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Abstract 

 

This essay is about human beings. These human beings in particular are priests and LGBTQ-

persons who work in the Swedish Church in Växjö diocese. During research I have conducted 

qualitative interviews with people who are LGBTQ-persons and work as priests in Växjö diocese. 

These interviews have been analyzed through queer theory and Mary Douglas theory about 

anomalia. 

My aim with this essay is to find out what it means to be a LGBTQ- person and work as a priest in 

this diocese.  

I wanted to learn more about where the difficulties lie. How the priests are treated by others and 

how they see themselves. My conclusion is that both Växjö diocese and the priests in my essay 

partly look upon themselves through a heterosexual matrix and therefore, in some way, regard 

LGBTQ-persons as anomalia. Therefore, there is a risk that LGBTQ-persons in Växjö diocese end 

up in an exclusion. 
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Ingress 

Rösten i telefonluren lät bekymrad och ledsen. Det var något han måste berätta. Men inte nu, inte på 

telefon. Vi skulle träffas senare. Det gick två månader. Jag trodde att min vän var allvarligt sjuk. 

Oron gnagde, så äntligen träffades vi.  Den prästklädde mannens min var allvarlig och hans ögon 

utstrålade oro: ” Har du hört talas om hbtq-personer? Jag är en sån person. Jag är transvestit.”
1
  

Beskedet var en total lättnad för både mig och min familj. Vår vän var inte sjuk. Han var frisk och 

ville bara leva ärligt, och fullt ut vara sig själv. Men jag förstod att han inte hade haft det speciellt 

lätt. Att komma ut ur garderoben som 60 årig kyrkoherde i ett av Sveriges mest konservativa stift är 

väl inget du gör med en klackspark. Och det var här mitt intresse väcktes. Jag ville veta mera. Mera 

om arbetssituationen för bögar, lesbiska, transor och transsexuella, som arbetar som präster i Växjö 

stift. Finns det fortfarande fördomar? Är det svårare för hbtq-präster att arbeta i en liten församling 

på landet än i en större stad? Det är därför vill jag skriva den här uppsatsen. Jag vill ta reda på om 

det fortfarande är som min vän transan säger att ;”det förstår du väl, det finns ju inget som är 

fånigare än en man i klänning, och om han till på köpet är kyrkoherde, det är ju hur skrattretande 

som helst.”
2
 

                                                 
1 Citatet är exakt återgivet från samtalet. Personen som uttalade sig har bekräftat sin uppgift och medgivit publicering. 

2 Citatet är exakt återgivet från samtalet. Personen som uttalade sig har bekräftat sin uppgift och medgivit publicering. 
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1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min forskning är att, med hjälp av kvalitativa intervjuer och litteratur, undersöka livs- 

och arbetssituationen för hbtq-personer, homo, bi, trans eller queer-person, som arbetar som präster 

i Växjö stift. Vidare vill jag undersöka hur prästerna som deltar i min undersökning upplever sin 

religiösa och sexuella identitet i den kontext där de lever och arbetar.  

Frågeställningen är följande: 

1)Hur upplever prästerna att det är att arbeta i Växjö stift och samtidigt vara hbtq-person
3
?   

2)Hur förhandlas tro och sexuell identitet av hbtq-personer som är präster i Svenska kyrkan?   

3)Hur har deltagarnas religiösa och sexuella identitet förändrats genom livet?  

 

Valet att undersöka Växjö gjordes eftersom stiftet anses vara konservativt.  Detta omdöme grundas i 

en attityd som blivit allmänt känd i Växjö stift och i Sverige 

 Under senare år har präster från Växjö stift figurerat frekvent i massmedia både när det gäller 

frågor som rör samkönade äktenskap och hbtq-personer. Jag kommer att skriva mer om detta i det 

kapitel 7 i resultat delen som heter Hbtq-personer och Växjö stift.  

2 Metod 
I det här kapitlet kommer jag att berätta hur jag har genomfört min undersökning. Innan 

undersökningen genomfördes tog jag del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det 

gäller humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.
4
 

För att kunna svara på min frågeställning har jag använt mig av en intervjustudie. Jag har gjort sex 

stycken ostrukturerade, kvalitativa intervjuer. Jag valde att göra ostrukturerade, kvalitativa 

intervjuer eftersom mitt syfte med undersökning var att få en djupare förståelse för deltagarnas 

situation
5
. Intervjuernas längd varierade mellan 47 minuter och knappt två och en halv timme.  Fem 

av intervjuerna genomfördes med präster som tillhör gruppen hbtq-personer och arbetar i Växjö stift 

och en gjordes med Biskopen i Växjö stift, Jan-Olof Johansson. De fem prästerna som deltar gör 

detta anonymt. De medverkar anonymt, eftersom ämnet är känslig och lätt kan bli identifierade. 

Deltagarna benämns som Präst 1-5. Jag har intervjuat både manliga och kvinnliga präster men jag 

har valt att beskriva samtliga med det könsneutrala begreppet hen. Hen används för att i möjligaste 

mån bevara deltagarnas anonymitet. Hen är ett könsneutralpronomen som kan användas när det 

                                                 
3 Mer information i kapitlet;  begrepp. 
4
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

5
  Pål, Repstad (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Oslo: Universitetsförlaget  sid  15 
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finns ett behov för att tala om någon ur ett könsneutralt perspektiv.  Växjös biskop Jan-Olof 

Johansson deltar inte anonymt. Biskopen är en offentlig person och medverkar eftersom han har det 

yttersta tillsynsansvaret över prästerna och diakonerna i Växjö stift. Syftet med hans berättelse är att 

ge läsaren en förståelse för under vilka omständigheter de övriga deltagarna arbetar i. Genom de 

kvalitativa intervjuerna har jag velat undersöka de medverkande prästernas subjektiva bild av sin 

livssituation. Med detta menar jag hur informanterna upplever att deras tillvaro ser ut på 

arbetsplatsen och i det samhälle där de lever. 

Jag har införskaffat mig bakgrundsfakta genom att göra ett flertal intervjuer via telefon. Dessa har 

gjorts med;  

 

1)Den kristna ekumeniska paraplyorganisationen för hbtq-personer, EKHO. Samtalet med 

representanten från EKHO gav information om hur denne ser på arbetsklimatet för präster i Växjö 

stift som tillhör gruppen hbtq-person. 

 

2) Svenska kyrkans informationsenhet i Uppsala, bakgrunds information om hur hbtq-frågor 

hanteras i landet i stort. 

 

3) Svenska kyrkans informationsenhet i Växjö stift, information om arbete med hbtq-frågor. 

Dessutom fakta om antalet samkönade och tvåkönade vigslar som genomfördes under 2010. 

 

4) Diskrimineringsombudsmannen, bakgrundsinformation om anmälningar som gjorts mot Växjö 

stift.  

 

5) Göta hovrätt, samt Kalmar tingsrätt- domar mot pingstpastor Åke Green. 

 

De här intervjuerna gjordes för att för att ge läsaren en bild av den kontext som de fem prästerna 

som deltar i undersökningen befinner sig i.
6
  

2.1 Urval 

Jag har valt att undersöka Växjö Stift, ett stift som kan komma att bli min arbetsplats i framtiden. 

Skälet att jag valt att genomföra min forskning i detta stift finns noga beskrivet i kapitel 7 Resultat, 

Hbtq-personer och Växjö stift. Kortfattat har Växjö stift ansetts vara ett av Sveriges mest 

konservativa, jämte Göteborgs stift. Jag valde att undersöka Växjö eftersom jag har ingångar, en så 

kallad gatekeeper, i Växjö stift. Urvalet av deltagare har skett med hjälp av snöbollsprincipen 

                                                 
6 Repstad, sid  28 
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(snöbollsprincipen beskrivs mer utförligt längre ned på denna sida). Detta gäller inte för biskopen i 

Växjö Stift, Jan Olof Johansson. Han medverkar eftersom han har det yttersta tillsynsarsvaret för de 

präster som medverkar i min undersökning. Genom att jag är personligt bekant med en av de präster 

som medverkar blev denne min gatekeeper, en person som kunde tipsa mig om fler deltagare. De 

hbtq-personer som deltar i min undersökning tillhör en så kallad dold population, en grupp personer 

som är speciellt utsatt i samhället. Många hbtq-personer upplever att de har svårt att tala öppet om 

den egna sexuella läggningen. Det är därför som jag har jag begagnat mig av snöbollsprincipen - för 

att få kontakt med informanter.  Doktor Andrew Kam-Tuck Yip, som har skrivit mycket om religion 

och sexualitet, menar att snöbollsprincipen är den enda en forskare har att tillgå när det gäller 

undersökandet av dolda populationer. Yip menar att den forskare som använder snöbollsteorin får 

göra avkall på representativiteten och förlita sig på den information som forskaren får av 

respondenterna.   Yip använde bland annat den här metoden för att hitta informanter till boken 

Queering Religious Texts: An Exploration of British Non-heterosexual Christians’ and Muslims’ 

Strategy of Constructing Sexualityaffirming Hermeneutics: An exploration avhandlingen Religion, 

Youth and Sexuality. Selected Key Findings from a Multi-faith Exploration.
7
 

I boken Närhet och distans (2007) av Pål Repstad, pekar författaren på risken att snöbollsprincipen 

kan leda till att informanter tipsar om andra informanter som de tycker om. Därför kan metoden 

innebära att materialet får en skevhet.
8
 Risken med mitt urval är alltså att samtalen kan bli likartade 

eftersom det inte är uteslutet att min gatekeeper väljer att skicka mig till informatörer som har en 

liknande inställning till min frågeställning. Det faktum att jag är personligt bekant med en av 

deltagarna innebär både svårigheter och fördelar. Fördelarna är vi känner varandra så väl att vi kan 

ha en mycket öppen dialog. Intervjun blev därför också ärlig och utlämnande. Det finns också en 

risk att deltagaren kan ha anpassat sina svar utifrån vad hen trodde att jag ville höra. Min 

uppfattning är ändå att informanten svarade ärligt. 

Samma reflektion gör Repstad: ”Detta är teoretiska funderingar – så vitt jag kunde bedöma fanns 

det inga skillnader mellan intervjuer med kända och med okända personer”
9
   

Samtliga deltagare är medvetna om att jag är journalist och prästkandidat. Min journalistbakgrund 

kan ha gjort att deltagarna kände sig obekväma och oroliga vid vårt möte. Min kontext som 

prästkandidat kan ha gjort att deltagarna behandlade mig snällare än vad de annars skulle ha gjort. 

Å andra sidan finns det en annan risk är att intervjun med Biskopen kan ha blivit för mjäkig 

                                                 
7  Andrew, Yip (1997). “An Exploration of British Non-heterosexual Christians’ and Muslims’ Strategy of Constructing 

Sexualityaffirming Hermeneutics: An exploration”. Religion, Youth and Sexuality. Selected Key Findings from a Multi-faith 

Exploration. Sociology of religion, 58:2. Oxford university sid 161  

8  Repstad, sid 61 

9  Repstad,  sid 91 
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eftersom det är han som kommer att avgör om jag får bli präst eller inte. Men efter att ha lyssnat på 

intervjuerna tycker jag att jag hållit en god balans. 

Eftersom jag själv är medveten om de svårigheter som hbtq-personer kan utsättas för finns det en 

risk att jag har behandlat de här informanterna extra varsamt. De berättelser som jag har fått ta del 

av har varit väldigt utlämnande.  Men genom att jag delade in resultat delen i teman fick jag distans 

till materialet. De personliga berättelserna blev till en del av ett större sammanhang. 

