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Abstract 
 
 
 
 
 
 
The aim of this study is to examine the coping strategies used in Anton 
Lundholm’s autobiography “Välkommen in i min garderob” (“Welcome into my 
closet”) (2017) in his attempt to unite his Christian faith with his homosexuality. 
The further aim of the study is to contribute knowledge to Christian communities 
on how they can counter individuals that struggle with uniting these identities. 
The analysis is deductive and categorized into topics based on the research ques-
tions, formed from the theory. These topics are: (1) the identification of stressors 
Lundholm experienced, (2) the coping strategies he used to handle those stressors 
and lastly (3) the consequences of the coping strategies used. The methodology 
used in the analysis is deductive. The study is used in comparison to Pargament’s 
theory on four methods of coping: the conservation n and transformation of means 
and ends (1997). These four coping strategies are preservation, reconstruction, 
evaluation and recreation. The results of the study show that, in relation to Parga-
ment’s theory, the majority of Lundholm’s coping strategies caused him more 
psychological stress. One of these coping strategies was self-denial of his sexual 
orientation. However, an important turning point was when he came across 
“Christian Gay Network.” This network helped him change the way he viewed his 
faith, allowing him to change his means. In line with Pargament’s theory, this 
change of means allowed him to work towards achieving the new goal of self-
acceptance of his homosexuality. The study contributes recommendations to 
Christian communities on how to support individuals that struggle with being 
Christian and homosexual.  
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Kapitel 1 Inledning 
 
 
 
 
 
I Sverige har det inte alltid varit lagligt för homosexuella personer att gifta sig, 
men år 2009 blev äktenskapslagen könsneutral, vilket innebär att samkönade par 
har rätt att ingå äktenskap på likadana villkor som olikkönade par. Inom Svenska 
kyrkan är det upp till varje präst om han eller hon vill förrätta en samkönad vigsel 
eller inte, men Svenska kyrkan som institution har förpliktat sig att viga samkö-
nade par (RFSL, 2016). Inom frikyrklig kristen tro verkar homosexualitet däremot 
utgöra ett mer komplext ämne. Det går till exempel att se på riksorganisationen 
för Pingströrelsen i Sveriges hemsida under rubriken ”homosexualitet.” Det för-
klaras att det är upp till varje enskilt samfund att forma teologin i mötet med män-
niskor, men det hänvisas också till ett policydokument som Teologiska nätverket i 
Pingst har tagit fram (Pingst, 2014). 
 
I dokumentet förklaras det att förhållningssättet till homosexualitet är en viktig 
fråga, eftersom enskilda människor berörs djupt av det. Det beskrivs att frågan om 
homosexualitet inte innebär att ta ställning i en enskild fråga, utan att söka en hel-
hetssyn som grundar sig i en genomtänkt teologisk hållning inom olika ämnen 
(Teologiska nätverket i Pingst, 2005, s. 7–21). Att attraheras av personer av 
samma kön beskrivs inte vara något syndigt, utan det syndiga härleds till själva 
utagerandet av känslorna (Homosexualitet och kristen tro, 2005, s. 45). Dokumen-
tet innehåller även skrivelser om att förlåtelse är det viktigaste efter att en person 
givit efter sina homosexuella känslor och att det finns människor som genom en 
process av helande förändrats i sin sexualitet (Teologiska nätverket i Pingst, 2005, 
s. 48–51). 
 
Jag får intrycket av att det underliggande budskapet i dokumentet är att homosex-
ualitet är något negativt som bör botas. Kenneth Pargament som är professor i 
psykologi menar att religion kan hjälpa personer i svåra eller stressiga situationer 
(Pargament, 1997, s. 208), men vad händer om det system av stöd som en individ 
vanligtvis får hjälp av i stressande situationer plötsligt utgör själva hotet? Skrivel-
serna från dokumentet och Pargaments teori om religion som resurs väcker många 
tankar inom mig: Hur påverkas homosexuella personers hälsa av att befinna sig i 
frikyrkliga sammanhang? Hur förhåller sig homosexuella individer till sina dubbla 
identiteter?  
 
Efter sökningar på material som behandlar temat frireligiositet och homosexualitet 
kom jag över Anton Lundholms självbiografi ”Välkommen in i min garderob” 
(2017). Läsaren får följa hans liv från tidig ålder tills det att han blir 33 år gam-
mal. Fokusen i boken är på honom och hans kamp, i vilken han försöker bli av 
med sina homosexuella känslor, då det går emot det kristna frikyrkliga oriente-
ringssystem som han är van vid och har vuxit upp med. Efter många års kamp 
lyckas han till slut förenas i identiteten som både homosexuell och frikyrkligt kris-
ten. 



 5 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien är att studera vilka copingstrategier som Lundholm använder 
sig av när han upplever stressorer, och på vilket sätt strategierna bidrar till hans 
bemästrande av att vara homosexuell och troende i en frireligiös kontext. Vidare 
är målet med studien att bidra med kunskap om hur kristet frireligiösa samfund 
kan bli bättre på att möta individer som brottas med dessa dubbla identiteter.  

1.3 Frågeställning 
 

1. Vilka stressorer går att identifiera vid olika tidpunkter i Lundholms liv? 
 

2. Vilka copingstrategier använder sig Lundholm av för att hantera stresso-
rerna och vilka konsekvenser leder dessa till? 

 
3. Hur kan analysen av Lundholms berättelse bidra till ökad kunskap för hur 

frireligiösa samfund kan bli bättre på att bemöta personer som har svårt att 
acceptera sin homosexualitet och kristna tro? 

1.4 Definitioner 

1.4.3 Frikyrka 
En frikyrka är ett kristet trossamfund baserat på frivillig anslutning till försam-
lingen genom personlig bekännelse. Inom Sveriges kristna råd, en organisation för 
kristna samfund i Sverige, ingår sex frikyrkor. Frikyrkorna utgörs av Equ-
meniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Kväkarna, Pingst och 
Sjundedags Adventistsamfundet (SKR, 2019). 

1.4.4 Homosexualitet 
Att en person är homosexuell innebär att den attraheras känslomässigt och/eller 
sexuellt till individer av samma kön. Om en kvinna attraheras till andra kvinnor 
kallas det för att vara lesbisk eller flata. Om en man attraheras till andra män kal-
las det för att vara bög eller gay (RFSU, 2017). 
 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsas i valet av material till att välja en självbiografi vid namn 
”Välkommen in i min garderob”, författad av Anton Lundholm och som utgörs av 
267 sidor. Motiveringen till valet av att analysera en självbiografi härleds till upp-
satsens syfte som är att genomföra en fallstudie, där personens självbiografi är 
tillräckligt för en djupare analys.  

1.6 Forskningsgenomgång 
Genom Uppsala universitetsbiblioteks databas söktes vetenskapliga artiklar med 
tillvalet ”Peer Reviewed” som förfining i sökningen. Tillvalet gjordes för att höja 
granskningsstandarden på forskningsartiklarna. Datasökningen genomfördes mel-
lan 24 och 26 april 2019 med sökord i följande konstellationer: Pargament and 
gay, Pargament and homosexuality, Gay and religious, Gay and religious and 
stress, Gay and religious and conflict, Pentacostal and homosexuality, LGBTQ 
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and suicide and Sweden, LGBTQ and discrimination and Sweden och LGBT and 
mental health and Sweden. 
 
Kriterierna som styrde urvalet för forskningsartiklarna berörande personer som 
identifierar sig som HBTQ och kristet religiösa var att: 1) informanterna i studien 
ska inneha någon typ av kristen religiös tro, 2) identifiera sig som HBTQ-personer 
och att 3) undersökningen ska ämna sig att ta reda på personers förhållningssätt 
till eller erfarenheter av att inneha dessa dubbla identiteter. 
 
Urvalskriterierna som styrde redovisningen av artiklarna berörande HBT-
personers utsatthet grundar sig i följande kriterier: 1) informanterna i undersök-
ningen ska vara ungdomar eller unga vuxna, 2) identifiera sig som HBTQ-
personer och 3) studien ska ha genomförts i Sverige, eftersom det efterfrågade 
temat är starkt kulturellt bundet. Det var svårt att finna relevanta och samtida ar-
tiklar utifrån dessa urvalskriterier, vilket är en indikator på att det behövs mer 
forskning inom området. Rapporten som togs fram av statens folkhälsoinstitut 
togs med trots att ålderskriteriet inte uppfylldes, då den bedömdes utgöra hög re-
levans. 
 
Kirk A. Foster, Sharon E. Bowland och Anne N. Vosler (2015) har skrivit en arti-
kel vid namn ”All the Pain Along with All the Joy: Spiritual Resilience in Lesbian 
and Gay Christians”, som undersöker processen att föra samman sexuell läggning 
med religiositet. Studien är kvalitativ och bygger på insamlat material från 27 
stycken amerikanska, kristna, och homosexuella kvinnor och män. Deltagarna var 
medlemmar i fem olika kristna samfund: United Church of Christ, Förenade me-
todistkyrkan, Metropolitan Community Chruch, Luterska kyrkan, Presbyterianska 
kyrkan och katolska ekumeniska kyrkan (Foster et al., 2015, s. 194). Författarna 
kommer fram till att individerna som upplever en inkongruens mellan tro och sex-
uell läggning går igenom en process över tid för att kunna integrera dessa två 
identiteter med varandra. Utifrån deskriptiv processbearbetning av det kvalitativa 
materialet identifierade forskarna tre primära tillvägagångssätt som individerna 
använde sig av: individen ändrar sin teologiska uppfattning, individen hittar en 
församling som är säker nog att vistas i eller individen hittar en bekräftande för-
samling (Foster et al., 2015, s. 195–198). Författarna diskuterar även viktiga främ-
jande faktorer för homosexuella kristna män och kvinnor. Faktorer som nämns är 
en kritisk utvärdering av dogmatism, supportgrupper, omdefiniering av skrifter 
och traditioner, samt förändring av samfund (Foster et al., 2015, s. 199–200). 
 
