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Abstract 

The aim of this study is to get a picture of how communities in the Swedish church, more 

precisely in Växjö diocese, work with LGBTQ questions. Furthermore, this study pays 

attention to the different factors that might have affected this work over the years, and I will 

also investigate if the work with LGBTQ questions differ between the communities I have 

picked for this study. To conduct this study, a qualitative method is used in form of semi-

structured interviews. This study uses Goffman’s theory of stigma, as well as Foucault’s 

theory of power, as a theoretical framework to analyse the collected data. The result shows 

that although there are no specific guidelines in how the communities are supposed to work 

with the LGBTQ questions, work is underway in the diocese of Växjö. For instance, in 

connection to the annual Pride-festival, the communities try to engage themselves by showing 

that there is an acceptance towards LGBTQ-persons within the Swedish church. The result 

also shows that there are some specific factors that affect the work related to LGBTQ 

questions, such as the fact that gay marriages are legal by law in Sweden. 
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1 Inledning 

I december 2015 besökte jag en kyrka i Växjö för att lyssna på en julkonsert som en vän 

deltog i. Precis när jag kom in genom entrén till kyrkan stod där en stor anslagstavla med 

information om bland annat olika aktiviteter och vilken personal som arbetar där. På tavlan 

satt också en, inte allt för stor men ändå synlig, utprintad Pride-flagga. Först blev jag glad när 

jag såg den, sedan började jag fundera på vad denna flagga, på just denna plats, symboliserar 

för något. Här väcktes idén till min kandidatuppsats i religionsvetenskap. Jag blev nyfiken på, 

och vill undersöka hur Svenska kyrkan arbetar med frågor rörande hbtq-personer och deras 

rättighet till att älska vem de vill, och bli älskade tillbaka oavsett. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur arbetet med hbtq-

frågor1 kan gå till i svenskkyrkliga församlingar inom Växjö stift. Den forskning som gjorts 

kring Svenska kyrkan och homosexualitet inriktar sig på hur heteronormen2 kommer till 

uttryck på olika sätt. Jag vill istället genom intervjuer med personer som på något sätt arbetar 

inom församlingar få en inblick i hur hbtq-arbetet kan gå till, då Svenska kyrkan fortfarande 

präglas av en heteronorm. Jag vill undersöka om det finns några riktlinjer/policydokument 

som de ska rätta sig efter och i så fall på vilket sätt de gör det. Samt om det finns några 

faktorer som kan ha påverkat hbtq-arbetet, och i så fall på vilket sätt det kommer till uttryck 

på i församlingarnas arbete med hbtq-frågor. Till sist vill jag även undersöka hur arbetet 

skiljer sig mellan de olika församlingarna. 

Frågeställningarna är följande: 

1. Vilka policydokument/riktlinjer arbetar de utvalda församlingarna efter när det 

gäller hbtq-frågor? 

2. Hur arbetar Svenska kyrkan och de utvalda församlingarna med hbtq-frågor? 

3. På vilka sätt skiljer sig hbtq-arbetet mellan församlingarna? 

4. Varför kan vissa upplevda faktorer inom Svenska kyrkan ha påverkat arbetet med 

hbtq-frågorna i församlingarna?  

                                                 
1 Hbtq är ett paraplybegrepp och står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (RFSL, 2015). 
2 En norm som säger att det är heterosexualitet som är det som förväntas i samhället och som är det normala (NE, 2016)  
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2 Metod och material 

2.1 Val av metod 

Följande citat beskriver varför jag i denna undersökning valt att använda mig av en kvalitativ 

metod istället för en kvantitativ metod: “In many cases, rare experiences are no less 

meaningful, useful, or important than common ones. In some cases, the rare experience may 

be the most enlightening one.” (Krane, 1997:215). Då min undersökning går ut på att få en 

inblick i hur några församlingar i Växjö stift arbetar med hbtq-frågor,  anser jag i enlighet med 

Bryman, att det är genom att göra intervjuer som människors tankar får möjlighet att komma 

till uttryck på bästa sätt (Bryman, 2011:371). I och med uppsatsens syfte, och de 

frågeställningar jag valt, passar alltså den kvalitativa metoden bäst att använda sig av. 

 

2.2 Intervjuer/tillvägagångssätt 

De sammanlagt fyra intervjuerna genomfördes i januari 2016 genom personliga möten. 

Samtliga intervjuer hölls på intervjupersonens arbetsplats där vi kunde samtala ostört och hen 

kunde känna sig trygg (Repstad, 2007:95). I kapitel fem, där jag har bakgrundsfakta om mitt 

ämne, fick jag informationen genom bland annat mailkontakt med nyckelpersoner som på 

olika sätt arbetar med hbtq-frågor inom Svenska kyrkan (Jmf Repstad, 2007:61). Detta var ett 

smidigt sätt att samla in fakta om mitt ämne. 

 

Jag valde Brymans användning av termerna och utgick ifrån semistrukturerade intervjuer 

framför strukturerade intervjuer i min undersökning. Jag använde mig av olika teman, där 

följdfrågorna kan variera utifrån vad intervjupersonen svarar (Bryman, 2011:206). Detta 

tillvägagångssätt valde jag därför att den ger intervjupersonerna större frihet i att svara på 

frågorna. Till min hjälp utarbetade jag en intervjuguide som jag hade nära till hands under 

intervjuerna (Se bilaga A). Denna intervjuguide var inte något jag följde till punkt och pricka, 

utan jag hade det mer som ett hjälpmedel för att inte missa någonting, då det fanns vissa 

teman jag ville ha med (Bryman, 2011:415; 419). 

 

Innan jag påbörjade intervjun, bad jag om lov att få spela in samtalet för att underlätta mitt 

efterarbete. Det fanns en risk att detta moment skulle verka störande för intervjupersonen, 

men jag upplevde det inte som att någon tyckte det var jobbigt utan det var något som snabbt 

glömdes bort (Jmf Repstad, 2007:93). Jag transkriberade alla intervjuer för att underlätta mitt 
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eget arbete. Detta är ingenting som kommer komma med i min uppsats, utan kommer raderas 

när uppsatsen är färdig. 

 

2.3 Urval 

De personer jag valde att intervjua behövde vara insatta i ämnet för att jag skulle kunna få den 

information som krävdes för att uppfylla mitt syfte och kunna besvara mina frågeställningar 

(Repstad, 2007:89; Bryman, 2011:434). För att kunna genomföra min undersökning har det 

varit viktigt att ha med personer som är insatta i hbtq-frågor och arbetet kring detta. Ett 

kriterium för att kunna delta i min undersökning var att intervjupersonerna på något sätt ska 

arbeta inom en svenskkyrklig församling någonstans inom Växjö stift. Anledningen till att jag 

valt att fokusera min uppsats på Svenska kyrkan och deras församlingar är att det är den 

största kyrkan i Sverige med sina cirka 6,4 miljoner medlemmar, samt att de beskriver sig 

som öppen kyrka för alla (Svenska kyrkan, 2015:6e). De personer jag intervjuat kommer att 

representera sin församling och det arbete som görs inom den. Det fanns en risk att detta 

skulle bli snedvridet i min analys av resultatet, men de personer som ställt upp på att bli 

intervjuade anser jag har varit lämpade och insatta i församlingens arbete och har kunnat tala 

för församlingen som helhet. Det fanns även en risk att de församlingar som inte arbetar med 

dessa frågor, eller som är kritiska till dem, lät bli att svara på mitt mail. Detta ser jag dock inte 

som något problem, då mitt syfte är att undersöka hur församlingar som arbetar med detta går 

till väga, och inte varför vissa församlingar inte arbetar med det. Det hade krävt ytterligare 

intervjuer, för att sedan göra en jämförelse, vilket min undersökning inte är ämnat för.  

 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval när jag valde ut mina intervjupersoner (Bryman, 2011:194). 