2.2 Genomförandet av intervjuerna  

Samtliga intervjuer genomfördes under hösten 2011. Intervjuerna har spelats in, men jag gjorde 

även mycket kortfattade fältanteckningar. Genom att spela in intervjuerna kunde jag lägga fokus på 

vad deltagaren berättade. Jag upplevde inte att någon av deltagarna blev besvärad av bandspelaren, 

något som varnas för i Repstads bok.
10

 Däremot kände jag själv en viss oro, inledningsvis över att 

något skulle bli fel när det gäller tekniken. I fältanteckningarna har jag beskrivit hur deltagaren rör 

sig; kroppsspråk, miner, allt sådant som bandspelaren inte kan registegra. Detta för att inte missa 

vad Repstad beskriver som, det ”icke-verbala beteendet”
11

. Alla samtal har genomförts i 

informatörernas arbetsrum. Samtliga verkade känna sig tillfreds över valet av plats. I Repstads bok 

beskriv vikten av att genomföra intervjun på en plats där samtalet kan ske ostört.
12

 Vid en av 

intervjuerna uppstod ett problem när en vaktmästare plötsligt stegade in. Informanten blev besvärad, 

men allt flöt på igen när vaktmästaren hade avlägsnat sig. Jag vet inte hur jag skulle ha kunnat 

undvika störningen. Vaktmästaren klev in utan att knacka i ett stängt rum. När det gäller 

intervjusituationen så känner jag mig trygg i min roll. Jag har arbetat som journalist i drygt 15 år. 

Enligt mig, måste varje intervjusituation och varje ny deltagare ses som ett unikt möte. Intervjuaren 

måste vara lyhörd och uppmärksam på vilka frågor och vilket bemötande som krävs för att få 

deltagaren att känna sig bekväm och våga delge sin berättelse. I Repstads bok väljer författaren ett 

ganska roligt citat från Nya Testamentet och Paulus för att beskriva samma företeelse:
13

 ”Glädjens 

med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.”
14

   

Innan jag genomförde intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide. Denna såg jag som ett 

hjälpmedel, inte som något jag var tvungen att följa slaviskt, en slags checklista. Enligt Repstad är 

det av vikt att intervjumallen vid en kvalitativ, ostrukturerad intervju är flexibel. Syftet är att 

samtalen ska vara mycket öppna och inte följa en frågemall
15

  När jag genomförde intervjuerna 

märkte jag att de olika deltagarna i undersökningen behövde olika former av frågor för att öppna 

                                                 
10 Repstad, sid  93 

11 Repstad, sid  93 

12 Repstad ,sid  95 

13 Repstad,  sid 97 

14 Romarbrevet 12:15 

15 Repstad , sid  87 
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sig. För en deltagare räckte det exempelvis nästan med den inledande frågan ”Hur ser du på din 

tro?” En annan av deltagarna behövde mitt stöd, i form av nickningar och hummanden, för att 

fortsätta sin berättelse. Repstad skriver att det är viktigt att ge deltagaren respons så att hen håller 

sig till huvudtemat.
16

   

Vid intervjuerna har informanterna fått berätta om sin tro och hur den har förändrats under livet. 

Avslutningsvis ställdes mer konkreta frågor som handlar om att vara hbtq-person i den församling 

informanten arbetar i samt i Växjö stift. Med tanke på att antalet deltagare är förhållandevis litet går 

det inte att säga att mina slutsatser blir statistiskt säkerställd sanning. Det är inte heller avsikten med 

en kvalitativ undersökning: 

”Kvalitativa angreppssätt beskriver på ett nyanserat sätt ”det som finns” och bryr 

sig mindre om hur ofta det finns”
17

 

 Jag vill undersöka deltagarnas subjektiva upplevelse.  Här ger den kvalitativa forskningen 

möjligheter som inte finns inom den kvantitativa. Om syftet hade varit att få kunskap om hur många 

hbtq-personer som är präster i Växjö stift hade jag valt en kvantitativ undersökningsmetod. Nu ville 

jag undersöka hur deltagarna själv uppfattar sin livssituation. I sin bok, Telling sexual stories.  

Power, change and social world( 1995) beskriver sociologen Ken Plummer hur han använder sig av 

människors berättelser i sin forskning av människors sexualitet. Plummer menar att människors 

berättelser länge har sett som mindre värda när det gäller forskning. Samtidigt är han tydligt med att 

det handlar om berättelser, om deltagarna upplevelser av ett skeende. Dessutom säger han att 

deltagaren själv väljer vad han eller hon vill berätta och på vilket sätt historian presenteras.” I have 

tried to show how stories are truth sociological phenomena rather than mere narratives or texts in 

the abstract.
18

 Jag valde att lägga tonvikten i undersökningen på intervjuer. Kanske hade ett 

litteraturstudium inom samma område gett mer ”kalla fakta”. Men jag ville träffa riktiga människor 

och höra deras levnadsöden.  

3 Material  
Efter att jag intervjuat ovanstående personer läste jag utredningar och hearings som Svenska kyrkan 

gjort angående vilket förhållningssätt Svenska kyrkan ska ha gentemot homosexuella. Det här 

materialet finns publicerat i ett flertal böcker och sträcker sig från 1972-2004.
19

 I materialet speglas 

den inställningen till homosexualitet i Svenska kyrkan som rådde när utredningarna och hearingarna 

genomfördes. Det här materialet bidrar med att ge en bakgrund till vad som präglar arbets- och 

                                                 
16 Repstad, s id  97 

17 Repstad , sid 22 
18 Ken, Plummer (1995). Telling sexual stories.  Power, change and social world. London: Routledge sid 167 

  
19

 Se kap 7 Resultat, Svenska kyrkan och homosexuella 
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livssituationen för de hbtq-personer som deltar i den här undersökningen och arbetar Växjö stift. 

Jag har även använt material i form av tidningsartiklar från Svenska dagspress som publicerats på 

internet.
20

 Detta material ska ses som en sekundärkälla. Artiklarna finns inte med för att jag ska visa 

en sanning. De finns med för att visa hur Växjö presenteras i media, vilket påverkar att stiftet fått en 

konservativ prägel. Artiklarna har jag hittat genom att söka på internet. Det kan vara problematiskt 

att begagna internet som källa och därför har jag kontrollerat att materialet är trovärdigt. Jag har 

kontrollerat att de journalister som har underteckna artiklarna verkligen arbetar på nämnda organ. 

 Jag har inte använt all information i uppsatsen men faktauppgifterna har varit värdefulla för mig 

när jag försökt skapa mig en bild av forskningsfältet. En förutsättning för att genomföra en god 

kvalitativ undersökning är enligt Repstad att forskaren är bekant med informanternas kontext.
21

    

4 Tidigare forskning 
Det är svårt att hitta kvalitativ forskning som handlar om hbtq-personer och deras förhållande till 

Svenska kyrkan. Däremot finns det en del material att tillgå när det gäller Svenska kyrkan och 

homosexualitet.  Utanför Sverige hittade jag flera kvalitativa undersökningar som tar upp hbtq-

personer, religion och sexualitet. Men även här har det mesta ”av krutet” lagts på att undersöka 

homosexuella grupper. Det finns en del forskning som rör homo- och bisexuellas situation i kyrkan 

i Sverige. En Licentiatavhandlingen i etnologi, av Susanne Lindström. Lindström har genom 

kvalitativ forskning undersökt homosexuella präster situation i Svenska kyrkan som helhet. 2010 

skrev Mårten Dahlrot en religionsvetenskaplig C-uppsats i Gävle som behandlar svenska prästers 

syn på samkönade äktenskap. I examensarbetet HBT+Kristen = Sant, från 2008, belyser författarna 

Jonasson, Persson och Rastman, problematiken runt att vara hbt-person och samtidigt vara kristen. 

Hittills har jag endast hittat Svensk avhandling som rör hbtq-personer och kristendomen, Hatar Gud 

bögar, av Lars Gårdefeldt.  I den här avhandlingen jämförs hbtq-personers situation med situationen 

för helgon inom katolska kyrkan. I övrigt har större delen av den forskningen som gjorts inriktat sig 

på framförallt homosexuella. Två utländska forskare som kan lyftas upp är Ken Plummer och 

Andrew Yip. Båda har skrivit ett stort antal böcker och använt sig av kvalitativ forskning. Båda 

använder snöbollsprincipen och dolda populationer.  I boken Telling sexual stories,. Power, change 

and social world ( 1995) har Plummer undersökt sexuella berättelser, bland annat berättelser om 

övergrepp. Plummer vill visa hur informanterna beskriver vad de upplever har hänt och vad de 

väljer att berätta. Yip inriktar sig på att undersöka religion och sexualitet och har forskat mycket på 

hbtq-personer och homosexuella. 

Några verk som kan nämnas är Yips artikel, Dare to Differ: Gay and Lesbian Catholics' Assessment 

                                                 
20

 Se kap 7 Reslutat,Hbtq-personer och Växjö stift 

18  Repstad  sid  87 
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of Official Catholic Positions on Sexuality ( 1997). I den här artikeln undersöker Yip under vilka 

förhållanden katolska homosexuella män och kvinnor lever i Storbritannien. 

Men en personlig reflektion är att det finns mycket forskningsarbete kvar att göra när det gruppen 

hbtq-personer och religion. När det gäller situationen för präster som är hbtq-personer och arbetar i 

Svenska kyrkan finns i skrivande stund inget kvalitativt forskningsmaterial alls. Här är ett stor 

tomrum. Därför hoppas jag att min forskning kan bidra något till att bättra på kunskapsbanken.  

Genom att undersöka livssituationen för hbtq-personer som är präster och arbetar, eller har arbetat i 

Svenska kyrkan i Växjö stift, kan jag kanske bidra till en ökad insikt om under vilka villkor dessa 

personer lever och arbetar. 

5 Teori 
Jag kommer att analysera mitt material med hjälp av Queerteori och Mary Douglas bok Renhet och 

fara och hennes teori om anomalier.  

5.1 Queerteori 

Enligt boken Undantags människor, en svensk HBT -historia, har Queerteorin sina rötter i Gay-

Pride rörelsen och grundades bokstavligen på New Yorks gator 1990. Från början handlade det om 

en protest mot att den heterosexuella majoriteten i samhället inte brydde sig om hatbrott mot 

homosexuella eller att tusentals bögar dog i aids. Rörelsen nådde så småningom homosexuella 

akademiker i USA. Forskarna inledde studier i syfte att undersöka varför heterosexuella alltid utgör 

normen i samhället. Queerteoretikerna efterlyser ett ifrågasättande av normer som påverkar sättet 

som vi lever våra liv.
22

 

En av de mest tongivande Queerteoretikerna Judith Butler, menar att vår könsidentitet, vårt genus, 

ständigt omskapas genom sättet som vi agerar. Butler anser att människans identitet är skapad 

socialt och kulturellt. Fördelningen mellan vad som betraktas som manligt och kvinnligt skapas 

enligt Butler genom den heterosexuella matrisen på ett tvingade sätt. Det här innebär att män skapar 

ett manligt kön, kvinnor skapar ett kvinnligt. Och man och kvinna framkallar ett begär till det 

skapade motsatta könet.  Människans socialt skapade sexuella identitet är både språklig och 

kulturell. Genom performativa handlingar imiterar människan en norm och på så sätt menar Butler 

att genus ständigt återskapas och att alla lära sig att ”göra genus”
23

: ”Det finns ingen genusidentitet 

bakom uttrycken för genus, denna identitet är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs 

                                                 
22 Svante Norrhem, Jens, Rydström, Hanna,Winkvist (2008) Undantagsmänniskor. Stockholm: En svensk hbt - Nodstedts 

akademiska förlag sid  29, 30 

23 Judith, Butler (1990). Gender Trouble. University of Michigan: Routledge. 199 sid  191 
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vara dess effekter”
24

 Sättet vi talar, går blir till markörer för det som anses som manligt eller 

kvinnligt. Därför uppfattas en person som avviker från den skapade könsnormen svår att förstå. 

Exempelvis en person som klär sig och sminkar sig som en kvinna, men ändå ser ut som en man. 

