eller terapi. En av dessa har dock gett upp 

försöken att ”bota” sin läggning då de uppfattades som lönlösa och överväger 

istället att omfamna en mer HBTQ-inkluderande religionssyn. Urvalets tredje per-

son balanserade sin identitet som ortodox jude och lesbisk kvinna, då hon deltagit 

i Pride paraden och grupper för ortodoxa homosexuella, trots att hon lever i ett 

traditionellt äktenskap med en judisk ortodox man. Avslutningsvis har uppsatsen 

etablerat ett samband mellan den omnämnda konflikten och psykisk ohälsa, då 

urvalet upplever olika former av psykisk obalans på grund utav motsättningarna 

mellan deras religiösa och sexuella identitet.  
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