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Sammanfattning 

I den här studien intervjuas tretton kristna hbt-personer om kristna normers roll i ”komma ut”-

processer. Syftet med studien är att söka en förståelse för hur sexuell identitet kan skapas 

under ungdomsår utifrån de normer och värderingar som kan finnas i kristna kontexter.  

Slutsatsen är att det i kristna kontexter ofta finns en stark heteronorm som gör det konfliktfyllt 

för kristna hbt-personer att leva ut sina sexualiteter.  

För att hälsa ska kunna uppnås för kristna hbt-personer krävs en kristen kultur som inte bara 

accepterar, utan även tar ställning för att all kärlek i trohet och respekt är lika värdefull och 

lika rikligt välsignad som den heterosexuella. 

Nyckelord: ”komma ut”, kristen tro, heteronormativitet, identitet. 
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Förord 

Att som kristen leva öppet med en homo-, bi- eller transsexualitet är för många svårt. Denna 

grupp av människor får ofta stå till svars för sina sexualiteter, då sexualiteten i en del kristna 

sammanhang ses som ett ”val”. Predikningar om synd förekommer både i och utanför 

kyrkorna. Kristna hbt-personer riskerar att bli, om inte uteslutna, så ej accepterade och 

negligerade av sina familjer, samfund och vänskapskretsar. Rädslor gör att det sällan 

diskuteras hbt-frågor i kristna sammanhang. Detta gör att det krävs extra mycket mod av den 

som vill leva öppet med sin sexualitet. Det är lätt att leva och anpassa sig efter en kristen 

tillhörighets normer och hälsan kan stå på spel oavsett om individen ”kommer ut” eller ej. 

Men vad gagnar det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv? 

Jag beundrar, respekterar och tackar alla informanter som medverkat i studien för den 

sårbarhet de visat när de delat sina erfarenheter av kyrka, tro och sexualitet.  

Ett stort tack vill jag rikta till Erik Lundström som varit ett stöd under skrivandets gång. 

Studien hade inte varit densamma utan hans vägledning. 

Jag vill också tacka min handledare Gualdalupe Francia för att hon visat tålamod och ingett 

trygghet i sitt handledande.  
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1. Inledning  

Kristendomen har historiskt präglats av patriarkala förståelsesätt. Detta har inneburit att män 

och kvinnor ansetts vara olika och att mannen varit överordnande kvinnan. (Gårdfeldt, 2005; 

Plantin & Månsson, 2012; Becher, 1990; Gross 1996) Inte sällan har kvinnor tystats i och 

utanför församlingarna, i en del sammanhang, genom tiderna har ett förtryck av kvinnor och 

deras sexualitet skett, även om lokala förhållanden påverkat graden av det. (Rothing & Bang 

Svendsen, 2011; Gross 1996) Moderskapet är många gånger det som framhållits där 

diskussioner om kvinnans sexualitet kommit på tal. Synen på den kvinnliga sexualiteten som 

passiv och initiativlös har ofta förstärkts i kristen undervisning. (Möllås & Carlsson, 2014) 

Men kvinnan är skapt att kunna njuta sexuellt utan att reproduktion behöver vara ett direkt 

resultat. Kvinnans sexualitet och njutning är inte beroende av varken mannen eller den 

biologiska reproduktionen. (Lindfelt & Gustafsson Lundberg, 2009) Likväl hävdade 

Augustinus att det endast är tillsammans med mannen som kvinnan är guds avbild; men om 

gud skapat kvinnan så som hon är, är lusten och njutningen god och även den självständiga 

sexualiteten. (ibid)  

Feministisk teologi har vuxit sig stark under senare år och intagit en position i kyrklig och 

samhällelig debatt. Den söker synliggöra den underordning kvinnor blivit utsatta för i såväl 

teologier som kyrkor och samfund. Feministisk teologi har som mål att undersöka denna 

underordnings mekanismer samt vilka teologiska konsekvenser det får. Den vill ge 

förutsättningar för en teologi som inte överordnar ett kön framför ett annat. (Gårdfeldt, 2005) 

Föreställningen om ett överlägset kön hör samman med föreställningen om en överlägsen 

sexualitet. Queerteologi har fram till i dag inte getts samma erkännande och plats som 

feministisk teologi, men de är båda i grunden uppbyggda på samma sätt, då queerteologi 

önskar synliggöra hbt-personers underordning. Målet här är att ge förutsättningar för en 

teologi där hbt-personer erkänns samma värde och rättigheter som heterosexuella. (Gårdfeldt, 

2005:26-28)  

Mannen och kvinnan skapades till jämställdhet. (Möllås & Carlsson, 2014) Men utifrån 

feminist- och queerteologi går det att se att det inom kristen kontext funnits en brist av 

jämställdhet, mellan kön och mellan sexualiteter. Dessa brister i jämställdhet hör ihop då det 

finns en förväntan om sexuellt begär utifrån det kön en människa har, en förväntan om en 

heterosexualitet. (Gårdfeldt, 2005)  
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Varför diskriminering kan ske på grund av kön och eller sexualitet, hur diskriminering kan 

fortgå är viktiga och aktuella frågor att besvara. Detta görs lättare med pedagogikens hjälp, då 

pedagogik handlar om att utveckla kunskaper om de processer som människan formas och 

förändras genom i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang. Pedagogik 

handlar om fostran, bildning och lärande, samt hur människor växer genom sociala processer. 

Pedagogiken intresserar sig för varför olika former av värderingar uppstår och hur dessa 

värderingar vidmakthålls. I kristna kontexter kan det finnas olika värderingar av och normer 

kring sexualitetsfrågor. Det är sannolikt att barn och ungdomar, mer eller mindre, socialiseras 

in i dessa normer och värderingar. Jag är intresserad av om och hur detta kan påverka dem i 

skapandet av identitet. 

Genom kvalitativa djupintervjuer vill jag studera och analysera kristna hbt-personers 

upplevelser av ”komma ut”-processer i kristna sammanhang. Genom intervjuerna söker jag en 

förståelse för hur sexuell identitet kan skapas under ungdomsår utifrån de normer och 

värderingar som kan finnas i kristna kontexter. 
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2. Bakgrund 

2.3.1 Kommunicerbara sexualiteter 

Det finns många åsikter i samtalen om och synen på sexualitet. Dessa varierar kraftigt mellan 

de olika kristna sammanhangen; somliga anser att en bör diskutera sex- och samlevnadsfrågor 

mer i kyrkorna medan andra tycker att det egentligen är givet vad som är det rätta ur ett kristet 

perspektiv, att problematiseringen är överdriven och att det är dumt att skapa 

meningsskiljaktigheter och irritation. (Möllås & Carlsson, 2014) Det finns resonemang om att 

det som på olika sätt berör sexualiteten ska hållas privat, inom hemmets väggar. På så vis 

kommuniceras inte sexualitetsfrågor. Men likt andra områden som berör livet behövs 

kunskap, en kunskap som fås genom kommunikation, såväl i skrift som i samtal. En enkel 

förutsättning för att bygga upp kunskap är att kommunicera, att tala om saken. (Frykman & 

Löfgren, 1981) Människans sexualitet är kommunikativ och meningsbärande på så vis att 

individen lär sig att vara sexuell genom samma sociala mekanismer som används för att lära 

sig andra typer av socialt beteende. (Plantin & Månsson, 2012) Men sexualiteten formas inte 

bara av sociala mekanismer – den är långt mer komplex än så; den formas i sina uttryck också 

av ekonomiska, kulturella, psykologiska och fysiologiska förhållanden. (ibid) Därmed finns 

ingen kontextlös teologi, en enda teoretisk modell, ingen objektiv utgångspunkt eller ett enda 

perspektiv som kan omfatta sexualitetens komplexitet och förklara en tolkning av gud. 

(Plantin & Månsson, 2012; Gårdfeldt, 2005)  

Det är nödvändigt att individen ges en möjlighet att själv utforska sin sexualitet – att pröva 

olika synsätt och därifrån gå den väg som leder till hälsa; om individen endast känner till ett 

perspektiv, en ”sanning”, finns en risk att en del av dessa ”sanningar” och privata frågor 

innehåller föreställningar och ”missuppfattningar” som innebär lidande och riskbeteenden. 

(Centerwall, 2003) 

2.3.2 Psykisk hälsa bland hbt-unga  

År 2005 genomförde Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen en omfattande 

enkätundersökning med syftet att mäta hälsan bland hbt-personer och att jämföra med 

Sveriges övriga befolkning. Enkätsvaren visade att hbt-personer, i alla ålderskategorier, hade 

en högre grad av psykisk ohälsa än övriga befolkningen. (Statens folkhälsoinstitut, 2010) I 

ålderskategorin 16 till 29 år - det vill säga bland ungdomar och unga vuxna - visade det sig att 

den psykiska ohälsan var som allra störst; med psykisk ohälsa avses här ”nedsatt psykiskt 

välbefinnande”, ”ängslan”, ”oro” eller ”ångest”. Det var särskilt vanligt bland unga homo- 
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och- eller bisexuella personer i dessa åldrar att någon gång övervägt eller att ha försökt ta sitt 

liv; självmordsförsöken var dubbelt så vanligt förekommande jämfört med övriga 

befolkningen. (ibid)  

Ungdomsstyrelsen publicerade år 2010 rapporten ”Hon, hen, han. En analys av 

hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner” som 

visade att unga hbt-personer i högre grad än andra blir utsatta för olika former av kränkningar 

i samhället – och särskilt i hemmet. (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät, 2009) I hem med en 

”stark religiös övertygelse” är miljön än mer problematisk för hbt-ungdomar då det i dessa 

hem förekommer en högre grad av psykiskt och fysiskt våld, än i ”icke-religiösa” hem. Våldet 

i de religiösa hemmen har visat sig grunda i offrens oförmåga att leva upp till förväntade 

könsroller och därmed förtjänar de att utsättas för våld, enligt förövarnas tankesätt. (Gårdfeldt, 

2005) Det är inte sexualiteten i sig som triggar förövarna, utan just offrens avvikelse mot 

deras könsroll; den som inte producerar rätt genus är ett lovligt offer. Syftet med våldet är att 

upprätthålla könsrollerna. (ibid)  

Våld i hemmet är nästan dubbelt så vanligt där barnen har en annan sexualitet, än den 

heterosexuella. Tio procent av heterosexuella barn och ungdomar utsätts för våld i hemmet. 

Motsvarande siffra för hbt-ungdomar är 19 procent. (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät, 

2009) Rapportens författare påminner dock om att mörkertalet är stort – framförallt när det 

gäller ”verbalt” och ”psykiskt” våld. Enligt forskning går trenden mot ökade hat- och 

våldsbrott mot homosexuella både i och utanför Sverige. Få homosexuella väljer att anmäla 

brotten i rädslor över att bli ytterligare utsatta för kränkningar och hån av poliser och 

myndigheter. 70 procent av alla hbt-personer som utsätts för våld eller trakasserier väljer att 

inte göra polisanmälan och förblir därmed osynliga i statistiken. (Gårdfeldt, 2005) 

2.3.3 Sexualitet – en mänsklig rättighet 

Det är en mänsklig rättighet att kunna leva öppet med sin sexualitet och att själv välja sin 

partner. Världshälsoorganisationen, WHO, har arbetat fram en definition för sexuell hälsa, 

som i sig innefattar många delar. (Plantin & Månsson, 2012) Tydligast är den definition som 

anger att det är: 

”Alla människors rätt att, utan tvång, diskriminering eller våld till; välja sin partner; att 

själv få bestämma om man vill vara sexuellt aktiv eller inte; ömsesidighet och 

medbestämmande i fråga om sexuella relationer och giftermål.” 

Världshälsoorganisationen, WHO 
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Sammanfattningsvis krävs att för att sexuell hälsa ska kunna uppnås och upprätthållas, måste 

alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och tillgodoses. (Plantin & Månsson, 

2012) World Association for Sexology, WAS, går steget längre än WHO när de i ett mer 

genomarbetat avsnitt, inte bara definierar sexuell hälsa, utan även lyfter fram sammanhangen i 

vilken sexuell hälsa skapas. WAS tydliggör också mänskliga behov och vikten av att 

tillgodose dessa: 

”Sexualitet är en integrerande del av personligheten hos varje människa. Dess fulla 

utveckling är beroende av tillfredsställandet av grundläggande mänskliga behov så som 

en längtan efter intimitet, att få uttrycka sina känslor, njutning, ömhet och kärlek. 

Sexualiteten är skapad genom samverkan mellan individen och sociala strukturer. En full 

utveckling av sexualiteten är nödvändig för individuellt, mellanmänskligt och socialt 

välbefinnande. Sexuella rättigheter är universella mänskliga rättigheter grundade på alla 

människors nedärvda frihet, värdighet och jämlikhet. Eftersom hälsa är en 

grundläggande mänsklig rättighet, så måste sexuell hälsa vara en grundläggande 

mänsklig rättighet.” 

(WAS, 1999) 

 

 

 

  



13 

 

3. Centrala begrepp 

Nedan redogör jag för tre begrepp som frekvent återkommer i studien; ”heteronormativitet”; 

”garderoben” och att ”komma ut”. Heteronormativitet kan förekomma generellt i ett samhälle 

och i religiösa institutioner specifikt. Begreppen ”garderoben” och att ”komma ut” är viktiga 

att förstå och att båda dessa begrepp inte är helt okomplicerade. I stället för att motverka 

heteronormen kan de snarare förstärka den genom att ge en bild av ”den andra” sexualiteten 

som avvikande från den heterosexuella. I redogörelsen av begreppen vill jag därför inte bara 

förklara dem, utan också problematisera deras innebörd och möjliga konsekvenser. 

3.3.1 Heteronormativitet 

Det finns många olika normer i varje samhälle. Heteronormen är en av de starkaste och kan 

vara en av de svåraste att både synliggöra och ”bryta” mot. Det är först när någon bryter mot 

heteronormen som den blir synlig. (RFSL, 2011) Heteronormativitet råder när 

heterosexualiteten utgör normen och tas för given, det vill säga när det finns ett antagande om 

att alla attraheras av det motsatta könet, att det framstår som det mest ”normala”, ”naturliga” 

och ”önskvärda” samtidigt som en icke-hetersosexualitet ses som något ”annat”. ”Det andra”, 

det vill säga, övriga sexuella relationer och identiteter värderas lägre, blir avvikande och 

negativt förknippade. (Rothing & Bang Svendsen, 2011; Kulick, 2005) ”Det andra”, eller vad 

en väljer att kalla dem som går utanför heteronormen, är av stor betydelse. Detta då språket 

styr hur en får vara och inte, vad en ges rätten att göra och inte. Språket är därmed ett 

maktmedel, som normgruppen ofta använder till förtryck gentemot ”de andra”. Genom att 

heterosexuella ges rätten att diskutera och forma homo- bi- och transexuellas rättigheter i 

samhället så förblir maktbalansen ojämn och förtrycket fortgår. (Butler, 2005) Detta förtryck 

kan innefatta allt ifrån brist på rätt att välja, partner, kläder, livsstil och barn, familj till att 

sakna juridisk rätt eller att riskera utsättas för misshandel, hot, våld och övriga trakasserier. 

(Gårdfeldt, 2005; Butler, 2005) 
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3.3.2 ”Garderoben” 

Hur företeelser beskrivs är av vikt, då en beskrivning kan ge en förståelse om vad en 

företeelse verkligen innebär. ”Garderoben” som metafor talar om att en människa döljer en 

del av sig själv, sin kärna, sitt inre. Anledningarna till varför en människa gömmer sig kan 

vara många. ”Garderoben” förtydligar skillnaden mellan öppenhet och tystnad. Är en inte 

öppen med sin sexualitet är en ”i garderoben”. En förtiger en icke-heterosexualitet. 

(Ambjörnsson, 2006) Att berätta om ens sexualitet innebär att en ”kommer ut” ur 

”garderoben”. Detta anger att en inte är ”sig själv” när en gömmer sig och sin identitet, 

samtidigt som det talar om att det finns ett ”jag” som skulle kunna vara möjligt att iscensätta. 

Det finns en föreställning om ett äkta och autentiskt ”jag” och att detta ”jag” lider om det inte 

får komma till uttryck, att det skapas genom ett hemlighållande. (Martinsson & Reimers, 

2008; Butler, 2005) Garderobsmetaforen talar om att det bara finns två lägen: att leva öppet 

eller inte, att vara inne eller ute ur ”garderoben”. Att ”garderoben” är något en kan kliva ut ur 

en gång för alla. Men att ”komma ut” är sällan en engångsföreteelse. För att kunna vara ”ute” 

ur ”garderoben” i ett heteronormativt samhälle krävs att en ”kommer ut” gång på gång, i varje 

nytt sammanhang, för alla människor. Processen att ”komma ut” slutar i den bemärkelsen 

aldrig. (Martinsson & Reimers, 2008) Och även om en ”kommer ut” så produceras en ny och 

annorlunda ”garderob”. Människor ”kommer ut” ur ”garderoben” men in i vad? Bilden av 

”garderoben” skapar en förväntan, som samtidigt säkerställer att den inte blir uppfylld. Att 

vara ”ute” är bara möjligt om en kan vara ”inne” och dessa producerar varandra. ”Komma 

ut”- begreppet producerar därmed ”garderoben” och vice versa. (Butler, 2005) 

3.3.3 Att ”komma ut” 

Att berätta eller ”bekänna” sin sexuella läggning kan innebära att en försätter sig i en kränkbar 

och underordnad position. Det finns i bekännelsemetaforen, bland annat på grund av att den 

historiskt associeras med bikt, en inskriven maktordning där den som bekänner befinner sig i 

ett underläge och där det som bekänns ofta är negativt laddat. (Martinsson & Reimers, 2008) 

Begreppet ”komma ut” är inte ett helt oproblematiskt begrepp, då det rent av befäster 

heteronormen. En heterosexuell man eller kvinna behöver aldrig ”komma ut”. På så vis målar 

”komma ut”-begreppet en bild av att den som anger en annan sexuell läggning än den 

heterosexuella skulle vara avvikande. ”Komma ut”-begreppet är också problematiskt då det 

kan skapa en press på individen att måsta vara eller hålla sig till en särskild sexualitet en gång 
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för alla, när det ibland kan handla om att samma individ i fråga inte vill att en heterosexualitet 

skall tas för given. (Dahlén, 2006)  

Att ”komma ut” kan dock vara symboliskt viktigt då det visar att en vågar acceptera sin 

sexuella läggning både inför sig själv och omgivningen. Att göra detta kan ta olika lång tid för 

människor och det kan ske i olika steg. En del väljer att göra det inför samtliga i sitt 

kontaktnätverk, medan andra endast gör det för en bråkdel av skaran. Gemensamt är dock att 

det tycks bli lättare att stå upp för sig själv för varje gång och att det är det mest långsiktiga 

sättet att upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa. (RFSL, 2014) 
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4. Syfte och frågeställningar 

Pedagogik handlar om att utveckla kunskaper om de processer som människan formas och 

förändras genom i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang. Familjen och 

kyrkan är relevanta exempel på sådana institutioner. Pedagogik handlar om fostran, bildning 

och lärande samt hur människor växer genom sociala processer. Pedagogiken intresserar sig 

för varför olika former av värderingar uppstår och hur dessa värderingar vidmakthålls. I 

kristna kontexter kan det finnas olika värderingar av, och normer kring, sexualitetsfrågor. Det 

är sannolikt att barn och ungdomar, mer eller mindre, socialiseras in i dessa normer och 

värderingar. Jag är intresserad av om och hur detta kan påverka dem i skapandet av identitet. 

Genom kvalitativa djupintervjuer vill jag studera och analysera kristna hbt-personers 

upplevelser av ”komma ut”-processer i kristna sammanhang. Genom intervjuerna söker jag en 

förståelse för hur sexuell identitet kan skapas under ungdomsår utifrån de normer och 

värderingar som kan finnas i kristna kontexter. 

I arbetet jobbar jag utifrån fyra frågeställningar, där varje fråga representerar ett tema; 1) 

fostran, 2) kristen tro, 3) identitetsskapande, samt 4) mening i tillvaron. Dessa teman följer 

samma ordning som frågorna: 

1. Vilken roll har kristen uppfostran i en ”komma ut”-process? 

2. Vilken roll har kristna kontexter i en ”komma ut”-process? 

3. Vilken roll har personlig tro i identitetsskapande? 

4. Vilken roll har den personliga tron efter ”komma ut”-processen? 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Denna studie har en kvalitativ metod med tretton genomförda djupintervjuer i syfte att 

reflektera informanternas upplevelser av hur det kan vara att som ung kristen söka en sexuell 

identitet utifrån de förutsättningar som ges i en kristen kontext. Med kristen kontext avser jag 

kristen uppfostran i hem samt i kyrkliga verksamheter. Informanterna har olika 

könstillhörigheter och sexualiteter, de är i olika åldrar, kommer från olika länder och städer 

samt har skilda kyrkliga bakgrunder. Det är deras erfarenheter samt upplevelser av uppväxt 

och kristna normers påverkan från föräldrar och samfund som är i fokus för studien. Jag har 

varit intresserad av informanternas tankar och känslor inför normer, värderingar och kultur i 

de kristna kontexterna de vistats i under uppväxten. Genom person- och mejlintervjuer har 

syftet varit att söka förstå deras livsvärld och att nå insikt om kristna fenomen, hur det 

påverkat dem i deras sociala verklighet. Jag har sökt upplevelsedimensionen av ”komma ut”-

processen, om de ser en mening i denna process, hur de förhåller sig till sin sexualitet i dag 

och till sin tro, samt om de upplever att deras personliga berättelse kan användas i relation till 

omgivningen, i det som i kristet språkbruk kallas för ett ”högre” syfte?  

5.2 Urval och avgränsningar 

Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval där mina informanter är individer jag mött via 

olika kyrkliga samfund. För att medverka i uppsatsen skulle informanterna, 1) ha växt upp i 

ett hem med kristna praktiserade värderingar, 2) ha erfarenhet av kyrklig verksamhet och som 

en följd av de normer som kan förekomma i dessa två institutioner, 3) ha brottats med frågor 

gällande den egna sexualiteten och 4) den personliga tron. Informanterna kontaktades 

personligen via telefon eller mejl, där jag kort berättade om studiens syfte. Vid visat intresse 

sändes ytterligare mejl ut med vidare information. Mejlen sändes separat till varje individ och 

informanterna utsattes därmed inte för exponering av varandras namn eller adresser. En 

provintervju genomfördes före kontakt med den första informanten. Av tretton genomförda 

intervjuer var fem av dessa personintervjuer där informanten fick önska en för henom bekväm 

miljö. Samtalen spelades in med diktafon och transkriberades kort därefter för att underlätta 

en senare tolkning. Transkriberingen gick mycket noggrant till där varje ord, paus, tvekanden, 

skratt och liknande antecknades. Detta då det ger en större förståelse för känslor i samtalen. 