Men Butler menar också att vi kan förändras. Människan kan välja att handla utanför den invanda 

ramen och genom detta bilda alternativa könsidentiteter.
25

 

5.2 Mary Douglas och anomalier 

Enligt antropologen Mary Douglas tankar runt strukturalismen är vår tillvaro inrättad efter olika 

symboler. Symboler som kan ha olika betydelse. Douglas pratar mycket om vad som anses vara 

smuts, och tar jord som exempel. Jord på en kista i samband med en kristen begravning är inte 

smuts, men jorden är smuts om den befinner sig i min mun. Och Douglas menar att när vi förstår 

vad vår egen, och andra kulturer ser som äckligt, så kan vi få en ökad förståelse. Både för oss själva 

och för andra när det gäller etik, moral och religion.
26

   

 

När det gäller hur människan fungerar avseende kropp och psyke menar Douglas att personen är ett 

slags system. Saker som sker i systemets utkant, alltså vid kroppsöppningar är tabubelagda och 

behandlas därför som en anomali. Kännetecknande för en anomali är att det är en företeelse som 

hamnar utanför systemet och därmed inte ses som normalt. Samhället är ett system. Och Douglas 

menar att saker som sker i samhällets utkant kan också ses som avvikande. Och enligt Butler förstår 

inte samhället gränsöverskridande personer till exempel  hbtq-personer, och därmed blir de 

anomalier. ”De är människor som på något sätt utelämnats vid samhällsbildandet och som inte 

finner någon plats i samhället”
27

 Mary Douglas tar upp olika strategier att bemöta anomalier.  

Douglas menar att det är genom att ha strategier för att bemöta det som vi ser som 

gränsöverskridande som vi skapar stabilitet i tillvaron. Anomalier kan kontrolleras genom att vi 

tabubelägger olika saker, exempelvis vem vi får gifta oss med. Andra strategier är; 

 Stigmatisering: Vi och dem tänkande 

 Omdefiniering: Företeelsen eller människan definieras om och blir något annat. (Douglas 

berättar en historia om hur en grupp människor ser på missbildade barn; dessa ses som 

flodhästbebisar. Och vad gör vi med flodhästbebisar? Lägger dem i vattnet hos sina 

flodhästmammor) 

 Undvikande 

 Humor/Förlöjligande 

                                                 
24 Butler, sid 78 

25 Butler, sid 17 

26  Mary Douglas (1996) Renhet och fara Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu. Nora: Nya Doxa, sid 8 

27 Douglas, sid 136 



 10 

 Ritualisering: Den eller det som anses vara anomali för hjälp att bli ”normal” genom olika 

riter och böner. 

 Eliminering: Anomalin dödas.
28

  

6 Begrepp 
I det här kapitlet kommer jag att förklara olika begrepp som jag använder i uppsatsen. 

Hbtq-person: ett samlingsbegrepp.  

H- står för homosexuell.  

B- står för bisexuell.  

T- står för transperson; detta är ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet ibland eller 

alltid skiljer sig från deras juridiska kön som de föddes med, exempelvis transsexuella eller 

transvestiter.  

Q- står för Queer; en person som har ett kritiskt förhållningsätt till den rådande hetrosexuella 

normen.
29

  

Heterosexuellnorm – en utgångspunkt att alla är heterosexuella och att ett heterosexuellt 

levnadssätt är det gängse. 

Hen- könsneutralpronomen 

7 Resultat  
Resultat delen inleds med en kort historisk del där jag beskriver hur kristendomen har förhållit sig 

till, och samtalat runt, bland annat hbtq-personer. Den historiska delen kommer inledningsvis att 

kortfattat behandla hur kristendomen förändrade våra samlevnadsformer i Sverige. Därefter följer 

en redogörelse från Svenska kyrkan egna utredningar, från 1972 och fram till 2004. Avsnittet 

avslutas med en del som endast tar upp Växjö stift och hbtq-personer. Redovisningen av de 

kvalitativa intervjuerna inleds med Växjös biskop Jan Olof Johansson.  

Den historiska kontexten och intervjun med Biskopen är med för att läsaren ska få en bakgrund till 

den del av resultatet delen som behandlar de kvalitativa intervjuerna. De fem präster som hbtq-

personer och har medverkat i undersökningen är alla präglade av vad folk har tänkt och tyckt om 

hbtq-personer under hundratals år. 

7.1 Vem får ligga? Kristendomens påverkan på vår samlevnad. 

Egentligen börjar det hela på medeltiden, när kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige. Genom 

kristendomen ändrades vårt sätt att se på äktenskap och samlevnad. Tidigare var giftermål ett sätt 

för mäktiga män att knyta kontakter med andra män. Och förutom att gifta sig knöt män 

                                                 
28 Douglas, sid 60 och 136 

29 Ungdomsstyrelsen (2010) Hon hen han- en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar 

samt för unga tranpersoner.   
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frilloförbund med andra kvinnor, just av maktskäl. När det gäller sex handlade akten mycket om 

makt. Den man som penetrerade hade kontrollen. Oavsett om han idkade umgänge med en man 

eller kvinna. Men mannen som var mottagare blev alltid, liksom kvinnan, satt i en underordnad 

position.
30

  

Men i och med katolska kyrkans intåg ändrades det här. En man och en kvinna skulle leva 

tillsammans under äktenskapets välsignelse.  Från 600-talet och framåt började kyrkan i Europa 

straffa samkönat umgänge.
31

 I Sverige infördes 1608 dödsstraff för vad som ansågs vara ett felaktigt 

sexuellt beteende. Med detta menades, tidelag, äktenskapsbrott incest och män som hade samlag 

med varandra. 1734 blev det obligatoriskt att vigsel skulle hållas i Svenska kyrkan.  

Under 1800-talet avkriminaliserades otrohet när det gällde heterosexuella förbindelser. År 1864 

blev det olagligt att ha sexuella förbindelser med någon av samma kön 
32

   

Innan år 1869 fanns det inte något ord för samkönad kärlek, men 1869 uppfanns ordet 

homosexualitet av ungraren Karoly Maria Benkert von Kertbeny. I Sverige var det förbjudet för 

homosexuella under 18 år att ha sexuella relationer till år 1978
33

 Fram till den första januari 2009 

klassade socialstyrelsen transvestism som sjukdom.
34

 

7.2 Svenska kyrkan och homosexuella 

Det här kapitlet kommer till större delen att handla om utredningar som gjorts av Svenska kyrkan 

och dess syn på homosexuella. Jag har inte kunnat lokalisera några utredningar inom Svenska 

kyrkan som tar upp hbtq-personer. När det gäller Svenska kyrkan togs homosexualitet upp offentligt 

för första gången vid ett biskopsmöte 1972. En grupp tillsattes för att undersöka saken och deras 

uppgift var att: 

”framlägga fakta om homosexualitet, att analysera problematiken och att 

framlägga argument för ett etiskt ställningstagande”
35

   

Resultatet av utredning publicerade i boken De homosexuella och kyrkan(1972). Enligt bokens 

redovisning är det kyrkans uppgift att hjälpa homosexuella människor att leva i stabila förhållanden. 

Varför gruppen ansåg att homosexuella förhållanden inte är stabila framgår inte i boken. När det 

gällde samkönade äktenskap ansåg inte utredningen att detta var förenligt med Svenska kyrkans syn 

                                                 
30 Henric Bagerisus (2009). Mandom och mödom-Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltid Island. 

Göteborg: Livréna AB  sid 23 

31 Norrhem, Svante sid 51 

32Svenska kyrkans teologiska kommitté (2004). Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rapport från en offentlig hearing 6-9 September. 

 

33  Norrhem, Svante  sid 100 och 106 
34

  SOU. ICD-10-Klassifikation av hälsoproblem och sjukdomar 1997 

35 Holsten, Fagerberg, red (1974) De homosexuella och kyrkan. Stockholm: SkeabVerbum sid 5 
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på äktenskapet som ett heligt sakrament - instiftat av Gud för man och kvinna för att de ska 

reproducera sig. Istället för äktenskap föreslogs en välsignelse av partnerskapet.
36

 Enligt biskop 

Bertil Werkström har utredningen bidragit till att kristna homosexuella har fått en ökad förståelse 

för sig själva i relation till sin kristna tro.
37

  

Vid en statlig utredning 1984, kallad Homosexuella i samhället(1984) kom utredarna till slutsatsen 

att homosexualiteten skulle bli en integrerad del av samhället.
38

 Utredningen fick kritik inom 

Svenska kyrkan och Bertil Werkström, Sveriges dåvarande ärkebiskop, skrev i en remiss ett svar att 

den homosexuella människan var oklanderlig både i samhället och i Svenska kyrkan. Men han 

pekade däremot på skillnaden i att vara homosexuell och att leva ut sin homosexualitet.  Det här 

innebar att kristna homosexuella uppmanades att leva i celibat.
39

  

1986 tillsattes återigen en utredning inom Svenska kyrkan. Sammanställningen av denna 

publicerades i boken Homosexuella i kyrkan - En fråga om kärlek (1988) och i förordet, som är 

skrivet av ovannämnda biskop Bertil Werkström, skriver han att utredningen har tillkommit som en 

följd av hans uttalande i samband med den statliga utredningen.
40

 

I det inledande kapitlet i boken Homosexuella och kyrkan – En fråga om kärlek, används författaren 

Michael Foucaults resonemang om hur människor i antiken avstod från sex för att spara på krafter 

som ett argument för att stödja Werkströms tidigare rekommendation. Den rekommendation som 

uppmanade homosexuella att leva i celibat. Slutsatsen som dras i boken är att avhållsamhet har 

rekommenderats i andra religioner och då är det inte fel att Svenska kyrkan gör samma sak.
41

 

Tre av kapitlen i boken har titlar som handlar om direkta frågor runt homosexualitet; Hur blir man 

homosexuell? Hur många homosexuella finns det? Hur ser en homosexuell ut?
42

 

Utredningen kom fram till samma sak som den tidigare, att man skulle föreslå en speciell 

välsignelse för samkönade relationer. Detta kunde ske genom att de som deltog i utredningen 

omtolkade bibeltexter, främst då Sodoms berättelsen i första Mosebok i gamla testamentet. Tidigare 

hade Svenska kyrkan tolka berättelse om homosexuella män som utför massvåldtäkt tolkats som 

homosexuell kärlek. Därifrån kommer uttrycket Sodomi
43

.  Men utredarna menade att massvåldtäkt 

inte kan ses som kärlek mellan två människor.
44

  Däremot ansåg Svenska kyrkan fortfarande att 

äktenskap för homosexuella var omöjligt. Äktenskapet, beskrivs i utredningen som skapelsegivet, 

                                                 
36 Fagerberg, sid 157 ff 

37 Fagerberg, sid 7 

38 SOU 1984:63 Homosexuella i samhället 

39 Johan, Unger, (1985) ”Alternativ syn på homosexualitet”, Svensk kyrkotidning 1985:22  

40 Fagerberg, sid 7 

41 Fagerberg, sid 5 

42 Fagerberg, sid 33-35 

43 1 Mosebok:17 

44 Fagerberg, sid 56 
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endast för man och kvinna.
45

  

Även den här utredningen ledde till en ny omgång samtal. Nu för att ta ställning till om och hur en 

kyrklig välsignelse av samkönade par skulle utformas. År 1994 presenterade Svenska kyrkan 

rekommendationer för hur en välsignelse av ett skulle genomföras i skriften Pastorala råd om 

förbön(1994) för dem som ingått registrerat partnerskap. Välsignelsen skulle ses som en form av 

själavård och de enda som fick medverka var paret och prästen. Familj och vänner fick alltså inte 

delta. 1999 skrevs de här råden om och anhöriga tilläts närvara.
46

   

År 2004 publicerade Svenska kyrkan boken, Kärlek, samlevnad och äktenskap, en rapport från en 

offentlig hearing.  Vid den här hearingen kan man se att det fortfarande råder en stor splittring i 

frågan om samkönade äktenskap.
47

 Det finns de som är för, men det finns de som rekommenderar 

celibat för homosexuella. År 2005 blev det möjligt för samkönade par att registrera sitt partnerskap. 