Jag hittade dem genom att jag gick in och sökte på Svenska kyrkans hemsida och sedan 

klickade jag mig vidare in på olika församlingar och deras personal. Jag kontaktade sedan 

mina utvalda intervjupersoner via mail där jag beskrev vem jag var och vad min undersökning 

skulle gå ut på. Att jag redan från början valde att beskriva detta, var på grund av att 

intervjupersonerna både skulle veta vad de tackade ja till, samt att de skulle känna sig trygga i 

att delta (Bryman, 2011:212). Till en början mailade jag tio personer på fem församlingar runt 

om i Växjö. När det gått två veckor, och jag enbart fått svar från två stycken, fick jag ändra 

min taktik. Jag skickade istället ett mail till församlingens mailadress, och frågade om det 

fanns några personer som ville delta i min undersökning. Tack vare detta tillvägagångssätt 

fick jag ytterligare två personer som ville ställe upp på en intervju.  
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Jag gjorde en geografisk begränsning när det gäller vilka församlingar jag valde att ha med i 

min undersökning. Jag har enbart med representanter från fem församlingar som tillhör Växjö 

stift av den enkla anledningen att jag själv bor i Växjö vilket gjorde det bekvämt då jag hade 

nära till mina intervjupersoner och deras arbetsplats. Efteråt har jag förstått att flera som valt 

att begränsa sig till Växjö stift i sina undersökningar gjort detta på grund av att det ansetts 

vara ett konservativt stift i jämförelse med andra stift i Sverige och det blev intressant även i 

min undersökning, även om det inte var något jag hade med i tankarna från början när jag 

gjorde min begränsning. Min undersökning kan ha betydelse för en djupare förståelse om hur 

arbetet kan gå till i församlingar och hur det kan skilja sig åt. Mitt ämne är ständigt i debatt 

och förändras hela tiden. Min undersökning blir troligtvis tidsbunden och resultatet kan 

komma att se helt annorlunda om bara några år (Jmf Bryman, 2011:200). 

 

2.4 Etiska överväganden 

Det finns flera olika saker som man ska tänka på när man i en uppsats väljer intervju som 

metod för att samla sitt material. Detta för att intervjupersonerna ska känna sig trygga med att 

delta. Vetenskapsrådet tar upp fyra stycken huvudkrav som är viktiga att ta beaktande under 

denna typ av intervju. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Det första kravet, informationskravet, innebär 

att man ska informera sina intervjupersoner om vad det är som ska undersökas och vad just 

deras medverkan fyller för syfte för studien. Här ska man även berätta att deltagandet är 

frivilligt och att de får avbryta när som helst. När jag kontaktade de personer jag ville ha med 

i min undersökning, informerade jag redan då om mitt syfte och vad deras medverkan skulle 

fylla för funktion, samt att det var frivilligt för dem att ställa upp på intervjun. 

Samtyckeskravet är likt det första, intervjupersoner ska ge sitt samtycke, alltså sitt 

godkännande, om att de vill delta i intervjun. Konfidentialitetskravet, det tredje kravet, 

innebär att det material man får ta del av i samband med intervjuerna, samt personuppgifter 

ska bevaras så att ingen annan kan ta del av det. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att 

informationen som kommer fram i studien, enbart får och ska användas i undersökningens 

syfte och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002:7-14). För att vara på den 

säkra sidan var jag noga med att informera om alla dessa huvudkrav redan i mailet då jag 

gjorde en förfrågan om intervjupersonerna ville delta i min undersökning. 
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2.5 Bearbetning av data 

Mitt empiriska material består av de transkriberingar som mina intervjuer gav. Intervjuerna 

var mellan 31-53 minuter långa. Efter att jag genomfört fyra intervjuer, kändes mitt material 

mättat. Samma resonemang återkom i intervjuerna och det kändes inte relevant att ha 

ytterligare några fler (Jmf Repstad, 2007:92). Då jag fick tillstånd att spela in intervjuerna 

kunde jag transkribera dem allt eftersom. Efter att varje intervju ägt rum valde jag att 

transkribera med en gång, dels för att det tar tid, men också för att intervjun fortfarande var 

färsk i minnet. En annan fördel med att transkribera direkt efter intervjuerna var att jag vid 

eventuella misstag från de första intervjuerna lättare skulle kunna upptäckas inför kommande 

intervjuer (Repstad, 2007:93). I mina transkriberingar har jag valt att inte transkribera allting 

som sägs och hörs i detalj, utan jag har transkriberat det som varit relevant för min 

undersökning (Jmf Bryman, 2011:432). En fördel med att transkribera intervjuerna, som jag i 

enlighet med Repstad (2007:140) anser är att det blir enklare i resultat- och analysdelen 

senare, framförallt om man ska dela upp den tematiskt vilket jag har valt att göra. I 

genomläsningen av mina transkriberingar gjorde jag anteckningar i ett annat dokument för att 

sedan kunna formulera intressanta teman. Efter att ha läst igenom det empiriska materialet 

med mina anteckningar ytterligare några gånger hittade jag intressanta resonemang som 

kunde kopplas till både den tidigare forskningen, samt till mina teoretiska utgångspunkter 

makt och stigma (Jmf Bryman, 2011:525; Repstad, 2007:140). 

 

2.6 Indelningen av teman 

De teman jag valde att dela upp mitt resultat i är: ”Riktlinjer/policydokument”, ”Samarbetet 

med Pride3”, ”Utbildning och kunskap, och till sist ”Förändringar inom Svenska kyrkan”. 

Dessa fyra teman valdes därför att de var återkommande resonemang i samtliga intervjuer, 

och kan även kopplas till mina teoretiska utgångspunkter.  

 

Det första temat ”riktlinjer/policydokument” handlar om vilka som har makten att bestämma 

vilka riktlinjer som ska följas. Det andra temat ”samarbetet kring Pride”, behandlar vad man 

gör för arbete i församlingarna. Då samtliga intervjupersoner tog upp det här samarbetet som 

det största arbetet de gör med hbtq-frågor, blev det ett intressant tema att ha med. Det tredje 

temat ”utbildning och kunskap” valde jag att ha med då det var intressant att undersöka hur 

                                                 
3 Pride är en festival som på olika sätt syftar till att stödja, synliggöra och utveckla hbtq-personers förutsättningar 

och tar därmed aktivt avstånd från alla former av diskrimineringar (Växjö Pride, 2016).    
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församlingarna tar till sig det material som finns att tillgå från Svenska kyrkan, med 

utbildningar och kurser, och se på hur de själva i sin tur använder sig av det material de 

tillgått. Det sista temat, ”förändringar inom Svenska kyrkan”, har sin utgångspunkt i att de 

förändringar som skett i Svenska kyrkan under den senaste tiden, i viss mån har ökat hbtq-

arbetet. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel tar jag upp ett urval av den tidigare forskning som jag hittat och som är relevant 

för min uppsats. Jag har dessvärre inte hittat någon befintlig forskning kring hur Svenska 

kyrkan arbetar med hbtq-frågor. Dock har det under de senare åren kommit allt mer forskning 

kring Svenska kyrkan och homosexualitet. Det har även skrivits ett flertal kandidatuppsatser 

kring ämnet som jag kunnat ta del av i mitt arbete, främst som inspiration. Flera av dessa 

uppsatser inriktar sig på kvalitativa intervjuer med svenskkyrkliga präster och deras ställning 

till det att det från och med år 2009 blev möjligt för samkönade par att gifta sig i kyrkan. 

 

Uppsatsen Möt mig nu som den jag är (2012), skriven av Jessica Fritzson på 

Linnéuniversitetet, handlar om hur arbetssituationen ser ut för hbtq-personer som arbetar 

inom Svenska kyrkan i Växjö stift. Hon har genom kvalitativa intervjuer med präster inom 

Växjö stift bland annat undersökt hur det är att arbeta inom detta stift och samtidigt vara hbtq-

person. Hennes resultat visar på att det fortfarande är svårt att vara och arbeta som hbtq-

person inom Växjö stift då kyrkan fortfarande präglas av en heterosexuell norm där icke-

heterosexuella riskerar att bli exkluderade. Den här uppsatsen inriktar sig på prästernas 

inkludering på sin arbetsplats, vilket skiljer sig från det jag valt att undersöka som mer riktar 

sig till hur arbetet med hbtq-frågor och motverkningen av diskriminering och inkluderingen 

av alla församlingsmedlemmar går till i Svenska kyrkan. Fritzson har valt att intervjua icke-

heterosexuella präster i sin undersökning, jag har inte gjort någon uppdelning utan har 

intervjuat olika personer som arbetar inom församlingen och har inte lagt någon vikt vid 

varken deras kön eller sexuella läggning. 