(Dalen, 2007)  
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Sju av intervjuerna skedde genom att frågeguiden mejlades ut till var och en. Informanternas 

individuella svar följer samma ordning som frågorna ställts i (se bilaga). När många intervjuer 

görs via mejl kan det påverka reabiliteten negativt, om svaren blir korta likt vid en enkät. 

(Esaiasson et al, 2003) I detta fall gavs inga korta mejlsvar, utan snarare hela livsberättelser av 

samma innehåll och kvalitet som de svar som tillägnats genom personintervjuerna. 

Jag informerade om att informanterna kunde nå mig på telefon eller mejl vid följdfrågor, 

vilket några gjorde, medan andra möjligen avstod av olika skäl. Detta är en nackdel med 

mejlintervju, medan den kanske största fördelen är att informanterna själva fick möjligheten 

att besvara frågorna i egen ordning och takt, med tid till reflektion. (ibid) Jag har använt mig 

av mejl- och personintervju, då informanterna varit många, jag haft kort om tid och där det 

funnits olika önskningar om tillvägagångssätt från informanternas sida, vilket jag prioriterat. 

Vid personintervjuer får en möjligheten att följa både ansiktsuttryck och kroppsspråk hos 

informanten. Det ger en helt annan möjlighet till samspel och interaktion än vad som är 

möjligt när mejl med frågeguide sänds ut. (Esaiasson et al, 2003) Vad som däremot talar för 

mejlintervjuer är att det inte föreligger någon risk att jag intagit en maktposition gentemot 

informanterna. (ibid) Frågorna i frågeguiden är öppna, de följer uppsatsens fyra huvudteman 

och varje huvudtema har fått varsin frågeställning (se syfte samt bilaga) Både för mejl- och 

personintervju har svaren redogjorts i samma ordning som temana följer. 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Min metod är av kvalitativ design och den är empiristyrd på så vis att jag i första hand utgår 

från vad jag vill veta och inte utifrån en specifik teori. Intervjuerna är relativt många för en 

kvalitativ studie, de är djupgående och semistrukturerade. (Dalen, 2007) Denna intervjumetod 

innebär att jag har ställt samma frågor till alla informanter utifrån frågeguidens teman; 

fostran, kristen tro, identitetsskapande och mening i tillvaron. Semistruktur valdes då jag 

önskar ge informanterna utrymme att svara fritt utifrån varje individs personliga erfarenheter. 

I personintervjuerna har frågorna inte alltid följt den fasta ordning som finns i frågeguiden, 

men alla frågor har slutligen tagits med. I några fall har informanterna fått mejl med frågan 

om komplettering, vilka har besvarats och nödvändig information tillägnats. (Dalen, 2007)  

Vid känsliga frågor rörande sex- och sexualitet har det varit en avvägning om vilket 

tillvägagångssätt som varit bäst. Vissa informanter har möjligen föredragit att svara på 

frågeguiden via mejl, medan andra kan ha upplevt att en personintervju möjliggör mer 

utförliga svar. Personintervjuerna har tagit mycket tid i anspråk och jag är väl medveten om 
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att min närvaro kan ha påverkat informanternas svar, detta till trots valdes tillvägagångssättet 

med en önskan om att få ett så levande material som möjligt. (Esaiasson et al, 2003) 

I läsning av litteratur har jag sökt originalförfattare och förstahandskällor så långt det varit 

möjligt. (Hartman, 2008) 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Vid kontakt med varje informant har jag utgått från fyra forskningsetiska principer inom 

human och samhällsvetenskaplig forskning. Med stöd i informationskravet har jag vid 

förfrågan om deltagande, tidigt sökt vara tydlig med vad som är varje informants uppgift i 

studien och vilka villkor som gällt för deltagande. Jag har angett att deltagande är frivilligt 

och att rätten till att avbryta medverkan finns. Syftet med undersökningen har angivits och 

likaså har jag i stora drag redogjort för hur undersökningen går till. (HSFR, 1990; Hartman, 

2008) Att uppsatsens ämne är viktigt att belysa är en åsikt som jag upplever mig dela 

tillsammans med informanterna. Före de olika intervjuerna har jag muntligen fått deras 

samtycke, utifrån samtyckeskravet, att delta och jag är glad att så många ville medverka; inte 

minst då de personliga intervjufrågorna sätter informanten i en sårbar position. Efter det att 

studien ventilerats har samtliga informanter fått läsa arbetet och ge ett skriftligt samtycke till 

publicering. Ingen informant avbröt studien. 

För att få en insikt i informanternas livsvärld och för att söka förstå deras livssituation har min 

egen bakgrund och förförståelse varit viktig. Att jag kunnat relatera till kristen kultur och 

problematiken kring sexualitetsfrågor upplever jag har hjälpt både mig och informanterna i 

våra samtal. Jag är själv uppvuxen i en kristen familj och jag är inte heterosexuell. Med denna 

anledning har det varit viktigt att betona en önskan om ömsesidig tillit och respekt mellan oss 

i intervjusituationer och i mötet med det skriftliga arbetet. Författarna Dalen och Hartman 

(2007; 2008) menar båda att en förståelse ibland bara är möjlig om studenten äger en 

”inomförförståelse” av liknande verkligheter. Jag har upplevt att min egen bakgrund bidragit 

till en större insikt i det jag studerat, om än jag varit medveten om risken till en alltför stark 

personlig involvering; att denna involvering både kan ha varit till en fördel och en nackdel i 

arbetet. (ibid)  

Det är informanterna och deras berättelser som varit i fokus; i intervjusituationerna har jag 

därför sökt avvara personliga kommentarer och åsikter. Ett löfte om avidentifiering ska alltid 

ges utifrån konfidentialitetskravet och då mina intervjufrågor är av så pass känslig karaktär 

har jag varit extra noggrann med att förtydliga avidentifieringen. (HSFR, 1990)  
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I resultatavsnittet är informanternas namn fingerade med bibliska kvinnonamn, även om inte 

alla är kvinnor. För att inte avslöja könstillhörighet har jag valt att använda begreppet ”hen”. 

Jag vet att ”hen” ofta används inom den pedagogiska institutionen och ses som positiv i 

universitetsvärlden, medan begreppet kan mötas av skepticism i kristna kontexter. Jag har 

medvetet valt att använda ”hen” då begreppet bidrar till en bättre avidentifiering av person. 

Det minskar också risken för att läsaren tillskriver informanten egenskaper utifrån kön. På 

samma sätt har detaljerade data som städer, ortsnamn och ålder tagits bort i informanternas 

svar för största möjliga avidentifiering. (HSFR, 1990) 

Informanternas uttalanden blir analyserade, tolkade och sammanställda med annan 

information och med akademiska teorier i ämnet. (Esaiasson et al, 2003) I tolkningsarbetet har 

jag sökt hålla fokus på vad informanternas berättelser säger i förhållande till de frågor jag 

ställt. Dalen (2007) varnar för att studentens egen tolkning av materialet kan påverka, men det 

är min förhoppning att informanterna i läsning av studien ska känna igen tematiken och de 

personliga berättelserna som lyfts fram. 

Nyttjandekravet säger att jag inte får använda tillägnad information till annat än vetenskapliga 

syften. Ett av de främsta syftena med studien har för mig varit att belysa frågan om religiösa 

normers roll i ”komma ut”-processer. Om jag framöver skulle vilja använda informanternas 

berättelser i annat syfte, än det relaterat till uppsatsen, ska det först ske i samrådan med 

informanterna. (HSFR, 1990) 

5.5 Reflektioner över metoden 

Fostran, kristen tro, identitetsfrågor och meningsskapande är stora områden och uppsatsen 

introducerar endast läsaren till komplexiteten i dessa ”om” och ”när” normer styr. Kvalitativt 

arbete bygger på grundförutsättningen att människor skapar eller konstruerar sin sociala 

verklighet och ger mening åt sina erfarenheter; det finns inte en sann verklighet eller 

universella lagar. (Dalen, 2007) Hängivenheten har hos mig legat i att lyfta informanternas 

verkligheter och erfarenheter utan att varken förminska eller försköna bilden. Varje individs 

erfarenheter och upplevelser är av intresse. Därför syftar resultatredovisningen till att lyfta 

alla informanters berättelser. Citaten kan variera och både stärka och motsäga varandra. Jag 

ser det som nödvändigt att visa på båda då det ger en mer sann och autentisk bild av hur 

informanternas tillvaro faktiskt sett ut. I varje möte har jag sökt intersubjektivitet så långt det 

varit möjligt. (ibid)  
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5.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Dalen (2007) menar att en students personliga närhet till ämnet och till informanterna kan öka 

studiens giltighet och trovärdighet. Men det finns författare som hävdar motsatsen och i stället 

framhäver risken att resultatet tolkas med en alltför personlig grund. Jag är högst medveten 

om båda dessa ståndpunkter. Studien är kvalitativ och lägger därmed sitt fokus på de tretton 

intervjuade informanterna. Det är de och deras erfarenheter jag refererar till i resultat och 

analys, resultatet är därför inte generaliserbart. Det representerar inte kristna hbt-personer i 

stort men möjligen kan läsaren känna igen dragen i många av berättelserna och därmed se 

dem som vanliga snarare än unika. Det är rimligt att anta att analyserna av intervjuerna kan 

spegla erfarenheter som åtminstone liknar de erfarenheter som andra kristna hbt-personer har. 

(Rothing & Bang Svendsen, 2011)  

I analysarbetet har jag valt att söka en generös tolkning, det vill säga, jag har tillämpat 

”barmhärtighetsprincipen” som innebär att jag utgått från att berättelserna är värda att bli 

tagna på allvar, jag har sökt utmana mina egna föreställningar i ämnet. (Esaiasson et. al, 2003) 

Det finns begränsningar i studien, en sådan är att för den som inte kan relatera till en kristen 

livsstil hade möjligen en mer genomgående introduktion till kristen tradition och värderingar 

varit till hjälp. En annan begränsning är att jag önskat genomföra ett KASAM-test med varje 

informant. KASAM står för känsla av sammanhang och handlar om hur människor hanterar 

svårigheter. Både sexualitet och religion är viktiga delar för att KASAM ska kunna nås. 

(Möllås & Carlsson, 2014) Detta test hade lämpat sig väl i studien då ett av uppsatsens fyra 

huvudteman handlar om meningsskapande. I temat meningsskapande har informanterna fått 

svara på frågor om hur de ser på sin mening i tillvaron, hur de skapar sig en känsla av 

sammanhang. Dessvärre rymdes inte ett sådant test i denna studie, men det skulle vara 

relevant i ett fortsatt arbete. Detta tar jag med mig om arbetet fortgår efter publicering.  

Studien rymmer tretton informanter och jag hade önskat göra fler intervjuer, underlag finns 

för detta och det kan säga något om intresset för ämnet och därmed studiens relevans. 
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6. Litteraturöversikt 

6.3  Presentation av litteratur 

6.3.1 Det utvalda folkets plikt – kristen sexual historia 

Sexualiteten har, så länge människan funnits, tillhört religionen och kulturen som i sig fyllt 

samhälleliga funktioner i form av att tilldela människor riktlinjer för hur de ”bör” leva och 

agera i mellanmänskliga relationer. Sexualiteten kan därmed betraktas som ett kulturellt 

fenomen. (Rothing & Bang Svendsen, 2011; Kulick et al, 1997) Som ett kulturellt fenomen 

tolkas och tillskrivs sexualiteten och sexuella handlingar olika betydelser, vilka skiftar mellan 

kulturer, tidpunkter och platser i världen. Sexualiteten är kontextuellt bunden och ”sanningen” 

om sexualiteten förändras ständigt. (ibid) Likaså är religionen formad av samhället; olika 

läror, gudsbilder och förväntningar har formats av förståelsesätt som varit rådande vid givna 

tidpunkter där religionen funnits. (Rothing & Bang Svendsen, 2011) 

Historiskt har sexuella handlingar varit ett sätt att utöva makt. Vem en utövar makt mot har 

bestämts av faktorer som ålder, etnicitet, samhällsklass och hierarki. Den som var aktiv 

ansågs utöva makt över den andre oavsett om den andre var en man eller en kvinna. Dessa 

faktorer och maktutövandet har i sig varit viktigare än kön. (Rothing & Bang Svendsen, 2011; 

Dahlén, 2006; Norrhem et al, 2008; Ambjörnsson, 2006; Kulick et al, 1997) 

Sex har i dessa kulturer inte handlat om vem en ”är”, utan vad en ”gör”. Handling och 

identitet har särskilts där handling förtydligat och förstärkt maktposition. (Dahlén, 2006; 

Norrhem et al, 2008; Möllås & Carlsson, 2014; Connell, 2002: Kulick et al, 1997) I andra 

samhällen har en, förutom att skilja på handling och identitet, också skiljt på kropp, själ och 

psyke, vilket medfört att sex många gånger setts som något rent fysiologiskt och mekaniskt 

snarare än som ett uttryck för kärlek. Redan innan kristendomen kom fanns en skepticism mot 

sexualiteten som sågs som en näst intill okontrollerbar kraft. 

I antika samhällen undervisade filosofer och ledare i vikten av kontroll över kroppen. Detta 

för att inte riskera att förstöra relationer med tillhörande egendomar. (Rothing & Bang 

Svendsen, 2011) Samtidigt som det fanns en skepsis och en rädsla för sexualiteten så såg en i 

förkristna samhällen även ett samband mellan sex och liv, himlen och gudarna. Sex kunde 

relateras till det gudomliga och dyrkas, samtidigt som det också kunde fördömas helt och 

hållet. (Geels & Roos, 2010; Hamring, 2011) 
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I denna kluvenhet och mångsidighet kliver kristendomen in, en kluvenhet som förstärktes än 

mer, vördnad och misstänksamhet gick ofta hand i hand. Sex kopplades till liv och guds goda 

skapelse men också till synd och död. Avhållsamheten fanns alltid med som ett högt ideal, 

utöver det skrev kristna tänkare främst om sex ur det reproduktiva perspektivet. (Geels & 

Roos, 2010) Genom skapelsen och tanken att människosläktet skulle växa fick 

fortplantningen och sexuella handlingar sin mening. Guds kraft och välsignelse är länkad till 

samlaget i Gamla testamentet: Det är inte enbart en guds gåva utan även en plikt för det 

utvalda folket att föröka sig och uppfylla jorden (1Mos 1:28, Geels & Roos, 2010) 

Då syftet främst varit att föra släkten och generationer vidare har olika regler och förbud mot 

sexuella handlingar snabbt infunnit sig. Den ”alexandriska regeln” gick ut på att det var mot 

naturen att ha sex för något annat ändamål än att sätta barn till världen. Glädjen och 

njutningen i samlaget byttes mot nödvändighet och plikt. Sexuell lust sågs härstamma från 

syndafallet, en syn som präglat kristen tro genom många tidsepoker. (Geels & Roos, 2010; 

Norrhem et al, 2008; Dahlén 2006; Lindfelt & Gustafsson Lundberg, 2009) 

Under medeltiden i tidigare hedniska samhällen förändrades förutsättningarna för sexualitet, 

kärlek och familjebildning i och med kyrkans inträde; äktenskapet som tidigare varit en 

uppgörelse mellan ledare inom två ätter blev nu kyrkans angelägenhet. I och med 

kristendomens införande togs ett ställningstagande där den enda godtagbara formen för samliv 

var den mellan en man och en kvinna. Samkönad sexualitet kom att motarbetas. (Norrhem et 

al, 2008) Sexuella synder var under medeltiden all sexuell aktivitet som förekom utanför 

äktenskapet. Det sågs inte bara som ”onaturligt” utan även som ”kriminellt”. Sexuella 

praktiker har genom tiderna alltid värderats, i god, sund sexualitet å ena sidan och ond, 

onaturlig och skadlig sexualitet å andra sidan. Kyrkan såg sig, under samma tidsepok, som en 

viktig folkuppfostrare. Sexuella synder som kunde relateras till barnafödande, såsom hor, 

äktenskapsbrott, incest och våldtäkt, var mindre allvarliga än de som inte kunde göra det, 

exempelvis onani, sodomi, homosexualitet och tidelag. (Geels & Roos, 2010; Norrhem et al, 

2008; Dahlén, 2006) 

Inom katolska kyrkan var celibatet, att leva ogift utan sexuella relationer, den högsta 

levnadsformen. Genom celibatet sparades all kraft och energi till kärleken till gud. Att gå i 

kloster var att ingå ”äktenskap” med kristus enligt tron, men eftersom guds uppdrag också 

varit att människan skulle uppfylla jorden förväntades inte alla leva i celibat. Även om 

äktenskapet mellan en man och en kvinna betraktades som ett andrahandsalternativ, med 
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reproduktionen som enda syfte. (Norrhem et al, 2008; Möllås & Carlsson, 2014; Hamring, 

2011) 

Århundraden därefter och alltsedan kristendomen växt fram har fortplantningen och det 

heterosexuella äktenskapet utgjort kärnan i den sexualmoral som lärts ut samtidigt som sex 

utanför äktenskapet förbjudits. (Geels & Roos, 2010; Centerwall, 2003) För att förstå den 

kristna världens syn på relationen mellan en man och en kvinna, samt synen på sexualitet, är 

bibelns skapelseberättelse central. Att gud skapade två tydligt åtskilda kön och att - vad gud 

skapat ska människan inte förändra, har använts mot samkönad sexualitet och 

könsöverskridande, då det setts som brott mot skapelseordningen och guds vilja. (Norrhem et 

al, 2008)  

Synsättet att äktenskapligt sex har värderats högre än tillfälliga relationer, att monogami har 

värderats högre än promiskuitet, heterosexualitet högre än homosexualitet, att sex i hemmet 

var finare än i parken, att sex mellan två personer var bättre än att ha sex ensam eller med 

flera partner har framförallt präglat de västerländska samhällena, som en följd av den kristna 

tron. (Plantin & Månsson, 2012)  

En långsam förändring i synen på sexualmoral startade på 1960-talet i samband med p-pillrets 

revolution. (Geels & Roos, 2010) Därefter kom abortlagstiftningar på 1970-talet, ökade 

rättigheter för homosexuella under 1980-och 1990-talen samt en utveckling i fosterdiagnostik 

och genterapi det senaste decenniet. Dessa är några av de kontroversiella frågor som det skett 

attitydförändringar kring. (ibid) Liberaliseringen i frågor rörande sex påverkade även de olika 

kyrkorna som i olika grad börjat jobba för en friare syn på sexualitet. Det finns fortfarande 

kyrkor och kristna som är konservativa medan andra anpassat sig till rådande värderingar i 

samhället. (Möllås & Carlsson, 2014) Attitydförändringar till trots har konflikterna mellan 

religion och sexuell frihet följts åt under hela processen med att formulera sexuella rättigheter. 

Konflikterna pågår än i dag. (Plantin & Månsson, 2012)  

Historiskt har den eller de som setts som onaturliga inte fått vara en del av ”oss”. På så vis har 

”den andre”, ”homosexuelle” alltid skilts ut, oavsett historisk epok. (Norrhem et al, 2008) 

Poängen med en historisk överblick är att visa att ”homosexuell” inte är någon oföränderlig, 

universell personlighetstyp, utan att det är en etikett som främst västerländsk kultur använt för 

att särskilja människor och skapa makt. (Kulick et al, 1997) 

Frågan om samkönad kärlek väcker mycket ”oenighet” och än håller många präster och 

kyrkor fast vid att en ensidig, ”heterosexuell” kärlek, är den enda rätta. Men framför äldre 
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historiska bedömningar vilka ser homosexuell handling som synd, växer nya teologiska 

tolkningar fram. Inom majoriteten av kyrkosamfunden har stora grupper av kristna välkomnat 

en ny etik kring sex- och samlevnadsfrågor. I dessa ses det vara mer kristet och moraliskt rätt 

att ge mänskliga erfarenheter av kärlek, inte bara en giltighet, utan också en rättighet. (Geels 

& Roos, 2010) 

6.3.2 Kärnfamiljen – normativ barnuppfostran ur ett genusperspektiv 

Hemmet, föräldrarna och familjen kan vara en viktig central och fast punkt i varje barns liv, 

hemmets trygghet blir en motbild till mycket av det som sker ute i samhället. Hemmet kan 

erbjuda en tillflyktsort och en plats för vila om individen ges utrymme att vara sitt fulla jag 

(Frykman & Löfgren, 1981)  

Det sätt barnet växer upp på, den miljö, de värderingar, de normer och den moral som 

föräldrar överför påverkar inte bara uppväxtåren utan också mycket av barnets senare vuxna 

liv. (Martinsson & Reimers, 2008) Barnet speglar de vuxnas könsroller. Om den biologiska, 

heterosexuella kärnfamiljen är idealbilden av den normala familjen, kommer också barnen att 

värdera sin situation i relation till ett sådant ideal. (Lindfelt & Gustafsson Lundberg, 2009)  

Identiteten som flicka eller pojke kan formas genom lek, kläder, fritidsaktiviteter, språk och 

markerande av styrka och svaghet. Genusskillnader är inte bara något som existerar, det är 

något som händer och som måste få hända. (Connell, 2002; Dahlén, 2006) Barnet bär med sig 

en medvetenhet, vilken föräldrarna kan uppmuntra, om hur de ska vara utifrån kön. Barn blir 

inte passivt socialiserade in i en könsroll, de hämtar kunskaper från vuxenvärlden omkring 

dem. (Connell, 2002) Barns lekar har ofta ett heterosexuellt tema där vad som är ”pojkaktigt” 

och vad som är ”flickigt”, vem som ska vara ihop med vem, är tydligt förbestämt. När vuxna 

retar barn, eller om de retar varandra sinsemellan fungerar det som ett särhållande av 

könskategorierna. En flicka och en pojke som leker tillsammans riskerar att bli retade för att 

vara ett par. Här finns en inbyggd förväntan om heterosexualitet. Det för samman pojkar och 

flickor samtidigt som det skiljer ut dem som olika varandra. Det är liktydigt att intressera sig 

för det motsatta könet. (Martinsson & Reimers, 2008; Ambjörnsson, 2011) Om samma lekar 

sker mellan barn av samma kön är omgivningen ofta snabb att bryta in. Barn kan bestraffas 

med tystnad, konstig stämning, tillsägelser eller utskällningar om de inte håller sig till den 

heterosexuella mallen och beter sig som flickor och pojkar förväntas bete sig. På det här sättet 

lär sig barn vad som är normalt och vad som inte är det. (Dahlén, 2006) 
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Att en ska vara heterosexuell är en av de starkaste normerna som ett barn kan få med sig 

hemifrån. Heterosexualitet är ofta givet medan allt utöver ses som annorlunda eller rent av 

uteslutet, om det ens påtalas. (Martinsson & Reimers, 2008) Det som inte heter något existerar 

inte heller, utan förklaras som ett tabu. Tabu blir allt det som faller utanför de givna 

kategorierna, det som det inte finns plats för i systemet av ord och begrepp. (Frykman & 

Löfgren, 1981) När endast en sexuell position ges, finns också bara denna att identifiera sig 

med. Även om barn ofta ses som ”ovetande” och ”oskuldsfulla” i förhållande till frågor som 

rör sexualitet så vet barn en hel del. Med förväntan om att en ska bli kär i det motsatta könet 

får barnet med sig regler om hur det ska vara gentemot sin omgivning, vilket ofta följs, även 

om det kan orsaka motstridigheter inombords. (Martinsson & Reimers, 2008) Det finns vissa 

risker när barn överträder egna gränser för att motsvara dess omgivnings förväntan. När barn 

är tysta inför föräldrar och skapar hemligheter, kan detta sänka självrespekten. Sänkt 

självrespekt kan leda till känslor av skuld och skam, vilket i sin tur hindrar utvecklingen av 

individualiseringsprocessen. En individualisering som möjliggör fattandet av egna beslut och 

att kunna framstå med hela sin personlighet. (Centerwall, 2003) 

I de hem där föräldrar utövar en sträng eller normativ uppfostran kan barns självdisciplin och 

självkontroll leda till förträngning och förställning. Barn lär sig tidigt ”att lägga band på sig 

själva”. Spontana känsloreaktioner ges inte plats och impuls får inte övergå i handling. 