Från och med första maj 2009 har kyrkan tillåtit vigsel av samkönade par. Men det är fortfarande så 

att ingen präst är tvungen att viga homosexuella. Varje kyrkoherde är ålagd att se till att det finns en 

präst i församlingen som kan sköta vigsel av samkönade par. Vidare måste kyrkoherden tillhanda 

hålla en lokal, alltså ett kyrkorum där ceremonin kan genomföras. Det är fortfarande så att en 

biskop har möjlighet att vägra att prästviga en hbtq-person.
48

    

Den som vill bli präst ansöker om detta hos sitt stift. Om personen anses vara lämplig görs en stor 

utredning som pågår under flera månader. När prövningen är genomförd bestämmer stiftets biskop 

om personen får bli prästkandidat. En prästkandidat kan aldrig vara helt säker på att han eller hon 

får lov att tillträda ämbetet förrän prästvigningen.  Detta beslut tas också av stiftets biskop. 

Eftersom jag själv genomgått/genomgår prövningen vet jag hur rutinen sköts. Författaren och 

prästen Lars Gårdfeld, som skrivit boken, Hatar Gud bögar? (2005), menar att det här får 

konsekvenser då den enskilde biskopens människosyn påverkar hbtq-personernas möjligheter att bli 

präster. Gårdfeld pelar på att hbtq-personer behandlas utifrån en heterosexuell 

matris:”Diskriminering av homo-, bi- och transpersoner har till stor del sin grund i föreställningen 

om mannens uppgift att vara ”manlig” och kvinnans uppgift att vara ”kvinnlig”.
49

 

7.3 Hbtq-personer och Växjö stift   

Som tidigare nämnts anses Växjö stift vara konservativt. Nedan redovisas exempel på nutida och 

historiska uppgifter som bidrar till att påverka arbetssituationen för hbtq-personer som arbetar i 

                                                 
45 Fagerberg, sid 60 

46 Enligt Svenska kyrkans informationsenhet Uppsala 
47 Svenska kyrkans teologiska kommitté (2004). Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rapport från en offentlig hearing 6-9 September 

sid 295 

48 Lars, Gårdfeldt (2005) Hatar Gud bögar? Stockholm: Normal förlag Sid 21 

49 Gårdfeld, sid 38 
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Växjö stift.  

Om vi ser på den historiska kontexten finns det flera faktorer som kan ha spelat in och format Växjö 

stift i en mer konservativ riktning. En av dessa faktorer är ämbetsfrågan- alltså frågan om kvinnor 

skulle ges tillträde att tjänstgöra som präster. Elis Malmström, som var biskop i Växjö stift när 

kyrkan skulle ta ställning till ämbetsfrågan, var motståndare till kvinnliga präster. Vid sin sida hade 

han domprost Gustaf Adolf Danell, även han en stark motståndare till kvinnliga präster. Danell 

verkade som en samlande kraft för nej-sidan i stiftet.
50

 I Sverige togs beslutet att kvinnor kunde 

prästvigas år 1958, landets första kvinnliga präster vigdes år 1960. I Växjö stift vigdes den första 

kvinnliga prästen; Inger Svensson, år 1969. Men på grund av det starka motståndet mot kvinnliga 

präster skedde vigseln i Kalmar domkyrka i stället för i Växjö domkyrka som en slags kompromiss 

med kvinnoprästmotståndarna.
51

. 

  

Enligt en intervju med en representant för den kristna hbtq-organisationen EKHO, Riksförbundet 

ekumeniska grupperna för kristna homo-bisexuella samt transpersoner, anser flera frikyrkor, främst 

då pingstkyrkan, att det är en synd att vara hbtq-person.
52

 Representanten berättade vidare att 

Växjö- och Göteborgs stift sägs vara de mest konservativa stiften i Sverige. Representanten menar 

att läget för hbtq-personer håller på att bli bättre i Växjö stift. Klimatet påverkas enligt informanten 

av vilka åsikter stiftets biskop och domprost har i frågan. EKHO-representant sa att negativa 

inställningar till hbtq-personer finns kvar på vissa platser: ”Du vet det finns öar kvar, som i 

Jönköping, där frikyrkorna har ett starkt fäste”
53

  

Nedan följer ett axplock av uttalande som gjorts om homosexuella personer. Uttalandena är gjorda 

av olika kristna människor som verkar inom Växjö stift. I texten tar jag även upp exempel från 

andra kyrkor eftersom deras åsikter påverkar hur Växjö stift framställs. 

Hur ledande personer Pingstkyrkans ser på homosexualitet, och framför allt på personer som lever 

ut sin ovan nämnda läggning, ges exempel på i en rapport från en offentlig hearing som gjordes av 

Svenska kyrkan år 2004. Här säger pingstkyrkans representant att Homosexualitet är en del av 

arvsynden och menar att det handlar är ett botbart handikapp.
54

  

Ett exempel som kan nämnas är pingstpastor Åke Green från Borgholm på Öland. Green är känd för 

att ha uttalat sig mot homosexualitet. Han har bland annat uttrycks sig starkt kritiskt mot 

                                                 
50 Larsén Lena.red. (2011) Utsikt från prästgårdstrappan Prästgårdsliv i Växjöstift under 1900-talet. Växjö: Grafiska punkten. Sid 

22,22 

51 www.svenskakyrkan.se/ vaxjostift  

 

52 Intervju Ekho 18/10 2011 

53 Intervju  Ekho, 18/10 2011 

54 Svenska kyrkans teologiska kommitté (2004). Kärlek, samlevnad och äktenskap. Rapport från en offentlig hearing 6-9 September 

2004.Solna:  Intellecta Tryckindustri Sid 26 
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homosexuella i samband med en predikan. I denna predikan sa Åke Green bland annat: ”Tror du att 

du kan vara en kristen och vara homosexuell då bedrar du dig själv. --- De som lever så är inte ett 

Guds barn och kan inte vara det.”
55

 

Den här predikan polisanmäldes.  År 2005 dömdes Åke Green till en månads fängelse för hets mot 

folkgrupp i Kalmar tingsrätt men friades senare samma år i Götahovrätt i Jönköping. Enligt 

hovrättsdomen anser Green att utlevd homosexualitet är en synd. Den här synden drabbar enligt 

Green både de homosexuella och samhället i stort. Men hovrätten ansåg att, eftersom Green gjorde 

uttalandet i samband med en predikan, så var det inte hets mot folkgrupp och han friades därför.
56

 

År 1998 intervjuades Växjös dåvarande biskop och Sveriges nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd 

av tidningen Växjö-bladet Kronobergaren. Wejryd, säger enligt tidningen, att det skulle vara svårt 

för en homosexuell präst att verka i Växjöstift och att prästens läggning skulle väcka anstöt.
57

 

En person som gjort sig känd inom media för sitt motstånd mot kvinnliga präster, samkönade 

äktenskap och mot hbtq-personer är prästen Dag Sandahl, som är anställd i stiftet. Dag Sandahl har 

gjort flera uppmärksammade utspel i media och inom kollegiet i ovannämnda frågor. Han har bland 

annat anmälts till biskopen för olämpligt språkbruk när han talade om homosexuella(män) vid ett 

kyrkomöte 2009.
58

  

Följande citat är hämtat från Svenska dagbladet:  

 

”I tisdags träffade Dag Sandahl en kvinnlig kyrkomötes ledamot för en diskutera 

en organisationsfråga som de var oeniga om. När hon konstaterade att de 

förmodligen skulle ha olika åsikter även i frågan om samkönade äktenskap, 

replikerade Dag Sandahl:  

Jaha, så du tycker att när man knullar folk ska man göra det i röven. ”
59

 

 

Och i lokaltidningen Baromtern kan man läsa Sandahls förklaring till sitt ordval:”– Knulla folk i 

röven är ett uttryck som jag använt det är riktigt. Jag har rätt till mitt språk.”
60

   

I Dag Sandhals egen blogg i tidningen Östran beskriver Sandahl vad han tror blir följden av 

samkönade äktenskap: 

 

”Bröllopsfesterna kommer att fortsätta vara storslagna - men var finns kyrkan i 

allt detta? Ingen vet. Det bekymrar mig alltmer. Och blir det bra om det kan sägas 

                                                 
55 Dom Götahovrätt- referensnr 20011478. Bilaga predikan sid 6 

56 Dom Götahovrätt. 

57 Växjöbladet/Kronobergaren  17/12-1998 

58 Www.svenskakyrkan.se 

59 www.svd.se 23/10- 2009 

60 www.barometern.se 23/10- 2009  

http://www.barometern.se/
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att bögarna och flatorna tog kyrkbröllopen från oss? Vad säger folket?”
61

  

 

Under år 2010 genomfördes sex samkönade vigslar i Växjö stift. Samma år vigdes 1379 

heterosexuella par i stiftet
62

 I det här kapitlet har jag gjort en historisk återblick. Först för kyrkan i 

helhet, sedan inriktade jag mig på Växjö stift historiskt och i samtiden. Detta har gjorts eftersom jag 

har velat ge en bild av vilken kontext präster som arbetar inom Svenska kyrkan och tillhör gruppen 

hbtq-person lever i. 

7.4 Möt mig nu som den jag är 

I det här kapitlet presenteras informanternas berättelser samt samtalet med Växjö-stifts Biskop Jan-

Olof Johansson. Resultatet som jag har erhållit från de kvalitativa intervjuerna redovisas tematisk 

under rubrikerna; ”Från barnatron till puberteten”, ”Med Gud ut garderoben” och ”att arbeta som 

hbtq-präst i Växjö stift”. 

7.4.1 Samtal med Biskop Jan-Olof Johansson 

Växjös nuvarande biskop Jan-Olof Johansson tillträdde sin tjänst år 2010. Han prästvigdes 1981 

och under den tid som har varit präst har han alltid arbetat i Växjö stift. Biskopen har tillsynsansvar 

över prästerna och diakonerna i stiftet, men inget arbetsgivaransvar. 

När det gäller Växjö stifts kontext säger Biskop Jan-Olof Johansson att stiftet är landets mest 

kyrksamma. Biskopen beskriver också att det finns en gammalkyrklighet och en högkyrklighet som 

har sina rötter i 1800-talet och som enligt Biskopen fortfarande påverkar arbetsklimatet i stiftet: 

 

”Lite konservativt och traditionellt beroende på att det är de här rörelserna som 

har präglat in i modern tid. Sen tror jag också att, och det kan jag själv säga 

eftersom jag är smålänning, en smålänning behöver grunna ett tag innan man tar 

ställning. Och det har jag hört från folk som har flyttat hit, att det är inte alltid så 

negativt som man tror. Men man säger kanske ingenting. Men så behöver man 

grunna och grunna vid.
63

    

 

Biskopen berättar att han alltid har känt till att det har funnits kollegor som haft en annan sexuell 

läggning än den som anses vara norm. Biskopen berättar att första gången en kollega kom ut som 

öppet homosexuell var under senare delen av 80-talet. Jan-Olof Johansson säger att han själv inte 
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tyckte att det var speciellt dramatisk och att övriga kollegor inte berörde ämnet.   

”Jag tror att man valde att helst inte prata om det, så tror jag”
64

 

När det gäller hbtq-personer, som är präster och arbetar i Växjöstift i dag, upplever 

biskopen inte att det finns några större svårigheter. Men han säger att han är medveten om 

att hans position som biskop, gör att det inte är säkert att han får veta om någon, skulle 

yttra något negativt om hbtq-personer: 

”Det har hänt mycket och vi talar öppet om hbtq-frågor i dag och jag upplever att 

det är ganska avdramatiserat. Men när jag säger det så är jag medveten om att det 

givetvis finns fördomar både mot det ena och det andra och det kan ta sitt uttryck 

på ett sätt som jag inte är medveten om, eller ser utifrån min horisont.  Och jag 

tycker att det är jätteviktigt att präster och diakoner som är hbtq-personer hör av 

sig och säger när man möter sånt här, så vi kan ta itu med det.”
65

 

 

Jessica: I dag finns det ingen regel som säger att en biskop måste vara positivt inställd till 

präster som är hbtq-personer. Konsekvensen blir att en biskop kan stoppa hbtq-personer 

från att bli präster. Hur tänker du runt det? 