Ytterligare en forskningsartikel är artikeln ”Living in sin? How Gay Catholics 
Manage Their Conflicting Sexual and Religious Identities” (2016), författad av 
Igor J. Pietkiewicz och Monika Kołodziejczyk-Skrzypek. Studien utfördes i Polen 
under 2014 och 2015, och undersöker hur polska homosexuella män med en ka-
tolsk bakgrund och stark religiös tro hanterar den upplevda konflikten mellan de8 
ras religiösa och sexuella identiteter. Åtta polska män som var 24 och 25 år delade 
med sig av sina erfarenheter under semi-strukturerade intervjuer som därefter tol-
kades i en fenomenologisk analys (Pietkiewicz & Kołodziejczyk-Skrzypek, 2016, 
s. 1573–1576). Resultaten av analysen visade att det skapades en konflikt hos in-
formanterna när de blev medvetna om sin homosexualitet på grund av internali-
seringen av romerska katolska kyrkans läror. När konflikten uppstod använde de 
olika strategier i försök att kunna förena de två olika identiteterna. Strategier som 
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användes var att begränsa deras religiösa engagemang, konfrontera tolkningen av 
doktrinen, underminera prästers auktoritet, försöka avvisa homosexuell attraktion, 
lägga sitt förtroende hos Gud, söka professionell hjälp och söka acceptans från 
präster (Pietkiewicz & Kołodziejczyk-Skrzypek, 2016, s. 1579–1581). 
 
Studien ”LGBTQ adolescents and young adults raised within a Christian religious 
context: Positive and negative outcomes” (2012) av Angie L. Dahl och Renee 
V. Galliher har som avsikt att undersöka hur det har varit för ungdomar och unga 
vuxna som identifierar sig som HBTQ att växa upp i en kristen kontext. I studien 
deltog åtta ungdomar mellan 15–17 år och elva unga vuxna mellan 19–24 år som 
vuxit upp i en kristen kontext och identifierar sig som HBTQ. 16 informanter 
växte upp i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Kyrkor, två informanter i 
katolska kyrkan och en informant i Presbyterianska kyrkan. Informanterna rekry-
terades i delstaten Utah i USA. Informanterna deltog i kvalitativa djupintervjuer 
som pågick mellan 45 minuter till 2,5 timmar. I den sista fasen fick informanterna 
delta i två olika fokusgrupper där forskarna hade som syfte att samla in extra 
information om de erfarenheter som upplevts sedan de individuella intervjuerna, 
samt förtydliga de teman som uppstod i bearbetningen av dataanalysen (Dahl & 
Galliher, 2012, s. 1611–1613). Studien resulterade i slutsatsen att växa upp i en 
religiös kontext som HBTQ-person kan innebära både positiva och negativa kon-
sekvenser. Utifrån informanternas svar identifierades åtta teman: fyra positiva och 
fyra negativa. De negativa teman som identifierades var: känsla av otillräcklighet, 
religiös betingad skuld, depressiva symtom och social ansträngning (till exempel 
upplevd ansträngning med familjemedlemmar). De positiva identifierade teman 
var: ökad känsla av självacceptans på grund av att behöva förhandla om sin identi-
tet i ett motstridigt religiöst sammanhang, ökad acceptans gentemot andra, positiv 
förändring av individernas värdeorientering på grund av religionen (till exempel 
viljan att hjälpa andra, samt avhållsamhet från substansbruk) och support från de 
religiösa samfund som informanterna vuxit upp i (Dahl & Galliher, 2012, s. 1614– 
1616). 
 
Studien “Everyday places, heterosexist spaces and risk in contemporary Sweden” 
genomfördes av Katarina Giritli Nygren, Susanna Öhman och Anna Olofsson år 
2015. Syftet med undersökningen var att belysa risker som HBT-personer upple-
ver i vardagen (Nygren, Öhman & Olofsson, 2015, s. 45). Undersökningen ge-
nomfördes i Sverige genom fem olika gruppintervjuer med fyra till sex personer i 
varje grupp. Intervjuerna pågick mellan två till tre timmar och det sammanlagda 
antalet informanter var 22 stycken. Intervjuerna följde en semi-strukturerad linje 
(Nygren, Öhman & Olofsson, 2015, s. 48). Resultatet av undersökningen visar att 
informanterna upplever följande utsatthet i sitt vardagliga liv som HBT-personer: 
känslomässiga risker i sitt privatliv, risk att bli diskriminerad på jobbet och i 
förbindelse med andra institutioner (till exempel sjukvård), samt risk för våld och 
trakasserier på offentliga platser. Forskarna menar att dessa risker som informan-
terna upplever är relaterade till den heteronormativa ordningen där HBT-personer 
utgör en högre risk för att utsättas (Nygren, Öhman & Olofsson, 2015, s. 53–54). 
 
Statens folkhälsoinstitut fick år 2003 i uppdrag av regeringen att undersöka hälsa 
och livsvillkor bland HBT-personer i Sverige som resulterade i rapporten ”Hälsa 
på lika villkor?” Undersökningen härleds till två typer av underlagsmaterial: den 
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nationella folkhälsoenkäten och en internet-baserad webbenkät riktat till HBT-
personer (Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 5). Den nationella folkhälsoenkäten 
består av ungefär 70 frågor som handlar om fysisk och psykisk hälsa, samt sociala 
och ekonomiska förhållanden. När undersökningen skickades ut inkluderades för 
första gången en fråga om sexuell läggning. Det gick dock inte att identifiera 
transpersoner i enkätundersökningen. Totalt svarade 40 000 slumpmässigt utvalda 
personer som befann sig bland åldrarna 16–84 år. Den internet-baserad enkäten 
fanns tillgänglig i två månader under år 2005 på webbplatser som vanligtvis be-
söks av den berörda målgruppen. Exempel på sådana webbplatser är: QX, Corky, 
RFSL och RFSL Ungdom. Det totala antalet svar som kunde användas i studien 
var 3 653 (Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 12–13). Resultaten visar att en över-
vägande del av HBT-personer hade en god hälsa, men att det var en betydligt 
större andel bland HBT-personer med sämre hälsa i jämförelse med den övriga 
befolkningen. Den psykiska hälsan var betydligt sämre hos yngre HBT-personer 
som befann sig mellan åldrarna 16–29 år. Resultaten visar även att suicidtankar 
och suicidförsök är förekommande i högre utsträckning hos unga homosexuella, 
bisexuella och transpersoner (Statens folkhälsoinstitut, 2006, s. 6). 

1.6.1 Relevans och kritisk reflektion 
Urvalet av forskningsartiklarna grundas i att nyansera bilden av att identifiera sig 
som HBTQ-person och religiös eller spirituell. Artiklarna är relevanta för studien, 
eftersom de på olika sätt belyser coping, det vill säga sökandet av mening i svåra 
situationer. Trots att forskningsartiklarna haft informanter från olika länder och att 
denna fallstudie handlar om en man från Sverige, så är de ändå relevanta. Den 
kulturella kontexten skiljer sig åt mellan länder, men forskningsgenomgången 
visar tydligt att identitetsproblemet är något universellt. Vissa av artiklarna har 
informanter som identifierar sig som någon eller några delar i HBTQ-spektrumet, 
medan andra studier har informanter som endast identifierar sig som homosexu-
ella. Att forskningsartiklarna har informanter som till exempel identifierar sig med 
T (Trans) eller Q (Queer), men att fallstudien i denna uppsats handlar om en ho-
mosexuell man ses inte heller som något problem. HBTQ-personer står i minoritet 
som kollektiv till majoritetssamhället, och kan därför uppleva liknande svårigheter 
i konstrast till majoritetssamhället. 

1.7 Material 
Denna uppsats är en fallstudie där självbiografin ”Välkommen in i min garderob” 
(2017) skriven av Anton Lundholm utgör materialet. Läsaren får följa hans liv 
från tidig ålder tills det att han blir 33 år gammal. Fokusen i boken är på honom 
och hans kamp, i vilken han försöker bli av med sina homosexuella känslor, då 
det går emot det kristna frikyrkliga orienteringssystem som han är van vid och har 
vuxit upp med. Efter många års kamp lyckas han till slut förenas i identiteten som 
både homosexuell och frikyrkligt kristen. 
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Kapitel 2 Teori 

 

2.1 Presentation av teori 
Coping är ett begrepp som innebär ett sökande efter betydelse i svåra situationer. 
Sökandet är inte statiskt, utan en process som utvecklar sig under tid. När männi-
skor hamnar i svåra situationer kan de uppleva sterssorer, vilket är yttre påfrest-
ningar som skapar fysiska eller psykiska reaktioner (Pargament, 1997, s. 250). 
När de befinner sig i sådana situationer blir de dock inte helt hjälplösa, utan an-
vänder sitt orienteringssystem och sina allmänna referensramar. Idén om coping 
är att översätta individers orienteringssystem och allmänna referensramar till me-
toder som fungerar att använda som strategier i specifika situationer där coping 
behövs. En persons orienteringssystem och allmänna referensramar grundas i per-
sonens värderingar och normer. Ett exemplifierande scenario där de ovannämnda 
begreppen ingår är följande: en person besitter värderingen om att det är fel att 
låta djur lida, vilket leder till att personen har ett orienteringssystem som innefat-
tar tron om att det är fel att slakta och äta djur. Stressorer uppstår vid tanken på 
djur som slaktas och lider, vilket resulterar i att personen använder copingstrategin 
att äta icke-animalisk mat (Pargament, 1997, s. 250). 
 
Människor söker efter de copingstrategier som innebär minst ansträngning och ger 
störst vinning. Det är viktigt att komma ihåg att copingprocessen är starkt knuten 
till en större kulturell kontext, vilket gör det svårt att utvärdera processen av co-
ping som ett generellt antagande i alla situationer, eftersom olika copingstrategier 
fungerar olika bra för olika människor i olika situationer (Pargament, 1997, s. 90). 
Som det framgår ovan är coping ett stort fenomen och därför har en del av Parga-
ments åtta antaganden om copingprocessen valts ut som teori för denna uppsats. 
 
Nedan presenteras Pargaments teori om fyra copingstrategier: bevarande och om-
vandling av medel och mål. Två ofta förekommande begrepp inom teorin är me-
del och mål. Med medel menas de strategier eller tillvägagångssätt som används 
för att nå målet, och mål i sig syftar till slutpunkten som ska nås med hjälp av 
medlen. 