Kroppens och känslans uttryck ska ständigt regleras. Självdisciplinen gör att det inte finns 

plats för starkare känsloreaktioner av glädje, vrede, lycka eller sorg. Känslorna ska i stället 

dämpas och ges en mera tillåten form utifrån kultur. Detsamma gäller en rad kroppsliga 

funktioner, även sexualiteten och dess uttryck. (Frykman & Löfgren, 1981) 

Gränsen mellan vad som är lämpligt och olämpligt i förhållande till vad föräldrar lär sina barn 

om kropp och sexualitet kan verka skör och frågor som rör sexualitet är på många sätt 

motsägelsefulla. I övervakandet av barns sexualitet är det sin egen sexualskräck som 

föräldrarna bekämpar. (ibid) När föräldrar själva visar en osäkerhet inför allt vad sexualitet 

innefattar så intar barn ofta en negativ inställning. Kroppen och sexualiteten ses som något 

”äckligt”. Att som barn ta avstånd från det som på olika sätt kan associeras med sex, eller 

sexualitet, kan vara ett sätt att positionera sig på ”rätt” sida gränsen. (Martinsson & Reimers, 

2008) Bilden av kroppen och hur den fungerar är en återspegling av samhället och därmed blir 

familjen en ytterst viktig del. (Frykman & Löfgren, 1981) 
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6.3.3 Kristna kontexter – smuts och renhet 

Människan är bärare av kulturmönster och organisationer är bärare av kulturer, så är även 

kyrkliga organisationer och kristna verksamheter. De bär på en kultur och kulturen i sig är en 

spegling av den rådande samhällsstrukturen. En kultur används för att systematisera, förklara 

och legitimera den värld som omger individen. (Frykman & Löfgren, 1981) Genom kulturen 

blir verkligheten lättare att hantera. Människan skapar inte bara symboler utan även system. 

Vi lär oss att filtrera, etikettera, och förtränga det som skapar oreda i tillvaron. Detta gör vi 

genom tankemässiga grundstrukturer som ingår i vårt medvetande. Det är vårt vapen mot inre 

kaos. (Douglas, 1997) Människan har ett behov av att skapa en ordnad värld, vilket innebär att 

tydliga gränser sätts mellan vanligen, rent och smuts, gott och ont, manligt och kvinnligt. Vi 

har mentala kartor över vilka vi är, vår identitet, vilken grupp vi tillhör, hur den ser ut och hur 

andra utanför har det. Dessa mentala kartor är aldrig helt sanna, men de fungerar för oss, så 

länge vi tror på dem. (ibid) 

I mentala kartor placerar människor in varandra i kategorier, de identifierar sig med och blir 

identifierade, i relation till dessa. Ibland går olika tillhörigheter att kombinera, men vissa 

kombinationer, exempelvis kvinna och präst kan i vissa sammanhang vara svårförenliga. 

(Martinsson & Reimers, 2008)  

Det människan ser som smutsigt är det som inte passar in. Så länge var sak är på sin plats, var 

människa där hen ska vara och varje tanke är hel och ren, är sannolikheten liten att en börjar 

tänka i kategorier av smuts. Att klassificera världen och ordna den efter system, innebär att en 

skiljer ut det som inte passar. Då blir smuts helt enkelt biprodukten av detta systematiska 

ordnande, varje ordnande innebär att något faller utanför. (Frykman & Löfgren, 1981) 

Personer vars beteende på ena eller andra sättet strider mot den ordning som vi vant oss vid att 

acceptera som den rätta, kan få smutsstämpeln på sig. Orenheten eller smutsen uppkommer 

som följd av att en gräns, som inte får korsas, har blivit överskriden. Där det finns smuts finns 

det också system. (Douglas, 1997) 

För människan är det viktigt att tillhöra en grupp. Den grupp en tillhör kallas ofta för ”vi”, 

medan de en inte vill tillhöra kallas för ”de”. Båda behöver varandra för att kunna existera. 

Heteronormer reproduceras i ett ”vi” och ”de” -tänkande. (Martinsson & Reimers, 2008) Det 

rena måste kontrasteras mot det smutsiga för att upplevas som rent, det goda mot det onda och 

så vidare. (Lalander & Johansson, 2012) Gruppen ger upplevelser av frihet, makt, trygghet 

och bekräftelse. Så långt åsikter och levnadssätt går i samklang, så behålls en balans inom 
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gruppen. Men om oenigheter uppstår kan gruppkulturen ha en begränsande inverkan genom 

att andra handlingsalternativ än de som tillåts i gruppen blir mindre lämpliga, ibland till och 

med otänkbara. (ibid)  

I religiösa grupper uppstår oenigheter, då mycket av gruppkulturer bygger på en gemensam 

tolkning av ett religiöst budskap, men där budskapen bjuder in till olika tolkningar. I 

motsättningarna mellan individer döljer sig teologiska oenigheter som kan vara 

grundläggande för hela gruppkulturen. Här utmanas gruppen i frågor om moral, texter, lära, 

tradition, förnuft och mänsklig erfarenhet. I gruppen kan det finnas olika uppfattningar om 

vilken auktoritet dessa olika frågor har och hur deras inbördes relation ser ut. I kristna 

kontexter används ofta bibeln som grundpelare för etiska och moraliska frågor, men sällan 

råder enighet om hur bibeln ska tolkas. Oenigheterna medför alltid vissa risker för gruppen 

och inte minst för individen. (Geels & Roos, 2010) 

Sexualitetsfrågan skapar mycket splittring. Ska människors upplevelser påverka kristen 

sexualmoral? Eller ska kristen sexualmoral väga tyngre än beskrivningar av 

kärleksupplevelser? Alla troende kan dra moraliska lärdomar från livserfarenheter, detsamma 

borde gälla sexuella sådana. Men konflikten uppstår när samtida upplevelser och erfarenheter 

av kärlek, utanför ”ramarna”, motsäger en biblisk eller traditionell kristen bedömning av vad 

som är ”rent” eller ”smuts”. (Geels & Roos, 2010)  

I alla grupper och organisationer, religiösa eller icke, finns ett assimilationsideal som ser 

likhet som ett eftersträvansvärt mål; avvikande ska helt inlemmas i, och komma att efterlikna, 

den dominerande kulturen. Gruppen eller organisationens strävan efter assimilation ställer den 

som avviker inför ett dilemma – att leva ut sitt fulla jag eller att dölja delar av den egna 

identiteten. (Martinsson & Reimers, 2008)  

Genom symboler söker gruppen tydliggöra den egna gruppens identitet, det vill säga, vad de 

anser sig vara, gruppmedlemmarnas föreställningar om den grupp de tillhör. Symbolerna blir 

en påminnelse om de sociala band som finns mellan medlemmarna. Det skapar en känsla av 

trygghet och gemenskap, ett ”vi”. Därför kan det vara viktigt att lära sig det symboliska spel 

som gruppen utför. Men för att bli accepterad räcker det inte att använda en central symbol, 

det är viktigt att också kunna agera på ett trovärdigt sätt. (Lalander & Johansson, 2012)  

För att nå assimilation finns det i organisationer symboler för, uttalade och outtalade normer, 

regler gällande hur en ska agera, hur en bör vara och inte vara. Dessa symboler och normer 

skapar ordning i gruppen. Normer materialiseras, görs fasta och tar gestalt i kroppar, ting och 
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organisationsstrukturer. Detta samtidigt som det materiella fyller en central funktion i 

konstruerandet av normer. (Martinsson & Reimers, 2008) Varje organisation, verksamhet bär 

på styrdokument som ledare och andra represententer ska förhålla sig till. I och med att 

normer materialiseras i styrdokument så stabiliseras normerna. Styrdokumenten är också 

performativa, de får ledare att jobba på ett visst sätt, arbetet regleras av dem. Styrdokument är 

på så vis en viktig del av normer och kan ses som en styrande kraft. Ting, dokument och 

organisationer är alltså viktiga agenter i det normativa nätverket; det vill säga att det 

materiella gör normen till en kraft. (ibid)  

Normer kan legitimeras genom en tro på något högre, en kraft som står utanför människan, 

som inte kan diskuteras eller ifrågasättas. Ett sätt att utöva social kontroll är att internalisera 

sådana premisser som icke diskuterbara. De individer som inte accepterar premisserna får en 

stämpel av att vara annorlunda och att inte passa in. (Frykman & Löfgren, 1981)  

När en grupp i samhället har makten över vad andra ska tycka och tänka brukar en säga att de 

har en hegemonisk position, det vill säga monopol på kulturen. Förtryck skapas, genom 

fastslåendet av kunskap, genom att vissa maktfulla grupper bestämmer att enbart ett svar är 

rimligt, sant och riktigt. Men om motmakt utövas, om fastlagda, naturliggjorda sanningar 

förskjuts och ifrågasätts kan makten förlora sin legitimitet. (Ambjörnsson, 2006)  

Organisationer kan skapa ett ”vi” och ”de” även inom verksamheten, där heterosexuella ofta 

ses som mer lämpade i stort. Detta bygger på föreställningar och stereotyper om vad som är 

”rent” och ”smuts”, samt vad som faller utanför normen. En medarbetares lämplighet kan 

därmed ifrågasättas enkom på grund av hens sexuella identitet och föreställningar om vad 

denna skulle kunna medföra i arbetslivet. (Martinsson & Reimers, 2008) 

Om individen inte upplever sig passa in eller inte kan motsvara, leva upp till de normer som 

finns nedtecknade i dokumenten. Eller om individen motsätter sig detta, kan det leda till att 

relationerna i gruppen blir ansträngda, vilket i sin tur kan leda till att en frivilligt lämnar 

organisationen eller, i värsta fall, att en uppsägning sker. (Martinsson & Reimers, 2008) 

6.3.4 Identitet – från tydliga till flytande sexualiteter 

Kön betraktas oftast från ett konstruktivistiskt eller essentialistiskt perspektiv. 

Konstruktivister menar att synen på kön är själva förutsättningen för kärlek och sexualitet, att 

inte bara kärleken och sexualiteten kan ses som en konstruktion utan också könstillhörigheten. 

Innan 1700-talet fanns enkönsmodellen. Läkare angav ett kön, där skillnaden mellan män och 
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kvinnor mer var en grad- än en artskillnad. Män och kvinnor kopplades till samhälleliga, 

kulturella roller. Mannen sågs som mer utvecklad och tillskrevs högre värde då hans kön satt 

utanför kroppen medan kvinnans satt innanför. Kvinnan var endast en invändig spegling av 

honom. (Rothing & Bang Svendsen, 2011)  

Motsättningar mellan könen beskrevs inte, det gjordes först mot slutet av 1700-talet och under 

1800 -1900-talen blev manligt och kvinnligt mer och mer separerat, framförallt i väst. Med 

denna bakgrund kan kön ses som en konstruktion, att konstruktionen är ett uttryck för kultur 

snarare än biologi. (Norrhem et al, 2008; Lindfelt & Gustafsson Lundberg 2009; Rothing & 

Bang Svendsen, 2011; Connell, 2002; Kulick et al, 1997)  

Essentialister ser sexualiteten som en naturlig och biologiskt bestämd drift som funnits i alla 

tider. Även om känslor kan ges olika uttryck beroende på tid eller kulturellt sammanhang är 

det i grunden obundet. (Norrhem et al, 2008) Diskussionen mellan dessa två – vad som är 

biologiskt och vad som är kulturellt betingat har pågått länge och finns än. Båda traditionerna 

har rymt såväl positiva som negativa värderingar av homosexualitet. De har smutskastat, 

avdramatiserat, förklarat och accepterat avvikande sexualiteter. (Ambjörnsson, 2006)  

Begreppet ”homosexualitet” kom först 1869 och med definitionen föddes en viss 

personlighetstyp som inte existerat dessförinnan. Det hade funnits homosexuella handlingar 

före 1869 men inte homosexuella individer. I samma veva började läkare diagnostisera 

”normala” och ”onormala” sexualiteter. (Kulick et al, 1997; Rothing & Bang Svendsen, 2011) 

Tidigare när människor bestraffats för samkönade sexuella handlingar kallades det för sodomi 

och ett vanligt misstag har varit att betrakta sodomi som en äldre beteckning av 

homosexualitet. Men sodomi var mer en kategori av förbjudna sexuella handlingar än en 

identitet specifikt. Sodomi fokuserade främst på analt samlag och detta sågs som lika 

avskyvärt oavsett om det utfördes på en annan man eller en kvinna. En ”sodomit” kunde alltså 

lika väl vara en heterosexuell man som någon vi idag skulle kalla ”homosexuell” (Kulick et 

al, 1997; Norrhem et al, 2008) Utrycket sodomi kommer från bibelns berättelse om Sodom 

och Gomora. (1.Mos 19:1-29) Det är våldet som fördöms i bibeltexten och inte sexuella 

handlingar i sig, sexuellt våld är felaktigt i alla dess former. (Möllås & Carlsson, 2014)  

Både homo-och heterosexualitet var alltså, i begynnelsen, beskrivningar av olika former av 

perversa böjelser och identiteter. Nu under andra halvan av 1800-talet sågs homosexualitet 

som en klar avvikelse från heterosexualiteten som normaliserades. Heterosexualitet som 

begrepp fanns inte dessförinnan utan blev till i skapandet av motsatsen. På så vis är 
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heterosexualiteten beroende av homosexualiteten för att över huvud taget kunna existera. De 

är inte varandras motsatser, motsatsförhållandet uppstår först när de indelas i kategorier för att 

jämföras. (Ambjörnsson, 2006; Dahlén, 2006; Kulick, 2005)  

I och med att allmänheten fick del av det medicinska språket gjordes begreppen till förklarare 

av mönster. Oavsett sexuell läggning tog människor till sig av beskrivningarna och på så vis 

stängde de in sig själva och andra i kategorier. (Norrhem et al, 2008; Kulick, 2005) Den 

person som tidigare enbart betraktat sig själv som någon som hade sex med människor av 

samma kön, fick plötsligt en identitet. Hen blev en homosexuell. På så vis är språket 

avgörande för vår syn på oss själva och verkligheten. (Ambjörnsson, 2006; Kulick 2005; 

Connell, 2002)  

Medan heterosexualiteten successivt upplevdes som alltmer positiv och sund blev 

homosexualiteten en allt tydligare avart. (Ambjörnsson, 2006; Dahlén, 2006) Det fanns en 

teori om ett tredje kön, att homosexuella kvinnor och män var en sexuell mellanform mellan 

kvinnligt och manligt. En homosexuell kvinna hade manliga drag och en homosexuell man 

hade både kvinnlig karaktär och kroppsform. Denna föreställning dominerade synen på 

samkönad sexualitet under en lång tid och finns än i dag. En syn om homosexuella som icke 

riktiga män och kvinnor. (Rothing & Bang Svendsen, 2011)  

En annan negativ effekt av att benämna och rangordna sexualiteter var att läkare önskade 

korrigera det som de uppfattade som avvikande. En trodde under stora delar av 1900-talet att 

homosexualitet berodde på obalans i hormonerna och att detta kunde botas genom 

operationer. (Norrhem et al, 2008) De som inte kunde könsbestämmas utifrån könsorganet, 

hermafroditer, senare intersexuella, var också viktiga att tidigt korrigera. Allt för att stämma 

inom ramen för könsmallarna. (Ambjörnsson, 2006) 

I dag delar vi och samhället fortfarande in oss i kategorierna hetero-, homo, bi, och 

transsexualitet, hbt. I dessa utgår sexualiteten ifrån vilket kön vi själva har och vilket kön de 

vi förälskar oss i eller attraheras av har. Begreppen homosexualitet, heterosexualitet och 

bisexualitet förutsätter en tydlig könstillhörighet hos de man talar om. RFSL, riksförbundet 

för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, definierar de olika 

sexualiteterna på följande vis;  

”Heterosexualitet; förmågan att förälska sig i och/eller vara sexuellt attraherad av någon 

av motsatt kön. Homosexualitet; förmågan att förälska sig i och/eller vara sexuellt 
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attraherad av någon av samma kön som en själv. Bisexualitet; att bli sexuellt attraherad 

av och/eller förälskad i människor oavsett vilket kön de har.” 

(Samspelet 1-2) 

I samlingsbegreppet ryms också transpersoner. Ordet transperson omfattar människor som 

upplever att deras biologiska kön inte stämmer överens med den inre upplevelsen av vilket 

kön de tillhör. Det är alltså ingen fråga om sexuell identitet utan en fråga om kön. (Norrhem et 

al, 2008) Även transpersoner är ett samlingsbegrepp som i sig omfattar ytterligare identiteter, 

bland annat intersexuella; människor som föds utan tydliga könsmarkörer och kan passera 

som det ena eller andra könet och androgyna; människor med ett utseende och en utstrålning 

som ligger mellan det som vi i allmänhet uppfattar som manligt eller kvinnligt. (ibid) 

”Transpersoner; ett samlingsnamn på könsöverskridare, personer som bryter mot den 

könstillhörighet de sorteras in i, till exempel transsexuella och transvestiter. Samt 

transsexualism; beskriver en känsla av att ha fel kropp när det gäller ens kön. Det kan 

innebära att man har en kvinnas kropp men känner sig som man inuti, eller tvärtom att 

man har en mans kropp men känner sig som kvinna inuti. Transsexualism handlar bara 

om en uppfattning om det självupplevda könet och har ingenting med sexualiteten att 

göra. Man kan alltså fortfarande vara antingen hetero-, bi- eller homosexuell.”  

(Samspelet 1-2) 

Via kategorier delar människan in sig och eller andra på det som anses överensstämma bäst, 

tendensen att definiera andra finns där oavsett vad individer känner. Att tillskriva andra en 

position, ger de tillskrivna oftast en brist på makt och förutsättningar, medan det kan höja den 

som tillskriver. (Dahlén, 2006) Uppdelning är till för att förenkla och vilken sexualitet en 

människa har tror vi ger oss information om både personlighetstyp och personlighetsdrag. 

(ibid)  

Att beskriva sexualiteter som motpoler blir problematiskt i och med att en bara får vara 

antingen det ena eller det andra. Sexualitet framställs som stabilt och givet, när det i realiteten 

är mer mångfacetterat än så. (Rothing & Bang Svendsen, 2011) Börjar någon röra sig för 

mycket på skalan blir omgivningen irriterad och undrar om inte personen kan bestämma sig. 

En som betraktar sig heterosexuell kan inte tillåta sig att ha sex med någon av samma kön 

utan att ställa sig frågan om hen är homo- eller bisexuell och vice versa. (Norrhem et al, 2008) 

Den bisexuella som inte låter sig placeras i en entydig identitetskategori kan framstå som mer 

hotande mot heteronormativiteten än homosexualiteten. (Ambjörnsson, 2006)  
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Transpersoner kan framstå som försvarare av de traditionella könsrollerna, då de är beroende 

av tydliga könsmarkörer för att kunna passera som det kön de känner sig mest hemma i, 

samtidigt som de kan betraktas som de mest radikala utmanarna av könens gränser (Norrhem 

et al, 2008) Personer som bryter mot normerande könsgränser har alltid funnits och i andra 

kulturer har fler än två kön definierats. Det är den europeiska synen på kön som varit 

polariserad, där den kristna tron varit bidragande faktor. I bibeln står att kvinnor inte ska bära 

manskläder och att män inte ska ikläda sig kvinnokläder. (5 Mos 22:5) Detta bud har brutits 

även i de mest kristna samhällen. Personer som gick från kvinnlig till manlig identitet tog ett 

steg uppåt i könshierarkin, medan de som gick från manlig till kvinnlig förlorade såväl makt 

som position och anseende. (Norrhem et al, 2008) De män som inte kunde leva upp till 

normen av en riktig man sågs som ett problem. Könsöverskridande handling förvandlade 

männen till svaga män och om en man, som förväntas vara en stark ledare, var svag, så 

hotades hela samhällsordningen av detta. Det blev därmed ingen privatsak utan ett 

samhällsproblem som måste hanteras. Idag är transfobin starkare och mer skoningslös än både 

rasismen och homofobin. (Norrhem et al, 2008)  

 

6.4 Teoretiska perspektiv 

6.4.1 Queerteori 

Queerteori är samhällsrelevant teori och politisk rörelse som uppmärksammar en rad 

förhållanden i samhället gällande kön/genus, sexualitet och makt. I stället för att söka 

upprättelse och tolerans för de personer som diskrimineras på grund av sexuell preferens eller 

identitet, så problematiserar queer det påstått normala. Snarare än att söka likställa homo- med 

heterosexualitet, uppmanar queer till att tänka bortom uppdelningar. Att vända upp och ner på 

antagandet att det finns ett normalt och onormalt sätt att vara en sexuell man eller kvinna på. 