 

Ett annat exempel från forskningen är Kamp om rummet, från år 2005 författad av Susanne 

Lindström, etnolog vid Umeå universitet. I denna avhandling undersöker Lindström hur 

heteronormativiteten i Svenska kyrkan både begränsar, men också skapar förutsättningar för 

vilka som anses få vara en del av den gemenskap som råder inom Svenska kyrkan. Syftet med 

studien är att hon undersöker hur normer för samlevnad, sexualitet och kön upprepas i de 

texter som Svenska kyrkan har om homosexualitet och kristen tro. Syftet är även att 

undersöka hur dessa normer som framkommer i texterna även är närvarande och får betydelse 

för kristna homosexuella, samt att undersöka hur teologi används i frågor som rör 

människovärde och rättigheter (Lindström, 2005: 14). Genom analyser av Svenska kyrkans 

egna dokument och utredningar, samt genom ett flertal intervjuer med icke-heterosexuella 
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präster och diakoner, visar hennes resultat på att den heterosexuella normen som dokumenten 

visar på även är närvarande i de intervjuades livsberättelser. Denna forskning är något jag 

tagit del av i min egen undersökning. Trots att hennes avhandling är från 2005, visar Enstedts 

avhandling från 2011 att Svenska kyrkan fortfarande präglas av en heterosexuell norm. Att det 

över huvudet taget behövs att församlingar arbetar med dessa frågor, menar Lindström 

(2005:70) visar på att icke-heterosexualitet anses vara något som inte är normalt. I min 

undersökning ligger fokus på att se hur arbetet med hbtq-frågor kan gå till de församlingar jag 

undersökt, och hur de skiljer sig åt. Lindström menar på att kyrkans ställningstagande får en 

betydande roll även för människor som inte anser sig vara kristna (Lindström, 2005:43). 

 

Även religionsvetaren vid Göteborgs universitet, Daniel Enstedt, har forskat i detta ämne. I 

Enstedts avhandling Detta är min kropp, från 2011 undersöker han sexualitet, samlevnad och 

kristen tro och hur det gestaltas i både dokument från Svenska kyrkan och även i intervjuer 

med kristna hbt-personer samt några av de präster som skrev på den så kallade 

prästdeklarationen. I prästdeklarationen protesterade flera präster mot införandet av den nya 

lag där en välsignelseakt för samkönade par blev möjlig. Hans resultat visar, likt Lindströms 

resultat (2005), bland annat på att trots att det de senaste åren skett förändringar inom 

politiken, domineras kyrkan av en heterosexuell norm där män och kvinnor som lever i 

monogama förhållanden är det som bör eftersträvas. Dock visar det sig trots att det var två 

olika grupper av personer som intervjuades, att de har samma kristna normer och en tro på 

monogama förhållanden. Likt Lindström har Enstedt intervjuat kristna personer som är icke-

heterosexuella vilket skiljer sig från det jag undersöker i min uppsats.  

 

Något som både Lindström (2005) och Enstedt (2011) tar upp i sina avhandlingar, och som på 

något sätt legat till grund för min uppsats, samt är en del av undersökningens syfte, är att 

kyrkan enligt vissa personer i Enstedts undersökning, inte är något som är statisk, utan den är 

ständigt i förändring då samhället hela tiden blir mer modernt. Homosexualitet och 

homosexuellas rättigheter är något som tas upp och diskuteras mer och mer i samhället. Detta 

har gjort att även kyrkan måste börja diskutera hbtq-frågor mer (Lindström, 2005:9; 13). 

Enstedt menar på att detta kan få konsekvenser för vissa, då kyrkan i sin tur då går emot vad 

den egentligen står för (Enstedt, 2011: 166; 249). I min undersökning har jag intresserat mig 

för hur kyrkan arbetar med frågor rörande hbtq-personer och deras rättigheter, och om det är 

något som förändrats de senare åren i och med de lagändringar som genomförs som rör hbtq-

frågor och samhällets utveckling. 
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Att ämnet är någonting som ständigt är i förändring blir tydligt i de två avhandlingarna jag 

tagit upp i min tidigare forskning. När Lindström skrev sin avhandling 2005, hade exempelvis 

lagen om att tillåta samkönade äktenskap inte trätt i kraft. Denna lag har en betydande roll i 

Enstedts avhandling från 2011. Min undersökning görs ytterligare några år senare, vilket 

innebär att det skett fler förändringar vilka jag tar upp senare i min bakgrundsdel. 

 

Min undersökning bidrar till forskningen på så sätt att den tar upp båda styrkor och svagheter 

inom de församlingar jag undersökt, om hur arbetet med hbtq-frågor går till. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer jag ta upp mina två teoretiska utgångspunkter som sedan kommer 

ligga till grund för min analys och diskussion av resultatet. De två teoretiska utgångspunkter 

jag har valt att använda mig av i min uppsats är Erving Goffmans teori om stigma och Michel 

Foucaults maktteori. Erving Goffmans var professor i bland annat sociologi och Michel 

Foucault var en fransk idéhistoriker och filosof. Dessa två teoretiska utgångspunkter är 

passande att använda vid en analys av hur hbtq-personer bemöts i en miljö där det råder en 

heterosexuell norm, eftersom hbtq-personer här kan ses som avvikande. Kyrkan sitter även på 

en maktposition, som nämns i kapitlet ovan, och kan ha betydelse för hela samhället. Därför 

är det av relevans för min undersökning, att se på hur makt kan ha betydelse för hur 

församlingar arbetar med frågor som berör personer som utifrån teorin om stigma, är 

avvikande från det ”normala”. 

 

4.1 Stigma 

Stigma är ett begrepp som från början kommer från grekerna och innebär i deras bemärkelse 

kroppsliga tecken, som exempelvis kunde vara ett brännmärke på kroppen. Denna typ av 

brännmärkning visade på att det var en person som allmänheten skulle undvika på grund av 

att hen exempelvis var en slav eller förrädare (Goffman, 2014:9). Idag avgör varje samhälle 

vilka medel som används för att dela in människor i olika kategorier, och även vilka 

egenskaper dessa individer som ses som normala inom varje kategori ska ha. Det som avgör 

vilka människor som en individ kan väntas möta inom dessa kategorier beror på den sociala 

miljö som personerna befinner sig i. Om det kommer in en person i vår sociala miljö, som inte 

är vad vi förväntar oss att hen ska vara, kategoriserar vi i vårt medvetande in den personen 

som avvikande. Det är denna stämpling av en person som kallas för stigma (Goffman, 

2014:10). Erving Goffman tar bland annat upp ett exempel av stigmatisering. Det är olika 

fläckar på den personliga karaktären, här kan homosexualitet, arbetslöshet och radikalt 

politiskt uppträdande klassas in (Goffman, 2014:12). De åtgärder och de attityder som de 

normala använder när de möter en person med ett stigma varierar, men är av diskriminerande 

slag då de tror att en person med ett stigma inte är fullt mänsklig. På grund av denna 

förutfattade mening kan de normala, oftast oavsiktligt, bidra till att minska livsmöjligheterna 

för de personer som tillskrivits ett stigma (Goffman, 2014:13). När en stigmatiserad person 

hamnar i en miljö där hen inte passar in känner sig hen osäker på hur personerna runt omkring 

att kommer reagera (Goffman, 2014:21). För det finns olika åtgärder som personer med 
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stigma tar till i en sådan situation. Antingen kan hen försöka anpassa sig och hålla sig undan, 

eller tvärtom, försöka ta plats och utmärka sig (Goffman, 2014:26). I situationer där det 

tydligt märks att en person har ett stigma, kategoriserar de personer som anses vara normala 

snabbt in den personen i en kategori som inte behöver vara korrekt, och det kan leda till att 

båda parter blir besvärade. Situationen kan förändras snabbt, och personer som blir 

stigmatiserade är troligtvis oftare utsatta för dessa typer av situationer. Detta leder till att dessa 

personer blir allt mer erfarna och vana vid att hantera dessa besvärade situationer (Goffman, 

2014:27).  