  

”Det är ju biskop och domkapitel som tillsammans avgör vem som ska vigas och 

biskopen har ju ett slags veto, kan man ju säga. För även om domkapitlet säger ja 

och biskopen säger, jag viger inte, så blir det ju inget. Men däremot är du ju som 

biskop hela tiden satt under en slags bevakning både inomkyrklig, prästerna och 

förtroende valda frågar. Och inte minst under ett biskops val så är man väldigt 

bevakad på hur man ser på saker.” 
66

 

 

Jessica: Men det skulle rent krasst kunna vara så att, om du inte tyckte om hbtq-personer så 

skulle du kunna stoppa dem från att bli präster?  

’”Ja ,därför att du behöver inte ange varför du stoppar dem.”
67

 

 

På frågan hur biskopen tänker runt det faktum att stiftet saknar likabehandlingsplan svarar 

han: 
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”Det finns ju en jämställdhets plan, och här gjordes ju, det var ju Sven Thidevall 

som kallade till en präst och diakonutbildning. Och gjorde den obligatorisk, men 

sen har vi ju jämställdhetsplanen och så vidare. Och sen så finns ju 

diskrimineringslagen, den ska vi ju följa.”
68

 

”Jämställdhetsplanen har vi utifrån stiftets arbetsgivarskap för dem som är anställda av 

stiftet. För församlingsanställda präster och diakoner ska de lokala arbetsgivarna ha en 

jämställdhetsplan. Den obligatoriska fortbildningen som Sven Thidevall kallade till gällde 

förhållningssätt och kunskap om hbtq-personer.”69 

 7.4.2 Från barnatron till puberteten 

Samtliga informanter berättar att de känt i tidig ålder att de har varit annorlunda. Men de säger att i 

tidiga barnaår har deras läggning inte påverkat deras livssituation: 

”Alltså det har följt med hela tiden. Så länge jag kommer ihåg. Jag har hållit den 

hemlig för mig själv så mina föräldrar fattade inte ett smack. Det var bara min 

mamma som levde när det jag gick igenom nu, men hon är också borta. Jag tror 

att jag uppfattades nog som väldigt tydlig pojk när jag växte upp. Var ett lyckligt 

barn egentligen, trygga uppväxt förhållanden och allt sånt där funkade. Men det 

fanns ändå ett tomrum nånstans kan man säga. Och samtidigt det här tomrummet, 

jag insåg ju vad det var liksom.” 
70

 

 

Gemensamt för samtliga är att de beskriver att de upplevt en tidig övertygelsen i barndomen att Gud 

existerar. En av informanterna har fått berättat för sig att hen sa att Jesus var hens bästa vän, när hen 

var liten. Alla beskriver att de som barn hade en Gudsbild som stod för kärlek och trygghet: 

 

”När jag var liten var hjärtats plan, alltså det relationella, tydligt mycket tidigt. 

Från tidiga, tidiga barnsår så upplevde jag att jag hade en relation. Alltså, Gud 

hade en relation med mig. Det är mycket tidigt i mina barnår och jag är inte 

uppvuxen i ett religiöst hem”
71
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Präst 1 berättar vidare att hens far hade en allvarlig tro. Men informanten beskriver att det var 

moderns mer glada blid av Gud som präglade hens barndom mest: 

”Pappa däremot var uppvuxen inom gammalkyrkligheten i Kronobergs län å, å 

hade en mycket allvarlig kristendom kristen tro, den har jag förstått att den har jag 

väl kånkat på. Men, det var mamma som stod för den kristna fostran, om man 

säger så.”
72

  

 

Men i och med att en majoritet av deltagarna upplevde sin läggning som ännu mer avvikande när de 

kom i förpuberteten och i puberteten ändrades deras Gudsbild. Deltagarnas relation till Gud blev 

mer komplicerad. Samtliga deltagare, utom en, beskriver att bilden av Gud påverkades av den 

kristna kontext där de växte upp. Tre av deltagarna beskriver att de själva hade en väldigt 

konservativa syn på bibeln och på den kristna tron när det gällde kvinnliga präster och synen på 

hbtq-personer. Det fanns den Guden som älskade alla, men det fanns också den Guden som kunde 

straffa dem för att det de tänkte och önskade var fel. Den rådande synen att heterosexualitet är 

normen har inte gjort tillvaron lättare. När en av informanterna var i tolvårsåldern berättade denne 

för sin mor att hen ville ha flickkläder:  

” Å när jag berättade för min mamma, så, så, då la hon ju locket på rätt effektivt 

och sa att pojkar har inte klänning och jag vill absolut inte döma henne för hårt för 

det, för att hon visste ju ingenting, jag visste ingenting, hon visste ingenting och 

tänkte väl att det här växer väl bort med puberteten och om man inte pratar om 

det, eh,  det är nog bäst att inte prata om det.”
73

  

 

Präst 1 berättar att hen kände sig väldigt ensam just i den stunden och att hen inte hade 

någon att prata med.   

Präst 2 förstod att hen var homosexuell när hen var 19 år gammal. Hen beskriver insikten 

att hen var homosexuell, och därmed avvek från den rådande normen, så här: 

”Men att komma ut som bög då, det var ju nästan att komma ut och erkänna sin 

underklass, där kände man också den här statusen att från att ha varit en 
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heterosexuell kille och komma ut som bög det är som att kliva ner ganska långt  

ner på stegen. För bögar liksom var ju som prostituerade och horor. Det finns ju 

en rang ,det fanns ju en rang, inom pingstkyrkan var det fult och äckligt att vara 

homosexuell. Det tillhörde ju liksom patrasket, så var det ju. Och det blev ju en 

kamp att erkänna att jag tillhör ett patrask eller jag tillhör en underklass.” 

 

 

En stund senare berättar hen mer om hur hens tro förändrades i samband med att hen kom 

ut: 

 

”Tron har förändrats väldigt mycket sen jag började ifrågasätta saker. Både i mitt 

eget liv, vem jag var, och det har ju också med min tro att göra, vad är meningen 

med mitt liv och varför finns jag till? Och det var, det var en ganska lång väg, för 

jag tror att jag hade blivit ateist (skratt) under en tid, jag var övertygad ateist 

nästan.”
74

 

 

För präst 3 var det annorlunda. Familjen var inte troende. Relationen till Gud vaknade när en äldre 

släkting bad aftonbön med informanten. Präst tre beskriver att komma ut processen aldrig var ett 

problem när det gällde hens sexuella läggning. För hen handlade det istället om att komma ut som 

kristen: ”Min tro och min övertygelse är en tydligare distans till min ursprungsfamilj än min 

sexuella läggning.”
75

  

7.4.3 Med Gud ut ur garderoben 

Gemensamt för en majoritet av deltagarna är att de beskriver sin ”komma ut” process som 

komplicerad och plågsam. De beskriver att det faktum att de inte var heterosexuella ansågs vara en 

synd. Flera har berättat ett den skapelsegivna ordningen, att Gud skapade mannen och kvinnan för 

att de skulle föröka sig,
76

 påverkade synen på hbtq-personer. Informanterna säger att de har en 

upplevelse att både de själva , och deras omgivning tyckte att det var en synd att vara hbtq-person.   

Flera av dem berättar att, den här synden, kunde botas med hjälp av olika riter. Deltagarna beskriver 

bland annat att de försökt med böner, bikt, helande och förlåtelse från Gud. Andra personer har 

också försökt ”hjälpa” informanterna att bli fria från sin sexuella läggning. Präst 1 har vetat om sin 

läggning i nästan hela sitt liv men säger att hen har förträngt den och försökt bli av sina tankar och 

sin längtan. Hen ansåg att hens tankar var felaktiga och synd. Hen beskriver att om hen bara 
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bekände och bad om förlåtelse så kunde Jesus kunde bota hen: 

 

” Så jag vet inte hur många gånger jag har varit framme för förbön för detta. En 

gång gick jag till en präst och tänkte att jag måste tala med honom om det här och 

han trodde nog att jag gick till bikt. Så det var nog det det blev fastän jag nog 

egentligen kände att jag måste ha hjälp, jag visste inte vart jag skulle vända mig, 

men han försäkrade mig att när jag nu hade bekänt det här så skulle det släppa 

taget om mig. Det höll en vecka.” --- 

”och när jag funderar över, om, om det här är synd i mitt liv så inser jag att inte 

får ihop det för synd är nånting djupt allvarligare än hur man klär sig.”
77

  

 

Präst 2 arbetade i sin hemförsamling. Hen berättar att i den här församlingen ansågs hbtq-personer 

som längre stående individer. Präst 2 hade hög status och var förlovad med en flicka. Men från 17 

års ålder visste hen att hen var kär i en annan ung man. Efter, vad präst 2 beskriver som en, lång 

inre strid, kom präst 2 ut som 19 åring. Men präst 2 säger att det faktum att hen vågade vara öppen 

med sin läggning inte hjälpte hen med sin personliga självbild: 

 

”Det finns, eller har funnits, kan jag känna nån slags av utanförskap, en känsla av 

utanförskap, att inte tillhöra majoriteten, men det får jag också överlämna i Guds 

händer. Och för mig har det varit en väldigt stor kamp att acceptera att jag är 

människa lika mycket som alla andra. Och det har också varit en överlåtelse i det, 

att släppa de här normerna eller vad som är riktigt, eller vad som är bäst, för det 

finns också en status i samhället, det här med kärnfamilj och eh, eh alltså väldigt 

mycket i vårt samhälle utgår i från det.
78

 

 

Präst 4 berättar att hen i många år försökte förtränga sin läggning. Hen beskriver känslan att endast 

tanken på att komma ut var som att riskera att: ”falla ned i ett stort djup svart hål.”
79

  

Präst 4 berättar hur illa berörd hen blev vid ett tillfälle under 1970-talet när hbtq-personer nämndes i 

en kvällstidning. 

 

”Det stod om det i tidningen, men jag vågade inte öppna tidningen för jag tänkte 
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att gör jag det dras jag ned i det här stora svarta hålet. Så ångest laddat var det.  

Jag präglades mycket av frikyrkans syn på bibeltexter. Då finns det ju en text i 5 

Mose bok där det står att en man inte ska klä i kvinnokläder, och jag tog det 

väldigt bokstavligt. Det var en syndig handling. Det var liksom att bära en 

konflikt inom sig” 

 

Präst 4 berättar att hen så småningom uppsökte psykolog för att få hjälp: 

 

”Första psykologkontakten var på 80-talet, ofta med kristen psykolog, för jag la 

det fortfarande på ett religiöst plan för det var en synd det här.”
80

  

 

  

Präst 4 berättar att hens frikyrkliga bakgrund gjorde det svårare för hen att erkänna sin läggning. 

Hen skaffade barn och familj. Tillslut säger hen att hen blev djup deprimerad och hamnade i en 

livskris. Hen berättar att den här livskrisen gjorde att där hen tillslut var tvungen att erkänna för sig 

själv och berätta för sin familj. 