(Ambjörnsson, 2006) Heteronormativiteten föreskriver inte bara regler för hur en ska vara 

som man eller kvinna, utan även att en ska vara man eller kvinna. Att prestera rätt sorts 

kopplingar mellan kön, genus och begär är förutsättningen för att vi ska uppfattas som 

godtagbara män och kvinnor. (ibid)  

Jag har valt att använda queerteori som ett av de teoretiska perspektiven i uppsatsen, då queer 

utmanar de heteronormativa förhållningssätt och normsystem som ofta präglar kristna 

kontexter. I kristna sammanhang framhålls en viss sorts heterosexuellt liv som det mest 
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åtråvärda och naturliga sättet att leva på. Queerteori belyser heteronormativiteten, det för 

givet tagna, i stället för homosexualiteten som annars utmålas som ett problem. 

(Ambjörnsson, 2006; Rosenberg, 2002) 

Queer är ett brett begrepp, det kan betyda alltifrån konstig, pervers och sexuellt avvikande till 

att vara en teori om sexualitet och normalitet. Queer kan vara en form av aktivism, medan en 

del associerar queer till schlagervärlden eller gayparader med glitter och glamour. Allt detta 

stämmer. Queer används även som ett paraplybegrepp för hbt-gruppen, eller som en 

benämning på personer som allmänt faller utanför normen. I Nationalencyklopedin är queer 

framförallt ett kritiskt förhållningssätt till det ”normala”, det är brottet mot normen som är det 

centrala. (Ambjörnsson, 2006) Queer bör inte preciseras, dess uppgift är att röra om, störa och 

bryta upp kategorier, inte att själv förvandlas till en. (Rosenberg, 2002) Att skapa allianser 

och överbrygga interna skillnader har historiskt varit ett av queerrörelsens uttalade mål och 

queer betecknas enligt förespråkare som mer inkluderande än gay, bisexuell eller lesbisk då 

queer inte är en tydlig och avgränsbar identitet. Inom queer kan alla identiteter som går på 

tvärs med det normerande idealet samlas. (Ambjörnsson, 2006) 

Queerteori grundades i 1990-talets New York. Under det årliga Gay Pride ville gruppen 

Queer Nation bryta med ett samhälle som förbisett och marginaliserat hbt-personer i deras 

utsatthet. De hade fått utstå misshandel och sexuellt våld. Sjukdomar som hiv hade lett till 

högre dödlighet, då läkare och annan vårdpersonal varit rädda för ”smittor”. Hbt-personer 

hade blivit fråntagna sina mänskliga rättigheter. (Norrhem et al, 2008; Ambjörnsson, 2006) 

En ilska och frustration visades öppet i detta. Det fanns också en underliggande besvikelse 

över att hbt-personer inte hade stått upp för sina rättigheter tidigare. Queerrörelsen ville visa 

hur den homosexuella identiteten inte bara var en privat ensak, utan också en politisk, social 

och offentlig angelägenhet. (Ambjörnsson, 2006) Innan upproret hade många i gay-rörelsen 

försökt anpassa sig för att behaga myndigheter. Nu söktes provokativa förhållningssätt i stället 

och en rad aktioner genomfördes, inte minst för att lyfta aidssjukas och hiv-positivas 

livssituation, som då var tämligen problematisk. Innan Queer Nations aktioner och protester 

hade transpersoner, bisexuella och prostituerade förskjutits av gayrörelsen, då en rädsla för 

bekräftade fördomar av homosexuella legat bakom. Queer Nation sökte chockera och 

välkomnade i stället alla tidigare uteslutna, de som föll utanför heteronormen. Alternativa 

levnadssätt bejakades, det fanns en stolthet i det och det var ett uppror mot ett styrande av ett 
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heteronormativt majoritetssamhälle. Brottet mot sexuella normer, strukturer och identiteter 

kom i fokus. (Norrhem et al, 2008; Ambjörnsson, 2006) 

Bland forskare vändes arbetssättet från att försvara homosexualitet till att problematisera 

heteronormativitet, att heterosexualiteten utgjort normen. Queerforskare hämtade influenser 

från strukturalismens tankar om att allting skapas i relation till något annat. Genom att 

betydelsen alltid är beroende av en skillnad blir den relativ till sin karaktär. (Ambjörnsson, 

2006; Kulick, 2005) På så vis var och är hetero- och homosexualitet endast begrepp, vilka 

befäster heteronormativiteten ytterligare, begreppen skapar regler och normer för levnadssätt 

genom sin kategorisering. Sexualitet är något mångtydigt och svårgripbart som inte enkelt går 

att förklara, ringa in eller avgränsa från andra fenomen. I vissa fall handlar sexualiteten om 

identitet, i andra fall om en handling. Det kan också analyseras som ett normsystem, eller 

förstås som ett begär efter makt, erkännande eller tillhörighet. (Ambjörnsson, 2006) Hur 

heterosexualiteten skapas, upprätthålls, fungerar och hur identiteter, handlingar, regler, 

normer och föreställningar kan vävas samman till det som kallas sexualitet, blev och är ett av 

de centrala områdena att förstå för forskare och queerteoretiker. (Norrhem et al, 2008; 

Ambjörnsson, 2006) 

I dag är Queerteori motsatsen till 1970- och 1980- talens identitetspolitik. Fokus har gått från 

individ till samhälle, från homosexuellas historia - till hur normer, kön och sexualitet fungerat 

i ett maktperspektiv genom tiderna. (Norrhem et al, 2008) De strategier genom vilka 

heteronormativiteten har upprätthållits har varit olika genom historien. Tystnad, 

stereotypisering, exkludering och patologisering är några sådana exempel. (Ambjörnsson, 

2006) 

6.4.2 Queerteologi 

Det finns många sätt att studera bibeltexter på. Det finns handböcker och guider i hur bibeln 

bör läsas och hur den kan tolkas. Många har olika åsikter om vad som är rätt bibelläsning och 

inte. Queerteologer söker läsa bibeltexter på ett normkritiskt sätt, det vill säga att teologiskt 

förhålla sig kritisk till heteronormen. Teologin ska inte formas utifrån normer om 

könsidentitet eller sexualitet. (Världen i dag, 2014) Niklas Olaison uttrycker ”gud är till för 

alla, så en teologi som bara är för några är ingen bra teologi, den måste kompletteras.” 

(Olaison, 2014) Att läsa en teologisk text ur ett queerperspektiv innebär inte att en söker finna 

en underliggande sanning. Det är snarare så att queerläsning vill ställas jämsides med andra 
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sorters läsningar, och på så vis erbjuda ytterligare en möjlighet att se verkligheten. Det är ett 

försök till bredare perspektiv. (Ambjörnsson, 2006) 

Hur vet vi om bibeln skall läsas queerteologiskt eller traditionellt heteronormativt? Måste en 

avgöra om en viss tolkning är bättre än andra? När en ställer frågan om vad bibeln betyder 

eller betydde så kan frågan utvidgas med, för vem betyder verket vad? Vilken relevans har 

texten för den tid som vi lever i? Vad menar författaren med att skriva en viss bibeltext? Vad 

ville författaren uttrycka? Vad är den historiska meningen? Hur vet vi att vi förstått en text 

korrekt? (Gilje & Grimen, 2007)  

Det holistiska kriteriet innebär att en korrekt förståelse inte bara kan ligga i en förståelse av 

delarna eller i förståelsen av helheten, utan bör finnas i sambandet mellan delar och helhet. 

(Gilje & Grimen, 2007) Det finns inte någon absolut korrekt tolkning av en text, tolkningar 

kan endast vara mer eller mindre sannolika eller trovärdiga. Om en tolkning är bra eller dålig 

handlar åter om del och helhet, den hermeneutiska cirkeln. Textens detaljer måste alltid 

motiveras genom att visa vilken mening det ger texten som helhet. (ibid) 

Tolkningar kan aldrig vara säkra och att påstå att en tolkning av en text är den enda rätta är 

felaktigt. Att läsa bibeltexter kräver metodologisk tolerans. Det vill säga, att när det finns flera 

tolkningar så bör en öppna för andra än sin egen. Detta kan vara viktigt att komma ihåg för 

såväl queerteologer som traditionella bibeltolkare, vilka båda kan framstå snäva i sina egna 

förståelser. (ibid)  

6.4.3 Trons utveckling 

Fowler har med inspiration från Eriksson, Piaget och Kohlberg, utarbetat en modell för 

trosutveckling i sju stadier. Utvecklingsschemat har sin grund i ett psykologiskt tänkande. Det 

handlar om hur en människas allmänna psykiska utveckling avspeglar sig i hens tro. 

(Bergstrand, 1990) Fowler beskriver hur tron förändras, i takt med att barnet och sedan den 

vuxna människan växer och utvecklas. Han anser sig bygga sin framställning minst lika 

mycket på teologisk grund som psykologisk. (ibid) Bergstrand, skildrar Fowlers tänkande i 

”Från naivitet till naivitet” och jag har tagit hjälp av Bergstrand i tolkning och förståelse av 

Fowlers ”Stages of faith”. Fowler poängterar att beskrivningen av trosutvecklingen syftar till 

att berätta om verkligheten. Att beskrivningen ska leda till ökad förståelse och att det ska vara 

till hjälp för individen och samhället. Han menar att en därför bör passa sig för att värdera 

trons utveckling hos människor utifrån stadie. (Fowler, 1981)  
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Trosutveckling handlar om en serie djupgående förändringar hos en människa, tillväxt som 

sker genom svåra kriser. För en kristen hbt-person kan ”komma ut”–processen innebära en 

kris. Individen kan komma att behöva omforma egna värderingar och egen tro i mötet med 

olika kristna synsätt på sex och samlevnadsfrågor. I en del fall behålls och förstärks tron hos 

individen, i andra fall förkastas den.  

Då jag söker en förståelse för informanternas livsberättelser och vad i den kristna tron som 

format dem till de individer de är idag, så lämpar sig Fowlers utvecklingsteori. Teorin belyser 

hur beslut och handlingar skapar liv, samt hur liv formas av berättelser, att människor lever i 

olika former av social gemenskap och att sätten att se på världen skapas av bilder och 

uppfattningar som hör samman med gruppen och kulturen. (Bergstrand, 1990:65) 

Den första, grundläggande tron börjar från tiden i moderlivet, födseln och pågår fram till två 

års ålder. Fowler menar att fostret förnimmer om det finns en välkomnande och vårdande 

omgivning som väntar på det eller inte och att den upplevelsen kommer att bidra till trons 

utveckling. (Fowler, 1981) Efter födseln är den första anknytningen avgörande för barnets 

utveckling. Barnet testar möjligheten att leva i tillit till föräldern och sig själv. I detta 

prövande erfar barnet också misstro. (ibid) Barnet har inga egentliga bilder av gud, men för-

bilder till gud som skapas ur barnets upplevelser av föräldrarna. Föräldrarna är gestalter av 

makt och visdom och barnet är beroende av dem. (Bergstrand, 1990) 

Den intuitiva, projektiva tron sker från två års ålder då barnet kan röra sig friare och börja 

tala, förutsättningar för att självständigt börja upptäcka. (Fowler, 1981) Dock är tanke-

förmågan bara i början och barn kan därför inte vända på en tankegång. Iakttagelser och 

impulser dominerar tänkandet, medan fantasin försöker fylla luckor och skapa sammanhang. 

Barn har inte lärt sig att skilja mellan verklighet och fantasi, de kan endast utgå från det egna 

perspektivet i tänkandet. (ibid) Barn tänker enkelt på gud som närvarande. Berättelser skapar 

ordning i tillvaron mellan fantasi och verklighet. De är beroende av föräldrar som sätter 

gränser, men samtidigt lämnar utrymme för barnets experimenterande och självständighet. 

För kommande trosutveckling är fantasin och förmågan att hålla samman erfarenhetsvärlden 

avgörande. Det finns en risk på detta stadium att vuxna utnyttjar barnets fantasi, särskilt i 

religiösa sammanhang, om än oavsiktligt. (Bergstrand, 1990) 

Den mytiska, bokstavliga tron sker vid sju års ålder då tänkandet har utvecklats vidare och här 

finns en klarare bild av hur verkligheten är beskaffad. Det är lättare att skilja mellan fantasi 

och verklighet, tid och rum samt orsak och verkan, vilket skapar hållbara sammanhang i 
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tillvaron. (Fowler, 1981) Barn tar till berättelser för att skapa mening i upplevelser. Bilden av 

moral och rättvisa utvecklas, vilket återspeglas i gudsbilden. Men det finns ingen förmåga att 

förstå människans inre. Barnet använder manipulation för att omgivningen ska svara mot 

barnets intressen, behov och önskningar. (ibid)  

Den förenande, konventionella tron sker i tonåren då den unge alltmer delar sina tankar och 

känslor med jämnåriga utanför familjen. Nya perspektiv upptäcks och läggs på verkligheten. 

De börjar ömsesidigt undersöka varandras bilder av den andre och får en djupare sammansatt 

bild av sig själv och andra. Självmedvetenheten ökar och behovet av att förena de många 

olika bilder en får av sig själv till en enhet, en personlig identitet. (Fowler, 1981) Tänkandet 

och hypotetisk förmåga utvecklas, en börjar sätta in sina tankar i sammanhängande system. 

Det är lättare att få perspektiv på tillvaron. (ibid) Den gud en söker är en gud som känner och 

bekräftar självet. Tonåringen själv tycker att hen brutit upp från auktoriteter och att hen är mer 

självständig. Detta hör samman med processen med att frigöra sig från föräldrarna. 

Tonåringen blir beroende av vänners och andra vuxnas förväntningar och bedömningar, 

grupperna som tonåringen tillhör och känner tillit till ersätter nu föräldrarna. Det som 

tonåringen tror på är ofta taget från en auktoritet och sällan personligt reflekterat. (ibid) 

Viktiga sociala band formas under denna period, utan att individer ser sammanhang eller 

system. Användandet av symboler, begrepp och ideal ökar samtidigt som tonåringen inte 

förstår symboliken eller underliggande meningar i dem. Här tror en på det sätt som en tänker 

sig att andra gör. Tillhörigheten är viktig och att hamna utanför upplevs som farligt. Myter 

skapas. (ibid) 

Den egna, genomtänkta tron och övergången till den kan ske i olika skeden av livet, men 

underlättas kring tjugoårsåldern. I stadiet ägnar en sig åt ett tänkande som skapar skillnader 

och gränser. En använder en logik som skapar antingen-eller-förhållanden. Här finns 

spänningar som en söker komma till rätta med. En försöker både förverkliga sig själv och 

finnas till för andra. En ställer sig frågan om en kan leva med det relativa och kämpar med 

möjligheten att finna något som är absolut. (Fowler, 1981) Styrkan i detta 

trosutvecklingsstadie är förmågan att på ett kritiskt sätt reflektera över ideologier och den 

egna identiteten. Det finns en risk att en överdrivet förlitar sig på den medvetna delen av 

själslivet och på den kritiska tanken. En kan upptäcka, att det finns berättelser, symboler och 

myter från den tradition där en levt, som får den mer förnuftiga och ordentliga tro en skapat 

sig att framstå som alltför enkel och ytlig. (ibid) 
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Den sammanbindande tron är det få människor som når, om det sker tenderar det att hända 

kring medelåldern. I stadiet har människor en förmåga att leva med paradoxer och motsatser. 

De intresserar sig för det som är främmande, både hos sig själv, i den egna kulturen och i 

omvärlden. En inser att verkligheten är komplicerad och försöker redogöra för dess många 

sidor och beskriva dem på ett sammanhållande sätt. Tänkandet är dialektiskt. en har upptäckt 

de omedvetna sidorna hos sig själv, som även de påverkar sättet att leva. (Fowler, 1981) 

Den allomfattande, totala tron når individen när hen övervunnit kluvenheten och blivit hel 

genom att helt leva för och försöka förverkliga sin vision. Självet har utvecklats till att inte 

längre vara sina värden. Det söker sin grund i varat självt eller i gud. (Fowler, 1981) Självet är 

nu inte längre den viktigaste referenspunkten för trons vetande och värderande. Den yttersta 

omgivningen träder fram och blir dominerande och framträdande för den troende. Självet ser 

sig som en ändlig, skapad varelse men en varelse som har del i själva varat och som hämtar 

sin mening och sitt värde ur den verkligheten. De som tidigare var fiender, upplevs nu som 

guds barn eller som delar av det gemensamma varat. De blir sådana som en måste älska 

radikalt. (ibid) 
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7. Förståelseram 

7.1 Hermeneutik 

Jag har valt hermeneutiken som förståelseram, då den hjälper mig i tolkning och förklaring av 

informanternas berättelser i text och muntliga yttranden. Hermeneutiken förklarar samt tolkar 

beteende- och förväntningsmönster, sociala rollmönster, normer och regler. Sammantaget gör 

detta hermeneutiken till ett bra verktyg i analysen av samhällsvetenskapliga fenomen, så som 

kristna. (Gilje & Grimen, 2007) Att arbeta hermeneutiskt är att ständigt ”samtala” med en 

text. Jag kan fråga mig. ”Vad vill informanternas berättelser säga mig?” I hermeneutiken låter 

jag texten tala till mig men ställer också själv frågor till den. Jag blir aktiv i mitt arbete. 

(Alvesson & Sköldberg, 2011) För att nå förståelse försöker jag med hermeneutiken sätta mig 

in i informanternas livsvärld, att inte bara nöja mig med det jag först hör eller läser vid 

intervjuerna, jag ställer även frågor till materialet vid transkriberingar, sammanställningar och 

vid den första läsningen av resultatet. Jag söker upp och kommer tillbaka till texterna gång på 

gång. Det är en process som är lika viktig som det slutliga resultatet. (ibid) Den mening jag 

får ut i läsning av informantberättelserna kanske inte är densamma för en annan läsare. 

Möjligen gör olika läsare olika tolkningar utifrån relevansen i var och ens situation. (Gilje & 

Grimen, 2007)  

Det som människan ser som meningsfullt är det som ges en betydelse för en individ eller en 

grupp. En vill se mening i tillvaron och använder begreppet kopplat till handlingar och 

konsekvenserna av dem. För informanterna kan tron ge mening och möjligheten att dela den 

med vänner i en kristen kontext. I de kristna sammanhang som informanterna rör sig i finns 

vissa förutsättningar i form av normer och regler. Dessa och i vilka situationer tron utövas ges 

en mening. I allt detta ligger en tolkning och meningsfulla fenomen måste kunna tolkas för att 

förstås. För att förstå krävs förutsättningar, exempelvis som gemensamma kulturella och 

sociala förutsättningar. (Gilje & Grimen, 2007) När informanterna och andra bibelläsare 

exempelvis inte delar de historiska, kulturella förutsättningar som en lärjunge hade, så blir det 

svårt att tolka dennes text. Bibeln skrevs i en historisk epok som, i många avseenden, är olik 

vår. Detta är en av anledningarna till varför den kan vara så svår att tolka. (ibid) Genom 

århundradena har olika teologer och religionsvetare sökt analysera bibeln och de stycken som 

använts i förtyckande syfte. Det har sällan funnits en samstämmig objektiv tolkning av 

bibelorden, men det är än dock tolkningar från priviligierade positioner som lyfts fram, det 

vill säga, från vita, heterosexuella män. (Gårdfeldt, 2005) Bara vetskapen om detta gör att det 
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går att möta ett material som bibeln på ett ödmjukare sätt. Detta har hjälpt mig i arbetet, då 

tolkning av bibeltexter är en del som naturligt följer med vid sidan av uppsatsen. 

Inom hermeneutiken framhålls den ”hermeneutiska cirkeln”, vilken underlättar en förståelse 

av en text eller ett fenomen genom att belysa relationen mellan del och helhet; En text måste 

förstås utifrån den helhet den är en del av samtidigt som helheten måste förstås på grundval av 

delarna. (Esaiasson et.al, 2003) Denna hermeneutiska cirkel har jag sökt använda mig av i 

syfte att förstå varje informant som en del av ett större kyrkligt sammanhang, samtidigt som 

de tillsammans utgör en helhet i de kontexter de rört sig i.   
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8. Redovisning av empiri 

8.1 Informanternas bakgrund 

Innan resultatet redovisas vill jag ge en kort introduktion genom exempel på informanternas 

olika bakgrunder. De kommer alla från olika delar i och utanför landet, några har vuxit upp i 

storstäder och några på landsbygden. Informanterna är i olika åldrar, har olika 

könstillhörigheter och sexuell läggning. En del lever i partnerskap och en del inte. 

Trosbakgrunderna, de kyrkliga tillhörigheterna, varierar mellan informanterna och en del har 

pendlat mellan olika kristna sammanhang genom uppväxten.  

För Sara och några informanter med henom var den kristna fostran auktoritativ:  

”Jag är uppvuxen i en otroligt sträng pingstfamilj, på landsbygden. Vi var väldigt 

engagerade i kyrkan. Mina föräldrar åkte ut som missionärer när jag var liten. Min 

pappa är väldigt strängt troende, väldigt konservativ. Han tycker fortfarande att kvinnor 

inte ska ha hål i öronen eller smycken. Man ska inte gå på bio. Ser man någon på bussen 

som man upplever som okristen ska man inte sätta sig bredvid den personen och så 

vidare.”  

Sara 

Rakel ger exempel på hens familj där föräldrarna styrt i mindre grad och där hen själv valt 

engagemang utifrån eget intresse: 

”Jag växte upp i en liten by på landet med mamma och pappa, storebror och storasyster. 

Kristna föräldrar. Förhållandevis kristen uppväxt. Inte på något sätt förmanande. Vi bad 

aftonbön och bordsbön. Men mina föräldrar gick inte i kyrkan alltid och så. När jag 

började på ungdomsläger så var det inte från deras håll, utan mer att jag hade kompisar 

som gjorde det och ville följa med, det var inget påtvingat alls ifrån min familj. Mina 

syskon gjorde det också. Jag såg att de tyckte att det var kul och ville också göra det.”  

Rakel 

 

Hemma hos Deborah var den ena föräldern troende och kyrkobesöken var inte så frekventa: 

”Pappa är ateist och mamma är kristen men går inte ofta i kyrkan.” 

Deborah 
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Eva beskriver sin uppväxt som trygg och skyddad. Eftersom föräldrarna var aktiva blev 

kyrkan och kyrkobesök en naturlig del av tillvaron: 

”Jag växte upp i ett litet villakvarter bredvid en lekplats där man kunde spela mycket 

fotboll. Med två syskon, en mamma och en pappa, en otroligt skyddad, trygg uppväxt. 

Gick på en skola precis bredvid, lekte med mycket grannar. Ja, det var bra. Var i kyrkan 

på söndagar, mina föräldrar var väldigt engagerade i kyrkan. Min mamma var 

ordförande i kyrkans styrelse. Pappa var ungdomsledare i ungdomsgruppen och jag gick 

där.”  