2.1.1 Pargaments fyra copingstrategier 
  

                                           Bevaring av mål                Förändring av mål 
Bevaring av medel                      Preservation                       Revaluering 
 
Förändring av medel                   Rekonstruktion                   Rekreation 
 
1.Preservation: bevaring av medel och mål 
När en individ hamnar i en stressande situation i livet är den vanligaste reaktionen 
att försöka hålla fast vid dennes verklighet och det som den alltid brytt sig om: 
dennes orienteringssystem och allmänna referensramar. Som nämnts i inledningen 
är människan dessutom benägen att söka efter de copingstrategier som innebär 
minst ansträngning och ger störst vinning. Människan försöker med andra ord 
bevara samma medel och mål som han eller hon haft innan den stressande situat-
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ionen bröt ut och stressorerna uppstod. Detta kan till exempel ta sig i uttryck ge-
nom att individen förnekar hotet eller stressen, söker emotionellt stöd hos andra 
eller fortsätter leva sitt liv som vanligt. Preservation kan vara både skadligt och 
fördelaktigt beroende på om utfallet är negativt eller positivt (Pargament, 1997, s. 
111). 
 
2. Rekonstruktion: förändring av medel och bevaring av mål 
Rekonstruktion handlar om att individen ändrar sitt orienteringssystem och där 
med också sina medel. Det vill säga de tillvägagångssätt som används för att nå 
målet. Samma mål som tidigare behålls. Anledningen till att en individ ändrar sitt 
orienteringssystem och tillvägagångssätt kan vara för att individen märker att de 
inte fungerar längre (Pargament, 1997, s. 112). Ett exempel skulle kunna vara en 
individ som förlorat en närstående och känner att hon eller han efter ett tag vill 
sluta sörja personen och istället börja må bra som innan dödsbeskedet, men inser 
att det inte verkar gå att bearbeta sorgen ensam. Då kan en copingstrategi av vari-
anten rekonstruktion vara att gå i samtalsstöd med en präst eller själavårdare. 
 
3. Revaluering: bevaring av medel och förändring av mål 
Revaluering handlar om att individen behåller sina medel och ändrar sitt mål. 
Denna variant av copingstrategi brukar dock inte kunna användas under en längre 
tid, eftersom ett nytt mål oftast kräver nya medel (Pargament, 1997, s. 112). Uti-
från exemplet ovan, så kanske personen som förlorat den närstående inser på egen 
hand att ingenting kommer bli som det var innan dödsbeskedet. Detta kanske le-
der till att personen sätter upp ett nytt mål: acceptera att samvaron och måendet 
inte kommer kunna bli som förr och lära sig leva med sorgen.  
 
4. Rekreation: förändring av medel och förändring av mål 
Rekreation handlar om att en individ ändrar både medlen och målet, vilket kan 
göras i situationer då det helt enkelt blir för svårt med att behålla medel och mål 
(Pargament, 1997, s. 112–113). Individen som satt upp det nya målet: acceptera 
att samvaron och måendet inte kommer kunna bli som förr och lära sig leva med 
sorgen, kanske inser att försöka bearbeta bortgången ensam inte kommer leda till 
någon acceptans. Ett nytt medel för att nå det nya målet skulle till exempel kunna 
vara att personen går i samtalsterapi med andra som befinner sig i liknande situat-
ioner och lyckats finna acceptans. 
 

2.2 Arbetsmodell 
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilka stressorer går att identifiera vid olika tidpunkter i Lundholms liv? 
 

2. Vilka copingstrategier använder sig Lundholm av för att hantera stresso-
rerna och vilka är dess konsekvenser? 

 
3. Hur kan analysen av Lundholms berättelse bidra till ökad kunskap för hur 

frireligiösa samfund kan bli bättre på att bemöta personer som har svårt 
att acceptera sin homosexualitet och kristna tro? 
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Ansats: Deduktiv 
 
 
Teori: Pargaments teori om fyra copingstrategier: bevarande och omvandling av 
medel och mål (1997) 
 
 
Material: ”Välkommen in i min garderob” av Anton Lundholm (2017) 
 
 
Metod: Kvalitativ textanalys 
 
 
Resultat: Resultaten redovisas med hjälp av inspiration från Peter Blos indelning 
av adolescens i fem faser under huvudrubrikerna ”identifierade stressorer” och 
”copingstrategier och dess konsekvenser.” Huvudrubrikerna härleds till studiens 
frågeställningar. En detaljerade redovisning av resultaten finns i appendix med 
sidhänvisningar. 
 
 
Analys: Resultatet analyseras utifrån Pargaments teori om fyra copingstrategier: 
bevarande och omvandling av medel och mål. 
 
 
Slutsats: Utifrån resultaten och analysen dras slutsatser i linje med studiens fråge-
ställningar 
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Kapitel 3 Metod 
 
 
 

3.1 Kvalitativ metod 
Malterud beskriver att kvalitativa metoder är olika forskningsstrategier som kan 
bidra till mångfald och nyanser, eftersom de kan användas för att få veta mer om 
människors erfarenheter och tankar (Malterud, 2014, s. 31). Denna studie analyse-
rar en persons självbiografi, vilket resulterar i att en kvalitativ metod används. 
Malterud förklarar även att en typ av verklighet går att beskrivas ur olika perspek-
tiv, vilket innebär att forskarens position får stor betydelse för analysen. Min po-
sition och förförståelse för ämnet beskrivs i detta metodkapitel under rubriken 
”förförståelse.” 

3.2 Deduktiv ansats 
Studiens ambition är att utföras enligt ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket inne-
bär att den är teoristyrd. Varje forskningsprocess är dock en blandning av de båda 
tillvägagångssätten där målsättningen kan vara ett induktivt eller deduktivt tillvä-
gagångssätt (Malterud, 2011, s. 210–211). Anledningen till valet av ansats härleds 
till det stora materialet som ska analyseras och behöver tydliga analyskategorier 
för urvalet. 

3.3 Analysmetod 
Tillvägagångsättet för utförandet av den kvalitativa metoden utgår från modellen 
sortering, reducering och argumentering. Denna typ av modell är relevant i under-
sökningen, eftersom det kvalitativa materialet utgörs av en självbiografi, vilket 
kräver ett noggrant urval (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 220).  
 
Det första steget, sortering, handlar om att bli förtrogen med sitt material. Det 
kräver att forskaren läser materialet om och om igen (Rennstam & Wästerfors, 
2015, s. 222–223). Självbiografin lästes flera gånger för att en förtrogenhet skulle 
uppstå och för att reducera risken att missa någonting viktigt. Malterud använder 
en liknelse där hon förklarar att sortering i forskningsmaterialet är som att sortera 
saker i en byrålåda och för att veta i vilken låda varje sak ska hamna i, så krävs det 
att byråns lådor har bestämda etiketter (Malterud, 2017, s. 211). Etiketteringen i 
denna uppsats härleds från frågeställningarna som bygger på Pargaments teori, där 
varje fråga söker efter en speciellfaktor. Den första frågeställningen söker efter att 
identifiera stressorer i Lundholms liv, vilket resulterar i etiketten ”identifierade 
stressorer.” Den andra frågeställningen söker efter vilka copingstrategier som An-
ton använder sig av, samt vilka konsekvenser de resulterar i. Det leder till en eti-
kett med benämningen ”copingstrategier och dess konsekvenser.” I genomgången 
av materialet markerades dessa faktorer ut och markerades med olika färger. 
 
Det andra steget, reducering, handlar om att välja och välja bort delar av materi-
alet som används. I detta steg är det viktigt att ha ”representationsproblemet” i 
åtanke, som handlar om balansgången mellan att inte ta med för mycket av 
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materialet men inte heller att inte ta med för liten del av materialet (Rennstam & 
Wästerfors, 2015, s. 220). För att bemöta detta problem hölls studiens frågeställ-
ningar och syfte hela tiden i åtanke. 
 
Det sista steget i modellen är argumentering och grundas i uppfattningen om att 
många studenter tror att de inte får skapa egna argumenteringar utifrån sin analys, 
eller bidra till den befintliga litteraturen. Skapandet av en självständig argumentat-
ion utifrån materialet är dock viktigt (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 232). I 
denna uppsats bedrivs en självständig argumentation under diskussionens under-
rubrik ”bidrag.” 

3.4 Indelning av åldersintervaller 
För att skapa struktur och enklare läsning konstruerades det fyra olika åldersinter-
valler utifrån de givna åldrarna i självbiografin och med inspiration från Peter 
Blos indelning av adolescens i fem faser. Adolescens beskrivs ske i ordnad följd, 
men kan börja tidigare eller senare, samt inneha en längre eller kortare varaktighet 
än vad som anges. Blos indelning sker på följande vis: preadolescens (10–12 år), 
tidig adolescens (12–14 år), högadolescens (14–16 år), senadolescens (16–20 år) 
och postadolescens (20–25 år) (Wrangsjö, Winberg Salomonsson, 2007, s. 93– 
94). Åldersintervallerna som används i denna uppsats blev följande: tidig adole-
scens (12–14 år), högadolescens (14–16 år), sendolescens (17–20 år), postadole-
scens (21–24 år) och sen postadolescens (25–33 år). 

3.5 Validitet 
Validitet handlar om huruvida det som undersöks är giltigt eller inte (Malterud, 
2011, s. 22). Malterud skiljer mellan begreppen intern och extern validitet. Det 
förstnämnda begreppet syftar till att kontrollera om valet av metod ger en heltäck-
ande bild av det som studien ämnar undersöka, samt om relevanta begrepp an-
vänds (Malterud, 2011, s. 27). Denna studie har som frågeställningar att identifi-
era Lundholms stressorer, copingstrategier och dess konsekvenser, samt bidra-
gande rekommendationer till religiösa samfund i mötet med personer som har 
dessa dubbla identiteter. Dessa faktorer söktes efter i analysen och utgör även hu-
vudrubrikerna resultatredovisningen. I analysen redovisas frågeställningarna en-
ligt de genomgående åldersintervallerna och slutsatserna redovisas med fråge-
ställningarna som huvudrubriker. 
 
 Det andra begreppet, extern validitet, har att göra med studiens överförbarhet 
(Malterud, 2011, s. 27). Uppsatsen består i en analys av en individs självbiografi, 
vilket innebär att den är starkt kontextbunden till individen som person: en vit, 
frikyrkligt kristen, homosexuell cis-man som vuxit upp i södra Sverige. Detta in-
nebär dock inte nödvändigtvis att personer av andra kön, etniciteter eller national-
iteter inte kan uppleva samma svårigheter i processen att kombinera sina dubbla 
identiteter bestående av att vara religiös och HBTQ-person. Exempel på detta går 
att finna i uppsatsens forskningsgenomgång. 