 

”Jag kunde bli kär i en kvinna, men jag kunde inte ha sex med henne. Min 

sexualitet gick ut på att jag själv inbillade mig att jag var kvinna. När jag gifte mig 

berättade jag för min fru att jag funkar nog inte riktigt sexuellt. Alla samlag körde 

jag min mentala resa för mig själv och mötte aldrig henne vilket naturligtvis 

skapade frustration. Det var inte så roligt.”
81

 

 

 

Präst 5 beskriver en besvikelse över det bemötande hen fick på sin arbetsplats, som då var Svenska 

kyrkan. Hen berättar att den arbetsplats som han trodde skulle stå för ett kärleksfullt budskap blev 

något annat. Men präst 5 säger att det här inte påverkade hens syn på Gud:  

 

”Min bild av Gud har stärkts och vidgats - min bild av människor har däremot 

krympt ihop sedan jag kom ut för mig själv och andra. Det enda jag kan säga om 

min tro är att den förändras - och även jag. Allt förändras. En tro som inte vill ge 
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utrymme för förändring kallar jag fundamentalism.”
82

  

 

Präst 3 säger att komma ut processen aldrig var ett problem när det gällde hens sexuella läggning. 

För hen handlade det istället om att komma ut som kristen:  

 

”För mig handlar att komma ut om att bryta en norm och våga vara sig själv, alltså 

bli tydlig. Att stå ut ur kontexten. Min tro och min övertygelse är en tydligare 

distans till min ursprungsfamilj än min sexuella läggning.”
83

  

 

I dag är samtliga deltagare öppna med att de är hbtq-personer. Samtliga beskriver att de 

accepterat sig själva och inte skäms över sin läggning. De säger också att bilden av hur de 

ser på Gud och tron också förändrats. Informanterna beskriver att tidigare präglades bilden 

av Gud runt en heterosexuell norm, men detta har förändrats. 

 

”Jag bärs av någonting större. Oavsett vad som händer i livet så finns det 

någonting so är större än jag själv. Å jag kan inte beskriva vad det är i ord så här 

mer än Gud 

 

7.4.4  Att arbeta som Hbtq-präst i Växjö stift 

Samtliga deltagare i den här undersökningen arbetar, eller har arbetat i Växjöstift.  

De medverkande hbtq-personerna har olika bakgrund när det gäller hur länge de har varit öppna 

med att de är hbtq-personer. Deltagarnas upplevelser av hur det är att vara hbtq-person och arbeta 

som präst i Växjö stift skiljer sig åt en del. De präster som alltid har varit öppna med sin läggning 

beskriver en mindre komplicerad arbetssituation än de som kommit ut undertiden som de arbetat 

som präster.  Två av deltagarna har varit öppna med sin läggning under hela den tid som de arbetat 

som präster. En kom ut för fem år sedan. En för sju år sedan och en kom ut i för drygt sex månader 

sedan, alltså under 2011. Präst 4 berättar att när hen tillträdde sin nuvarande tjänst orsakade hens 

läggning en stor uppståndelse i samhället:  

  

”I mitten av november det året så hade missionsförsamlingen kommit på hur det 

var. Frikyrkoreaktionerna är ju som de är, och då skrev de ett brev till kyrkorådet 
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här och sa att vi vill ta en paus i samarbetet.”
84

  

  

Präst 5 började arbeta för femton år sedan och kom ut för fem år sedan och upplever att det finns 

stora skillnader i hur hen bemöttes innan och efter: 

 

”Jag har ju upplevt båda positionerna och har möjlighet att jämföra. Det jag ser är 

anmärkningsvärt och förvånar mig. Jag trodde inte att det skulle vara en så stor 

skillnad. Märkbara skillnader i status, 

respekt, vem som får skuld och skam när något är oklart, vem andra vill umgås 

med och vem som blir befordrad eller får nya karriärmöjligheter.”
85

 

 

Präst 5 arbetar idag  med likabehandling och har en tydlig åsikt om hur frågor som rör anställda 

hbtq-personer inom Växjöstift behandlas: 

 

”Inte vidare bra eftersom stiftets ledning inte ens har insikten att detta är frågor vi 

behöver arbeta med. Frågorna hanteras som själavård eller krishantering. 

Katastrof! Jag har nyligen sagt upp mig från kyrkan - på grund av det jag sett av 

orättvisor, värderingsskillnader, maktmissbruk och sublim homofobi--- 

Jag hörde till stiftet för många år sedan. Bytte stift eftersom alla i min stiftsgrupp 

var motståndare till att kvinnor är präster liksom stiftets representanter. Vad de 

tyckte om homosexualitet hann jag inte ta reda på.”
86

 

 

Präst 1 kom ut med sin läggning för sex månader sedan och säger att hen blev possessivt överraskad 

över det bemötande som hen fick av sin högste chef:  

”Och sen berättade jag för min biskop som sa att han stödde mig.”
87

 

 

Präst 1 berättar vidare att hen var lite orolig innan hen berättade för sin personalgrupp och för 

kyrkorådet, men säger att samtalet gick bra:  

 

”Jag har ännu inte mött något negativt från någon människ, men det måste jag 

                                                 
84 Präst 4 3/12 - 2011 

 

85 Präst 5 19/12 -2011 

86 Präst 5 19/12 -2011 

87 Präst 1 3/11- 2011 

  



 25 

säga, vara ärliga och säga att, att ett par av mina manliga medarbetare har ju svårt 

att hantera det här. Och vad dom har för övervägande kring det vet jag faktiskt 

inte riktigt säkert.  Men de har vart väldigt tydliga med det.”--- 

”Hur det ska bli i framtiden, det vet jag inte men det är klart att det blir en 

utmaning, det är klart att har man det uppfattningen att det här är i strid med Guds 

ord och det är chefen som står för det, jag kan tänka mig att då är det en hel del 

som måste omprövas och prövas på något vis.
88

 

 

Den här intervjun genomfördes i slutet av oktober. Sedan dess har den ena av de ovannämnda 

manliga kollegorna sökt nytt arbete och den andre kommer att sluta eftersom hans anställning varit 

tidsbestämd. 

 

Präst 3 har varit öppen med sin läggning sen 16 års ålder. Präst 3 tycker att hen mottogs 

mycket bra när hen började arbeta i Växjö stift. Hen tror att bemötandet kan ha påverkats 

av att alla i Kyrkorådet och arbetslaget var medvetna om hens läggning innan hen började 

sin anställning. Dessutom tror hen att andra saker kan ha spelat in: ”I det här pastoratet är 

det bara kvinnor och homosexuella män, jag vet inte om det påverkar.(skratt) Vi får väl 

kvotera in heterosexuella män.”
89

 

 

Gemensamt för en majoritet av deltagarna är ett de alla, på ett eller annat sätt, uttrycker att de har 

förståelse för att människor på deras arbetsplats behandlar dem annorlunda på grund av att de är 

hbtq-personer. Präst 3 berättar att det finns personer som väljer att inte gå till kyrkan längre, för att 

hen arbetar där. Men hen säger att det inte går att bli omtyckt av alla. Präst 2 säger att hen har lättare 

att hantera personer som är öppna med sina åsikter om hens läggning: 

”För jag har ju haft kollegor som säger att; jag tycker att det är jättejobbigt det här 

med homosexualitet, samkönade par och vigsel och så, men jag har bestämt att jag 

respekterar dig och du är min kollega, och så. Det har jag mycket lättare för då vet 

jag vad den här personen står. Men ha de här kufarna som inte säger nått, de är 

värre tycker jag.”
90

 

  

”Jag är väl medveten om att jag är som en fyrkantig kloss i ett runt hål, vad gör 
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man med människor som mig? Det blir inte enkelt alls.”
91

 

 

Präst 4 beskriver hur det gick till när hen berättade för stiftets dåvarande biskop om sin läggning. 

Hen beskriver att biskopen tog emot beskedet väl, men säger att biskopen ändå hade vissa åsikter. 

Präst 4 säger att hen förstod biskopens tveksamhet  och hen säger att den dåvarande biskopen i 

Växjö stift önskade att hen skulle vänta med att komma ut till hens barn blev stora, men för hen 

gick inte detta: 

”Fem år kan jag inte vänta, 18 månader kan jag vänta. Alternativet var att avsluta 

sin tillvaro. Och det tror jag att många människor i den situationen har umgåtts 

med de tankarna, och en del har säkert genom för det. Men jag tyckte att det är 

ändå livet som Gud har skapat. Det är faktiskt värt att hålla i det.”
92

 

   

Präst fyra berättar vidare att det finns de som inte tar emot nattvarden av hen. Men hen tror 

inte att det har med hens läggning att göra. Därför tycker hen att detta agerande gör att hen 

behandlas mer som en kvinna : 

”Jag tror att i den Svenskkyrkliga delen så uppfattas jag nog som vilken kvinnligt 

präst som helst, och är man kvinnoprästmotståndare så tar man inte emot 

nattvarden av en kvinna.”
93

 

 

Alla deltagarna beskriver olika situationer där deras läggning har påverkat hur de har bemötts av 

kollegor och församlingsbor. Konkreta exempel som ges i intervjuerna är att 

församlingsmedlemmar har; begärt utträde ur Svenska kyrkan, sagt upp sin plats i kyrkorådet, 

vägrat ta emot nattvarden från prästen samt undanhållit sina barn från att delta i kyrkans aktiviteter.  

En av prästerna har haft svårt att få arbete som präst efter det att hen kom ut. Hen berättar att hen 

sökt många tjänster utan att få komma på anställningsintervju. När hen fick sin nuvarande tjänst 

hade platsen varit utlyst flera gången och hen var den enda sökanden: 

 

”De var desperata här liksom, och hade det inte varit så då är jag nästan säker på 
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att jag inte hade fått tjänsten. Det känns rätt tungt och samtidigt så inser jag att 

finns det en tveksamhet mot det här. När man ser det här fenomenet så har man 

inte mött personen. Och då verkar det konstigt och udda. Har man däremot mött 

en person som verkar normal och inte pratar om det, och jag pratar inte om det...” 

 

Men Präst 3 tycker att hen har blivit väl mottagen på sin arbetsplats. Präst 3 beskriver det som att 

hen själv hade förutfattade meningar om Växjö stift:  

”Jag har nog har haft mer fördomar om platser i Växjö stift än vad Växjö stift har 

haft fördomar om mig.”
94

 

 

Präst 2 beskriver att hens läggning har inneburit både för och nackdelar i arbetet som präst: 

 

”Jag har nog fått svårare att nå vissa i församlingen som är väldigt konservativa, 

som har rötter inom frikyrkan här ute. De vill inte ha med mig att göra. Sen finns 

det en annan sida där folk som aldrig har varit med i kyrkan, och det märkte jag 

när jag hade mina första konfirmander här, att där fanns det en öppenhet.. ehm och 

en nyfikenhet.  Och där föräldrarna började dyka upp mer i kyrkan och började 

upptäcka saker och ting. Så allt är nog dubbelt.”
95

 

  

8 Analys 
Jag kommer att analysera resultatet i texten nedan. Resultatet kommer inledningsvis att analysera 

med hjälp av Queerteorin och sedan med hjälp av Mary Douglas teori om anomalier. 

8.1 Är det bögarnas fel? En Queerteoretisk analys av Svenska kyrkan 

Om vi tittar på resultaten från delen som handlar om bakgrund så har kyrkan bidragit mycket till att 

befästa den heterosexuella normen som finns i Sverige idag. Genom att kyrkan fick mer inflytande 

under medeltiden och skapade regler runt hur människor lever tillsammans, vem som fick ligga med 

vem, ser vi här ett mycket tidigt bengagnande av vad Judith Butler kallar den heterosexuella 

matrisen. Ett påtvingat sätt att skapa kön utifrån tanken att det finns två kön, man och kvinna och att 

dessa ska ha begär till varandra. Ett begär som enligt Butler är skapat
96
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Jag har tagit del av Svenska kyrkans egen utredning angående homosexuella som gjorts mellan 

1972 och 2004.  I de första utredningarna är den heterosexuella normen inte ens ifråga satt. En 

heterosexuell matris tas för given och frågan som diskuteras är hur Svenska kyrkan ska förhållas sig 

till De homosexuella, titeln på den första utredningen är nämligen ”Kyrkan och de 

homosexuella”(1972). I utredningen Homosexuella och kyrkan, en fråga om kärlek finns också 

flera exempel på upprätthållandet av en heterosexuell matris. Till exempel hävdar utredningen att 

äktenskapet är skapelse givet och till för man och kvinna. Genom att tre av bokens kapitel har 

rubriker som pekar ut homosexuella, som en avvikande grupp, stadfästs den heterosexuella normen. 