Eva 

Trots olika bakgrunder har informanterna gemensamt att tron och levnadssättet präglat dem, 

från tidig barndom till vuxen ålder. Flera informanter har haft en eller två föräldrar som 

engagerat sig i hemmaförsamlingen. I de flesta fall har kyrkorna upplevts som varma och 

välkomnande för informanterna, inte minst under de unga åren. Det är först i senare pubertet, 

när sexualitetsfrågor blir aktuella, som en mer problematiserad tillvaro framträder. Det är 

denna tillvaro jag önskar fånga i den resultatredovisning som följer nedan. 

8.2 Redovisningens struktur 

Resultatet redovisas utifrån fyra teman: fostran: kristen tro: identitetsskapande och mening i 

tillvaron. Dessa teman innehåller varsin huvudfråga, vilken återfinns i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Resultatredovisningen följer samma ordning som temana och frågorna har i 

frågeguiden. (se bilaga) I resultatet är informanternas namn fingerade med bibliska 

kvinnonamn, även om inte alla är kvinnor. För att inte avslöja könstillhörighet har jag valt att 

använda uttrycket ”hen”. Jag vet att ”hen” ofta används inom pedagogiska institutionen och 

ses som positivt i universitetsvärlden, medan det i kristna kontexter kan finnas en större 

skepticism mot uttrycket. Jag har medvetet valt att använda ”hen” för att det bidrar till en 

bättre avidentifiering av person. Det minskar också risken för att läsaren tillskriver 

informanten egenskaper utifrån kön. På samma sätt har detaljerade data som städer, ortsnamn 

och ålder tagits bort i informanternas svar för största möjliga avidentifiering. (HSFR, 1990) 

8.3 Fostran 

Det första temat handlar om fostran, på vilket sätt familjerna varit aktiva i sitt trosliv, vilka 

budskap informanterna fått med sig från barnår, hur de mottagit detta samt vilken roll denna 

kristna fostran haft i en ”komma ut”-process. 
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8.3.1 Fostran: Hur det kristna budskapet förmedlas och mottas  

Sättet som den kristna tron förmedlats på till informanterna, har för det mesta skett genom 

morgon-, bords- och kvällsböner. Om detta berättar Eva: 

”Mamma och pappa hade morgonbön varje morgon där de läste ur en andaktsbok. 

Annars bad vi aftonbön och pratade om tro”  

Eva 

För en del kunde dessa bönestunder upplevas som pressande, att föräldrarna haft 

”förväntningar” på att de som barn skulle delta med glädje och intresse:  

”Varje morgon hade vi bibelläsning. Jag tyckte nog att det var bra. Vad jag däremot inte 

tyckte om var att vi alla skulle be en egen bön runt hela bordet: ”Ah, tack Jesus för den 

här dagen”. Jag tyckte att det var jättejobbigt, för jag kom inte på vad jag skulle säga. Så 

jag såg alltid till att ha en liten bit macka bredvid, som jag skyfflade in i munnen, så jag 

inte kunde säga någonting för jag kunde inte prata med mat i munnen.”  

Sara 

I vissa familjer var tron tydligt utpräglad genom att det exempelvis inte fanns någon annan 

musik och- eller annan litteratur än den kristna: 

”Den kristna tron var oerhört central i vår familj från allra första början. När jag 

började förskolan som sexåring, så sjöng man ”blåsippan ute i backarna står”, jag hade 

aldrig hört den innan, det var bara kristna barnsånger och bibeläventyr och sådär.”  

Sara 

Som i Saras exempel kunde den kristna uppväxten skapa en utanförkänsla i icke-kristna 

kontexter så som skola och fritidsverksamheter, medan det för andra gav trygghet och stolthet 

i samma sammanhang. Förutom läsning och bön i hemmet har ett aktivt kyrkligt engagemang 

funnits i de flesta familjer. Noomi och hens syster togs till söndagsskolan som små, medan det 

för Magdalena var givet med söndagsgudstjänster och kommunion: 

”När vi växte upp fanns inget annat alternativ än att vi skulle till kyrkan varje söndag. 

Första kommunionen (konfirmationen) var även ett måste och i katolicismen gör man den 

redan vid 8 års ålder.” 

Magdalena 

”Jag och mellansystern togs till söndagsskolan när vi var små. Mamma pratade kanske 

ibland om gud, men verkligen inte ofta. Mer att vi gick till kyrkan tillsammans. Det var 
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bara jag som fortsatte att gå med till kyrkan när vi hade kommit upp i åldern av att själva 

bestämma. När jag blev lite äldre, typ tonåring, kunde vi prata lite mer om gud hemma. 

Bara jag och mamma alltså.”  

Noomi 

Ett par informanter visar att den kristna fostran i hemmet inte sträckte sig längre än till att 

någon gång då och då besöka kyrkan och att kravlöst acceptera tron, som en ytterligare 

dimension i livet:  

”Budskapet var inte mer än att det var en fin och traditionell ceremoni. Hur jag tog emot 

det? Jag har alltid haft inställningen "go with the flow" när det kommit till sådana saker. 

Jag har inte funderat så mycket över det utan bara gått med på det.” 

Miriam 

”Hemma har vi inte pratat så mycket om tro. Det som har kommunicerats direkt från dem 

till mig har mest gått att läsa mellan raderna i bordsbön, godnattsånger, kvällsbön, 

Fader vår och andra sånger, samt ett barns ihopkopplande av deras agerande med vår 

kyrkliga tillhörighet” 

Hagar 

Oavsett om den kristna uppväxten hemma varit sträng eller mer tillåtande, så har 

informanterna fångat de värderingar som funnits där: 

”Det var inte alltid uttalat, men alla visste ändå på något sätt vad som gällde, som om 

alla var överens om vad man tänkte och tyckte, som sociala koder.” 

Rakel 

8.3.2 Fostran: Kristen uppfostrans roll i en ”komma ut”-process 

För merparten av informanterna har den kristna fostran många gånger utgått från en stark 

heteronorm, vilket medfört att informanterna dolt sexualiteten. Maria reflekterar över hur hen 

tror att det skulle vara att ”komma ut” i en kristen kontext. Hen lyfter fram frikyrkan som en 

svår miljö: 

”Jag tror att det kan vara komplicerat, det beror på att jag utgår från en kristen kontext 

där det råder heteronorm. Att det blir skambelagt. Tyvärr tror jag att religiös uppfostran 

ofta hänger ihop med heteronorm, speciellt i frikyrkliga sammanhang.” 

Maria 

Heteronormen kan ha gjort det svårt att finna homo- och bisexuella förebilder: 



46 

 

”För mig tror jag att bristen på förebilder både i kyrkan och i bibeln gjorde att jag kände 

mig ännu mer annorlunda och ”fel”. Samtidigt finns annat som förmedlas i en kristen 

uppfostran som kan ge en bra effekt i en ”komma ut”-process. Till exempel viljan att söka 

sanningen, att vi är villkorslöst älskade och att gud har skapat oss och därför älskar hela 

oss.” 

 Lea 

I informanternas hem och kyrkor har ett icke heterosexuellt samliv och en sådan livsstil varit 

ett tabubelagt ämne som få vågat beröra. Det har varit vanligare att det direkt fördömts:  

”Det var väldigt mycket ”vad är synd och vad är inte synd?”  

Sara 

Det är framförallt i församlingarna och i frikyrkliga sammanhang som informanterna upplevt 

en svårighet i att kunna leva öppet. Lydia berättar att ”komma ut”-processen både har blivit 

längre och svårare än den förmodligen varit om den inte skett i en kristen kontext: 

”Jättemycket… min religiösa uppväxt gjorde att jag inte kom ut, det försenade att jag 

kom ut lika snabbt som jag kanske skulle ha gjort om jag inte varit religiös.” 

Lydia 

För Noomi innebar ”komma ut”-processen mycket tänkande och tvivel: 

”Det var en ständig kamp i mig mellan ”jag är säker på att gud är kärlek och att det är 

den kärleken som händer i mig även när jag blir förälskad i en kvinna” och ”kyrkan 

säger ju att det är synd”. ” 

Noomi 

För Deborah hjälpte kristna värderingar hen att vara den hen är:  

”Om jag ser till kyrkan som var mitt sammanhang tänker jag att det var viktigt på det 

sättet att det var de som sa "du är älskad som den du är, du är värdefull i alla lägen" 

vilket då får effekten i mitt fall att våga vara den jag är”.  

Deborah 

Rakel berättar att det till och med kan ha varit en spännande och överraskande process ”att 

komma ut”. Att det inte var så jobbigt eller svårt som hen först föreställt sig: 



47 

 

”Jag blev överraskad att jag inte tyckte det var jobbigt. Det var ändå lite omvälvande, 

men det var inget jag var tvungen att fundera över. Utan mer ”ja, vad kul, nu kör vi... 

Vad kul för dem att ha en flata i familjen!” 

Rakel 

Det vanliga tycks dock vara, som i Lydias, Noomis och Elisabeths fall, att öppenheten 

inneburit en kamp inombords mellan den egna känslan, bibliska ”fakta” där homosexualitet 

kan tolkas som en synd och kyrkliga sammanhang där en risk för ett icke accepterande 

bemötande funnits: 

”För mig, som vid tolv års ålder mötte Evangeliska frikyrkan, så var det en stor 

omställning då församlingen inte accepterade min sexualitet. Jag var naiv att tro att det 

inte var någon issue. Vilket grundade sig i att vi aldrig pratade om sexualitet i form av 

andra alternativ än heterosexualitet. På så sätt trodde jag att det inte var något fel.” 

Elisabeth 

 

8.4 Kristen tro 

Det andra temat berör kristen tro, informanternas kyrkliga bakgrunder, graden av engagemang 

i samfundens verksamheter, syn på ledare och deras roll, bibeltexter och bibelläsning samt 

vilka faktorer informanterna tror är viktiga för att kunna leva öppet med sina sexualiteter i 

kristna sammanhang. 

8.4.1 Kristen tro: Kyrklig bakgrund 

Några av informanterna har sina rötter i olika frikyrkliga församlingar: 

”Pingst, fundamentalt pingstig, värdekonservativ. Både sexualmoral och samkönad 

moral och sådär.” 

Lydia 

Andra i Svenska kyrkan: 

”Jag har vuxit upp inom Svenska kyrkan, men blev engagerad i en församling i tonåren, 

ett frireligiöst sammanhang. Det lämnade jag i tjugoårsåldern och i dag arbetar jag inom 

Svenska kyrkan”  

Maria 
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En informant kommer från maronitrörelsen, som är en gren i den katolska kyrkan, utöver har 

det varit vanligt att informanterna passerat olika samfund under uppväxten, där de antingen 

gått från karismatiska trosrörelser till mer traditionella kyrkor eller tvärtom – från Svenska 

kyrkan till frikyrkor så som Pingst eller EFS. 

 

8.4.2 Kristen tro: Församlingsengagemang 

Merparten av informanterna tillbringade en stor del av sin fritid i olika kyrkliga verksamheter: 

”Nästan allt jag gjorde på min fritid under min barndom/tonårstid var antingen i kyrkans 

aktiviteter eller med vänner från församlingen. I församlingen fanns mycket aktiviteter 

och många jämnåriga kompisar.” 

Lea 

Församlingarna erbjöd till exempel söndagsskola, ungdomsträffar och konfirmations-

undervisning. Några av informanterna deltog i ungdomskörer och vissa har fortsatt att vara en 

del av kyrkans aktiviteter även i vuxen ålder: 

”I Svenska kyrkan mest gudstjänstlivet under uppväxten. Var konfirmandledare efter 

konfirmationen. Med i gospelkör. Men mycket mer än så fanns det inte. Som student desto 

mer!”  

Noomi 

Inte sällan beskriver informanterna kyrkan som sitt andra hem där också många av vännerna 

fanns: 

”Ja. Framförallt under EFK-tiden. Då var kyrkan mitt andra hem.” 

Elisabeth 

 

8.4.3 Kristen tro: Ledarskap 

Flera av informanterna kommer från kyrkor och samfund som organiserade sitt barn och 

ungdomsarbete genom en eller flera ungdomsledare eller annan ansvarig vuxen. Ledarnas ord 

om sexualitet, äktenskap och kärlek blev för många sanningen, vilket gjorde tankar om den 

egna läggningen komplicerad: 

”Ideologin fanns där och påverkade mig i allra högsta grad. Jag minns att en av mina 

favoritledare under en samling berättade att han, baserat på bibeln, trodde vi var menade 
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att leva som man och kvinna, inget annat. Ett par andra sommarlägerledare, tillika 

pastorer i bygdens andra församlingar, sa på ett sommarläger när jag gick på högstadiet 

att om de blev tvungna att viga samkönade par skulle de avsäga sig vigselrätten.” 

Hagar 

När ledarna var religiösa auktoriteter var deras ord många gånger lika kraftfulla som 

föräldrarnas, om inte mer. Maria berättar att ledaren hade värderingar och en pedagogik som 

inte gick i samklang med hens upplevelser och behov vilket ledde till konflikter: 

”Denne hade en kristen världsåskådning som jag i dag skulle säga var mycket 

konservativ. Vi var aldrig överens i vissa frågor rörande genus exempelvis.” 

Maria 

Noomi påverkades också hen av den ungdomspastor hen mötte: 

”Kommer ihåg att jag såg upp till ungdomspastorn i EFK. Jag minns NN som väldigt 

varm och öppen, men minns också att vi någon gång pratade hbt och att NN var tydlig 

med att det inte var ok. Det gjorde ont.” 

Noomi 

En del informanter fick ett positivt bemötande av ledare, där det bidrog till att kyrkan 

upplevdes som en plats värd att verka i:  

”Den som fick mig att ge kyrkan en "andra chans" var församlingsassistenten. NN´s 

ideologi, tror jag, var att få en att känna sig hemma utanför hemmet. Att alla skulle få 

vara med och känna sig värdefull. Ingen är bra på allt, men alla är bra på något.”  

Miriam 

Oavsett ledarstil så har informanterna gemensamt upplevelsen av att ledarna var centrala i 

församlingarna och för dem själva i deras kristna fostran: 

”Mina ungdomsledare betydde otroligt mycket för mig och står mig nära än i dag (de har 

också lämnat EFK). De stod på en feministisk grund vilken inte var välkommen i EFK.”  

Elisabeth 
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8.4.4 Kristen tro: Eget engagemang 

De informanter som själva var engagerade ledare stötte på svårigheter. Detta då det fanns 

klara förväntningar på hur ledare skulle leva och agera, sexualiteten var en del i detta. Lydia 

löste problematiken genom att leva ett dubbelliv. Hen var väl medveten om sin sexualitet, 

men visade inte vad hen kände eller tyckte: 

”Jag har varit ungdomsledare. Under tiden var jag medveten om min sexualitet. Det var 

en kamp sedan tidiga tonår. Jag levde dubbelliv och hade ångest. Ångesten var jättehög. 

Men, jag levde ändå som jag lärde. För jag lärde inte så hårt som de runt omkring. Jag 

var väldigt nådefull i min förkunnelse, eller min approach. Jag bemöttes med frågetecken. 

Mycket frågetecken. De tyckte det var läskigt när jag var så nådefull och så tillåtande. De 

tyckte jag var knäpp, säkert.”  

Lydia 

Som ledare sågs det föredömligt att leva själv, i andra hand i en heterosexuell relation, en 

samkönad relation var inte tänkbar:  

”Jag vet en bekant som var i sammanhanget och var anställd av församlingen, inledde en 

samkönad relation med en kompis till mig, det var väldigt under ytan. Ingen skulle få 

reda på det. Det kom fram till en av huvudledarna i församlingen som blev oerhört arg 

och den anställda blev ifrågasatt i rollen och riskerade att mista sin position.” 

Eva 

8.4.5 Kristen tro: Bibelläsning 

När det kommer till bibelläsning har den varit en central del i uppfostran hos många av 

informanterna, i vissa familjer och församlingar har bibelorden setts som mycket viktiga att 

leva sitt liv efter, den egna bibelläsningen vid vuxenålder råder det splittrade känslor kring: 

”Jag har en kluven relation till bibeln då den flera gånger använts mot mig och mitt val 

att leva ut min sexualitet.”  

Elisabeth 

Någon läsning på regelbunden basis tycks inte finnas. De allra flesta har ett komplicerat 

förhållande till bibeltexterna och relationen till det som står: 

”Jag är uppväxt i en miljö där bibelläsning är en stor del av utbudet. Jag behöver inte 

bibeln på det sättet jag trodde jag behövde förut. Jag var ingen bibelläsare då heller i 

stora drag, utan bibeln var… Så mycket påbud i den. Jag kunde inte vara fri i min 

relation till bibeln. Jag hade en väldigt tvungen relation till bibeln. Och den krävde 
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väldigt mycket av mig som jag inte kunde leverera, så jag hade ganska svårt att ha en god 

relation till den.”  

Lydia 

Någon enhetlig tolkning i bibelns betydelse går inte att finna i informanternas resonemang 

runt egen bibelläsning. Miriam tycker att man ska vara öppen för att läsa bibeln, men att det 

inte bör finnas något tvång i det: 

”Jag ser bibeln som en stor bok fylld med berättelser som förmedlar budskap och 

tankeställningar. Vill man läsa, då läser man. Vill man inte läsa, då låter man bli. Men 

man ska vara öppen för att åtminstone bläddra igenom bibeln någon gång”.  

Miriam 

För Deborah är läsningen given: 

”Ja för att dela liv med dem som har gått före oss, få läsa om Kristus och för att finna 

tröst och styrka men också hitta sätt att förstå mitt sammanhang i världen.”  

Deborah 

Någon informant önskar ha en daglig rutin i att läsa Bibeln, men kommer inte så mycket 

längre än till tankarna. För Noomi skiftar läsningen och hur viktig den är: 

”Ibland i livet. Vissa perioder har det varit väldigt viktigt, vissa inte alls. Det kan gå 

långa perioder utan att jag läser annat än kyrkoårets texter”.  

Noomi 

Bibeltexterna påverkar i olika grad synen på sexualitet, relationer och hur informanterna 

”lever ut”. Många gånger upplevs texterna vara svårtillgängliga och svåra att applicera på den 

egna livsstilen, med eller utan fast partner. Vanligt är att heteronormativa bibelpassager 

använts i ifrågasättande syfte mot informanterna: 

”Vissa passager är svåra och gör att man grubblar lite extra kanske framför allt texten 

som många homohatare slänger sig med "du skall inte ligga med en man som du ligger 

med en kvinna", osv, men samtidigt så är allt en tolkning och mitt fokus hamnar i de 

passagerna där kärleken råder och framför allt där Jesus Kristus finns med.”  

Deborah 

Lydia är i dag trygg i sin bibeltolkning, på ett sätt som hen inte varit tidigare. Hen beskriver 

sin tolkning numer som ”sund”: 
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”I dag har jag ett sunt förhållningssätt till bibeltexterna, jag kan omfamna bibeln på ett 

sätt jag som jag inte kunde göra då. Att inte ta det så bokstavligt, att läsa i kontexten, att 

se i vilken tid den skrevs, att inte dra saker lösryckt… jag är jättetrygg i den tolkningen, 

tacksam över den nya tolkningen. Det har hänt någonting i mig på insidan.”  

Lydia 

Noomi har likt Lydia fått ett annat förhållande till bibeln sedan hen började läsa mer 

hermeneutiskt: 

”Nu läser jag bibeln med en hermeneutisk grund och har insett att texterna kan tala till 

mig bortom de historiska omständigheterna om jag är medveten. Alltså, bibelns texter 

begränsar inte mig när det gäller att älska andra människor på något sätt i dag, snarare 

uppmuntrar.”  

Noomi 

Om en bibeltolkning tar höjd för samkönad kärlek, så behöver inte det betyda att övrig moral 

försvinner enligt Lydia:  

”Jag tror inte att en bibeltolkning som tar höjd för samkönad kärlek, per definition 

betyder att man åsidosätter övrig kristen moral och etik. Men, för att komma dit, så 

behöver man ju förstå att man är okej som gay och kristen.”  

Lydia 

Samtliga informanter framhäver bibelns kärleksbudskap tillsammans med personliga 

erfarenheter och gudsupplevelser framför svårtolkade bibeltexter. Elisabeth sammanfattar 

med att hen ser gud som större än uteslutande: 

”Jag ser gud som så mycket större än att vilja utesluta personer som väljer att leva ett liv 

i kärlek. Det är klart att vissa texter är problematiska, eller framförallt hur det 

traditionellt har använts.”  

Elisabeth 

 

8.4.6 Kristen tro: Att leva i sanning 

Att leva öppet med en icke-heterosexualitet har visat sig vara svårt, det har inneburit en 

sårbarhet för flera informanter. Nedan beskriver de vad som kan stärka och hjälpa dem att 

leva öppet med sina sexualiteter i kristna sammanhang. 

Trygghet är en återkommande förutsättning: 
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”Att jag är trygg i mig själv, med vem jag är och min identitet. Att jag är stolt och glad 

över att vara jag. Att människor visar en öppen eller nyfiken attityd och att jag känner 

stöd eller samhörighet från åtminstone något håll, en allierad.”  

Hagar 

Trygghet skulle kunna vara att ett homo- eller bisexuellt leverne ges samma värde som ett 

heterosexuellt. Att församlingarna inte blundar för de medlemmar som söker samkönade 

relationer: 

”Att ens sätt att leva ska ha samma värde som alla andra människors. Att många 

församlingar skulle våga ”ta” i frågan istället för att låtsas som vi inte finns. Det handlar 

om främlingsfientlighet och rädsla. Tänk om fler församlingar visat sig svaga och 

sårbara, vilja förstå och förändra”  

Lea 

Öppenhet och dialog är också återkommande faktorer som är viktiga för informanterna 

för att de ska våga leva öppet: 

”Jag tycker att det här är helt okej och då visar jag det genom att inte skämmas eller att 

inte tycka att det här är pinsamt. Ledargestalter i religiösa sammanhang måste också 

acceptera det och prata om det.”  

Rakel 

Att kyrkan tar ställning utåt sett: 

”Jag tror att det är jätteviktigt att det finns en kyrklighet som tar ställning utåt. Går med 

på Prideparader och firar regnbågsmässa.”  

Noomi 

Acceptans och tolerans nämns frekvent som förutsättningar och hjälpfaktorer till att kunna 

leva öppet: 

”Min gudsbild, acceptans och tolerans.”  

Maria 

Informanterna tycker det är viktigt att känna sig trygg i att få diskutera olika tankar om både 

tro och sexualitet utan att riskera dömande. Att det krävs en respekt, både från församlingen 

och från det egna hållet, är ett återkommande tema i informanternas svar. En önskan om att 
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bli accepterad och att det finns en öppenhet för olika tros- och livsåskådningar. Bemötandet 

kan vara mer avgörande för hälsan än teologiska erkännanden: 

”Respekt för att man kan tänka och tycka olika… dialog, att det inte bara är ”såhär är 

det… ”så här gör vi här”… att mer tankar ryms… tillit till dem man skulle komma ut 

inför. Jag tror att det är lättare att göra det i ett litet sammanhang där man känner sig 

trygg först.”  