 

4.2 Makt 

Begreppet makt kan ha olika innebörd. Enligt Nationalencyklopedin kan makt vara något som 

inom till exempel en organisation kan delegeras till de anställda på olika nivåer (Korpi, 2016). 

 

I Magnus Hörnqvists bok Foucaults maktanalys, skriver Hörnqvist, som är docent i 

kriminologi, att det finns en bestämd föreställning om maktens natur som Foucault beskriver 

på det här sättet: ”att makt inte är någonting som förvärvas, fråntas eller går ur händerna; makt 

utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” (Hörnqvist, 

1996, s28). Makt är inte någonting som en person eller en social grupp har som privilegium. 

Makt är istället en relation mellan människor (Hörnqvist, 1996:28). I Roddy Nilssons försök 

till att tolka Foucault i boken Foucault: en introduktion, beskriver Nilsson, som bland annat är 

lektor i historia, makt som någonting som hela tiden kan förändras (Nilsson, 2008:86). Den 

relation som Foucault talar om är ett styrkeförhållande som sker mellan människor, eller 

grupper. Detta styrkeförhållande går alltid att förändra. De personer, eller de grupper, som 

befinner sig i en underlägsen position i en relation till andra eller någon annan har alltid en 

chans att bryta sig ur de styrkeförhållanden som råder (Hörnqvist, 1996:31). Det är inte alltid 

säkert att de personer som befinner sig i underläge väljer att kämpa emot, de kan istället av 

bekväma skäl acceptera den hierarki som råder och undvika konflikt med den dominerande 

parten (Hörnqvist, 1996:37). Foucault menar på att människor ofta dras med i det tankesätt 

som alltid varit och att vi måste bryta denna vana och testa nya vägar. Det som vi människor 

tar för givet, är ofta resultatet av en historisk process som kunde blivit något helt annat 

(Nilsson, 2008:66). Det finns ingen koncentrerad punkt i samhället som makt utgår ifrån. 

Makt är någonting som finns överallt där varje social relation är en maktrelation (Hörnqvist, 

1996:51-52). 
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I min undersökning blir det intressant att se på hur människor och organisationer kan använda 

sig av makt för att exkludera vissa människor och i detta fall att exkludera människor som 

besitter ett stigma. Med andra ord hur personer inom en heteronormativ organisation kan 

arbeta för att hjälpa stigmatiserade personer att känna sig välkomna. Vilka personer är 

stigmatiserade och varför är just dessa personer stigmatiserade i Svenska kyrkans kontext? 

Vad beror det på att personer kan vara stigmatiserade i vissa sammanhang och i andra inte? 

Här kommer jag ta upp Pride-festivalen som ett exempel på en kontext där hbtq-personer som 

i många fall ses som stigmatiserade, i detta sammanhang inte är det. Det är frågor som 

inspirerat min undersökning. Genom att använda de här två teoretiska verktygen vill jag se om 

det finns något samband mellan den makt Svenska kyrkan kan anses ha för människor i 

kyrkan, men också för människor utanför, och hur denna organisation i så fall kan påverka 

stigmatiseringen av hbtq-personer. Det hbtq-arbete som finns runt om i församlingarna, är det 

nödvändigt och i så fall, är det tillräckligt för att även stigmatiserade personer ska kunna 

känna sig välkomna?  
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5 Bakgrund 

För att få förförståelse i ämnet har jag främst använt mig av Svenska kyrkans hemsida som 

källa. Jag har även med två muntliga källor. Katarina Hedqvist som arbetar som stiftsadjunkt 

vid Växjöstift och David Oest, skolkyrkokonsulent vid Göteborgs skolkyrka. Dessa två 

personer arbetar med ett hbtq-frågor inom Svenska kyrkan på olika sätt.  

 

Eftersom jag gjorde en avgränsning till Svenska kyrkan, kommer jag här nedanför beskriva 

vad Svenska kyrkan är för något och hur den styrs. 

 

Svenska kyrkan är en verksamhet som styrs av kyrkomötet, de träffas i Uppsala varje höst för 

att fatta beslut som gäller Svenska kyrkan. De som ansvarar för de gemensamma frågorna 

som gäller hela Svenska kyrkan är Kyrkokansliet i Uppsala, detta görs i samarbete med de 13 

stiften runt om i Sverige (Svenska kyrkan, 2015d). Grunden för kyrkan är en öppenhet och 

dialog med människor om Jesus som förebild (Svenska kyrkan, 2015c). Den främsta 

företrädaren för Svenska kyrkan är ärkebiskopen som sedan år 2014 är Antje Jackelén. 

Kyrkan är uppdelad i 13 olika stift, där Växjö stift är ett av dem, och inom dessa stift finns 

sedan ett flertal olika församlingar. Stiftens uppgift är att styra församlingslivet och varje 

församling har en styrelse med en kyrkoherde som till största del är ansvarig för detta. Varje 

församling har lokalt självstyre, men är fortfarande en del av ett av stiften och Svenska kyrkan 

(Svenska kyrkan, 2015h). Det församlingarna har som uppgift är att fira gudstjänst, undervisa 

och utöva mission och diakoni. I församlingarna firas det varje söndag en gudstjänst, och 

denna är alltid öppen för alla (Svenska kyrkan, 2015c). Enligt Svenska kyrkan innebär deras 

diakoni att genom respekt, delaktighet och ömsesidig solidaritet möta personer som är utsatta 

i samhället på något sätt (Svenska kyrkan, 2015c). Enligt kyrkoordningen från år 2000, är det 

upp till varje församling om de vill bedriva diakonalt arbete, där de inriktar sig på utsatta 

grupper (Engel, 2006:193). 

 

Svenska kyrkan har en teologisk kommitté som består av elva ledarmöten där de arbetar med 

fördjupad teologisk reflektion kring aktuella ämnen. Majoriteten av dessa ledarmöten ska 

arbeta vid universitet och högskolor. Deras uppdrag är att göra sina uppdragsgivare 

uppmärksamma på viktiga och grundläggande frågor som Svenska kyrkan behöver bearbeta 

teologiskt (Svenska kyrkan, 2015g). 
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Genom åren har Svenska kyrkan genomgått en rad olika förändringar med bland annat nya 

lagstiftningar. Jag kommer ta upp de som har mest relevans för min undersökning. 2005 

beslutade kyrkomötet att de som arbetar inom kyrkan ska arbeta aktivt med att motverka 

diskriminering av personer på grund av deras sexuella orientering. 2010 beslutade de att 

uppmuntra stiften genom att anordna utbildningar i frågor som rör homo- och bisexuella, och 

även transpersoner. 2013 fick kyrkostyrelsen i uppdrag att uppmuntra alla stift att sträva efter, 

så gott det går, att genomföra en HBT-certifiering på arbetsplatser i Svenska kyrkan (Svenska 

kyrkan, 2015f). Dessa tre årtal och beslut är särskilt betydelsefulla för min undersökning. 

 

Även årtalet 2012 är viktigt då det arrangerades en tredagars utbildning där cirka 40 stycken 

anställda i Svenska kyrkan från hela Sverige deltog. Denna utbildning handlade om att 

Svenska kyrkan ska lära sig mer om hbtq-frågor för att sedan kunna sprida detta vidare till 

församlingarna (Svenska kyrkan, 2012). Detta initiativ gjordes på grund av det beslut som 

Svenska kyrkan tog 2010. 

 

Det finns inga direktiv från Svenska kyrkan om hur församlingarna ska arbeta med hbtq-

frågor. Det direktiv som finns är att varje församling måste kunna erbjuda minst en präst som 

viger samkönade par. Svenska kyrkan erbjuder utbildningar av olika slag, sedan är det upp till 

varje församling att inhämta kunskap om den typen av frågor (Oest, 2016). Under 2016 

påbörjas det ett projekt i Växjö stift där de vill arbeta med att utbilda församlingar i hbtq-

frågor. De vill testa detta projekt på tre pilotförsamlingar för att sedan, förhoppningsvis, 

lyckas sprida det vidare. Projektet går ut på att de anställda, samt förtroendevalda under en 

halvdag ska utbildas i hbtq-frågor. Sedan ska församlingarna lägga upp en plan där de aktivt 

arbetar med detta under en längre tid och har då stiftet som bollplank. Stiftet ansvarar för att 

ge församlingen det stöd som behövs. Det som ska ingå i denna plan är bemötande, 

kommunikation och teologi. Hur bemöter församlingen personer som exempelvis vill vigas? 