3.6 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet belyser huruvida undersökningen är pålitlig eller inte. En 
kontrollfråga för att undersöka detta är om resultatet skulle bli detsamma då 
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undersökningen skulle genomföras ytterligare en gång under så likartade förhål-
landen som möjligt (Eliasson, 2013, s. 14). Utifrån uppsatsens metodinstruktioner 
skulle samma undersökning kunna genomföras igen. Riskfaktorn utgörs dock av 
det faktum att materialet är en självbiografi med omfånget 267 sidor som kräver 
urval och tolkningsprocesser. Likt beskrivningen under rubriken ”kvalitativ me-
tod” så går en typ av verklighet att beskrivas på olika sätt av olika människor. 

3.7 Förförståelse 
Oavsett vilken forskningsmetod som används, så är det oundvikligt att forskaren 
som person inte påverkar resultatet eller forskningsprocessen på ett eller annat sätt 
(Malterud, 2014, s. 46). Förförståelse inom ett ämne kan ses som positivt i och 
med att det kan ge motivation till forskaren att vilja forska inom det valda ämnet. 
Det kan dock bli negativt om forskarens förförståelse blockerar förmågan att 
kunna ta emot ny kunskap. För att undvika detta är det viktigt att forskaren är 
medveten om sin förförståelse (Malterud, 2014, s. 48–49). Jag saknar praktisk 
erfarenhet av frikyrkor, men har en viss teoretisk uppfattning efter att ha studerat 
90 högskolepoäng teologi vid Uppsala universitet. Det andra temat för uppsatsen, 
HBTQ, är jag däremot insatt i och en del av. För att förhålla mig så objektiv som 
möjligt, tar jag med mig medvetenheten om min förförståelse och mina erfaren-
heter in i undersökningen. 

3.8 Etisk reflektion 
Det är viktigt att förhålla sig till etiska utmaningar i samband med kvalitativa stu-
dier. Särskilt viktigt blir det i studier som tar upp känsliga teman eller inhämtar 
kunskap från utsatta grupper (Malterud, 2017, s. 239). Denna studie handlar om 
två känsliga ämnen, nämligen religiositet och homosexualitet. Dessutom utgör 
gruppen homosexuella individer, och framför allt religiösa och homosexuella in-
divider, en utsatt grupp. Det är viktigt för läsaren av denna uppsats att förstå att 
denna studie grundas enbart på bidrag från en persons berättelse. Alla människor 
är olika och har olika erfarenheter, och teologiska förhållningssätt kan skilja sig 
från samfund till samfund, trots att de båda tillhöra samma religiösa inriktning.  
Självbiografin som användes är öppet publicerad för allas läsning att ta 
del av. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 

4.1. Resultat 
Resultat utifrån studiens frågeställningar presenteras i ålderskategorierna under 
huvudrubrikerna: ”Stressorer” och ”Copingstrategier och dess konsekvenser.” 
 
Detaljerade tabeller över identifierade stressorer, copingstrategier och konsekven-
ser av copingstrategier finns att tillgå i uppsatsens appendix. Där finns även sid-
hänvisningar. Tomma rutor i tabellerna innebär att det inte går att identifiera vad 
varje stressor har för copingstrategi eller vad varje copingstrategi leder till för 
specifik konsekvens. 
 
Antons religiositet under uppväxten: 
Antons religiositet under uppväxten presenteras i kapitlet ”Magiskt och helt natur-
ligt”, i vilket det beskrivs att Jesus fanns där i samma stund som han föddes. Fri-
kyrkligheten beskrivs som en lika naturlig del av hushållet som luft och vatten. 
Anton växer upp i ett småländskt samhälle som brukar benämnas som bibelbältet 
och den större delen av befolkningen är frikyrkliga eller tillhörande Svenska kyr-
kan. Uppväxten präglades av kvällsbön, läsning ur Barnens Bibel och söndags-
skola på helgerna. Under ett sportlovsläger för barn som frikyrkoförsamlingarna 
anordnat var Anton åtta år och bestämde sig för att han ska tro på Jesus och Gud 
på riktigt. Det beskrivs inte som något dramatiskt, eftersom hans tro redan funnits 
där sedan tidigare. Anton åker hem från lägret och berättar för sina föräldrar att 
han blivit frälst (Lundholm, 2017, s. 23–24). 
 
Vilken frikyrklig inriktning Anton tillhör framgår i självbiografin, och det verkar 
inte vara angeläget för honom att deklarera det på ett tydligt sätt heller. Däremot 
så nämns Pingstförsamlingen i självbiografin på följande sätt: 
 

Jag är på väg till min vän Rickard, den tidigare ungdomspastorn. 
Han har avslutat sin tjänst i Pingstförsamlingen och flyttat till närm-
aste stad (Lundholm, 2017, s. 103). 

 
Antons sexualitet under tidig adolescens: 
I kapitlet ”Pojken på TV” beskriver Anton sitt tidigaste minne av homosexuella 
känslor. Han befann sig i tolvårsåldern när han tittade på ett sommarlovsprogram 
på tv och fick syn på en pojke i ungefär samma ålder som han själv. Anton upp-
levde att det var något speciellt med pojken och han kände en känslomässig drag-
ning till honom. Det var dock ingen sexuell dragning som han upplevde, utan mer 
än längtan av att få vara nära den andra pojken. Han hade svårt att veta vad det var 
som pojken hade som han ville åt, men han beskriver det som ett hål i själen som 
ropade efter att bli fyllt (Lundholm, 2017, s. 20). 

4.1.1 Stressorer 
 
Högadolescens (14–16 år) 
Stressorer i Antons högadolescens uppstår när han tvingas spela kär i en annan 
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kille, när han fantiserar om sex och homosexualitet, samt när han får uppfattning-
en om att hans känslor är ett påhopp från djävulen. 
 
Senadolescens (17–20 år) 
Stressorer i Antons senadolescens uppstår när han befinner sig på en bögklubb, 
inser att han är homosexuell, bli kär i en kille för första gången, delar sovrum med 
en annan kille, tänker att hans dragning till andra killar uppkommit på grund av att 
hans vänner alltid till mestadels bestått av tjejer och när han grubblar över sina 
bekymmer ensam. 
 
Postadolescens (21–24 år) 
När Anton befinner sig i sin postadolescens upplever han stressorer när han chat-
tar med killar på ett gayforum, brottas med sina inre problem, känner sig tvingad 
till att behöva skaffa flickvän, börjar drömma mardrömmar och när han kämpar 
mot sin sexuella längtan. 
 
Sen postadolescens (25–33 år) 
När Anton befinner sig i sin sena postadolescens upplever han stressorer när per-
soner i omgivningen antyder att han bör gifta sig snart, när han funderar på att 
komma ut som homosexuell, får höra att djävulen försöker dra sig till honom, 
känner sig förvirrad och innehar grubblerier, när han drömmer om vackra killar, 
inte vet om han får omfamna sin sexualitet för Gud, bestämmer sig att komma ut 
ur garderoben, träffar sin första kärlek, drabbas av utmattning och panikattacker, 
får höra han inte längre är medlem i kyrkan trots att han inte sagt upp sitt medlem-
skap, får ta emot homofobiska kommentarer, tänker att ångesten beror på att 
det är syndigt att ha pojkvän, när han inte vet hur han ska hantera vissa bibelpas-
sager och när han känner rädsla över att den gamla versionen av honom ska vakna 
till liv. 

4.1.2 Copingstrategier och dess konsekvenser 
 
Högadolescens (14–16 år) 
När Anton befinner sig i sin högadolescens använder han sig av följande co-
pingstrategier: att aktivt försöka glömma en händelse där han upplevde syndiga 
känslor, bestämma sig att för att bli döpt som en symbol för nystart utan sexuella 
fantasier och genom att rikta all sin hängivelse åt Jesus. Trots att han försökte 
glömma den händelse som gav upphov till syndiga tankar, så glömmer han inte 
känslan av att hitta hem och vara rätt. Efter dopet dröjer det inte länge innan han 
börjar tänka orena tankar igen, vilket leder till att han försöker döpa om sig själv i 
badkaret. Känslorna och tankarna försvinner dock inte. 
 
Senadolescens (17–20 år) 
När Anton befinner sig i sin senadolescens använder han sig av följande co-
pingstrategier: springa iväg ut från bögklubben, berätta för sin ungdomspastor 
Rickard om sina homosexuella känslor, försöka resonera med sig själv utifrån det 
han vet utifrån Nya Testamentet, skaffa sig riktigt nära manliga vänner och be-
söka själavårdare. Copingstrategierna resulterar i sömnlösa nätter, rådet att inte 
bry sig om känslorna då känslorna beskrivs komma från djävulen, att han fortsät-
ter att inneha homosexuella känslor, samt utmattning och infektioner. 
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Postadolescens (21–24 år) 
När Anton befinner sig i sin postadolescens använder han sig av följande co-
pingstrategier: chatta med killar på gayforum och presentera sig som en straight 
frikyrkokille, läsa böcker som handlar om sexuell omvändelse, skaffa flickvän, 
onanera till bilder på lättklädda tjejer och låta vänskap utgöra en pakt mot djävu-
len. Copingstrategierna resulterar i en vilja hos honom att acceptera sina känslor 
samtidigt som han inte vill tro på djävulens lögner, förhoppningen om att själv 
lyckas omvända sin sexualitet, att Anton gör slut med sin flickvän, ber Gud om 
förlåtelse, känslan av otålighet och funderingar kring hur lång tid det egentligen 
ska ta innan det kan bli bättre. 
 