Eva 

För Hagar upplevdes kyrkan välkomnande, till den dag då hen träffade sin kärlek: 

”I min värld var alla välkomna till kyrkan precis som de var. Alla är i behov av nåden, 

hade jag fått lära mig. När vi blev ihop fick jag mig ett uppvaknande och hamnade i exil. 

Jag insåg att allt det jag lärt mig och levt i form av ovillkorlig tillhörighet nu helt 

plötsligt inte gällde mig längre. Golvad av kärlek och livrädd för hur mina föräldrar, 

släktingar och vänner skulle reagera. Jag beredde mig på det värsta. Ensamheten.”  

Hagar 

Genom fördömande förpassades Magdalena till tystnad: 

”Att de ledare och förbilder som finns inom kyrkan håller en neutral inställning till olika 

sexuella läggningar och livsstilar. Jag upplevde aldrig att jag kunde berätta eller prata 

om vad jag egentligen kände då jag ofta fick höra att så mycket var en synd.” 

Magdalena 

Att ”komma ut”, meddelar några informanter, handlar i mångt och mycket om att de ska finna 

sig själva och deras innersta kärna. Att tron stärks, då de först är sanna mot sig själva. Att de 

kan förena den allmänna Gudsbilden med deras egna, att de kan dela den i en kristen kontext 

och samtidigt känna sig godkända och inkluderade.  

”I en ”komma ut”-process är det viktigt att man accepterar sig själv först och främst, och 

genom att delta i religiösa sammanhang blir det enklare. I alla fall om man känner sig 

värdefull och behövd. Att man får känna känslan av att få vara delaktig även om ”man är 

som man är". För det visar på att andra människor accepterar en, vilket gör det enklare 

att i sinom tid acceptera sig själv.”  

Miriam 

Det är viktigt att kyrkan släpper synen på homosexualitet som något sjukt eller avvikande 

menar Lydia: 
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”För mig är det viktig att kyrkan inte ser homosexualitet som nått sjukt, avvikande, eller 

syndfullt. Därefter är det viktigt att man har ett tillåtande och ganska sårbart 

förhållningssätt. Att kyrkan inte är sexfixerad utan att man ser hela människan.”  

Lydia 

Sara bekräftar Lydias bild genom att berätta att hen genom uppväxten fått bilden av 

homosexualitet som något sjukligt: 

”Jag trodde alltid att jag var sjuk... att jag inte kunde känna någonting…Det jag kände 

var inte rätt, det förstod jag. Om jag vetat att det faktiskt existerade, och att det inte är en 

sjukdom, att man inte kan bli botad ifrån det. Kyrkan pratar väldigt mycket om att ”alla 

är välkomna, kom som du är, här är trösklarna låga och taket högt!”. Det är precis 

tvärtom. Det är väldigt svårt att komma in i en församlingsgemenskap, när man snubblar 

på tröskeln och slår huvudet i taket.” 

Sara 

8.4.7 Kristen tro: Kontexters roll 

Informanterna betonar vikten av att känna stöd och uppmuntran i livsval. Alla tror att 

sexualiteten är medfödd, men att miljön påverkar vad den utvecklas till och att vägen till 

acceptans kan vara lång. Nedan svarar informanterna på vilken roll de tror att kristna 

kontexter har i en ”komma ut”-process 

Det finns en önskan om att kristna kontexter ska fungera som ett stöd: 

”Tror att de religiösa sammanhangen i ett sådant läge blir oerhört viktiga. Jag hoppas 

att den religiösa kontexten kan fungera som ett stöd.”  

Maria 

Men en vanlig beskrivning är snarare, som Noomi säger, att kontexterna är som en 

bromskloss: 

”När jag växte upp oftast som bromskloss. Nu hoppas jag att det finns unga som hittar 

pepp och styrka i kyrkliga sammanhang…Själv har jag hittat pepp i KRISS (Kristna 

studentrörelsen i Sverige). Tyvärr tror jag att det på väldigt många ställen fortfarande är 

en stor bromskloss som snarare lägger på skam och skuld gällande sexualitet än 

uppmuntran.”  

Noomi 

Så länge normer följs så går allt bra, om inte bör de bes för: 
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”Min upplevelse är att det är snäva åsikter, håller man inte med får man helt enkelt inte 

vara med. Om man avviker nått, i sin sexualitet, för det är heteronom i hela kyrkan. Är 

man inte gift när man är 25, är det - vad är det för fel på dig, vill inte någon ha dig? Har 

man inte barn innan man är 30, då är det - är det inte dags för er att adoptera snart? Om 

man följer normen är man välkommen. Men gör man inte det, då är man någon som det 

ska bes för, som man ska tycka synd om.”  

Sara 

Alla är eniga om att kristna kontexter fyller en viktig roll i en ”komma ut”-process: 

”Jag tycker det fyller en viktig funktion. Genom att hitta en religiös gemenskap där man 

trivs och känner sig accepterad så kan man växa i sin tro. Det är viktigt att känna sig 

trygg när man söker svar.”  

Esther 

Bra bemötande är grundläggande för att informanterna och andra med dem ska kunna växa i 

gemenskapen: 

”I Svenska kyrkan har jag känt ett starkt stöd i min ”komma ut”-process vilket har hjälpt 

mycket, oerhört mycket. En öppenhet mot det annorlunda och en inkluderande gudstjänst- 

och församlingsmiljö med kloka präster har varit avgörande.”  

Elisabeth 

 

Att inte göra någon stor grej av sexualiteten, att sex- och sexualitetsfrågor avdramatiseras: 

”I mitt fall kanske den var stor, men samtidigt hade jag inte riktigt en ”komma ut”-

process för jag ansåg att det var lika vanligt som något annat så jag gjorde inte en grej 

av det.”  

Deborah 

Informanterna trycker på att just homo- och bisexualitet behöver inkluderas i de samtal som 

finns. Det har varit vanligt att samlevnadsfrågor berörts i liten utsträckning och endast på ytan 

i de kristna kontexter informanterna befunnit sig i. När det väl berörts så har det skett i 

styrande syfte: 

”De gånger man pratade om sexualitet har det utgått från att det var mellan en man och 

en kvinna. Homosexualitet är en synd och sen säger man inte så mycket mer om det. Ifall 
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någon är homosexuell i ett sådant sammanhang så har det varit att man tagit den 

homosexuella till kyrkan för att undervisa andra homosexuella att inte leva ut det.” 

Eva 

8.5 Identitetsskapande 

8.5.1 Identitetsskapande: Förhållandet till den egna sexualiteten 

Av de tretton intervjuade informanterna har merparten undvikit att berätta om sin läggning i 

kyrkliga sammanhang för att slippa moraliskt dömande. Diskussioner om sexualitet i kyrkan, 

har sällan funnits. Att förhållanden och sedermera äktenskap ska vara mellan en man och en 

kvinna har varit en självklarhet. Informanterna beskriver hur de förhöll sig som barn till sin 

sexualitet, deras personliga reaktioner och känslor i möte med samkönad kärlek. 

Att bli tyst om känslorna var vanligt: 

”Jag var väldigt tyst om det mesta jag kände och upplevde. Allt kändes fel.” 

Magdalena 

Det var också, till följd av heteronormen, svårt att tolka känslor av attraktion: 

”Det fanns inte riktigt i min värld att jag skulle kunna bli det. Jag skulle nog kanske inte 

erkänna för mig själv ifall jag skulle bli det… Jag var på förbjuden mark”  

Eva 

 

De dubbla känslorna ledde till en inre konflikt: 

”Det blev konfliktfyllt för min egen del, då jag insåg att jag attraherades av samma kön. 

Min identitet byggdes på att jag var heterosexuell och inte bisexuell.” 

Maria 

Då samkönad attraktion eller kärlek aldrig varit ett alternativ så förstod få informanter vad 

känslorna handlade om: 

”På högstadiet blev man mer kär på riktigt. Det var (…) för (…) var inget alternativ. Det 

förmedlades aldrig i kyrkan att det fanns alternativ till heterosexualitet. När jag ser 

tillbaka så har det absolut varit (…) jag varit intresserad av, men jag var inte medveten 

om att det var det som hände. Jag inte hade tänkt på det alternativet tror jag.”  

Rakel 
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Det gick inte att föreställa sig samkönad kärlek: 

”Det fanns inte på kartan, försökte bli kär i (…), men kände inget för dem, tröttnade. 

Folk sa ”Du är för kräsen, nu får du bestämma dig”.”  

Sara 

Miriam upplevde rädsla i samband med de nya känslorna:  

”Jag blev rädd. Rädd för att det var fel på mig, rädd för att jag var sjuk, på grund av de 

åsikter och värderingar jag är uppvuxen med genom mamma och mormor. Jag försökte 

kära ner mig i (…) för att övertyga mig själv om att jag inte blev intresserad av (…).”  

Miriam 

Den rädslan delade Sara med Miriam: 

”Rädd blev jag, väldigt rädd. Jag minns att jag kände, om det verkligen är så här, då 

älskar inte gud mig längre. Dör jag, kommer jag inte till himlen. Jag fick nästan 

dödsångest. Vaknade jag en morgon och ingen var hemma, så tänkte jag gud nu har 

Jesus kommit tillbaka och lämnat mig här.”  

Sara 

Med rädslorna tycks förnekelse ha varit en vanlig strategi för att hantera det okända. Om detta 

berättar Eva: 

”Såg inte mig själv som sexuell… tänkte inte… längtade inte… brist på intresse… Min 

sexualitet såg mer ut då som att det ofta fanns någon i mitt liv, någon (…), ganska mycket 

på G. Man hängde… sen blev det… Nej, jag vill inte… ifall jag blir tillsammans med 

någon när jag är 18 då kanske jag gifter mig vid 21 och det vill jag inte.”  

Eva 

Bakom förnekelsen fanns en inneboende förståelse för vad som skapade ångesten: 

”Jag berättade ingenting för någon men vaknade ofta på nätterna med ångest och en 

känsla av vad det handlade om.” 

Lea 

Även Sara förnekade känslorna för sig själv: 

”Första gången med en (…) kände jag ”Är det så här det ska vara? Jaha!”. Sen började 

tanken snurra, det här är bara ett litet äventyr som man ska ha. Det var förnekelse i det 

också.”  

Sara 
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Esther menar att en lättare hamnar i ett heteronormativt fack om en är bisexuell och precis 

som Eva, Lea och Sara, hade Esther först svårt att acceptera sexualiteten: 

 

”Eftersom jag är bisexuell är det lätt att hamna i ett heteronormativt fack, det är enklare. 

Första gången jag blev kär i någon av samma kön var det lite svårt att acceptera.”  

Esther 

Då heterosexualitet många gånger varit det enda alternativet, har det bidragit till att 

informanternas process i att finna den egna sexualiteten fördröjts. När så den egna 

acceptansen infunnit sig har det inneburit en stor lättnad. Några informanter beskriver det som 

en ”aha-upplevelse”, att bitarna föll på plats. 

8.5.2 Identitetsskapande: En inre konflikt 

När tonåren normalt kantas av tvivel om den egna personen, har informanterna fått det än 

tuffare i takt med puberteten. Noomi beskriver känslan av vilsenhet: 

”Jag var vilsen på olika sätt. Det hade inte bara med min ”bisexualitet” att göra. Var 

aktiv i Grön ungdom några år innan jag själv blev öppen med att jag blir kär i ( ...) I 

Grön ungdom hade jag övertygat kämpat för att ”all kärlek är bra kärlek” men när det 

kom till min egen sexualitet blev det genast svårare att övertygat stå för det. Det hade 

mycket med min kyrkliga bakgrund att göra tror jag.”  

Noomi 

En informant berättar hur hen försökte anpassa sig till rådande genusnormer genom att klä sig 

och agera utifrån kön, att detta skapade en inre konflikt. Magdalena försökte också leva efter 

yttre förväntan: 

”Jag tvivlade på allt jag kände och ifrågasatte allt med mig själv. Försökte även att leva 

som det förväntades av mig.”  

Magdalena 

Känslan av att vara avvikande ledde till en stark inre konflikt beskriver Lydia: 

”Den inre konflikten var hundraprocentig. Det som jag upplevde på insidan var inte 

tillåtet på utsidan. Det som jag upplevde var jag var inte okej. Så hela min, stora delar av 

min varelse var inte okej. Det var svårt att förhålla sig till, att älska sig själv när man var 

så extremt avvikande.”  

Lydia 
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Den inre konflikten följdes av kompensationsbeteende och psykisk ohälsa hos henom: 

”I och med förnekande av sexualitet mådde jag psykiskt väldigt dåligt under stora delar 

av min uppväxt. Vilket jag överkompenserade på andra sätt. Till exempel genom att vara 

väldigt glad, rolig, speedad och crazy. Mm. Tragiskt. Fy vad tragiskt.”  

Lydia 

Gudsbilden fick sig en törn under Marias period av brottning: 

”Under tonåren och fram till för ett par år sedan upplevde jag att jag stod med en fot i en 

ickekristen kontext, familj, skola, vänner, och en fot i den frikyrkliga, kristna kontexten. 

Jag brottades med min gudsbild och med mina värderingar, som jag ansåg inte stämde 

överens med många av församlingsmedlemmarnas värderingar i det kristna 

sammanhanget.”  

Maria 

Elisabeth berättar hur hens sammanhang vände henom ryggen: 

”Att ha varit i ett sammanhang som betytt allt för en och sedan vänt ryggen mot en.”  

Elisabeth 

8.5.3 Identitetsskapande: Personlig tro 

Informanterna är sedan tidigare eniga om att egen trygghet spelar stor roll för att kunna leva 

öppet i en kristen miljö. När familjs, vänners och församlings åsikter kan påverka, så blir 

också tron på något större avgörande för självbilden och tryggheten i att kunna vila i den. 

Nedan förklarar informanterna vilken roll de upplever att den personliga tron har i 

identitetsskapandet. Miriam framhäver tryggheten som tron ger: 

”Trygghet. Känslan av att kunna mer eller mindre förlita sig på något större, mäktigare. 

Kunna "lägga sina hemligheter och funderingar" i någon annans händer/någon annan 

omgivning”.  

Miriam 

Lea berättar att tron på gud stärker sökandet av identitet: 

”Min tro eller snarare gud hjälper mig att söka min sanna identitet. Genom bön och 

överlåtelse kan jag känna att jag har ett värde i mig själv trots alla hot runtomkring.”  

Lea 

Tron är alltså en viktig pelare i identitetsskapandet, inte minst när sexualitetsnormer bryts:  
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”Jag tror att personlig tro har en viktig funktion i identitetsskapande, det har att göra 

med hur vi tolkar vår omvärld, vilka värderingar vi har, vilken syn vi har på sexualitet. 

Det kan vara en styrka i identitetsskapandet om det får växa i ett gott sammanhang, med 

möjlighet till kritiskt tänkande, reflektion och att det får tas emot på ett bra sätt.”  

Maria 

Detta gäller om, som Magdalena beskriver, tron är öppen och inbjudande:  

”När identitetsskapandet sker är det av största vikt att ens tro är öppen och inbjudande, 

annars känner man sig exkluderad och misstror sig själv i stället för att kunna vara den 

man är och leva ett fritt liv.”  

Magdalena 

8.6 Mening i tillvaron 

8.6.1 Mening i tillvaron: Kristen tros roll i en ”komma ut”-process 

I stort sett alla informanter är överens om att den kristna tron, med allt vad den innebär, har en 

viktig roll i en ”komma ut”- process. För många har tron försenat processen och det finns en 

övertygelse om att en sådan hade varit lättare i en icke kristen kontext: 

”Ifall jag skulle göra en ”komma ut”- process så hade det känts mycket enklare ifall jag 

inte varit kristen. Jag tror att det spelar väldigt stor roll att vara uppvuxen i en kontext 

där det inte är något positivt med att ha en avvikande sexualitet, när man går mot normen 

i kyrkan.”  

Eva 

Det är ofta accepterat att vara homo-bisexuell i kristna sammanhang, så länge det inte levs ut. 

Detta gör att vissa människor gifter sig för att slippa ensamheten: 

”Jag är medveten om att det finns människor som valt att gifta sig med motsatt kön för att 

deras religiösa kontext inte tillåter dem att leva med någon av samma kön. Därmed blir 

”komma ut”-processen viktig”  

Maria 

Rädslan av att inte bli välsignad av gud, bortvald av människor och frånvänd av församlingen, 

familjen och en, för informanten, bekant miljö, har orsakat smärta och ett slags utanförskap: 

”Det spelar jättestor roll. Vissa religioner medför sådan oro och stress att man kanske 

överväger att inte komma ut.” 

Magdalena 
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Samtidigt som kristen tro handlar om att vara sann: 

”Å ena sidan tror jag att det som står i bibeln och synen som finns inom kyrkan – att 

homosexualitet är en synd – försvårar för människor att ”komma ut” i en kristen kontext. 

Fördömanden, brist på förebilder och förträngning av ämnet gör att människor väljer 

bort kristendomen, eller rättare sagt kyrkan, som en plats att ”komma ut” på. Å andra 

sidan tycker jag att kristendomen i sig pekar på att söka sanningen i sitt liv och inte vara 

falsk vilket bidrar till att våga stå för vem man är .”  

Lea 

8.6.2 Mening i tillvaron: Meningen med ”komma ut”-processen 

Det ligger i människans innersta väsen att finna en mening med det som sker och flera av 

informanterna hoppas att deras kamp, vånda och ångest ska vara till nytta, både för de själva 

och för andra med dem. Lydia berättar symboliskt om den mening hen upplevt med sin 

”komma ut”- process: 

”Det faktum att gud gjorde en väg i min öken där det inte var någon väg, skapar en tro i 

mig som jag kan applicera på andra områden, men också dela med mig av, till andra 

människor, som kan skapa, som i sin tur kan generera tro i deras liv.” 

Lydia 

Miriam och andra informanter tycker sig ha blivit starkare, mer självständiga och trygga som 

personer: 

”Jag behövde denna process för att på något sätt acceptera och bli trygg i den jag är. Vi 

lever vi i en kultur och i ett samhälle där ens sexualitet tas mer seriöst om man är öppen 

med att man gått igenom en typ av "process" än om man en dag bara säger "jag är gay" 

utan vidare bakgrund till hur man kommit fram till det.”  

Miriam 

Lea upplever sig blivit starkare och hen känner sig närmre gud: 

”Jag upplever idag att den gjort mig starkare och mer empatisk inför andras kamper. I 

min sårbarhet har jag kommit närmre gud vilket jag inte kan värdesätta nog mycket.”  

Lea 

Ett visst mått av motgångar genom uppväxten och till vuxen ålder har gjort att informanterna 

upplever sig starkare. Att sammankoppla sin kristna tro med ett bejakande av sexualiteten är 

en process. Några har funnit ro i det och andra arbetar fortfarande med det. Någon känner 
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inget behov av att ”komma ut”, andra tycker att det är viktigt för den personliga utvecklingens 

skull. 

”Jag har aldrig ”kommit ut” med min sexualitet på det sätt som jag tolkar det och jag 

har vänner som ”kommit ut.” För mig har det behovet aldrig funnits. Kanske har det 

funnits ett behov som jag aldrig bejakat. Att jag undvikt tala om det i vissa frireligiösa 

sammanhang medger jag, på grund av reaktioner jag varit rädd att möta.”  

Maria 

”Jag kan känna mig väldigt ledsen över hur jag hört det pratas om homosexualitet i 

kyrkan, kanske fem procent av dessa tonåringar kämpar med sin sexualitet jättemycket 

Jag tror det har hjälpt mig till mer förståelse och respekt för människor som lever ut sin 

sexualitet. Jag tycker att det är modigt att göra det, i en kontext där det inte är så enkelt 

eller skönt, där man fortfarande vill leva i tron.”  

Eva 

Den kristna tron spelar en stor roll för flertalet av informanterna i ”komma ut”-processen. Det 

var kristen tro och miljö som de fostrades i och kände sig hemma med. Detta ligger som 

grund till vilka de är i dag. I de fall där kristna traditionellt talat mot homo- och bisexualiteter 

har informanterna, som representerar båda, tagit skada. Den personliga tron har i många fall 

fått omvärderas. Men flera särskiljer mellan tvivel på guds existens, tankar om den egna 

personen och vad kyrkan och dess medlemmar anser.  

8.6.3 Mening i tillvaron: Trons roll efter ”komma ut”-processen 

Efter det att några av informanterna ”kommit ut”, har tron hjälpt dem. Ett par informanter 

berättar om den grundtrygghet som de upplever att tron ger. Elisabeth tycker att tron hjälper 

henom att känna sig stolt, att veta att gud är med. Det är inte guds närvaro hen tvivlat på, utan 

snarare kyrkan: 

”För mig har den betytt mycket. Jag har aldrig velat på guds närvaro i mitt liv och i min 

process. Det är kyrkan jag tvivlat kring.”  

Elisabeth 

Leas tro ger mening i det att hen ser ”komma ut”-processen som något tänkt för henom: 

”För mig är min tro det viktigaste jag har och kan nog känna att min ”komma ut”-

process är en del i vad gud tänkt för mig. 

Lea 
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8.6.4 Mening i tillvaron: Att bli använd av en gud 

Precis som i en vilja att finna mening i svårigheter, finns för en troende en längtan att vilja bli 

använd av en gud. Många gånger innehåller en kristen uppfostran uppmaningen att låta sig 

användas av gud, att vittna för andra människor om sin tro och att stå frimodig även när kritik 

kommer. Detta har några informanter tagit fasta på och har anpassat det till sina nuvarande 

liv. Nedan svarar de på om de tror att deras ”komma ut”- process kan användas till att hjälpa 

andra. 

Elisabeth är övertygad om gud tagit henom genom processen för att det ska användas: 

 

”Ja! Att möta utmaningar är utvecklande och jag tror helt klart gud har tagit mig igenom 

detta för att jag ska kunna dela med mig av det i livets olika skeenden.”  

Elisabeth 

Lydia sammanfattar med att när hen blev sann mot sig själv så öppnades en ny gudsrelation 

som i sin tur kan hjälpa i mötet med andra människor som lever i förnekelse på olika plan:  

”Jag tror verkligen att gud kan använda mig. Jag upplever äkta kärlek från gud, en 

annan djuphet i relationen till honom…När jag blev sann mot mig själv, förändrades allt, 

förändrades min relation till gud. Det blev på riktigt, det betydde jättemycket för mig. Att 

vara sann går att applicera på massa andra saker. När jag möter människor som inte är 

sanna mot sig själva, på andra områden än på sexualitet, så kan jag se det. Jag kan 

hjälpa i det. Jag kan hjälpa dem att vara sig själva. Det finns många områden som 

människor behöver ”komma ut” på, i den processen kan man hjälpa dem på olika sätt.”  