Hur framställer man församlingen på hemsidan? Och hur pratar man under exempelvis 

gudstjänsterna? Efter att församlingen sedan har utformat en plan och kan visa att de uppfyllt 

det som skulle göras, kommer de få en form av en på-väg-markering, som visar att  

församlingen arbetar med dessa frågor. Projektet med att utbilda de utvalda 

pilotförsamlingarna förväntas vara slutfört under 2017, sedan är förhoppningen att modellen 

kan spridas i hela stiftet (Hedqvist, 2016). 
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Diskrimineringslagen har relevans för min undersökning då den behandlar diskriminering av 

olika slag och bland annat sexuell läggning. I Svenska kyrkans avtal gällande 

diskrimineringslagen står det skrivet att det ska finnas en jämställdhetsplan som årligen ska 

ses över. I denna plan ska det bland annat finnas med hur man ska arbeta med att förbättra 

jämställdheten men något krav för hur en plan gällande motverkande av diskriminering på 

grund av sexuell läggning ska se ut finns inte. Det som lagen säger gällande detta är att 

arbetsgivaren måste göra aktiva åtgärder och för att tillsammans motverka diskrimineringen 

(Svenska kyrkan, 2015b). Dock är det enligt lag förbjudet att diskriminera och/eller trakassera 

någon på grund av exempelvis könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Med 

könsöverskridande identitet menas att en individ inte vill identifiera sig som kvinna eller man. 

Dessa individer ger exempelvis uttryck för att tillhöra ett kön genom sin klädsel etc. Även 

transpersoner omfattas nu mera av diskrimineringslagen (Diskrimineringsombudsmannen, 

2015). 
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6 Resultat 

I min resultatdel kommer intervjuerna presenteras med hjälp av citat och en kommenterande 

text. Presentationen sker tematiskt så som jag beskrev dem tidigare i material och 

metodavsnittet, under rubrikerna: ”Riktlinjer/policydokument”, ”Samarbetet kring 

Pride”, ”Utbildning och kunskap” och till sist ”Förändringar inom Svenska kyrkan”. Efter 

varje tema kommer en kort konklusion, och efter att samtliga teman presenterats kommer det 

en analys och diskussion av resultatet i stort. 

6.1 Riktlinjer/policydokument 

När det gäller riktlinjer och/eller policydokument från Svenska kyrkan om hur församlingarna 

ska arbeta med hbtq-frågor finns det för tillfället inte något de ska rätta sig efter. Såhär 

svarade en av intervjupersonerna när jag frågade om det fanns några direktiv: 

 

Inte såna… Jag har också letat lite nu faktiskt och det säger ju en del kan 

man nog säga... För Växjö pastorat då så finns det inga dokument och så som 

är specifika för hbtq-frågor, utan då får man gå till jämställdhetsplaner och så 

och där nämns det bara att alla är välkomna. (P1). 

 

Enligt intervjupersonerna verkar det inte vara helt tydligt om det finns några riktlinjer eller 

inte. Jämställdhetsplanen och det allmänna arbetet med att ingen ska diskrimineras på grund 

av bland annat sexuell läggning kom upp under flera intervjuer: 

 

Det skulle jag tänka mig att det finns någon form av... Om det inkluderas i 

jämställdhetsplan eller om det är ett eget dokument det vet jag inte (P2). 

 

Ja... det har vi säkert, jag har ingen aning om det. Däremot är det ju den 

allmänna attityden att man ska inte diskriminera någon på grund av sin 

sexuella läggning över huvud taget (P4). 

 

En form av riktlinjer är det kristna budskapet som Svenska kyrkan arbetar efter med bland 

annat alla människors lika värde och att alla är välkomna: 

 

Det är klart att vi ska förmedla det kristna budskapet och det kan ju var och 

en liksom välja, vad vill jag trycka på, vad tycker jag är viktigt och att allas 
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lika värde är viktigt. Det kanske alla håller med om men att det också 

innefattar hbtq-frågor, det är inte säkert utan det kan handla om oavsett 

religion eller nationalitet så är alla välkomna... Jaa, men oavsett sexuell 

läggning då? Oavsett funktionsnedsättning eller vad det än är... Jag skulle tro 

att det finns någon form av policy kring icke-diskriminering men är inte 

uppdaterad på vad som finns och hur aktuellt det är (P3). 

 

För oss är verksamheten här handlar ju om... Ett av våra ledord är ju 

öppenhet så det är också så självklart att vi välkomnar alla människor och 

jobbar för alla människors lika villkor och att de behandlas sjyste, att man 

utgår från personen och inte från ett kön eller sexuell läggning eller etnicitet 

utan var och en får man liksom börja om och lyssna på vem är du (P3). 

 

När det gäller konfirmationen och arbetet kring detta, verkar det i en församling finnas en 

tydligare plan för hur arbetet ska gå till och vad som ska vara med där. Här ska exempelvis 

hbtq-frågor finnas med: 

 

Ja, det ska med! Det finns i vår lokala läroplan... det finns en läroplan för 

konfirmationsarbete och där finns ju jämställdhet och likabehandling och så, 

men hos oss i vår så är det ett absolut det ska med! De riktlinjer som vi har, 

det ska med. Könsroller, sexuell läggning, sexualsyn, människosyn... Det ska 

liksom in, det är grunden man kan inte prata med ungdomar om kristen tro 

om man inte tar det, det är det som susar i deras huvuden hela tiden (P2). 

 

Det finns dock vissa luckor i det här arbetet på andra ställen och skulle enligt en av 

intervjupersonerna behövas mer arbete just kring ungdomarna: 

 

[…] så det öppnade ögon på mig att se hur situationen såg ut i Växjö stift för 

ungdomar. Jag trodde inte det var så illa och så mycket okunskap om att 

Svenska kyrkan ändå är en kyrka som ändå är en organisation som i Sverige 

tagit väldig tydlig ställning och som har jobbat med frågorna och förändrat 

många traditioner eller läror liksom och öppnat upp och visat att detta är 

inget konstigt och man är välkommen oavsett (P3). 

 

Men jag tänker också att jag skulle kunna vara mer provokativ mot 

ungdomsarbetet  och konfirmandarbetet, jag kommer gärna och pratar om de 
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här frågorna om ni bjuder in mig, för jag vet att det behövs så har ni liksom 

en dag eller kväll när ni pratar om relationer ja, då kan vi prata om det här 

också (P3). 

 

Det finns ett pågående arbete när det gäller hbtq och frågor kring detta från ledingen inom 

Svenska kyrkan på olika sätt. P1 pratar om den nya kyrkohandboken som är på gång och som 

är en del i utvecklingen: 

 

Det blir ju också i och med det nya, för nu kommer det ut en ny handbok 

snart som det jobbas med på massor olika sätt... Snart och snart... I kyrkans 

mått… Så det jobbas ju med att man har en gemensam för alla och då byter 

man bara ut orden kanske, den ska ju vara gjord för alla, att man använder 

relation snarare än det här man och kvinna då. Så det jobbas ju på, på alla 

sätt och vis (P1). 

 

P1 tar även upp vikten av att ha en bra ledning och att det finns personer som vågar ta upp 

detta till diskussion: 

 

Vi har ju haft goda företräden tycker jag, utifrån vad jag tycker är gott, med 

KG-Hammar, som har vågat mer, Anders Wejryd också, Christina Odenberg 

och Caroline Krook och dem som har vågat mycket och det (P1). 

 

Det är även viktigt hur personalgruppen och de personer som har ledarroller i församlingen 

ställer sig till frågan: 

Det är viktigt att man i personallaget diskuterar, att man har kontinuerliga 

diskussioner och det är ju inte bara vad gäller hbtq-frågor utan vi predikar att 

alla människor är lika mycket värda, vi har ett budskap som är grunden och 

orubbligt i det fallet […] Så det är oerhört viktigt att de som har ledarroller 

är tydliga och är man det så… (P2). 