I samma utredning förespråkas indirekt celibat för homosexuella, men det sägs inget om 

avhållsamhet för heterosexuella. I utredningar som gjorts de senaste tio åren har det hänt en hel del. 

Från och med 2009 kan samkönade vigas i kyrkan. Men det innebär inte att den heterosexuella 

normen har försvunnit. Präster kan fortfarande avstå från att viga homosexuella. 

I den del av uppsatsen som behandlar hbtq-personer och Växjöstift kan vi inledningsvis se exempel 

på hur en sexuell matris kan användas för att motarbeta det ena könet. Det tog lång tid innan 

kvinnor prästvigdes i Växjö stift. Kvinnoprästmotståndarna argumenterade att vissa personer inte 

kunde bli präster eftersom de var kvinnor. Genom den skapade genusuppfattningen hittade 

kvinnoprästmotståndarna alltså argument för att hindra kvinnor från att bli präster. Tack vare det 

skapade könet, där kvinnor förväntas ha vissa egenskaper, som enligt Butler, ska skapa begär hos 

män, kunde kvinnoprästmotståndare hindra kvinnor från att tillträda ämbetet. Och genom att 

använda argument som grundades på tanken att Gud själv står bakom en heterosexuell matris 

genom den skapelsegivna tanken att Gud skapade man och kvinna och att dessa skulle föröka sig 

och att Jesus valde ut män som apostlar kunde de kvinnor som ville bli präster stoppas.  

När det gäller hur Växjö stift påverkas av uttalande som gjorts av företrädare från kristna i media 

måste man beakta att media på intet sätt utgör sanningen. Men jag kan ändå inte bortse från den 

påverkan som dessa uttalande har. Samtliga utgår från en heterosexuell norm. I tre fall kan vi också 

se att den heterosexuella normen anses vara den sanna.  

8.2 Queerteoretisk analys av Biskopen 

Vid samtalet med Växjös biskop Jan-Olof Johansson framgår att han själv är positivt inställd till 

präster som tillhör gruppen hbtq-person. Han beskriver det som att frågan är avdramatiserad.  

Vid samtalet berättar biskopen att Växjö präglas av gammalkyrklighet och högkyrklighet och säger 

att det tar tid för smålänningar att fundera på hur de ställer sig i olika frågor. Dessutom är han 

medveten om att det finns saker som han inte får höra.  Växjö stift har ingen likabehandlingsplan. 

Biskopen hänvisar till jämställdhetsplanen och diskrimineringslagen. 
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När det gäller tillsättande av nya präster är det stiftets Biskop som har makten. Om en biskop inte 

vill att en person ska bli präst kan han eller hon hindra att någon blir prästkandidat eller prästvigs. 

En biskop behöver inte heller ange något skäl varför han eller hon säger nej. Därför kan en biskop 

som är emot hbtq-personer hindra dessa att tillträda ämbetet.  Biskopen i Växjö stift är väldigt 

tydlig med att han inte ser hbtq-personer som avvikande. Men det finns ändå ett problem som 

prästen och författaren Lars Gårdfeld lyfter i sin bok: ”Hatar Gud bögar”(2005) ”Följden blir att 

homosexuella(och hbtq-personer) prästkandidater blir beroende av den enskilde biskopens 

människosyn”
97

  

Genom att analysera ovannämnda uppgifter från samtalet med Biskopen kan vi se att den 

heterosexuella normen fortfarande är den rådande i Växjö stift. Biskopen har en önskan att präster 

som är hbtq-personer inte ska behandlas annorlunda på grund av sin läggning. Men det finns en 

acceptans för att en historisk heterosexuell matris fortfarande påverkar. För även om biskopen 

personligen är positivt inställd till hbtq-personer så är han medveten om att konservativa 

strömningar i stiftet gör att en heterosexuell norm bibehålls. 

  

8.3 Möt mig nu som den jag är- Queerteoretisk analys 

Eftersom de hbtq-personer som deltar är uppvuxna i en kontext där den heterosexuella normen var 

grunden, innebar detta att deltagarna upplever att de påverkades av detta i tidigt barndom. Sättet 

som vuxna agerade och talade till dem förstärkte uppfattningen att det var fel att inte anamma en 

heterosexuell matris. Deltagarna berättar att de levde i en kontext där det performativa könet 

ständigt bekräftades. Butler beskriver att det performativa könet skapas genom att män ska vara 

män och kvinnor ska vara kvinnor, och de båda könen ska åtrå varandra. Och flera av deltagarna 

berättar att det var detta som gällde. Enligt en majoritet av de medverkande upplevde de att annat 

betraktades som avvikande. Flera av deltagarna använder starka ord, som exempelvis patrask och 

syndare, när de beskriver hur de upplever att deras omgivning såg på hbtq-personer.   

När de blev äldre kom omgivningens tankar runt hbtq-personer, och vad som ansågs vara ett riktigt 

beteende, att påverka dem mer. En majoritet beskriver att de (precis som i barndomen) befann sig i 

en kontext där en heterosexuell matris gällde. Deltagarna beskriver att deras uppfattning av Gud 

också innefattades i den heterosexuella normen.  En majoritet av deltagarna beskriver att de vuxit 

upp i en kontext där de upplevt att Gud själv bekräftade den heterosexuella matrisen. Enlig första 

Mosebok skapade Gud man och kvinna i syfte att de skulle föröka sig.
98

 Ett beteende som avvek 

från denna skapelsegivna ordning, ansågs vara felaktig och syndig. Genom att deltagarna kände att 
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de stod utanför den heterosexuella normen omförhandlade de sin sexualitet genom förnekelse. Flera 

av deltagarna levde i många år utan att erkänna för sig själva eller för andra att de var hbtq-

personer. 

I dagsläget är det ändå så att en majoritet av deltagarna själva verkar uppleva att den heterosexuella 

normen är den som är riktig och sann.( när det gäller den del av deras liv som inte handlar om den 

personliga tron). Flera av hbtq-personerna som deltar beskriver att de har en förståelse för  att 

arbetskamrater och församlingsmedlemmar behandlar dem illa, eller uttalar sig negativt om hbtq-

personer.  De här deltagarna berättar att de förstår att andra människor ser deras läggning som 

konstig eller avvikande. Butler beskriver att människan lär sig att göra genus, vi imiterar en norm 

genom performativa handlingar.
99

 Deltagarna i den här undersökningen har också lärt sig att ”göra 

genus”. Och även om de inte kan identifiera sig med den norm som råder så präglas de ändå av den 

heterosexuella matrisen: 

”Jag är väl medveten om att jag är som en fyrkantig kloss i ett runt hål, vad gör 

man med människor som mig?”
100

 

I boken Hatar Gud bögar lyfter författaren Lars Gårdfeldt upp samma problematik. Genom 

att jämföra livsvillkorenför nutida hbtq-personer med hur katolska helgon behandlas menar 

han att den heterosexuella matrisen skapar en diskriminering av hbtq-personer.
101

 

En av deltagarna tycker att det är väldigt stora skillnader i hur hen bemöts på sitt arbete när det 

gäller till exempel gäller socialstatus och karriärmöjligheter. Hen tycker inte att det är i sin ordning 

att hen blir annorlunda på grund av sin läggning och har därför sagt upp sig från sitt arbete i 

Svenska kyrkan. 

När det gäller de medverkande hbtq-personernas syn på sin religion har den förändrats efter att det 

att de kommit ut. I dag beskriver samtliga deltagare att deras tankar runt Gud och den personliga 

tron inte grundas på en heterosexuell norm.  

8.4 ”Hip to be square.” Ses hbtq-personer som anomalier? 

I den tidigare delen av analysen diskuterade jag hur en heterosexuell norm påverkar livssituationen 

för de 5 hbtq-personer som deltar i undersökningen. Genom att använda Mary Douglas teori om 

anomalier har jag analyserat hur den heterosexuella normen påverkar de 5 hbtq-personerna som 

deltar och deras arbetsplats som är Svenska kyrkan. Det här gäller även den syn på homosexuella 

som presenteras i Svenska kyrkans egna utredningar. Enligt Mary Douglas är saker som rör sig i 
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utkanten av olika system tabubelagda.  Det kan handla om företeelser som sker där människans 

kropps slutar,  snor som rinner ur näsan eller ett dött foster som lämnar kvinnans livmoder i form av 

ett missfall. Men det kan också handla ompersoner som befinner sig i samhällets utkant.  I den här 

uppsatsen handlar det alltså om hbtq-personer. Butler menar att vårt samhälle inte begriper sig på 

gränsöverskridande personer och därför behandlas de som anomalier
102

.Min analys visar att de 

hbtq-personer som deltar i den här undersökningen ser, eller har sett, på sig själva som anomalier, 

eftersom de befinner sig i ett gränsland. Anomalier bemöts genom olika strategier, exempelvis 

omdefiniering, stigmatisering, ritualisering och eliminering. Det här beskrivs mer utförligt i teori 

kapitlet. 

8.5 Anomalier och Svenska kyrkans utredningar gällande Hbtq-frågan och Växjö stift 

Jag har tagit del av de utredningar som Svenska kyrkans gjort mellan åren 1972 och 2004. I de här 

utredningarna framkommer det att Svenska kyrkan har sett, eller ser på hbtq-personer som 

anomalier. I Svenska kyrkans egna utredningar förekommer stigmatisering av homosexuella. 

Exempelvis hade den första utredningen som gjordes i ämnet 1972 en stigmatiserade titel: ”Kyrkan 

och de homosexuella”(1972) i samma bok finns tre stigmatiserande kapitel, Hur blir man 

homosexuell? Hur många homosexuella finns det? Hur ser en homosexuell ut?

103

Här tas ett 

språkligt avståndstagande i form av ett vi och dem tänkande. Svenska kyrkan har haft lagar som 

möjliggjort eliminering. Under 1600-talet infördes dödsstraff för vad som ansågs vara avvikande 

sexuellt beteende, exempelvis män som låg med andra män. Vidare framställs homosexuella som 

löjeväckande och de erbjuds hjälp eftersom de inte antas leva i stabila förhållanden. 

Genom att rekommendera celibat uppmanar Svenska kyrkans utredning homosexuella att 

omdefiniera sin sexualitet. Biskop Bertil Werkström pekade på skillnaden i att vara homosexuell 

och att leva ut sin homosexualitet.  

Vid samtliga utredningar som gjorts mellan 1972 och 2004 har åsikten att Samkönade äktenskap är 

fel lyfts fram. Vid hearingen som gjorde 2004 framkom att det fanns förespråkare för och emot 

samkönade äktenskap. Genomgående är att samkönat äktenskap ses som ett brott mot skapelsen( 

något tabubelagt) och äktenskapet omdefinierades till en välsignelse av partnerskap. Douglas menar 

att tabubeläggande, genom att bland annat ha åsikter om vilka som får gifta sig medvarandra är ett 

sätt att behandla anomalier. Något som Svenska kyrkans utredningar 1972-2004 visar exempel på 

eftersom de har åsikter om vem som får gifta sig med vem. 
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8.6 Hbtq-personerna som intervjuats 

En majoritet av de 5 hbtq-personer som deltat i undersökningen berättar att samband med att de 

började ifrågasätta sig själva när de insåg att de avvek från den heterosexuella normen. Det här 

ifrågasättande inleddes vid olika tillfällen i livet och har pågått olika länge för de olika 

informanterna. Butler menar att samhället inte förstår hbtq-personer då de är gränsöverskridande. 

Därför blir konsekvensen att de hbtq-personer som deltar i den här undersökningen ser, eller har 

sett, på sig själva som anomalier, eftersom de befinner sig i ett gränsland. 