Lydia 

Deborah framhäver vikten av att vara ödmjuk: 

”Ja, det tror jag att gud vill men vet inte hur. Jag måste bli mer ödmjuk för att se att alla 

inte har eller har haft det lika lätt som jag.” 

Deborah 

Rakel och Miriam tror på mening i sina ”komma ut”-processer: 

”Ja… det var nog meningen att jag skulle må bra och leva i en bra relation och vara en 

förebild.” 

Rakel 
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”Jag tror gud ser mig som en drivande del till en mänsklig utveckling. En utveckling som 

ska generera i acceptans, respekt och förståelse i samhället. ”  

Miriam 

Även om informanterna tror på mening med ”komma ut”-processerna så kan det ibland 

vara svårt för dem att veta eller känna hur deras erfarenheter kan komma till hjälp för 

andra. I det är bönen viktig för Lea: 

”Jag tror att gud vill använda mig och alla människor som vill berätta sin livshistoria för 

att vi på så sätt ska känna oss mindre ensamma. Mer konkret på vilket sätt vet jag inte. 

Jag försöker varje dag leva efter bönen  

- visa mig herre din väg och gör mig villig att vandra den” 

Lea 
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9. Analys 

Analysen som redovisas delas in i uppsatsens fyra teman ”fostran”, ”kristen tro”, 

”identitetsskapande” och ”mening i tillvaron”. Ett queerteoretiskt perspektiv på berättelserna i 

dessa teman synliggör de heteronormativa utgångspunkterna som ofta finns i de sammanhang 

som informanterna rört sig. (Kulick, 2005) Queerteologin lyfter fram möjliga tolkningar som 

kan komplettera den annars homonegativa bild som många informanter fått med sig. 

(Rosenberg, 2002) Teorin om trons utveckling hjälper till en förståelse för under vilka skeden, 

från barnår till vuxen ålder som gudstron formas och på vilket sätt. (Fowler, 1981)  

9.1 Fostran 

9.1.1 Fostran: Hur det kristna budskapet förmedlas och mottas 

Under perioden av fostran bor informanterna hemma och är beroende av sina familjer och 

relationerna i dem. Här kan en tänka att de hinner genomgå de tre första stadierna i Fowlers 

trosutveckling. Informanterna delar en kristen uppväxt där bibelläsning, sång, musik och 

kyrkobesök, i olika grad, varit en del av vardagen. Majoriteten berättar om tryggheten de 

upplevt, att de fått en god grund för gudstro genom känslor av tillit, mod, hopp och kärlek. 

(Fowler, 1981) Bordsböner, gemensam bibelläsning och kvällsböner är exempel på stunder 

när hela familjen samlats och gjort något gemensamt, och då föräldrarna förmedlar tron vidare 

till barnen. (ibid) Flertalet informanter har haft föräldrar som varit aktiva i sina församlingar, 

där en del av informanterna har fått följa med i de olika trossammanhang som föräldrarna rört 

sig i. När en familj tillhör ett större gemenskapssammanhang, där en delar sedvänjor och 

mönster för vad som är meningsfullt, kommer tron för barnet också att innefatta de 

trosföreställningar, de grundläggande berättelser och de levnadssätt som finns i den 

traditionen. (Bergstrand, 1990:21) Informanterna bekräftar att så har fallet varit för dem. Som 

barn har de delat föräldrarnas och samfundets tro. Tron har, i flera fall, varit en del av kärnan i 

familjen, på vilken familjen, relationer och band byggts upp. När en informant utmanat tron 

och sättet som familjen utövat den på, har en indirekt konsekvens blivit att även 

familjekonstellationerna utmanats, till följd av att tron är en sådan central del i familjen och 

dess gemenskap. Därmed verkar ”komma ut”-processen inte bara bli en utmaning för 

informanterna, utan också för stora delar av familjen. 
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9.1.2 Fostran: Kristen uppfostrans roll i en ”komma ut”-process 

Överlag saknades samtal om sex och samlevnad, både hemma och i de kyrkor informanterna 

växte upp i. Det saknades en naturlig plattform för samtal och att det fanns olika sexualiteter 

utöver den heterosexuella nämndes sällan. Där homosexualitet talades om benämndes det som 

icke önskvärd sexualitet i termer av synd. Informanterna anger att det rådde en stark 

heteronorm i deras hem och ungdomsverksamheter, även om den inte alltid var direkt uttalad. 

Samkönade relationer var ett tabubelagt ämne och informanterna berättar att de saknade 

förebilder, antingen som levde i en samkönad relation eller med en tillåtande tro. Den kristna 

uppfostran innebar att en bekräftelse i kopplingen mellan person, kön och sexualitet saknades. 

Kön och sexualitet går inte att särhålla då den kulturella produktionen av kvinnlighet och 

manlighet är kopplad till en förväntad heterosexualitet. (Butler, 2005) Det kan ha funnits en 

inbyggd förväntan eller önskan från familjen och från informanten själv om en 

heterosexualitet. Kärnfamiljen framhålls ofta i kristna hem som det högsta idealet, det är 

heteronormativitetens kärna. Andra sätt att leva kan betraktas som synd. För informanterna 

som inte uppfyller den monogama reproduktiva heterosexualiteten kan detta medföra att de 

betraktas som mindre kvinnliga eller mindre manliga. (Kulick, 2005) Inte bara det, de kan 

även betraktas som mindre hängivna sin tro då de inte följer det ”naturligt skapta”. Den 

kristna uppfostran har för någon informant varit till hjälp i ”komma ut”-processen, kristen tro 

har i hens fall inneburit en känsla av att vara älskad i alla lägen, medan religionen för flertalet 

informanter inneburit att ”komma ut”-processen försenats. Faktorer som fördömanden, tabu, 

tvivel och heteronorm har varit bidragande orsaker. Skillnaden mellan informanterna - om 

deras tro hjälpt dem ”komma ut” eller ej tycks grunda sig mycket i hur pass bekräftande eller 

fördömande föräldrarna varit i frågor om sexualitet. Detta är intressant för vidare forskning 

och det går möjligen att dra en parallell till att det skulle vara lättare att växa upp och ”komma 

ut” i en familj som nått något av Fowlers senare trosutvecklingsstadier, än något av de 

tidigare.  

 

9.2 Kristen tro 

9.2.1 Kristen tro: Kyrklig bakgrund 

Kyrkliga bakgrunder och sammanhang har varierat mellan informanterna men också från 

barnår till vuxen ålder. Oavsett samfund tycks det vanligaste vara att församlingarna befinner 

sig i stadie fyra, den förenande konventionella tron. I ett sådant stadie uttrycker medlemmarna 
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sin tro så som det flesta gör, ingen vill bryta sig ut ur gemenskapen. I och med att 

medlemmarna inte har börjat ställa frågor kring sin tro har de heller inte ifrågasatt de 

gemensamma auktoriteterna. Det uppstår inga spänningar i samfundet, vilket ofta uppskattas. 

För de människor som lever i detta trosutvecklingsstadie finns en längtan om att alla 

medlemmar ska leva i enighet med varandra och undvika konflikter. (Fowler, 1981; 

Bergstrand, 1990) Detta tycks informanterna känt av och det har gjort det svårt att lyfta 

sexualitetsfrågor. Ett par informanter berättar om den motsägelsefullhet de upplevt i mötet 

mellan de homonegativa värden som uttryckts i denna typ av församlingar och i de värden av 

sanning, ärlighet och förkunnande som finns i den egna gudstro de har. Informanternas 

erfarenheter av motstridigheter i den egenupplevda sexualiteten och den sexualmoral som 

predikats har fått dem att förhålla sig kritiskt till tron och kulturen i dessa samfund. Några 

informanter reflekterar över hur beroende de varit av de värden som funnits i den grupp de 

tillhört och den bakgrund de kommit ifrån. (Fowler, 1981) Genom ”komma ut”–processerna 

har informanterna tvingats lämna detta trosstadie och gå vidare till det femte av Fowlers 

stadier, den egna genomtänkta tron. Utmärkande för det femte stadiet är att auktoriteten 

flyttats från ”de andra” till individen själv och att trosinnehållet nu är prövat i större grad. De 

relationer och roller som informanterna byggt upp sig själva på under tidigare stadier har de 

nu fått ifrågasätta, en process som varit smärtsam för många. (ibid) 

9.2.2 Kristen tro: Församlingsengagemang 

Alla informanter har i olika grad varit involverade i kyrkornas verksamheter. Engagemangen 

har fört med sig relationer till övriga församlingsmedlemmar, präster och pastorer. En 

informant beskriver församlingen som sitt andra hem. Relationerna i församlingarna bidrar till 

informanternas personligheter, då identitet skapas i relationer och i integration i gemenskaper. 

Identiteter påverkas av de föreställningar som informanterna uppfattar att andra har om dem. 

De normer som finns i grupper i form av församlingar blir därmed grundbultar när den egna 

identiteten skapas. (Rosenberg, 2002) I församlingarna finns gemensamma värden som en 

tillsammans förvaltar, lever för och efter de värdena utövas en gemensam tro. (Bergstrand, 

1990) Den gemensamma tron som funnits i församlingarna har påverkat informanterna i deras 

engagemang och i identitetsskapandet.  

9.2.3 Kristen tro: Ledarskap 

Under uppväxten upplevde informanterna att deras ledare och ledarnas ideologier gjorde 

starka intryck på dem. Ledarna kunde vara varma och trygga, men också kalla auktoriteter, 
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vilka det sällan gick att diskutera sex och samlevnadsfrågor med, de verkade tydliga och 

obevekliga i sin ideologi. Dessa ledare har för några informanter haft mer inflytande i 

sökandet efter identitet än de egna föräldrarna. Under tidig skolålder genomgår barn den 

tredje fasen i trosutvecklingen som Fowler kallar den mytiska, bokstavliga tron. Under denna 

period har barn förmågan att tro på alla människors lika värde och rättigheter. Det blir ytterst 

viktigt att ta ömsesidig hänsyn till detta. Något som ledare i flera fall glömt bort i ivern att 

predika ”det rätta”. Moralen återspeglas i barns gudsbild och gud blir rättvisa. Gud belönar de 

goda och straffar de onda. (Bergstrand, 1990) En rädsla för att bli straffad har funnits hos 

några av informanterna och en av dem berättar om hur hen kunde vakna på morgon, upptäcka 

att huset var tomt och frukta att gud hämtat familjemedlemmarna och lämnat hen kvar. För att 

undvika att barn, som inte har någon distans till det som skildras i berättelser om synd, 

himmel och helvete (ibid), ska känna sig dömda, har ledarna ett stort ansvar att bekräfta 

barnens värde, oavsett sexualitet. Om ledarna inte gör detta finns risk att informanterna 

upplever sig som dubbelt dömda av både sina ledare och sin gud. Detta kan leda till en 

överdrivet kontrollerande perfektionism, kallad ”gärningsrättfärdighet”. (ibid) Som barn 

kunde en del informanter känna sig otillräckliga och mindre värda. I mötet med samma typ av 

ledare under tonåren berättar några informanter att konflikter uppstod mellan ledarna som 

auktoriteter och deras sätt att berätta om verkligheten. I vissa fall talade ledarnas värderingar 

mot det informanten fått med sig hemifrån eller via skolan. Ledarnas värderingar kunde också 

tala mot informantens egna personliga tro, något som gjorde processen mer komplicerad. 

Detta då tonåringar ännu är ytterst beroende av ledare och deras åsikter. Tonåringar kan lätt 

hamna under ledares ”tyranni” och ta ”de andras” förväntningar till sig på ett auktoritativt sätt. 

Det kan ha förhindrat den personliga utvecklingen. (ibid) Dock tycks informanterna tagit sig 

vidare från denna fas, den fjärde, förenande konventionella tron.  

9.2.4 Kristen tro: Eget engagemang 

Att leva öppet med sin sexualitet i en ledarroll tror några informanter kan vara svårare än vid 

en roll som deltagare. Kompetensen som ledare kan ifrågasättas på grundval av sexualitet och 

eller utlevelse av den, som menas stå för synd. Butler diskuterar den amerikanska militärens 

försök att införa sanktioner mot homosexuella där det finns regelverk med explicita förbud; 

sexuell läggning utgör inte ett hinder i sig för militärtjänstgöring, förutsättningen är att denna 

läggning inte manifesteras i homosexuellt beteende. Här är en del kyrkor och kyrkliga 

organisationer slående lika den amerikanska militären. Militären/kyrkan kan avskeda personer 
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med homosexuellt beteende, om och när den uttrycks i form av handling eller uttalande. 

Förbud eller riktlinjer söker förhindra utbrott av homosexualitet, som framställs som något 

”smittsamt”. Bilden av homosexualiteten som smittsam är central - inte minst i en del kristna 

grupper – som använt AIDS och ”smittan” som mall i skildringen av homosexualiteten. 

Självförnekande blir i vissa fall en förutsättning för att arbeta inom det kyrkliga eller militära. 

(Butler, 2005) Militären och kyrkan skapar en paranoid bild av homosexuella yttranden som 

smittsamma och förargelseväckande handlingar, därför vill en inte att medlemmarna eller de 

anställda ska yttra ”jag är homosexuell”. Det verkar finnas en ”Don’t ask, don’t tell”-

mentalitet inom informanternas kyrkor. Ett av queerpolitikens mål är att synliggöra, att 

verbalisera blir därmed viktigt.  

9.2.5 Kristen tro: Bibelläsning 

Bibeln är det ytterst få av informanterna som haft ett avslappnat förhållande till; den har ofta 

använts i argument mot informanternas sätt att leva. Men det finns alternativa tolkningar till 

de bibelpassager som setts som homonegativa. En queerläsning vill ställa en homonegativ 

tolkning sida vid sida med en tolkning som är bejakande. Queera tolkningar har alltid funnits, 

men inte på samma villkor som traditionella, de har inte släppts fram. Bibeln ses som helig, 

ren, heterosexuell och det finns en rädsla för att en queertolkning skulle förvandla eller 

förvanska bibeltexter. Så behöver inte vara fallet, men rädslan hänger samman med synen på 

den kristna kulturen som ren. (Rosenberg, 2002) Det är inte den kristna kulturen i sig som är 

problematisk, utan den heterosexistiska tolkningstradition som fått tolkningsföreträde i den 

gemensamma kultur- och trostraditionen. Den heterocentriska tolkningstraditionen garanterar 

sin dominans genom att se sig själv som självklar, medan alla andra tolkningar är 

”alternativa” och därmed mindre allmängiltiga, något informanterna mycket tydligt mött. Det 

som är ”alternativt” utesluts ur både tolknings- och den mänskliga gemenskapen. 

Heterokulturell dominans råder när kulturen tillhör alla, men inte på samma villkor. (ibid) 

Ett verk kan aldrig förstås enbart av verket i sig utan blir till genom mötet med betraktaren. 

Hens upplevelse färgas av de glasögon hen bär med sig från tidigare kulturella, sociala och 

sexuella erfarenheter. (Rosenberg, 2002) Detta torde även gälla bibeln som verk. De glasögon 

som informanterna haft i läsning av bibeln har i många fall lett till att bibeln upplevts 

nödvändig, tung och tvungen, samtidigt som de informanter som bytt glasögon, i dag kan 

närma sig kristen tro och budskap på ett annat sätt och med en annan glädje, där personligt 

välmående leder till fördjupad tro – och fördjupad tro till ökat välmående. Informanterna 
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betonar att upplevelsen av gud - som är påtaglig för många - väger över svårhanterliga 

bibelpassager oavsett tolkningsram. Säkerheten i tron och sexualiteten, välmående i dessa, 

tycks gå hand i hand. 

9.2.6 Kristen tro: Att leva i sanning 

Det finns två förhållningssätt som heterokulturen använt för att upprätthålla den negativa 

bilden av samkönade relationer; det ena är fördömandet, det andra är tystnaden. (Rosenberg, 

2002) Informanterna menar att båda dessa använts i deras kyrkliga sammanhang. Istället 

önskar de att kristna kontexter vore tryggare, hade en annan öppenhet och dialog, samt att det 

fanns en större tolerans och respekt - att kyrkorna också stod bakom dem. För att 

informanterna ska kunna bli bemötta i dessa önskningar tycks det att församlingar och 

samfund behövt nå något av de senare stadierna i Fowlers trosutveckling. Det krävs att de 

minst nått det femte stadiet, den egna, genomtänkta tron eller det sjätte stadiet, den 

sammanbindande tron. I det femte stadiet har människorna särskådat trossystemen och det 

finns en distans till de inneboende relationerna och var och ens roll i dem. En är inte sina 

relationer, utan har dem. (Bergstrand, 1990) En församling i stadie fem skulle troligen kunna 

möta informanterna med en större öppenhet och dialog än vad de tidigare erfarit. I det sjätte 

stadiet finns utrymme att leva med paradoxer och att förena motsatser. Det finns ett intresse 

för främlingen och det främmande. (ibid) Människorna i det sjätte stadiet söker en dialog med 

de annorlunda tänkande, att lyssna. Det finns en förståelse för att det en tror på inte är det 

slutgiltiga uttrycket för den fullkomliga sanningen, men att tron förmedlar kontakt med 

verkligheten. (ibid) Det finns beredskap för en ny närhet till andra och ett inbördes beroende, 

en solidaritet. Det finns en längtan efter att komma nära det som är annorlunda hos en själv, 

andra och hos gud. Om informanterna möttes av en församling som präglas av det sjätte 

stadiets sammanbindande tro, ökar chanserna att mötas av öppenhet och dialog, men också en 

annan acceptans, tolerans och respekt. Så länge som församlingar och samfund stannat i 

Fowlers tredje eller fjärde stadie kommer det att vara svårt för en kristen hbt-person att leva 

öppen med sin sexualitet. 

9.2.7 Kristen tro: Kontexters roll 

Genom de kristna kontexterna och relationerna i dem har informanternas identitet formats. 

Sociala praktiker, däribland kristna, skapar aktivt förväntningar på genus, sexualiteter och 

andra avgörande sociala kategorier. (Butler, 2005) Köns-genusidentiteter kan både medvetet 

och omedvetet spelas ”rätt” eller ”fel”. I kristna sammanhang kan det finnas sexuella 
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hierarkier och ett konsekvent fördömmande av icke-normativa sexualiteter. (ibid) En 

informant uttryckte ”så länge man följer normerna så går det bra, om inte bör man bes för”. 

Det säger något om hur starka förväntningar det kan finnas på att leva upp till en viss norm i 

en kristen kultur. Å ena sidan kan det finnas en inbyggd önskan hos informanterna och alla 

människor om att spela ”rätt” kön och sexualitet och på så vis behålla relationer. Å andra 

sidan finns ett behov av att det autentiska jaget ska få komma fram, även om det kan leda till 

konflikter i relationerna. Informanterna berättar om den inre konflikt som uppstått när deras 

existens och levnadssätt ifrågasatts av människor och sammanhang som innan ingett trygghet, 

gemenskap och glädje. När sexuella hierarkier råder inom kristna kontexter är det sannolikt 

att informanterna och andra med dem ofrivilligt beter sig i enlighet med rådande 

sexualitetsnormer, på så vis upprätthålls och förstärks normerna och det blir svårare för alla 

som önskar bryta sig loss. (ibid) Utifrån Fowlers trosutvecklingsstadier tycks en ”komma ut”-

process vara lättare där de kristna kontexterna präglas av det tänkande och agerande som finns 

i stadie fem och sex, den egna, genomtänkta tron samt den sammanbindande tron. Så länge 

kontexterna präglas av tidigare stadier än dessa så kan ”komma ut”-processen förbli svår och 

smärtsam. Därmed spelar kristna kontexter en stor roll i en ”komma ut”- process.  

9.3 Identitetsskapande 

9.3.1 Identitetsskapande: Förhållandet till den egna sexualiteten 

Hos varje informant har det i olika grad funnits brottningar med sexualiteten. Få delade 

brottningen i rädsla för ytterligare konflikter och än mer förvirring. Ett möjligt problem med 

tystnaden kan vara att individen upplever sig sakna identitet. Identiteter fungerar som 

berättelser. Rosenberg (2002) skriver att berättandet om livshistoria för en själv och för andra 

bidrar till att skapa identitet. För en hbt-person gäller det att upptäcka sin egen sexualitet och 

att våga uttrycka den verbalt, att ”komma ut”. Ju fler kristna hbt-personer som delar sina 

erfarenheter, desto lättare blir det. Att ha en referensgrupp och möjlighet till positiv 

självidentifikation är viktigt, inte minst för de marginaliserade. (ibid) Informanterna berättar 

om att de inom kristen kontext saknade möjligheten till denna identifikation och att de därför 

upplevde sig som ”annorlunda” och ”ensamma”. Informanterna behöver också de en plats i 

den sociala gemenskapen. De behöver bekräftas av de kristna sammanhang och kontexter som 

de varit och är en del av. Det kan vara frånvaron av bekräftelse, i form av bland annat 

acceptans, lyssnande, tolerans och uppskattning, som kan ha gjort det svårt för informanterna 

att vara ärliga. (ibid)  
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9.3.2 Identitetsskapande: En inre konflikt 

Det faktum att informanterna inte kunde prata om sina sexualiteter och att de saknade 

människor att identifiera sig med kan ha gjort det svårt att skapa sammanhang och 

samstämmighet mellan den individuella identiteten och omvärlden. (Rosenberg, 2002) Detta 

kan vara en av orsakerna till den starka inre konflikt som många upplevt. Genom att 

merparten av informanterna haft svårt att ta sin plats i det sociala utrymmet kan det ha gett en 

signal till självet om att inte vara nog ”värd”, vilket också kan skapa en inre konflikt. 

Självbilden går från att genom samkönat begär inte bara utöva synd, i form av tankar eller 

handlingar, utan till att också uppleva sig vara synden; att känna sig så fundamentalt syndig 

kan möjligen bli så jobbigt att man väljer att fly från känslor av kärlek och attraktion genom 

förträngning och förnekelse som försvar. Precis som informanterna berättar förväxlas 

attraktion ofta med vänskap. De förmådde inte erkänna attraktionen för sig själva - 

förväxlingen kan ha varit en form av självförsvar. Dessutom saknades verktyg att förstå 

samkönad attraktion då den knappt nämndes i de kristna sammanhang de befunnit sig i. 

Någonstans måste känslorna och behoven ta vägen och en informant berättar om hur hen 

överkompenserade skammen med att vara skämtsam och speedad. Förnekelse var 

informanternas gemensamt vanligaste strategi för att hantera den inre konfliken. 