 

Hur arbetet sedan går till i själva församlingen är olika. P2 pratar vidare om församlingen har 

någon plan, om det finns någon som är ansvarig för de här frågorna i församlingen: 

 

Vi har ingen, jag pratade lite med kyrkoherden igår, och vi har ingen plan så, 

vi har en jämställdhetsplan där de tar upp den frågan men vi har ingen hbtq-
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certifiering eller för det har liksom varit en icke-fråga de senaste 10 åren 

men ja nä inte något dokument som bara riktar sig på det (P2). 

 

Inte heller P1 har någon strukturerad plan för hur de ska arbeta i församlingen med detta: 

 

Nej det kan jag nog inte säga att det finns just nu, det hade ju varit en bra, att 

det fanns någon typ… Som det brukar finnas ett skyddsombud… Som 

garanterar att detta uppfylls.  Men det har vi inte utan just nu så finns på 

stiftnivå den här gruppen då, och det är ju lite folk från olika församlingar i 

Växjö som gått ihop kring det här med Pride, och som har det som kanske 

ännu mer sina hjärtefrågor och lyfter det på ett speciellt sätt (P1). 

 

Den plan som finns är mer generell och gäller för alla, att alla är välkomna: 

 

Det finns ingen plan kan jag inte säga... Jag frågade min chef idag… ”Har vi 

någon plan för det här bara kring hbtq-frågor?” Hon bara: ”Nej jag tror inte 

vi har det egentligen”. Utan det är liksom det stora att alla är välkomna och 

att man inte gör det till en specifik […] (P1). 

 

Flera menar på att arbetet med dessa frågor är viktigt och att man inte kan sluta diskutera 

frågorna bara för att det börjar blir mer accepterade. Men i alla fall kommer inte arbetet med 

just hbtq-frågorna ges större utrymme framöver: 

 

Nä jag tror faktiskt inte det, i alla fall som jag känner här det är ju mer att det 

har blivit en... att vi har öppnat målet lite grann. Sen är det klart att man 

alltid ska fortsätta men tonen inom i alla fall den församlingen jag jobbar i 

och i stiftet över huvudet taget är liksom att det finns inget ifrågasättande 

kvar utan ett accepterande och uppmuntrande och då handlar det snarare om 

att bibehålla den verksamheten som gjort uppmärksammande och som 

diakon ska man ju uppmärksamma väldigt många andra orättvisor och 

aspekter också så jag tror inte att hbtq kommer få ännu mer fokus utan det 

har nog landat på en nivå som känns rätt rimlig […] (P4). 

 

Konklusion ”riktlinjer/policydokument” 

För tillfället finns det inga riktlinjer/policydokument för hbtq-frågor inom Svenska kyrkan. 

Men det finns ett pågående arbete både inom Svenska kyrkan och också i Växjö stift. 
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Intressant här är att de intervjupersoner som är verksamma inom de församlingarna jag har 

med i min undersökning, inte själva riktigt vet om det finns något de ska följa. Det som 

intervjupersonerna känner till är att det finns en diskrimineringslag och en jämställdhetsplan, 

och att Svenska kyrkan har en allmän inställning till att alla är välkomna oavsett kön, sexuell 

läggning, etnicitet och så vidare. Att det finns personer inom Svenska kyrkan som vågar sätta 

ned foten och ta upp ämnet till diskussion, anser intervjupersonerna i min undersökning vara 

en viktig del i arbetet. När det gäller konfirmationsarbetet finns det en tydligare plan för vad 

som ska ingå, dock finns det även där luckor som det behövs arbetas mer med. 
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6.2 Samarbetet kring Pride 

Det finns olika sätt att arbeta med dessa frågor på i församlingarna. Ett exempel som förekom 

flera gånger är samarbetet med Pride: 

 

[…] där är det tydligast arbetet utåt nu med Pridefestivalen, där finns ju 

kyrkan med och där finns en grupp som arbetar med de frågorna som har de 

på sitt bort och som träffas över året och planerar för den veckan, vilka 

aktiviteter vi ska göra och så (P1). 

 

På frågan om det fanns något kontinuerligt arbete med hbtq-frågorna, om det var något man i 

församlingen hade inplanerat i kalendern, kom Pride-festivalen upp igen:    

 

Nja, vi försöker väl att någonstans i samband med att det är Pridefestival i 

stan, med att ha en temagudstjänst eller temadag eller någon form utav 

föredrag med gäst efter så vi uppmärksammar det… Kanske inte exakt 

samtidigt men någonstans där (P2). 

 

Tidigare år har det funnits ett arbete med Pride-festivalen i en av församlingarna där man haft 

en grupp som ansvarat för arbetet. Det ska finnas ett arbete kring Pride-festivalen även i år, 

men det är inte riktigt igång ännu: 

 

[…] men just kyrkans arbete med Pride, med föreläsningar, om man får gå 

på arbetstid, ska vi ha någon mötesplats, ska vi ha något café och hur ska det 

se ut, vilka ska vi engagera, hur ska paraden gestaltas, vilka ska vara med i 

den och material till det. Där har vi inte dragit igång något arbete ännu […] 

(P3). 

 

Pridefestivalen är något som många församlingar är med på, eller i alla fall vill vara med på. 

P3 menar på att det finns olika, och enkla sätt att engagera sig under denna vecka: 

 

Växjö stift är ju typ hela Småland och där har vi ett samarbete mellan dem 

som har ett engagemang, där vi pratar kring om vi ska ha något gemensamt 

grafiskt arbete, gemensamma affischer eller gemensamma banderoller eller 

gemensamt material för att ja, vara lite mer effektiva, konstandseffektiva, 

men också hitta något bättre än att var och en ska uppfinna på sin egen kant. 
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Sen här lokalt så har vi ju jobbat så att vi har haft nu en liten projektgrupp vi 

i pastoratet som består av församlingar i kommunen där vi liksom försökt 

plocka upp några saker som vi vill jobba med men det är också väldigt 

mycket upp till var och en i varför församling eller varje kyrka eller varje 

arbetslag eller grupp att vi vill göra detta eller det kan vara så enkelt som att 

en församlingspedagog gör att man denna vecka så är det regnbågsfärgstema 

på pysslet och då får vi möjlighet att prata om vad står regnbågsflaggan för 

vad är alla människors lika värde och varför är det viktigt att vi är olika (P3). 

 

Då detta är något som är frivilligt, vittnar en av intervjupersonerna om att det inte är alla 

församlingar som vill vara med och delta under Pride: 

 

Det är en del församlingar som inte vill vara med också för att man inte, och 

man måste ju inte vara med i Pride men man måste ha en sjyste människosyn 

det kommer man inte undan men det är inte bekvämt i alla församlingar att 

liksom [...] (2). 

 

Vilka som arbetar med Pride i församlingarna är olika. Det är något som drivs tack vare att 

flera frivilliga inom församlingen brinner för detta: 

 

Ja, det är ju i tjänsten. Men vi har inte blivit… alltså det har ju byggt på ett 

frivilligt engagemang att ta åt sig de här arbetsuppgifterna så kan man säga, 

vi har ju varit några stycken, från början var vi fyra stycken tror jag som 

brann lite extra för det och i samband med den här paraden så har vi också 

firat olika former av inklusiva mässan, regnbågsmässan, alltså haft någon 

sån temamässa som haft fokus på hbtq i samband med paraden också då. Sen 

har vi haft lite olika föreläsningar vi har också haft någon träff för hbtq inom 

kyrkan […] (P4). 

 

Det finns en önskan hos en av intervjupersonerna att ännu fler ska ställa upp och arbeta med 

det: 

 

Så jag önskar och hoppas att det finns ett mer lokalt driv i år än vad jag 

upplever att det funnits innan när vi varit några stycken som liksom fått 

kämpa och driva ganska så mycket, samtidigt som det inte är, inte så många i 

alla fall, som jobbar emot det men man bidrar inte heller så mycket... (P3). 
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Dock verkar det i vissa fall vara svårt att få någon eller några som vill ansvara för arbetet med 

just Pride. Detta har resulterat i att det inom denna församling ännu inte kommit igång med 

något arbete kring Pride-festivalen: 

 

Så jag tycker att jag har dragit igång arbetet under två år och gett lite input 

och så men nu tänker jag att ”tänk själv” (P3). 