”Det finns, eller har funnits, kan jag känna nån slags av utanförskap, en känsla av utanförskap, att 

inte tillhöra majoriteten.”104   

Genom att kristna som är negativa till hbtq-personer har uttalat sig i nedsättande och i förlöjligande 

ordalag i media har det här bidragit till att de medverkande hbtq-personerna upplever att de är 

avvikande.  

När det gäller Mary Douglas tankar om stigmatisering, att behandla anomalier genom att se 

anomalin utifrån ett vi och dem tänkande, berättar en majoritet av deltagarna att de fortfarande ses 

som avvikande i samhället.
105

 De beskriver att det råder en ”vi och dem” uppfattning. Dessutom 

säger en majoritet att de har förståelse för att andra uppfattar dem som avvikande varför de själva 

bidrar till att stigmatiseringen kan fortgå. Deltagarna beskriver bland annat att det inte går att bli 

omtyckta av alla, och att det är bra att personer i deras omgivning är öppna och berättar att de har 

svårt med hbtq-personer.   

Douglas menar att en anomali kan mötas genom omdefiniering.
106

 En majoritet av deltagarna 

beskriver att de har omdefinierat sig själva genom att tränga undan och ignorerar sin läggning eller 

sin tro. Flera av deltagarna berättar att de levde i den här förnekelsen i många år.  I berättelserna 

framkommer att de haft olika strategier för att tränga undan och omdefiniera sin läggning. En av 

deltagarna beskriver hur hen låtsades ha en annan könstillhörighet när hen hade samlag med sin 

dåvarande partner. Den här omdefinieringen har lett till att en majoritet av de hbtq-personer som 

medverkar upplever att de haft svårt att ta sig ur gränstillstånd som skapats genom den 

heterosexuella matrisen: ”för mig har det varit en väldigt stor kamp att acceptera att jag är människa 

lika mycket som alla andra.” 

En av deltagarna berättar att hen omförhandlade sin religion hel och hållet under en tid och därför 

blev ateist. 

Enligt Mary Douglas är ritualisering en strategi när det gäller att bemöta anomalier. De flesta av de 
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hbtq-personer som deltar har gjort olika ritualer för att bli av med sin läggning. De nämner bön och 

bikt som medel mot ett beteende som anses farligt, äckligt eller löjeväckande. Deltagarna berättar 

att de utfört ritualerna själva eller fått hjälp av andra i syfte att bli av med tanken på att de kunde 

vara hbtq-personer. En av deltagarna berättar om en erfarenhet från en bikt: ”Han försäkrade mig att 

när jag nu hade bekänt det här så skulle det släppa taget om mig. Det höll en vecka.”
107

  

I Douglas bok nämns också att anomalier elimineras, dödas helt enkelt.
108

 Två av deltagarna nämner 

indirekta eller direkta tankar om eliminering, alltså självmord. En majoritet har berättat om att de 

hamnat i depressioner och livskris.  

9 Diskussion 
Syftet med den här forskningen har varit att undersöka arbets- och livssituationen för präster som är 

hbtq-personer i Växjö stift. Jag har velat undersöka hur prästerna upplever att det är att arbeta i 

Växjö stift och samtidigt vara hbtq-person. Dessutom har jag undersökt hur tro och sexuell identitet 

förhandlas av hbtq-personer som är präster i Svenska kyrkan och hur har deltagarnas religiösa och 

sexuella identitet har förändrats genom livet.  

Jag har svarat på min frågeställning genom att analysera materialet i uppsatsen med hjälp av 

Queerteori och Mary Douglas teori om anomalier. 

Undersökningen visar att det fortfarande är komplicerat att arbeta som präst och vara hbtq-person i 

Växjö stift. Butler menar att samhället, i det här fallet Växjö stift, inte förstår gränsöverskridande 

personer, till exempel hbtq-personer. Genom den här svårigheten blir hbtq-personer anomalier. 

Mary Douglas menar att människor som ses som anomalier har utelämnats vid samhällsbildandet 

och inte får någon plats i detta.
109

 På det här sättet skapas ett utanförskap för hbtq-personer. Ett 

exempel som kan nämnas är att Växjö stift saknar likabehandlingsplan och frågor som rör hbtq-

personer behandlas genom jämställdhetsplanen och diskrimineringslagen. Exempel på den här 

acceptansen går att återfinna i allt mitt material som presenteras i resultatdelen. En av deltagarna 

beskriver att hen har tagit ställning mot den rådande heterosexuella normen. Resultatet av detta 

ställningstagande är att hen sagt upp sin tjänst som präst i Svenska kyrkan.   

En majoritet av de medverkande hbtq-personerna ser, eller har sett, sig själva som avvikande. Även 

här ser de flesta av deltagarna sig själva genom en heterosexuell matris, vilket har inneburit att de 

ser, eller har sett på sig själva som anomalier.  Enligt Butler är det så att samhället, i det här fallet 

Växjö stift, inte förstår gränsöverskridande personer, till exempel hbtq-personer. Genom den här 
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svårigheten att förstå gränsöverskridande personer blir hbtq-personer ansedda som anomalier. Mary 

Douglas menar att människor som ses som anomalier har utelämnats vid samhällsbildandet och inte 

får någon plats i detta. En av strategierna att bemöta anomalier är att omdefiniera.
110

 Flera av 

deltagarna beskriver att de har omdefinierat och omförhandlat sin sexuella och religiösa identitet. 

En majoritet säger att de har förträngt sin läggning under en längre tid. De här deltagarna säger att 

detta ledde till att de hamnade i livskriser. Två av deltagarna säger att de direkt eller indirekt, tänkte 

på att omförhandla sina liv, genom att begå självmord. En av deltagarna omförhandlade sin religiösa 

övertygelse och blev ateist under en tid. Deltagarnas religiösa identitet har förändrats. I tidig ålder 

beskrivs en Gudsbild som stod för värme och villkorslös kärlek. När deltagarna blev äldre började 

flera av dem ifrågasätta sin sexuella läggning.  Enligt Butlers Heterosexuella matris är genus skapat, 

män skapar ett manligt kön och kvinnor skapar ett kvinnligt och dessa båda förväntas åtrå varandra. 

Eftersom den Gudsbild som deltagarna själva och deras omgivning hade var präglad av den 

heterosexuella matrisen, som stöddes genom skapelsegivande tanken att Gud skapade man och 

kvinna, passade hbtq-personer inte in.  Informanterna har berättat att hbtq-personer sågs som längre 

stående och syndiga.  Detta gjorde att flera av informanterna beskriver att de hade en relativt sträng 

Gudsbild, eftersom de trodde att Gud fördömde deras agerande. När det gäller den religiösa identitet 

som deltagarna har i dag så grundas den inte på en heterosexuell norm, eller en heterosexuell matris. 

Samtliga beskriver sin tro och sin Gudsbild med ord som tillit, kärlek och säger att Gud är 

någonting som är större än de själva. Deltagarna relaterar alltså inte sin Gudsbild till tankar på ett 

skapat genus. 

Den forskning som finns visar på att situationen för hbtq-personer som rör sig i religiösa 

sammanhang fortfarande är komplicerad. Det här beror på att de heterosexuella normerna 

fortfarande är de rådande.  Tidigare kvalitativt forskning som gjorts i Sverige har endast inriktat sig 

på homosexuella präster eller på hbt-personer som är kristna. Ändå har den tidigare forskningen och 

min egen undersökning kommit fram till likartade slutsatser. Den pekar på ett utanförskap, ett vi 

och de tänkande, som beror på en den heterosexuella normen eller en heterosexuell matris. 

Enligt mig behövs det mer forskning när det gäller hbtq-personer som arbetar som präster i Svenska 

kyrkan. Jag tror att forskare skulle ha stor hjälp av kvalitativa intervjuer och jag har själv blivit 

nyfiken på Andrew Yips metod att låta deltagarna spela in Video dagböcker. 

10 Sammanfattning 
 Den här uppsatsen handlar om människor. Människor som är hbtq-personer och arbetar som präster 

i Växjö stift.  När jag fick veta att en nära vän till familjen är hbtq-person blev jag inspirerad att 

genomföra den här undersökningen. Syftet med uppsatsen är att genom min frågeställning ta reda 
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på hur arbets- och livsituationen upplevs av präster som tillhör gruppen hbtq-person och arbetar 

som präster i Växjö stift. Jag använde följande frågeställning:   

1) Hur upplever prästerna att det är att arbeta i Växjö stift och samtidigt vara hbtq-person
111

?   

2) Hur förhandlas tro och sexuell identitet av hbtq-personer är präster i Svenska kyrkan?   

3) Hur har deltagarnas religiösa och sexuella identitet förändrats genom livet?  

Undersökningen gjordes med hjälp av ostrukturerade, kvalitativa intervjuer och litteratur. Valet att 

undersöka Växjö gjordes eftersom stiftet anses vara konservativt. Dessutom bor jag i stiftet och har 

därmed kontakter som gjorde att jag kunde hitta intervjudeltagare. Det kan finnas en svårighet i att 

stiftet kan komma att bli min arbetsplats i framtiden, men jag tycker att jag har lyckats hålla en god 

balans vid mina intervjuer. Urvalet av deltagare skedde genom den så kallade snöbollsprincipen, 

vilket kan göra att materialet får en skevhet. Samtliga intervjuer genomfördes under hösten 2011. 

Intervjuerna har spelats in, men jag gjorde även mycket kortfattade fältanteckningar. Jag har tagit 

del av utredningar och hearings som Svenska kyrkan har gjort. Utredningarna handlar om vilket 

förhållningssätt Svenska kyrkan ska ha gentemot homosexuella. Jag har även använt material i form 

av tidningsartiklar i Svenska dagspress från Internet. Detta material ska ses som en sekundärkälla.  

Det är svårt att hitta kvalitativ forskning som handlar om hbtq-personer och deras förhållande till 

Svenska kyrkan. Utanför Sverige hittade jag flera kvalitativa undersökningar. Genom att undersöka 

livsituationen för hbtq-personer som är präster och arbetar, eller har arbetat, i Svenska kyrkan i 

Växjö stift, har min undersökning bidragit till ökad kunskap i frågan. Jag analyserade mitt material 

med hjälp av Queerteori och Mary Douglas bok Renhet och fara och hennes teori om anomalier. En 

av de mest tongivande Queerteoretikerna Judith Butler, menar att vår könsidentitet, vårt genus, 

ständigt omskapas genom sättet som vi agerar. Fördelningen mellan vad som betraktas som manligt 

och kvinnligt skapas enligt Butler genom den heterosexuella matrisen på ett tvingade sätt. Enligt 

Mary Douglas tankar runt strukturalismen är vår tillvaro inrättad efter olika symboler. Symboler 

som kan ha olika betydelse. Douglas pratar mycket om vad som anses vara smuts och avvikande. 

Douglas menar att saker som sker i samhällets utkant kan också ses som avvikande och dessa 

behandlas då som en anomali. En anomali är en företeelse som är gränsöverskridande. Därför kan 

hbtq-personer ses som anomalier. Resultatdelen inleds med en kort historisk del där jag beskriver 

hur kristendomen har förhållit sig till, och samtalat runt, hbtq-personer. Därefter presenterar jag 

flera utredningar som gjorts inom Svenska kyrkan åren 1972 till 2004. Sedan beskrivs Växjö stift 

och dess förhållningssätt gent emot hbtq-personer, samt hur stiftet lyfts fram i media.  Uppsatsens 

resultat visar att Växjö stift fortfarande präglas av en heterosexuell norm. Både Växjö stift och de 

präster som deltar påverkas av den heterosexuella matrisen och detta innebär att såväl stiftet som 

prästerna själva delvis betraktar hbtq-personer som anomali. Det här leder till att hbtq-personer, 

                                                 
111 Mer information i kapitlet; begrepp. 



 36 

som är präster i Växjö stift, fortfarande riskerar att hamna i ett utanförskap. 
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