Sen postadolescens (25–33 år) 
När Anton befinner sig i sin sena postadolescens använder han sig av följande 
copingstrategier: säga ifrån gentemot en sårande kommentar om att han bör gifta 
sig snart, funderingar på att komma ut som en kristen man med homosexuella 
tendenser som vill finna en kvinna att dela kampen med, be Gud övertyga honom 
om att han ska fortsätta kampen, besöka ytterligare en själavårdare, bestämma sig 
för att gifta sig med sin bästa vän Johanna om hon är intresserad och om inte 
träffa Theodor som han chattat med på ett gayforum, trotsa tvivlen och försöka 
kämpa för en relation med en kille, komma ut ur garderoben för de ansvariga i 
samhällsplaneringen och för sin familj, ha sin sexuella debut, gå tillbaka till sin 
gamla kyrka, gå med i en prestigelös och accepterande hemgrupp, försöka tänka i 
andra banor gällande sin ångest, söka efter olika media som behandlar homosexu-
alitet utifrån Bibeln, vetenskap och kristen tro och öva på att inse att det är okej att 
tvivla ibland. Copingstrategierna resulterar i att Anton känner sig stolt som vågade 
stå upp för sig själv, att han väljer att vänta med och komma ut tills han är säker 
på vad han själv tror och vill i fråga om sin läggning, Gud och Bibeln, ett upplevt 
svar från den helige Anden, inte lyckas hitta någon nära vän att ersätta sin intima 
attraktion med, aldrig få chansen att fråga Johanna om hennes känslor, börja ta till 
sig epitetet homosexuell, inte få höra så mycket av pastorerna efter att han berättat 
om sin sexualitet, bli bemött på ett positivt sätt av familjen, skapa ett av de ljus-
aste minnena i hans liv, sluta besöka gudstjänsterna, känna sig accepterad av sin 
nya hemgrupp och träffa sin bästa vän som vågar ifrågasätta teologi och tradition-
er, fortsätta drömma mardrömmar, finna hopp i nya bibeltolkningar, känna sig 
lycklig. 

4.2 Analys 
I analysen tillämpas uppsatsens teori om Pargaments fyra copingstrategier: beva-
rande och omvandling av medel och mål, på resultatet. Analysen presenteras uti-
från åldersintervallerna som används genomgående i studien. 
 
Högadolescens (14–16 år) 
Anton upplever stressande situationer när han intar sin högadolescens i och 
med att han börjar känna romantisk och sexuell dragning till andra killar. Diverse 
stressorer uppstår, eftersom känslorna han upplever är något som strider mot hans 
kristna orienteringssystem. Antons medel för att bemöta hotet utgår från det orien-
teringssystem som han vuxit upp med och hans mål blir att utplåna de homosexu-
ella känslorna. Pargament menar att bevaring av samma mål och medel till exem-
pel kan ta sig i uttryck genom att individen förnekar hotet eller stressen, eller fort-
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sätter leva sitt liv som vanligt. I resultatredovisningen framgår det att Antons co-
pingstrategier var att aktivt välja att glömma och förneka sina känslor. Resultaten 
visar också att ingen av copingstrategierna fungerar på ett bra sätt för Anton i hans 
process att försöka förena de två identiteterna, eftersom stressorer fortsätter upp-
stå. Pargament skriver att preservation kan vara både positivt och negativt, men i 
Antons fall blir bevarandet av samma mål och medel negativt. 
 
Senadolescens (17–20 år) 
När Anton blir äldre och går in i sin senadolescens ökar känslorna gentemot andra 
killar, samtidigt som kampen inom honom intensifieras. Han behåller samma me-
del och mål som tidigare och försöker bemöta stressorerna utifrån det kristna ori-
enteringssystem han känner till. Vid ett tillfälle kommer han till en punkt då han 
inte orkar bära på allting själv, utan börjar söka hjälp från andra. Pargament skri-
ver i sin teori att copingstrategier som innebär bevarande av medel och mål kan ta 
sig i uttryck genom att individen söker emotionellt stöd hos andra. Anton söker till 
exempel stöd hos sin ungdomspastor Rickard och får förklarat att det är djävulen 
som attackerar honom eftersom han är på väg in i missionsarbete. Han söker även 
hjälp hos två själavårdare som berättar att hans homosexuella känslor beror på att 
hans pappa varit frånvarande i barndomen. Anton känner dock inte igen beskriv-
ningen av sin uppväxt. Själavårdarna förklarar att minnena av en frånvarande 
pappa och de homosexuella fantasierna måste ersättas med fina minnen från Gud. 
Anton testar copingstrategierna som han tillgått från ungdomspastorn och själa-
vårdarna, men de fungerar inte heller, utan bringar honom endast tillfällig lättnad. 
 
Postadolescens (21–24 år) 
I Antons postadolescens börjar hans orienteringssystem förändras en aning, för att 
sedan gå tillbaka till sitt ursprung. Han börjar chatta med personer på ett gayforum 
med copingstrategin att närma sig gayvärlden som den han uppfattar sig vara: en 
heterosexuell frikyrkokille som vill lära känna homosexuella killar. Anton beskri-
ver att det finns en del inom honom som gärna vill acceptera sina känslor, men att 
han samtidigt inte vill tro på djävulens lögner. I linje med Pargaments teori, så 
närmar han sig det som kallas för revaluering, vilket innebär att målet ändras men 
medel behålls. Anledningen till att han går tillbaka till sitt mål beror på att ingen 
förändring skedde i hans orienteringssystem. Han fortsätter använda sig av samma 
medel som han gjort i sin hög- och senadolescens: söka emotionellt stöd hos andra 
och förtränga sina känslor. Inga av dessa copingstrategier fungerar och han börjar 
bli otålig. Han funderar på hur lång tid det ska behöva ta innan det blir bättre. 
 
Sen postadolescens (25–33 år) 
I sin sena postadolescens funderar Anton på att ändra sina medel och komma ut 
som en kämpande kristen med homosexuella tendenser som vill finna en kvinna 
att dela kampen med, men landar i att inte komma ut förrän han är säker på sin tro 
till Bibeln i förhållande till homosexualiteten. Senare börjar hans orienteringssy-
stem förändras, eftersom han börjar bli osäker på om Gud verkligen vill att han 
ska fortsätta kämpa emot sina känslor. Men likt det som skedde i hans postadole-
scens, går han tillbaka till bevarandet av samma mål och medel. Han besöker 
bland annat ytterligare en själavårdare och gör upp en plan på att gifta sig med sin 
bästa vän. Planen brister och Anton når till slut ett skede där han bestämmer sig 
för att trotsa sina tvivel och tillåta sig själv att gå helhjärtat in i en relation med en 
kille. Vid detta tillfälle ändras hans mål. Han börjar ta till sig epitetet homosexuell 
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och känner inte längre att han måste kämpa emot sina känslor på samma sätt som 
tidigare. Pargament benämner denna copingstrategi som revaluering. Det innebär 
att målet ändras, men medlen behålls. Pargament belyser att denna strategi gene-
rellt sätt är tidsbegränsad, eftersom nya mål ofta kräver nya medel. Anton kommer 
ut som homosexuell för familj och församling, men försöker hålla kvar vid sina 
gamla medel, genom att bland annat besöka sin gamla kyrka. Att besöka sin 
gamla kyrka är jobbigt för Anton, eftersom han inte vet hur personerna ska be-
möta honom. Anton börjar få ångestattacker och drömma mardrömmar igen. Han 
har accepterat att han är homosexuell, men det finns fortfarande passager i Bibeln 
som ställer till det för honom. En dag bestämmer han sig för att söka efter böcker, 
artiklar och dokumentärer som handlar om homosexualitet utifrån Bibeln, veten-
skap och kristen tro. Detta utgör förändring av medel i enlighet med Pargaments 
teori. Genom sökningar kommer han i kontakt med ”Gay Christian Network”, och 
detta blir hans räddning, eftersom det tänds ett hopp inom honom att kunna förena 
sina identiteter, liksom medlemmarna i nätverket lyckats göra. Han forskar mer 
och kommer fram till slutsatsen att Bibelns fördömande avsnitt omöjligt kan 
handla om sådana som han. Detta leder till att Anton ändrar sitt orienteringssy-
stem, och har i enlighet med Pargament landat i copingstrategin rekreation, som 
innebär att medel och mål ändras. 

4.3 Slutsatser 
Slutsatserna presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar. 
 
Frågeställning 1: Vilka stressorer går att identifiera vid olika tidpunkter i Lund-
holms liv? 
 
Slutsatser som kan dras utifrån resultat och analys, är att Lundholm fick uppleva 
många stressorer under de år som hans copingstrategier grundade sig i det kristna 
orienteringssystemet som han var van vid. Bevarandet av orienteringssystemet 
ledde också till bevarande av målet: det vill säga återställning av allt som 
rådde innan krisen bröt ut. I praktiken innebar detta att Lundholms mål blev att 
försöka bli av med de homosexuella känslorna, eftersom han fått lära sig att det är 
fel enligt sin kristna tro. 
 
Frågeställning 2: Vilka copingstrategier använder sig Lundholm av för att han-
tera stressorerna och vilka är dess konsekvenser? 
 
Slutsatser som kan dras utifrån resultat och analys, är att de copingstrategier som 
grundade sig i hans tidigare kristna orienteringssystem resulterade i negativa kon-
sekvenser för honom i och med att nya stressorer uppstod. Den positiva och avgö-
rande copingstrategin för Lundholm blev när han sökte upp andra bibeltolkningar 
än de som han haft i sitt tidigare orienteringssystem. Utifrån bland annat ”Gay 
Christian Network” kunde han skapa sig ett nytt orienteringssystem som resulte-
rade i positiva konsekvenser för honom. Den främsta, att han kunde landa i en 
säkrare tro och acceptans av sig själv. Ytterligare främjande copingstrategier för 
Lundholm var att bli en del av en accepterande hemgrupp och ingå vänskap med 
en kristen person som vågar ifrågasätta teologi och traditioner. 
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Frågeställning 3: Kan analysen av Lundholms berättelse bidra till ökad kunskap 
för hur frireligiösa samfund kan bli bättre på att bemöta personer som har svårt 
att acceptera sin homosexualitet och kristna tro? 
 
Analysen av Lundholms berättelse bidrar till kunskap om hur jobbigt det kan vara 
för en individ att försöka hantera en kamp bestående av att inneha en kristen och 
homosexuell identitet. Däremot, så kan inte analysen bidra till fullständig ökad 
kunskap för hur frireligiösa samfund kan bli bättre på att bemöta personer som har 
svårt att acceptera sina dubbla identiteter. Denna forskningsfråga är dock möjligen 
något begränsade då materialet utgörs av en fallstudie och inte utifrån samfundens 
perspektiv. Intervjuer med företrädare eller analys av samfunds dokument hade 
kunnat bidra till ett besvarande av frågeställningen. 
 