 

Konklusion ”samarbetet kring Pride” 

Då mitt syfte var att undersöka hur församlingar som arbetar med hbtq-frågor gör detta var det 

intressant att ha med ”samarbetet kring Pride” som ett tema i resultatet. Att Svenska kyrkan 

engagerar sig i stadens Pride-festival tog samtliga intervjupersoner upp som det största arbetet 

med hbtq-frågor. I samband med denna festival engagerar sig församlingarna på olika sätt 

med bland annat temamässor, föreläsningar och inbjudna gäster. Detta är ett frivilligt arbete 

som församlingens anställda själva får ta tag i. Det finns många enkla sätt att engagera sig på 

enligt en av intervjupersonerna, det måste bara finnas några som är villiga och intresserade av 

att ta tag i det. Om det inte finns någon eller några personer inom församlingarna som vill 

leda arbetet, finns risken att det inte blir av alls.  
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6.3 Utbildning och kunskap   

Att det finns fördomar är ingen nyhet. Det som i många fall kan vara orsaken till att 

människor har fördomar kan bero på att de är ovana och inte har någon kunskap. Såhär 

svarade en av intervjupersonerna: 

 

Så ibland möter man ju nästan en större ovana, jag skulle inte vilja säga 

fördom, men ovana. För vi [i församlingen] har varit tvungna att deala med 

det... Det är ju inte lätt för alla människor det är det inte och det handlar ju 

om ovana (P2).  

 

Det som kan orsaka problem när det gäller arbetet med hbtq-frågor inom kyrkan, är de som 

menar på att det inte behövs något arbete eftersom de anser att det inte är några problem: 

 

[…] men det som är svårt att ändra på egentligen är de som liksom ”nä jag 

har inga problem med det här jag behöver inte jobba med det.” Men för de 

som har problem eller de som är osäkra så är det viktigt att visa att vi är 

öppna för att, ja... (P3). 

 

Även att ha människor i omgivningen som lever som icke-heterosexuella eller som är ute och 

föreläser om det, som man har eller kan få en relation till, är viktigt för att minska på 

fördomar hos människor: 

 

Det är just det där med människor omkring en när man inte har en relation 

till någonting är det lättare att vara ifrågasättande men så fort det blir en 

relation så blir det lite annat […] (P4). 

 

Det finns ett pågående arbete i stiftet med att ge församlingarna de verktyg de behöver för att 

kunna få kunskap kring hbtq: 

 

Nu finns också en grupp som jobbar lite mer aktivt i stiftet just det här med 

att få till någon form av kunskapsökning inom församlingarna, och också 

kunna ge något godkännande att de här har gått igenom de här stegen och 

har kunskap om det (P3). 

 

Ett viktigt arbete som görs står Sensus studieförbund för: 
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Det är ju Sensus studieförbund som är... De plockar ju fram kurser och 

liksom nu är det dags för Pride vad vill ni ha hjälp med, vad behöver ni, vill 

ni att vi kommer ut vill ni att vi... De jobbar väldigt aktivt med detta och vi 

måste ju ha all vår studieverksamhet genom dem eftersom länsstyrelsen ger 

dem bidrag... Kyrkan är inte så rik som den var... Så alla kurser och allting 

sånt går genom Sensus och de är ju mångfalds... ett studieförbund som står 

för mångfald (P2). 

 

De har utbildningar och kurser i hela landet och är även ett förbund som finns med i Svenska 

kyrkans arbete: 

 

Ja, de administrerar alltihop, det gör de ju i Sverige i stort, så de är ju 

tydliga... Det känns tryggt att ha dem, de har utbildningar man kan skicka 

folk på så man behöver inte uppfinna hjulet igen och de finns där, skulle det 

vara så att man känner sig att man har en grupp och man står och vinglar och 

tycker det är jobbigt så kommer de ut […] (P2). 

 

Det finns alltid någon som församlingarna kan vända sig till om de vill ha hjälp med att få 

igång ett hbtq-arbete. 

 

Konklusion ”utbildning och kunskap” 

Intervjupersonerna menar att det behövs kunskap i församlingarna för att fördomarna ska 

kunna försvinna. Där det krävs mest arbete, är där det finns personer som anser att det här inte 

är någonting som det behövs arbetas med. Det finns material och verktyg för församlingarna 

att tillgå i form av utbildning och kurser som Sensus studieförbund till största del står för. Det 

är även på gång ett arbete i stiftet där församlingar så småningom ska kunna få ett 

godkännande av att de arbetar aktivt med hbtq-frågor. 
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6.4 Förändringar inom Svenska kyrkan 

I Svenska kyrkans historia har det hänt en del. Det har exempelvis skett lagändringar, den 

kanske mest omtalade lagändringen trädde i kraft år 2009 och innebar att personer av samma 

kön har rätt till att vigas i kyrkan. Inom vissa församlingar har bland annat denna lag inneburit 

att hbtq-arbetet blivit mer omfattande. Men kyrkan har fått betala ett pris för det också: 

 

[…] ibland har ju relationen fått ryka för att vi har tagit det beslutet, eller 

varit tydliga. Bara det med partnerskapsbeslutet var nog en... som vad man 

nu, ja, skadade relationen så ekumeniskt och, men det är ju, samtidigt så är 

det ju viktigt alltså att vi, det är ju det som är... Det är gott att kyrkan har 

vågat det liksom och att vi vågar ta ställning (P1). 

 

I takt med att samhället förändras, måste också kyrkan ompröva sig själva för att inte förlora 

medlemmar och trovärdighet: 

 

Jag tror att det går mot det att tillslut måste vi sätta ner foten liksom på något 

sätt och att enas kring i hur vi gör det här... Jag tror att kostnaden är för hög 

liksom att kyrkan, att vi är mer och mer i periferin, vi är beroende av att 

människor vill den här gemenskapen och så (P1).  

 

I citaten nedan märks det att lagen inneburit ett tydligare arbete hos de personer 

som är ansvariga: 

 

Ja det märks därför att man... Jag kan inte lagen så men det är ju, det krävs ju 

ett tydligare arbete för de som har ansvar […] (P2). 

 

Mm, det skulle jag nog ändå säga att det har tvingats fram liksom samtal och 

allmänt runt i kring det och tittar man tillbaka vad har kyrkan gjort under 

åren så finns det vissa milstolpar, man har släppt nya policydokument eller 

tagit beslut i olika riktningar så det är klart att det har skett och det sker både 

[…] (P3). 

 

Det är inte alla som menar på att förändringarna haft någon större betydelse för hur man 

arbetar med hbtq-frågorna: 
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Nä, det handlar mer om att Svenska kyrkan består av en väldigt stor samling 

människor och man har olika förmåga tror jag att ta till sig förändring så det 

behövs mer tid. Sen behövs det också uppmärksammas men det jag möter 

över huvudet taget i kyrkan idag är bara positivt. Sen är det klart att det finns 

väl falanger kvar som kan vara skeptiska och negativa men det är så 

försvinnande liten bit så jag skulle inte vilja belysa att det är några större 

problem faktiskt. En del människor behöver lite längre tid på sig att landa i 

åsikter, relationer och tankar (P4). 

 

Även om det i flera fall märks att arbetet blivit tydligare nu efter exempelvis 2009, finns det 

en del kvar att arbeta med i församlingarna: 

 

Ja, jag tror att det är mycket mer sådär mainstream liksom, 

mainstreamkyrkan om man kan säga så, så är det ju liberalteologi och där 

finns ju det här väldigt nära tänker jag, att öppna snarare än att sätta upp 

onödiga hinder för... Det är ju inte oproblematiskt i församlingarna, jag tror 

att det finns olika i personal och i lednings... så finns ju det här strävandet 

men i församlingsarbetet så kan det vara betydligt långsammare, alltså det är 

ett tuffare arbete att upplysa och att arbete med de här frågorna, alltså 

verkligen i kyrkoorden och så, så det behöver man arbeta med, det är mycket 

som återstår där tror jag, att det är mycket som bara är på ytan och vad vi vill 

ska synas och att det inte riktigt har förankrats i... Det kan jag väl uppleva 

liksom att det är mycket att jobba med där (P1). 