9.3.3 Identitetsskapande: Personlig tro 

Tron tycker informanterna i slutändan har gett en trygghet till identiteten, till att finna 

grundläggande värden. Tron på att vara skapt till den en är och att det duger. Genom 

brottningar och kriser har informanterna skiftat mellan Fowlers olika trosstadier och i vissa 

fall kan de ha tagit ett ytterligare steg bland stadierna innan det att församlingen nått dit. Dock 

handlar inte Fowlers trosutveckling helt om hur kristen tro utvecklas, utan om hur en 

människas allmänna psykiska utveckling avspeglar sig i hens tro. (Bergstrand, 1990) Tro står 

ofta i centrum för mänsklig utveckling, det är en kvalitét i det mänskliga livet. Kriser är en 

nödvändig grund för utveckling och sökande efter mening är en central del i en människas liv. 

När en tror överlämnar en sig åt det en ”vet” är det centrala i livet och att leva i en 

grundläggande lojalitet mot det. Tron blir en inre kompass. Den personliga tron är viktig i 

identitetsskapandet och ett par informanter berättar att stora delar av deras identitet bygger på 

tron, vilket både kan ge styrka och innebära sårbarhet. Tron upplever flera av dem ge mening 

till sexualiteten och livsvalen, människan använder tron i hopp om att skapa mening i den 
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verkligheten som finns i vardagen. Tron tolkas i förhållande till vad informanten ser som den 

yttersta verkligheten. (Fowler, 1981)  

9.4 Mening i tillvaron 

9.4.1 Mening i tillvaron: Kristen tros roll i en ”komma ut”-process 

Informanterna instämmer i tron om att det varit enklare att ”komma ut” i en icke-kristen 

kontext, men vilken sådan kontext gäller det? Är det verkligen lättare utanför kristna 

kontexter och i så fall varför? Som kristna anses informanterna gå mot normen om de lever 

öppet som homo-, bi eller transsexuella. Att leva ut en annan sexualitet än den heterosexuella 

ses som ett val, där valet betraktas ”felaktigt”, ”mindre kristet” och blir rent av som synd, 

något som informanterna behöver stå till svars för. Queerteorin problematiserar 

heterosexualiteten genom att mena att heterosexualiteten inte är ett givet val, den är 

mångfacetterad och skapad efter normer. Men eftersom heterosexualiteten haft en högre 

ställning har den kunnat behålla sin status som mer naturlig eller självklar. (Rosenberg, 2002) 

Dock är heterosexualiteten ingen självklarhet, precis som andra sexualiteter tillkommer den 

genom olika identiteter, relationer och värderingar som uppstått via vissa bestämda sociala, 

historiska och kulturella betingelser. (Kulick, 2005) Heterosexuella varken söker eller 

behöver ifrågasätta den heterosexuella normen eftersom de själva är en del av den och dess 

fördelar. (Rosenberg, 2002) Alla sexualiteter är mångfacetterade och behöver analyseras och 

förstås. Normaliseringen av heterosexualiteten har gjort den till en ren kategori, fri från synd 

och skam, inte minst i informanternas kyrkor. För att hålla denna kategori ren och intakt finns 

ett behov av att överföra skammen på en annan grupp, ett maktutövande har skett. För att 

hantera den sexuella skammen strävar samhället efter en normalitet, som gör att skammen kan 

läggas på andra som inte passar in i den. Möjligheten att se sig själv som normal kräver alltid 

att det finns andra som kan ses som onormala, så också i kyrkan – och de onormala var 

informanterna. (ibid) 

9.4.2 Mening i tillvaron: Meningen med ”komma ut”-processen  

När informanterna stått upp för sig själva och sin tro har de upplevt sig växa till starkare, 

tryggare, mer självständiga och välmående individer. De tror på en mening i detta och ser 

dörrar öppnas. Dessa känslor av att de vuxit som individer kan mycket väl stämma utifrån 

tanken att de skulle ha tagit sig igenom några av trosutvecklingsstadierna. Utvecklingen går 

genom kriser, där ”komma ut”-processen kan vara en sådan kris. När ett stadium går mot sitt 
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slut orsakas det av att sättet att skapa mening på i livet inte längre fungerar, vilket gör att 

utvecklingen måste gå mot ett nytt stadium för att tron ska kunna behållas. (Bergstrand, 1990) 

De informanter som ser mening i tillvaron skulle kunna befinna sig i det sjätte stadiet, den 

sammanbindande tron. För informanter som lever i den sammanbindande tron kännetecknas 

tänkandet av att de kan se sammanhang i det som framträder som motsatser och att de kan 

leva med paradoxer. (Fowler, 1981) Att ”komma ut” skulle kunna vara en viktig symbolisk 

handling för att belysa den faktiska verklighet som legat bakom hela processen, en symbol för 

den ojämlikhet som existerat, det fördömande som funnits, samtidigt som det ger en signal om 

en självbild som är värd att tas på allvar. (Bergstrand, 1990) Några informanter nämner att de 

tycker att ”komma ut”-processen gett en mening på så vis att de fört dem närmre andra 

människor och närheten till andra är kännetecknande för den sammanbindande tron. (Fowler, 

1981) 

9.4.3 Mening i tillvaron: Trons roll efter ”komma ut”-processen 

Få informanter säger sig egentligen ha tvivlat på guds närvaro i deras liv, det är mer kyrkorna 

och den kristna kulturen de känt sig osäkra över. Individen har svårt att utvecklas till ett 

stadium som är mer utvecklat än det som kännetecknar församlingen. (Bergstrand, 1990) Av 

denna anledning har informanterna ofta bytt mellan församlingarna. Det har varit det bästa för 

den egna hälsan. Ett alternativ skulle kunna vara att informanten stannar i sin församling och 

jobbar för att den utvecklas eller åtminstone blir öppen för attitydförändringar i 

sexualitetsfrågor. (ibid) Men detta kan vara alltför krävande för informanten. En informant i 

det sjunde stadiet, den allomfattande, totala tron skulle kunna ha en vision om att bära ett 

budskap om allas lika värde, där den egna livsberättelsen blir till ett vittnesbörd. Mina 

studieresultat pekar på att det har funnits en faktisk diskrepans mellan den kristna retoriken 

om allas lika värde och hur denna har uttryckts i praktiken. Ett sätt att manifestera 

kärleksbudskapet kan vara leva ut sexualiteten, för att visa att det är ”ok”. Detta är ett 

exempel på vad en informant faktiskt gjort. Förverkligandet av visionen ska inte ske med 

maktmedel och visionen handlar därför inte om att kämpa mot de som tror på en heterosexuell 

skapelse som det enda rätta, utan om att kämpa för de som lever i faktiskt förtryck. (ibid) En 

kan tänka att alla kristna har rätt till sin personliga tro och alla förtjänar ett gott bemötande. 

Problemet är att de informanter som försöker förverkliga sin version blir ofta obekväma för 

andra. Om de samtidigt är synliga i sin kristna kultur kan de bli obekväma för den eller de 

som företräder den, de lever ju inte längre som en del av den ”kristna kulturens 
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självklarheter”. De som lever med den allomfattande tron uppfattas ofta som provocerande 

och väcker motstånd. (ibid) Det starkaste och effektivaste motståndet kan vara när en 

informants sexualitet och levnadsval ifrågasätts i guds namn. När ifrågasättandet gäller hens 

existensvillkor, räddning eller frälsning. Här kan informanten inte sätta sig över den troende 

som utövar makt, utan endast vända sig till sin egna personliga tro. Informanterna vittnar om 

att det är den egna personliga tron som räddat dem.  

9.4.4 Mening i tillvaron: Att bli använd av en gud 

Flera informanter vill dela med sig av sin tro och sin sexualitet i önskan om att det skall hjälpa 

andra kristna hbt-personer att må bättre. Informanterna skulle kunna ses som förkunnare som 

själva utvecklats vidare i sin tro, att de kan hjälpa sina församlingar till öppenhet och 

utveckling genom att i förkunnelsen ge glimtar av hur en mer integrerad tro fungerar när den 

försöker tolka verkligheten. (Bergstrand, 1990) Dock kvarstår i många kristna sammanhang 

rädslor för att handlingen att ”komma ut” skulle ”smitta” och utgöra ett föredöme och 

inspirera till många likartade handlingar. (Butler, 2005) De i den allomfattande, totala tron har 

något smittsamt och lockande över sig, vilket både kan ses som positivt och negativt. 

(Bergstrand, 1990) Om kristna kunde se församlingens, prästens, ledarens och medlemmarnas 

tro som ett uttryck för olika utvecklingsstadier, skulle de istället kunna möta varandra på ett 

mjukare sätt och hjälpa varandra öppnas mot en utveckling. Med sina livsberättelser skapar 

informanterna möjligen försoning i sina hem, församlingar och andra kristna verksamheter på 

ett sätt som både kan upplevas hotande och befriande för andra. (ibid) Detta förutsätter mogna 

ledare. 
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10. Diskussion 

10.1 Slutsatser 

Kristen uppfostran i hemmet tycks lägga grunden för om eller hur en ”komma ut”-process 

sker i informanternas liv. Uppfostran har påverkat informanternas känslor kring processen och 

måendet under det att processen pågått. Religionen har varit en mer eller mindre tvingande 

faktor att förhålla sig till. En tillåtande och bekräftande fostran har dock gjort att ”komma ut”-

processen upplevts mindre konfliktfylld, medan en auktoritativ fostran lett till att skam- och 

skuldkänslor internaliserats. Detta har i perioder medfört en stark självkontroll och ett nedsatt 

psykiskt och fysiskt välbefinnande hos informanterna. I hem där en bekräftelse mellan person, 

kön och sexualitet saknats, har den sexuella samvaron upplevts extra jobbig. Det har gjort det 

svårt för informanterna att känna sig bekväma och fria i både kropp, lust och behov. Den 

kristna uppfostran har för några informanter förhindrat och förhindrar fortfarande en ”komma 

ut”-process, där familj och omgivning troligtvis är ovetandes om informanternas inre 

brottning. 

Kristna kontexter har tydligt präglat informanterna i att en utlevelse av sexualiteten 

underlättats för två av dem, medan det förhindrats för resterande. Bemötandet i kontexterna 

har påverkat ”komma ut”-processerna i högre grad än vad fostran i hemmet gjort. Ledare i 

olika kyrkliga verksamheter har varit auktoriteter som informanterna haft respekt för. 

Majoriteten av ledarna har predikat för det heterosexuella äktenskapet och informanterna har 

upplevt att de mötts av ett förgivettagande om en heterosexualitet, att motsatsen är synd samt 

att endast ett heterosexuellt leverne ses som legitimt för en god och sund kristen. Homo-, bi- 

och transexualitet har mötts med tystnad och tabu. Det har utöver heteronormen funnits en 

klar förväntan på hur informanterna ska leva och agera utifrån kön. Könsrollerna har varit 

tydliga och det starka fokus som legat vid heterosexuella äktenskap och familjebildning har 

lett till att homo- och bisexualitet i vissa fall endast setts legitimt med ett liv valt i ensamhet. 

Andra alternativ har saknats i undervisning i de kristna kontexterna.  

Den personliga tron har varit avgörande i identitetsskapandet, då informanterna både funnit 

nya och lagt tidigare mänskliga värden i tron. Det är den personliga gudstron som 

informanterna tycker hjälpt och stärkt dem när yttre faktorer och påbud skapat osäkerhet. När 

informanternas gudsupplevelse vägt tyngre än ifrågasättanden har informanterna vågat leva ut 

sina sexualiteter, med undantag för någon.  
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För de som ”kommit ut” har tron i de flesta fall stärkts tillsammans med identiteten och 

självkänslan. Den stärkta gudstron har bidragit till en önskan om att få vittna med 

erfarenheterna. Detta kan bli kraftfullt och en resurs då många kyrkor värdesätter just 

vittnesbörd. Möjligen kan berättelserna erkännas av en kristen omgivning för att på olika sätt 

hjälpa dem som lever där kyrkan är garderoben. 

10.2 Betydelse 

Det behövs föräldrar som ser till sina barns sexualiteter och sexuella behov, som genom 

kärlek och bekräftelse hjälper barnet till en god självkänsla. I litteraturöversikten hänvisar jag 

till Frykman och Löfgren (1981) som skriver om hur barn kan drabbas av skadlig 

självkontroll till följd av föräldrars stränga eller normativa uppfostran. Informanternas 

berättelser bekräftar Frykman och Löfgrens resonemang då informanternas känslor och 

sexuella uttryck i många fall dämpats för att stämma in i kulturen de befunnit sig i. Barn och 

ungdomar behöver förebilder för varaktiga relationer, i kärlek och samförstånd, oavsett 

sexuellt uttryck.  

Informanterna berättar att undervisning i sex och samlevnad bedrevs av gifta män och kvinnor 

som utgick från egna erfarenheter, då det sågs som kompetens nog i församlingarna. Möllås 

och Carlsson (2014) menar att undervisning ej bör utgå från sådana, egna erfarenheter där en 

distans till ämnet saknas. Dessutom leder samma form av sexualundervisning till en 

parfixsering på bekostnad av den enskildes sexualitet. Möllås och Carlsson framhäver att det 

inte bara behövs utbildade ungdomsledare i samtal om sex- och samlevnad utan även 

välutbildade ledare i stort, då sex och samlevnadsfrågor berör fler skeden i livet. Utbildade 

ledare är något som informanterna önskat och efterfrågat, men handlar det verkligen bara om 

utbildning? Jag är tveksam till att en utbildad informant eller annan utbildad hbt-person skulle 

kunna få undervisa i sex och samlevnadsfrågor i kyrkliga sammanhang. Jag tror att det skulle 

skapa en oro om en icke-objektivitet, en oro som är mindre med en heterosexuell ledare. 

Denna oro går att koppla till lärares sex- och samlevnadsundervisning i skolorna. Åter handlar 

det om vanligt förekommande föreställningar – att homosexuella skulle ha ett större behov av 

utlevelse av den egna sexualiteten på ett förföriskt plan och att en homosexuell lärare skulle 

”rekrytera” elever till sin livsstil. (Martinsson & Reimers, 2008.) Detta hör samman med en 

översexualiserad syn på hbt-personers liv. (ibid) Varför finns en översexualiserad syn på hbt-

personer? Troligen därför att det medför att heterosexuellas begär normaliseras. Möjligheten 

att se sig själv som normal kräver alltid att det finns andra som är onormala. I analysen 
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använde jag Rosenberg (2002) för att belysa det behovet av att överföra denna sexuella skam 

på hbt- gruppen.  

Överträdelser av normer skapar rädslor i gruppkulturer och rädslor kan skapa agg hos 

människor. (Fowler, 1981) En del informanter ställdes indirekt inför ett svårt val - att antingen 

ta den yttre konflikten, där omgivningen ifrågasatte valet av utlevd sexualitet - eller att ta den 

inre konflikten där självbilden och hälsan blev lidande. För vissa har ”komma ut”-processen 

lugnt mognat fram, för andra har den inre konflikten varit så stark att det tillslut inte längre 

varit något alternativ att inte ”komma ut”. Den inre konflikten beskrivs både i litteratur och i 

informanternas berättelser som skadligare för hälsan än den yttre, inte minst i ett längre 

perspektiv. En ”komma ut”-process kan alltså vara ett val utifrån en egenkärlek, ett 

bekräftande av självet, samtidigt som det kan ha triggats igång av en inre konflikt eller från en 

yttre omgivning. Ofta sker en samverkan mellan dessa. Oavsett är det viktigt att individen 

själv på ett visst plan känner sig redo, om inte är risken att negativa känslor förvärras där både 

självbild och gudstro betvivlas.  

”Komma ut”-processen måste alltså vara ett eget val och kan inte påtvingas från 

omgivningen. Detta kan bli konfliktfyllt för de som lever i ett samhälle eller i en social 

kontext där det förväntas att en är ”ute”, där en näst intill nedvärderas om en inte gjort så.  

Informanterna förklarar att för att fysisk, psykisk och själslig hälsa ska kunna uppnås krävs en 

kristen kultur som inte bara accepterar utan även tar ställning för att all kärlek i trohet och 

respekt är lika värdefull och lika rikligt välsignad som den heterosexuella. 

10.3 Nya frågor/Framtida forskning 

Efter arbetets gång har en rad nya frågor uppstått. Informanterna har önskat att den kristna 

kulturen ska bli mer human i sin attityd och i sitt bemötande av sexualitetsfrågor, men hur 

förändras en kristen kultur och vad krävs för att den ska vilja förändras? Går det att, genom 

forskning, förutspå om en fortsatt diskriminering av kristna hbt-personer är trolig inom 

kyrkliga samfund? På vilka grunder kan en sådan diskriminering motiveras? Svenska kyrkan 

har de senaste åren jobbat mycket med hbt-frågor och präster och diakoner har utbildats i 

jämställdhetsfrågor. Kan det komma att ske en liknande utveckling inom frikyrkorna, likt den 

som skett inom Svenska Kyrkan? 

Andra viktiga frågor att fundera över är hur en inom kyrkorna kan undervisa i sexualetik 

idag? Ska pastorer och ledare undervisa kyrkans ungdomar i sex- och samlevnadsfrågor? Om 
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så, vilken utbildning är rimlig att kräva för det? Ska kyrkan ta in externa utbildare, hur ska det 

finansieras? Den undervisning som informanterna fått har i mycket lett till känslor av skuld 

och skam i kopplingen mellan tro och sexualitet. Detta vore intressant att fördjupa sig i, 

exempelvis genom att tillämpa Mary Douglas teorier om ”rent” och ”smutsigt”. 

De flesta informanterna i denna studie har behållit sin personliga tro och flera har fortsatt 

verka inom kyrkorna. Det vore intressant att ställa samma frågor till kristna hbt-personer som 

lämnat kyrkliga tillhörigheter och kanske även tro, som en följd av bemötandet i kristna 

kontexter. Det vore även intressant att genomföra en studie med kristna ledare som har en 

homonegativ inställning. Detta för att ”vända på problemet” och förstå hur en diskriminerande 

inställning legitimeras och vidmakthålls. 

Samhällsdebatten kring sexualiteter har förändrats i snabb takt de senaste trettio åren, men i 

kristna kontexter har diskursen förts betydligt långsammare. Informanterna i studien 

påverkades främst av 1980- och 1990-talens kristna samhällssyn, det är möjligt att det är 

lättare att växa upp som kristen hbt-person i dag. (Dalen, 2007) Utifrån detta vore det aktuellt 

att intervjua hbt- unga i kyrkorna idag, för att se om så är fallet. 
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Bilaga 1. 

Frågeguide 

Fostran 

- Vill du berätta lite om din uppväxt? 

- Är en eller båda dina föräldrar troende? 

- Har du syskon, om så, vad har de för tro? 

- Hur förmedlade dina föräldrar ett kristet budskap till dig och hur tog du emot det? 

- Vilken roll har kristen uppfostran i en ”komma ut”-process? 

Kristen tro 

- Vilken kyrklig bakgrund har du? Vilket samfund kommer du ifrån? 

- Har du varit delaktig i aktiviteter erbjudna av din församling? 

- Fanns i ditt sammanhang någon vuxen, ledare eller annan som du såg upp till? Hur såg 

dennes ideologi ut? Har den ideologin påverkat dig? 

- Har du själv haft någon ledande roll? 

- Är bibelläsning viktigt för dig, ja, nej - motivera? 

- Hur påverkar bibeltexter och budskap i bibeln din syn på din sexualitet, relationer och 

hur du lever ut det? 

- Vilka faktorer tycker du är viktiga för att kunna leva öppet med din sexualitet i ett 

kristet sammanhang? 

- Vilken roll har kristna kontexter i en ”komma ut”-process? 

Identitetsskapande 

- Ungefär hur gammal var du när du blev medveten om din sexualitet?  

- Hur förhöll du dig till din sexualitet som barn/tonåring? Vad var din reaktion när du 

blev medveten om din sexualitet? 

- Har du någon gång under perioden upplevt en inre konflikt gällande vem du är, om så 

vad har konflikten bestått i? 

- Ser du sexualiteten som något fast eller flytande? 

- Är du bekväm i din sexualitet i dag? 

- Kan du njuta av sexuell samvaro, utan känslor av skuld och skam? 

- Vilken roll har din tro i hur du ser på och upplever sexuell samvaro? 

- Vilken roll har personlig tro i identitetsskapande? 
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Mening i tillvaron 

- Skulle du beskriva dig själv som en mer tänkande eller kännande person? 

- Tror du att gud har skapat dig med din sexualitet? 

- Hur har din tro sett ut under åren? 

- Har din gudsbild förändrats? 

- Vilken roll har kristen tro i en ”komma ut”-process? 

- Ser du i dag en mening i den ”komma ut”-process du gått igenom? 

- Vilken roll har den personliga tron efter ”komma ut”-processen? 

- Upplever du att denna process kan användas, tror du att gud vill använda dig? Om så, 

hur? 
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Bilaga 2. 

Samtyckesformulär 

Uppsala Universitet 

Anna Gredander 

Till berörda deltagare! 

Medgivande för deltagande i studien ”När kyrkan är garderoben – om kristna normers 

roll i ”komma ut”-processer”. 

Projekt 

Studiens syfte har varit att studera och analysera kristna hbt-personers upplevelser av ”komma 

ut”-processer i kristna sammanhang. Genom intervjuerna har jag sökt en förståelse för hur 

sexuell identitet kan skapas under ungdomsår utifrån de normer och värderingar som kan 

finnas i kristna kontexter. 

Metod 

Undersökningen har bestått av kvalitativa djupintervjuer, vilka genomförts som person- eller 

mejlintervju. Intervjuerna har haft en semistrukturell karaktär och i samtliga fall har 

intervjuerna utgått från de frågor som återfinns i frågeguiden. Intervjuerna har både 

transkriberats och analyserats. Om någon av deltagande parter inte godkänner att 

ljudinspelning använts kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i 

sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 

intervjuer. 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Studiens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

och finnas tillgänglig på universitetets uppsatsdatabas DIVA. I studien har inga personer 

namngets och i den mån namn förekommer, har de fingerats. Alla personuppgifter och andra 

uppgifter som möjliggör identifiering av individer har hanterats konfidentiellt och under 

tystnadsplikt i enighet med gällande lagstiftning. (Personuppgiftslagen 1998:204) 

Medgivande: 

Medverkan är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. 

Denna fullmakt ger tillstånd att behålla ljudinspelad intervju samt att använda det insamlade 

materialet i studien för publicering av ”När kyrkan är garderoben”. 

Vänligen ringa in ditt önskade alternativ. 

 Jag vill medverka i studien. 

 Jag vill inte medverka i studien. 

Datum: _________________________ 

Underskrift: _________________________ 