Analysen kan dock bidra med rekommendationer som samfund kan ta del av och 
utifrån dessa försöka skapa ett bättre förhållningssätt och bemötande gentemot 
personer som upplever denna kamp av motstridiga identiteter. Analysen visar 
även hur länge kampen kan pågå hos en människa. I Lundholms fall tog det unge-
fär tjugo år innan han kunde förena sin religiösa tro och homosexualitet. Vid fem 
stycken tillfällen vänder sig Lundholm till personer som han anser vara mer kun-
niga inom den kristna tron än honom själv, däribland hans ungdomspastor Rickard 
och olika själavårdare. I stället för att finna teologiska lösningar som skulle hjälpa 
honom att förena sin frireligiositet och homosexualitet, så presenterar de lösningar 
för att råda bot på hans homosexuella känslor. Han får till exempel höra att hans 
känslor egentligen är attacker från djävulen, att han måste ersätta alla homosexu-
ella minnen med minnen fria från synd och att han bör läsa berättelser där perso-
ner lyckats omvända sin homosexualitet. Lösningarna kom att utgöra ett stort li-
dande för Lundholm. Auktoriteterna inom de frikyrkliga samfunden har ett stort 
ansvar och bör ta del av sådana här verkliga berättelser för att förstå hur negativt 
ens liv kan komma att påverkas om fel bemötande ges. Speciellt med tanke på det 
faktum som redovisas i denna uppsats forskningsgenomgång om HBT-personer i 
Sverige: att HBT-personer har högre psykisk ohälsa och enklare till suicid och 
suicidförsök. 
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Kapitel 5 Diskussion 

 

5.1 Teoretisk reflektion 
Pargaments teori om fyra copingstrategier: bevarande och omvandling av medel 
och mål användes i uppsatsen. Syftet med teorin var att utgöra ett ramverk för att 
skapa en strukturerad bild av hur Lundholms copingstrategier tog sig i uttryck och 
förändrades över tid. Teorin är skapad i en amerikansk kontext, men är tillämpbar 
på analysen, eftersom dess begrepp (stressor, copingstrategi, omvandling, beva-
rande, medel och mål) gick att finna i Lundholms berättelse. För att komplettera 
det faktum att studiens material skapats i en svensk kontext presenteras undersök-
ningar kring HBT-personers mående genomförda i Sverige under forskningsge-
nomgången. 

5.2 Metodisk reflektion 
Genom en kvalitativ textanalys av självbiografin utifrån en deduktiv ansats ville 
denna studie undersöka de copingstrategier som Anton Lundholm använt i sin 
process att förena sin frireligiositet och homosexualitet. Den deduktiva ansatsen 
hjälpte till att skapa frågeställningar grundat i den valda teorin, som i sin tur 
kunde skapa etiketter till analysen. Vad beträffar den interna validiteten, så ökar 
den i och med att frågeställningen är så nära kopplat till huvudkategorierna i ana-
lysen. Det hade varit svårare att kunna öka den externa validiteten, 
studiens överförbarhet, eftersom materialet är kontextbundet och utgörs av en 
persons enskilda berättelse. 

5.3 Empirisk reflektion 
Forskningsgenomgången redovisar tre artiklar där det undersöks positiva och 
negativa konsekvenser med att identifiera sig som HBTQ-person och religiös 
eller spirituell på olika sätt, samt processen för att nå en acceptans av båda identi-
teterna. Dessutom innehåller den två forskningsrapporter gjorda i Sverige där 
HBT-personers hälsa mäts och jämförs med heterosexuella- och cis-personers 
hälsa.  
 
I forskningsartikeln ”All the Pain Along with All the Joy: Spiritual Resilience in 
Lesbian and Gay Christians” (2015) kommer författarna fram till att personer som 
brottas med att vara religiösa och homosexuella går igenom en process över tid 
för att försöka förena identiteterna. Personerna i undersökningen lyckades inte-
grera identiteterna genom att de 1) ändrade sin teologiska uppfattning, 2) hittade 
en församling som är säker nog att vistas i, eller 3) hittade en bekräftande försam-
ling. Resultaten i denna forskningsartikel överensstämmer med Lundholms berät-
telse på två olika plan: hans process pågick över tid och han lyckades förena sina 
identiteter genom att ändra sin teologiska uppfattning. 
 
Forskningsartikeln “Living in sin? How Gay Catholics Manage Their Conflicting 
Sexual and Religious Identities” undersökte hur homosexuella katolska män han-
terar sina motstridiga identiteter. Copingstrategier som användes var begränsning 
av religiöst engagemang, konfrontering av doktrinen, underminering av prästers 
auktoritet, försök till att avvisa homosexuell attraktion, lägga sitt förtroende hos 
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Gud och söka professionell hjälp från präster. De tre förstnämnda strategierna går 
inte att identifiera i Lundholms självbiografi, men det gör däremot de tre sist-
nämnda strategierna.  
 
Den tredje forskningsartikeln ”LGBTQ adolescents and young adults raised wit-
hina Christian religious context: Positive and negative outcomes” undersöker po-
sitiva och negativa aspekter med att växa upp kristet religiös och identifiera sig 
som HBTQ. I Lundholms självbiografi går det, likt med denna artikels identifie-
rade negativa aspekter, också att utläsa en känsla av otillräcklighet, religiös be-
tingad skuld och depressiva symtom. Lundholm upplevde dock ingen social an-
strängning. Biografin belyser ingen ytterligare interaktion med familjen mer än ett 
telefonsamtal. De positiva aspekterna går inte att identifiera, men det behöver 
dock inte betyda att Lundholm inte kan identifiera sig med någon av dessa. 
 
Studien “Everyday places, heterosexist spaces and risk in contemporary Sweden” 
belyser risker som HBT-personer upplever i vardagen i Sverige. Resultatet av 
undersökningen visar att informanterna upplever känslomässiga risker i deras pri-
vatliv, risk att bli diskriminerad på jobbet och i förbindelse med andra institution-
er (till exempel sjukvård), samt risk för våld och trakasserier på offentliga platser. 
I analysen av Lundholms berättelse går det identifiera diskriminering i hans sam-
fund efter att han kommit ut som homosexuell, på grund av att det hölls ett kris-
möte i ledningsgruppen där det sades att alla i ledningen behövde ta avstånd från 
Antons val att skaffa pojkvän. Anton fick även höra av flera personer att han inte 
längre var medlem i församlingen, trots att han inte sagt upp sitt medlemskap. 
 
Statens folkhälsoinstituts forskningsrapport ”Hälsa på lika villkor?” (2006) visar 
att den psykiska ohälsan var betydligt sämre hos yngre HBT-personer i jämförelse 
med personer som inte är HBT. Suicidtankar och suicidförsök var dessutom högre 
för HBT-personer. Lundholm började må dåligt för att han hade svårt att förena 
sina två identiteter och inte fick något stöd i det, utan stötte på motstånd i form av 
personer som presenterande tillvägagångssätt för att avlägsna hans homosexuali-
tet. Detta går i linje med forskningsrapportens resultat. 

5.4 Bidrag 
Denna studie bidrar med ökad förståelse för hur jobbigt det kan vara för en individ 
att försöka hantera en kamp bestående av att inneha två upplevt motstridiga 
identiteter, samt hur länge kampen faktiskt kan pågå. Studien visar även vilket 
inflytande auktoriteter inom religiösa samfund kan ha på individers tankar och 
handlingar. Förutom de nämnda bidragen, så visar även studien exempel på hur 
en enskild individ som kanske inte får något utomstående stöd kan börja acceptera 
sig själv i sin homosexualitet och kristna tro: genom att finna nya bibeltolkningar 
där homosexualiteten inte utgör något kontradiktoriskt i förhållande till 
tron. 

5.5 Avslutande reflektioner 
Utifrån studien av Lundholms självbiografi går det att konstatera att kampen 
inom honom pågick under en stor del av hans liv. Jag anser att mer forskning be-
hövs inom det här området, eftersom den kamp som religiösa HBTQ-personer kan 
behöva uppleva ofta pågår i det tysta. Kampen kan utkämpas i det tysta med tron 
om att de är helt ensamma, och ensamhet kan enkelt mynna ut i psykisk ohälsa. 
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Om religiösa samfund dessutom manar till försök om att få bort den religiösa per-
sonens HBTQ-identitet, så är det oftast skadligt för individen. Jag tänker mig att 
denna typ av forskning behöver vara kvantitativ för att resultaten ska kunna gene-
raliseras och utföras av en myndighet som har de resurser som undersökningen 
kräver. För mig, som besitter mer begränsade resurser, så hade varit intressant att 
undersöka andra frireligiösa och homosexuella personers berättelser och identifi-
era likheter och skillnader däremellan. Är Lundholms berättelse något unikt eller 
går det att urskilja mönster hos andra som befinner sig i liknande situationer? 
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Sammanfattning 
 
 
 
 
Syftet med studien var att analysera vilka copingstrategier som Anton Lundholm 
använder sig av och på vilket sätt de bidrar till hans bemästrande av att vara ho-
mosexuell och troende i en frireligiös kontext. Vidare var målet att kunna bidra 
med kunskap för hur kristna frireligiösa samfund kan bli bättre på att möta indivi-
der som brottas med dessa dubbla identiteter. Materialet som låg till grund för den 
kvalitativa studien utgjordes av Anton Lundholms självbiografi ”Välkommen in i 
min garderob” (2017). Studien genomfördes utifrån en deduktiv ansats. Fråge-
ställningarna låg till grund för bildandet av huvudkategorier som eftersöktes i ana-
lysen: 1) stressorer, 2) copingstrategier, samt 3) konsekvenser av copingstrategier. 
Teorin som använts för vidare struktur och förståelse var Pargaments teori om 
fyra copingstrategier: bevarande och omvandling av medel och mål (1997). 
 
Studiens frågeställningar var: 

1. Vilka stressorer går att identifiera vid olika tidpunkter i Lundholms liv? 
 
2. Vilka copingstrategier använder sig Lundholm av för att hantera stresso-

rerna och vilka är dess konsekvenser? 
 

3. Hur kan analysen av Lundholms berättelse bidra till ökad kunskap för hur 
frireligiösa samfund kan bli bättre på att bemöta personer som har svårt att 
acceptera sin homosexualitet och kristna tro? 

 
Resultaten visar att Lundholm upplevde många stressorer under ungefär 20 år av 
sitt liv. Stressorerna grundade sig i hans konflikt bestående av att ha ett frikyrkligt 
kristet orienteringssystem som inte tillåter homosexualitet och samtidigt uppleva 
homosexuella känslor. Han använde sig av många olika copingstrategier för att 
hantera stressorerna, men majoriteten av de resulterade i negativa konsekvenser. 
Vändpunkten kom när han stötte på ”Gay Christian Network” som hjälpte honom 
att ändra sitt orienteringssystem och förhållningssätt till Bibeln, så att det inte 
längre utgjorde ett motstånd till hans sexualitet. Analysen av Lundholms berät-
telse har svårt att bidra med kunskap för hur religiösa samfund kan bli bättre i 
mötet med personer som har en kristen och homosexuell identitet. Dock, så kan 
analysen bidra med rekommendationer som samfund kan ta del av och utifrån 
dessa försöka skapa ett bättre förhållningssätt och bemötande gentemot personer 
som upplever denna kamp av motstridiga identiteter.  
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Bilagor 
Högadolescens (14–16 år) 
Stressor 
(Frågeställning 1) 

Copingstrategi 
(Frågeställning 2) 

Konsekvens av 
copingstrategi 
(Frågeställning 2) 

Anton tvingas delta i ett 
skämt på skolbussen som 
kräver att han spelar kär i 
en kille. Det känns läs-
kigt, eftersom han upple-
ver att det känns rätt, men 
samtidigt förstår han att 
det inte är okej (Lund-
holm, 2017, s. 26–28). 

Han försöker glömma 
händelsen och gå vidare 
(Lundholm, 2017, s. 28). 

Han glömmer inte känslan 
av att hitta hem och känna 
att det känns rätt (Lund-
holm, 2017, s. 28). 

Anton brukar fantisera om 
sex och homosexuella 
bilder dyker upp i hans 
huvud. Samtidigt får An-
ton höra på ungdomssam-
lingar att man ska akta sig 
för sextankar och onani. 
Han skäms (Lundholm, 
2017, s. 39). 

Han bestämmer sig för att 
döpa sig. Dopet ska sym-
bolisera en nystart i livet 
utan sexuella fantasier 
(Lundholm, 2017, s. 39). 

Det dröjer inte länge efter 
dopet förrän han börjar 
tänka orena tankar igen. 
Han försöker döpa om sig 
själv i badkaret, men for 
sätter sedan att misslyckas 
att hålla tankarna borta 
(Lundholm, 2017, s. 40). 

Anton börjar engagera sig 
mer i kyrkan, samtidigt 
som han känner omgiven 
av garderobsdörrarna. Vid 
det här laget tänker han 
att sin dragning till killar 
är ett påhopp från hans 
ärkefiende djävulen. Han 
tänker att han har en and-
lig kamp att utkämpa för 
sin frihet (Lundholm, 
2017, s. 45–48). 

Istället för att känna efter 
vad han egentligen känner 
inombords, så riktar han 
all sin hängivelse åt Jesus, 
och menar att endast Han 
kan mätta begäret (Lund-
holm, 2017, s. 48–49). 

 

 
Senadolescens (17–20 år) 
Stressor 
(Frågeställning 1) 

Copingstrategi 
(Frågeställning 2) 

Konsekvens av 
copingstrategi 
(Frågeställning 2) 
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Anton tvingas delta i ett 
skämt på skolbussen som 
kräver att han spelar kär i 
en kille. Det känns läskigt, 
eftersom han upplever att 
det känns rätt, men samti-
digt förstår han att det inte 
är okej (Lundholm, 2017, 
s. 26–28). 

Han försöker glömma 
händelsen och gå vidare 
(Lundholm, 2017, s. 28). 

Han glömmer inte käns-
lan 
av att hitta hem och 
känna 
att det känns rätt (Lund-
holm, 2017, s. 28). 

Anton brukar fantisera om 
sex och homosexuella bil-
der dyker upp i hans hu-
vud. Samtidigt får Anton 
höra på ungdomssamlingar 
att man ska akta sig för 
sextankar och onani. Han 
skäms (Lundholm, 2017, s. 
39). 

Han bestämmer sig för att 
döpa sig. Dopet ska sym-
bolisera en nystart i livet 
utan sexuella fantasier 
(Lundholm, 2017, s. 39). 
 
 
 
 

Det dröjer inte länge 
efter 
dopet förrän han börjar 
tänka orena tankar igen. 
Han försöker döpa om 
sig själv i badkaret, men 
fortsätter sedan att miss-
lyckas att hålla tankarna 
borta (Lundholm, 2017, 
s. 40). 

Anton börjar engagera sig 
mer i kyrkan, samtidigt 
som han känner omgiven 
av garderobsdörrarna. Vid 
det här laget tänker han att 
sin dragning till killar är 
ett påhopp från hans ärke-
fiende djävulen. Han tän-
ker att han har en andlig 
kamp att utkämpa för sin 
frihet (Lundholm, 2017, s. 
45–48). 

Istället för att känna efter 
vad han egentligen känner 
inombords, så riktar han 
all sin hängivelse åt Jesus, 
och menar att endast Han 
kan mätta begäret (Lund-
holm, 2017, s. 48–49). 
 
 
 
 
 

 

 
Postadolescens (21–24 år) 
Stressor 
(Frågeställning 1) 
 

Copingstrategi 
(Frågeställning 2) 

Konsekvens av 
copingstrategi 
(Frågeställning 2) 

Anton skapar en anonym 
profil på ett chattforum 
och börjar spendera 
mycket tid vid datorn 
genom att titta på vackra 
bilder av killar. Han kän-
ner sig besatt och det 
oroar honom (Lundholm, 
2017, s. 99). 
 

Han närmar sig gayvärl-
den genom den han upp-
fattar sig vara: en hetero-
sexuell frikyrkokille som 
vill lära känna homosex-
uella killar (Lundholm, 
2017, s. 101). 

En del av honom vill gärna 
acceptera sina känslor 
gentemot andra killar, men 
det går inte, eftersom han 
inte vill tro på djävulens 
lögner (Lundholm, 2017, 
s.102). 



 28 

Anton fortsätter brottas 
med sina inre problem 
och tänker att de kommer 
försvinna genom bekän-
nelse (Lundholm, 
207, s. 103). 
 
 
 

Han träffar sin före detta 
ungdomspastor Rickard 
igen som föreslår att han 
läser en bok som handlar 
om homosexuella 
personer som lyckats 
genomgå omvändelse 
(Lundholm, 2017, s.103–
104). 

Han hoppas att hans berät-
telse ska kunna platsa i en 
omvändelsebok en dag 
(Lundholm, 2017, s. 104). 

Anton träffar en vacker 
kvinna vid namn Jenny 
och känner att de borde 
bli tillsammans, trots att 
han tvekar om det verkli-
gen är kärlek som han 
känner (Lundholm, 2017, 
s. 109). 
 
 

När vintern kommer har 
han bestämt sig att lägga 
homokänslorna åt sidan 
och bli tillsammans med 
Jenny (Lundholm, 2017, 
s. 109). 

De blir ett par, men efter ett 
tag tillsammans känns allt 
fel. Anton vänder sig till 
Gud i böner och anar att 
Gud vill att de gör slut. Han 
känner sig uppgiven av 
detta, men gör ändå slut 
med Jenny (Lundholm, 
2017, s.111– 
113). 

Anton börjar drömma 
mardrömmar om demo-
ner, och är säker på att 
det måste vara tecken på 
attacker från djävulen. 
Han funderar på om 
mardrömmarna har med 
kampen om sin sexualitet 
att göra (Lundholm, 
2017, s.120–122). 
 

Han vill bevisa för sig 
själv att han faktiskt kan 
attraheras av tjejer, så 
han onanerar till ett re-
klamblad med lättklädda 
tjejer på (Lundholm, 
2017, s. 123). 

Efteråt skäms han och ber 
Gud om förlåtelse, men är 
samtidigt lite nöjd över att 
han kunde bli upphetsad av 
tjejer (Lundholm, 2017, s. 
123–124). 

Anton flyttar till Stock-
holm för att studera teo-
logi med inriktning på 
Nya Testamentet och 
församlingsplantering. 
Samtidigt kämpar han 
mot sin sexuella längtan 
och själsliga ensamhet 
(Lundholm, 2017, s. 
141). 
 

Återigen bestämmer han 
sig för att försöka lösa 
sina problem och tänker 
att bekännelse är det rätta 
tillvägagångssättet. Han 
pratar med två kompisar. 
Deras vänskap ser han 
som en pakt för att mot-
stå djävulens försök att 
förstöra hans liv (Lund-
holm, 2017, s. 142). 

Han börjar fundera kring 
hur lång tid det egentligen 
kommer ta innan det blir 
bättre, eftersom hur mycket 
han än kämpar så försvinner 
inte hans romantiska fanta-
sier om 
killar (Lundholm, 2017, s. 
141–142). 

 
 
Sen postadolescens (25–33 år) 
Stressor 
(Frågeställning 1) 
 

Copingstrategi 
(Frågeställning 2) 

Konsekvens av 
copingstrategi 
(Frågeställning 2) 
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Anton märker att äkten-
skapet verkar vara me-
ningen med livet för en 
kristen, och vid ett till-
fälle får han ta emot en 
kommentar om att han 
borde träffa en kvinna. 
Han blir arg och nästan 
rasande (Lundholm, 
2017, s. 147). 
 

Han förklarar för perso-
nen att kommentaren 
sårade honom, och att 
hon inte vet någonting 
om hans ständigt på-
gående kamp (Lundholm, 
2017, s. 147). 

Anton känner sig glad och 
lite stolt över att han vågade 
säga ifrån (Lundholm, 
2017, s. 148). 

Grubblerierna finns stän-
digt där hos Anton och 
han funderar på om han 
ska komma ut snart 
(Lundholm, 2017, s. 
159). 
 
 
 

Tanken är att komma ut 
som det han känner sig 
som: en kämpande kris-
ten man med homosexu-
ella tendenser som vill 
finna en kvinna att dela-
livet och kampen med 
(Lundholm, 2017, s. 
160). 

Efter vidare fundering 
kommer han dock fram till 
att det är bäst att inte 
komma ut förrän han är helt 
säker på vad han själv tror 
och vill i fråga om sin lägg-
ning, Gud och Bibeln 
(Lundholm, 2017, s. 160–
161). 

Vid ett tillfälle hålls det 
en bönestund. En av An-
tons kollegor berättar 
efteråt att hon sett honom 
under bönen sittandes på 
en gunga med djävulen 
som dragandes i honom. 
Hon förklarar att Gud vill 
att han ska veta att djävu-
len ligger besegrad under 
hans fötter. Anton känner 
verkligen att han lutar åt 
än det ena, än det andra-
hållet i frågan om han 
ska försöka dejta en kille 
(Lundholm, 2017, s. 
161–162). 
 

När Anton får höra den 
visualiserade bilden av 
sin kollega, så lägger han 
i hemlighet fram sina 
tankar inför Gud: ”Snälla 
gode Gud, övertyga 
mig!” (Lundholm, 2017, 
s. 162). 

Som ett blixtslag upplever 
Anton att han får svar ge-
nom den heliga Anden: 
”Anton, jag kommer aldrig 
kunna övertyga ditt kött.” 

Antons förvirring och 
grubblerier fortsätter 
(Lundholm, 2017, s. 
163). 
 
 
 
 

Han bestämmer sig för 
att besöka sin försam-
lings själavårdare, som 
berättar att han inte är 
ensam om att ha dessa 
känslor. Själavårdaren 
ger honom rådet att inte 
pressa sig själv till att 
söka förälskelse, utan att 
leta efter en kvinna som 
han kan bygga en nära 
vänskapsrelation med 

Anton går på en dejt med en 
pastorsdotter, men det blir 
ingen andra dejt. Han frågar 
även ut en av sina bästa 
kvinnliga vänner, och får ett 
nej. Att hitta en nära kvinn-
lig vän snarare än att hitta 
någon som han är intimt 
attraherad av verkar inte 
fungera (Lundholm, 2017, 
s. 
165). 
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istället (Lundholm, 2017, 
s. 163–164). 

Anton drömmer om 
vackra män på nätterna 
som kommer och tar ho-
nom i deras famn (Lund-
holm, 2017, s. 166). 
 
 
 

Han tänker att hans rädd-
ning är att gifta sig med 
sin bästa vän Johanna 
och gör upp en plan. När 
han besöker henne ska 
han fråga om hennes 
känslor gentemot honom. 
Om hon är intresserad 
ska de gifta sig, annars 
ska han låta sig träffa en 
kille vid namn Theodor 
som han chattar med på 
ett gayforum (Lundholm, 
2017, s. 167–168). 

Det kommer aldrig ett bra 
tillfälle att fråga Johanna, så 
ärendet blir oförrättat 
(Lundholm, (2017, s. 169). 

Anton berättar om sina 
känslor för Theodor: att 
han har svårt att få ihop 
sin kristna tro med sin 
sexualitet. Han vill tillåta 
sig själv att söka en kär-
leksrelation med en kille 
och sluta hålla emot, men 
han vet inte om han verk-
ligen får (Lundholm, 
2017, s 171). 

Han väljer att trotsa tviv-
len och tillåter sig själv 
att satsa allt på en relat-
ion med en kille. Tänker 
att han kanske missför-
stått Guds vilja. Om det 
går att få ihop de dubbla 
identiteterna, så är han 
villig att kämpa för att 
lyckas (Lundholm, 2017, 
s. 171–172). 

Han bestämmer sig för att 
sluta leva ett dubbelliv och 
stämmer träff med Theodor. 
Sakta men säkert börjar han 
ta till sig epitetet homosex-
uell 
(Lundholm, 2017, s. 172–
175). 

Anton bestämmer sig för 
att komma ut ur gardero-
ben för pastorn som är 
ytterst ansvarig för sam-
hällsplaneringen som han 
är engagerad i, samt fa-
miljen. Han är väldigt 
nervös inför detta (Lund-
holm, 2017, s. 177–178). 
 
 
 
 
 

Han ringer pastorn och 
förklarar att han bestämt 
sig för att sluta arbeta 
med samhällsplanerin en, 
Eftersom han har en 
pojkvän och inte vill leva 
ett dubbelliv (Lundholm, 
2017, s. 178–181). Anton 
ringer även upp sina två 
systrar och mamma och 
berättar (Lundholm, 
2017, s. 182–184). 

Pastorerna svarar inte så 
mycket, men säger att de 
uppskattar att Anton hörde 
av sig och att de återkom-
mer vid ett bättre tillfälle 
Lundholm, 2017, s. 182). 
Den ena systern säger att 
hon blev lite förvånad, men 
att det samtidigt kändes 
självklart. Hans mamma 
verkade inte särskilt förvå-
nad, men lite bekymrad. 
Den andra systern hade 
redan förstått att Anton var 
gay (Lundholm, 2017, s. 
182–184). 

Anton träffar Theodor, 
och tänker att han förr 
eller senare inte längre 
kommer orka vara duktig 
(Lundholm, 2017, s.188). 
 

Anton har sin sexuella 
debut med Theodor 
(Lundholm, 2017, s. 
188). 

Han ångrar ingenting. Hela 
natten och morgonen som 
de spenderade tillsammans 
förblir ett av hans ljusaste 
minnen (Lundholm, 2017, 
s. 189–191). 
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Anton drabbas av pani-
kångestattacker och får 
reda på att han lider av 
utmattningssyndrom. 
Han har svårt att få ihop 
sin nya tillvaro med sin 
världsbild. Han har fått 
lära sig att endast Jesus 
ska fylla det tomrum han 
känner, men nu har han 
även Theodor i sitt liv 
(Lundholm, 2017, s. 
188). 

  

Anton träffar sin vän 
Peter från församlings-
planteringen som berättar 
att det hållits ett krismöte 
i ledningsgruppen där det 
sades att det var viktigt 
att alla i ledningen tog 
avstånd från Antons be-
slut om att skaffa pojk-
vän. Anton träffar ytter-
ligare två från försam-
lingen som förklarar att 
Anton är välkommen att 
delta på gudstjänsterna 
trots att han inte längre är 
medlem i församlingen. 
Anton förklarar att han 
aldrig sagt upp sitt med-
lemskap. Han blir orolig 
(Lundholm, 2017, s. 
202–205). 
 

Trots oron går Anton 
tillbaka till sin kyrka när 
han har tillräckligt med 
krafter, eftersom han 
känner att han ändå har 
sin andliga familj i kyr-
kan (Lundholm, 2017, s. 
208). 

Att vistas i kyrkan känns 
som att befinna sig på mine-
rad mark, då han inte vet 
hur folk kommer bete sig 
runt honom. Till slut orkar 
han inte gå på gudstjänster-
na och känner att han bör 
vänta ett tag tills han mår 
bättre och orkar stå ut med 
all spänning som det inne-
bär att vistas där (Lund-
holm, 2017, s. 208–110). 

Anton får höra kommen-
tarer som att han lever i 
synd och inte kommer 
komma till himlen, att 
han borde gifta sig med 
en kvinna, samt uttrycket 
”Gud älskar syndaren, 
men hatar synden” 
(Lundholm, 2017, s. 
213–214). 
 
 
 

Han blir erbjuden av en 
kompis att gå med i en 
prestigelös hemgrupp där 
personerna pratar om det 
aktuella som hänt i veck-
an. Personerna i gruppen 
består av frikyrkliga per-
soner från olika försam-
lingar som alla upplevt 
besvikelser, utmattning, 
sjukdom och liknande 
saker (Lundholm, 2017, 
s. 217). 

Ingen i gruppen har något 
problem med att Anton är 
gay. I hemgruppen träffar 
han även en kille vid namn 
Jocke som snabbt blir hans 
bästa vän. Han är en sådan 
som vågar ifrågasätta in-
vanda mönster, fördomar, 
teologi och traditioner inom 
frikyrkan, samt ser möjliga 
vägar framåt (Lundholm, 
2017, s. 218–219). 
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Anton mår bra i ena 
stunden över att han har 
en pojkvän, men känner 
ångest i nästa. Han börjar 
grubbla över vad ånges-
ten beror på och frågar 
sig själv om den kan bero 
på att det är syndigt att 
ha pojkvän (Lundholm, 
2017, s. 221). 
 
 

Han försöker tänka i 
andra banor: att ångesten 
uppstår eftersom den 
blivit kopplad till nega-
tiva erfarenheter och 
rena lögner genom åren. 
Trots detta hoppas han 
att han och Gud inte be-
höver stå i kontrast till 
varandra (Lundholm, 
2017, s. 222). 

På natten fortsätter Anton 
att drömma hemska mar-
drömmar. Dessa har pågått i 
snart tio år och uppkom 
långt innan han accepterade 
sin homosexualitet. Anton 
vet inte vad han ska tro och 
känner inte att han får nå-
gon frid (Lundholm, 2017, 
s. 223–224). 

Anton finner ingen ro, 
och en natt känner han 
sig rädd för att somna: 
”Vad händer om jag dör i 
natt? Kommer jag till 
himlen eller hamnar jag i 
helvetet?” Anton känner 
att han måste finna en 
säker övertygelse att 
bygga vidare på, men det 
finns en del bibelpassa-
ger som ställer till det för 
honom (Lundholm, 2017, 
s. 188). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Han ägnar mycket tid åt 
att söka efter böcker, 
artiklar och dokumentä-
rer som handlar om ho-
mosexualitet utifrån 
Bibeln, vetenskap och 
kristen tro. Han kommer 
i kontakt med ”Gay 
Christian Network”, där 
medlemmarna kommit 
fram till hur de ska för-
ena sin tro och homosex-
ualitet. Vissa har kommit 
fram till slutsatsen att de 
kan förena sin tro med ett 
liv tillsammans med nå-
gon av det egna könet. 
Vissa väljer utifrån över-
tygelse att inte ingå i en 
romantisk relation. Båda 
dessa grupper accepteras 
inom nätverket (Lund-
holm, 2017, s. 226–227). 

Han läser och förundras, 
och GCN blir en förebild 
för honom. Ett hopp tänds i 
Antons ögon, en ljuspunkt 
som utmanar de starka tviv-
len. Under veckorna som 
följer utforskar Anton andra 
bibeltolkningar och synsätt, 
som hjälper honom att 
kunna hantera bibelpassa-
gerna som har ställt till det 
för honom (Lundholm,  
2017, s. 228). 

Ibland känner Anton sig 
rädd för att den gamla 
versionen av honom ska 
vakna till liv och att han 
ska inse att han begått ett 
stort misstag (Lundholm, 
2017, s. 246–247). 
 
 

När tvivlen dyker upp 
påminner han sig själv 
om att det är okej att 
tvivla och att alla frågor 
inte kan ges svar på. 
Dessutom har han sin 
bästa vän Jocke som på-
minner honom om hop-
pet (Lundholm, 2017, s. 
246–248). 

Anton känner sig oftast 
lycklig i sin tillvaro om-
ringad av fina vänner och 
sin stora kärlek Benjamin 
(Lundholm, 2017, s. 249). 

 