 

Konklusion ”förändringar inom Svenska kyrkan” 

Som jag skrev inledningsvis angående det här temat, har det skett en del förändringar inom 

Svenska kyrkan. En av dessa lagändringar som i många fall har varit en milstolpe för hbtq-

arbetet i flera av församlingarna, är lagen som tillåter samkönade äktenskap. Detta var ett 

beslut som Svenska kyrkan tog och som de fick betala ett pris för menar intervjupersonerna. 

Denna förändring kan ha kommit till på grund av att samhället hela tiden förändras, och 

Svenska kyrkan vill inte hamna efter i den utvecklingen. Trots att det i vissa församlingar har 

blivit ett tydligare hbtq-arbete, finns det fortfarande en del att jobba på. Inte heller alla höll 

med om att dessa förändringar varit av betydelse för församlingens hbtq-arbete.   
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7 Analys/diskussion 

Syftet med min uppsats är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur arbetet med hbtq-

frågor kan gå till i svenskkyrkliga församlingar inom Växjö stift. Jag ville undersöka om det 

finns några riktlinjer/policydokument som de ska rätta sig efter och i så fall på vilket sätt det 

gör det, samt om det finns några faktorer som kan ha påverkat hbtq-arbetet, och i så fall på 

vilket sätt det kommer till uttryck på i församlingarnas arbete med hbtq-frågor. Till sist ville 

jag även undersöka hur arbetet skiljer sig mellan de olika församlingarna. 

 

Enligt det beslut som fattades 2005, att man inom kyrkan aktivt ska arbeta med att motverka 

diskriminering av personer på grund av sexuell orientering, är det upp till var och en av 

församlingarna huruvida man arbetar med detta eller inte, och hur mycket fokus man lägger 

på specifikt dessa frågor. Något som de flesta församlingar tyckte var viktigt, och som det 

kanske läggs mest arbete på, är samarbetet med Pride som hålls i staden. Flera av 

intervjupersonerna menade på att arbetet med hbtq-frågor annars smälter in i det allmänna 

arbetet mot diskriminering och att alla är välkomna till kyrkan oavsett sexuell läggning, kön, 

etnicitet och så vidare. Att samarbetet med Pride är en stor del inom Svenska kyrkans hbtq-

arbete är kanske inte så konstigt. Det kan vara en enkel sak att göra för att visa på att man 

arbetar med detta. Frågan är då om inte hbtq-arbetet är viktigare de andra dagarna om året? 

Ser man till Goffmans (2014) teorier om stigma, och även Lindströms avhandling (2005) och 

Enstedts avhandling (2011), har Svenska kyrkan sedan en lång tid tillbaka bestämt vilka 

personer som ska passa in i kyrkan och vilka som inte gör det då Svenska kyrkan länge 

präglats, och fortfarande präglas av en heterosexuell norm. Under en vecka får hbtq-personer, 

och då även kristna hbtq-personer, chansen att delta i ett sammanhang där de inte blir 

exkluderade på grund av sin sexuella läggning. I ett sammanhang som Pride där sexuella 

läggningar inte har någon betydelse, där många både heterosexuella och icke-heterosexuella 

personer samlas för att umgås blir troligtvis någon av parterna obekväma i situationen (Jmf 

Goffman). Arbetet med hbtq-frågor under just Pride blir då inte lika svårt. Vilket kan tyda på 

hur viktigt det är att faktiskt arbeta med detta även utöver Pride. För i en miljö där 

heterosexualitet utgör normen, blir en icke-heterosexuell person ganska snabbt någon som 

avviker (Jmf Goffman, 2014).  

 

Som resultatet visade så påpekade intervjupersonerna att kyrkan står för öppenhet och att alla 

är välkomna dit, och att detta är någonting som ska ses som en självklarhet. Detta ses som 
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idealet inom Svenska kyrkan och är något som de arbetar mycket med att visa via exempelvis 

deras hemsida. Ser man till både Lindström (2005) och Enstedts (2011) forskning kan det visa 

på motsatsen då den heterosexuella norm som fortfarande till viss del råder inom Svenska 

kyrkan, gör sig synlig både i kyrkans egna dokument, men också i kristna icke-

heterosexuellas livsberättelser. Personer som är verksamma inom en församling anser jag har 

ett övertag över de medlemmar som besöker kyrkan. Detta styrkeförhållande som Foucault 

(Jmf Hörnqvist, 1996) beskriver, sker mellan den verksamma och den besökande personen då 

den sistnämnda är i ett underläge. Även här blir vikten av att arbeta med hbtq-frågor, utöver 

Pride, påtagligt om de vill vara den öppna och välkomnande kyrkan de framställer sig som. 

Det är lätt att säga att alla är välkomna, men på vilket sätt detta sedan kommer till uttryck på 

kan det behöva arbetas mer med. Jag är medveten om att jag gör en generalisering när jag 

diskuterar att det krävs mer arbete kring hbtq-frågor ute i församlingarna. I min undersökning 

har jag bara fått inblick i fyra församlingars arbete, och har dragit slutsatser utifrån resultatet 

jag har fått därifrån. Och då känns det inte troligt att alla de övriga församlingar jag inte 

undersökt, gör ett påtagligt aktivt hbtq-arbete.  

 

Resultatet visade på att hbtq-arbetet inom vissa församlingar tagit större plats och blivit 

tydligare i och med de lagändringar som gjorts i Svenska kyrkan. Utifrån vad Foucault (Jmf 

Hörnqvist, 1996) beskriver om den föränderliga makten, kan det ha att göra med att samhället 

hela tiden förändras och utsätts för prövningar. I och med denna samhälleliga förändring, vill 

även ledande röster i kyrkan att den ska utvecklas för att kunna vara en del av förändringen. 

Detta kanske framförallt för att inte förlora sina medlemmar. Ett exempel på en sådan 

prövning för Svenska kyrkan var när de 2009 beslutade om att låta samkönade ingå 

äktenskap. Här tog Svenska kyrkan ett ställningstagande som fick både positiva och negativa 

konsekvenser. Det råder fortfarande olika meningar om huruvida denna lagstiftning var något 

bra eller inte, om det strider mot vad kyrkan står för eller om det är precis detta kyrkan ska 

vara (Enstedt, 2011). 

 

Idag har ingen präst någon skyldighet gentemot samkönade par som vill gifta sig. En präst 

idag behöver inte ställa upp på att viga dem om hen inte vill det. Den rättighet som det 

samkönade paret har i detta läge är att de åtminstone ska bli garanterade en präst som utför 

vigseln. Risken finns att ett samkönat par som kommer till kyrkan för att vigas, kan bli 

avvisade, till och med diskriminerade, på grund av att de inte tillhör normen. Att diskriminera 

någon på grund av exempelvis sexuell läggning är något som Svenska kyrkan, enligt 
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diskrimineringslagen, inte tillåter. I den här relationen blir ett icke-heterosexuellt par 

stigmatiserade och i underläge, och prästen i detta fall är den som kan utöva makten att själv 

välja om hen vill viga eller inte. Foucault (Hörnqvist, 1996) beskriver att personer som 

befinner sig i underläge, alltid har en chans att förändra detta. Risken finns dock att de 

personer som befinner sig i underläge, inte har styrkan till att slå tillbaka. Vilket i sin tur kan 

leda till att de kommer fortsätta vara underlägsna. Till Svenska kyrkans försvar, kan de 

argumentera för att en präst inte har vigselplikt gentemot någon, oavsett om det är ett 

samkönat par eller ett heterosexuellt par som vill vigas. De har med andra ord en 

överlägsenhet mot alla som besöker kyrkan. 

 

Även om det ännu inte finns några konkreta direktiv kring hur församlingarna ska arbeta med 

hbtq-frågor, visade resultatet på att ett arbete är på gång och att det som görs är viktigt. 

Utifrån Goffman (2014) och hans teori om stigma, hamnar ofta stigmatiserade personer i en 

osäker position när de är i sammanhang där även andra personer befinner sig. Detta på grund 

av att de inte vet hur de övriga kommer att reagera, om det är uppenbart att personen har ett 

stigma. Mitt resultat visade på att fördomar i många fall beror på att något är ovant och att det 

saknas kunskap. Om då alla verksamma inom kyrkan har kunskap om, och en attityd om att 

den sexuella läggningen officiellt inte har någon betydelse, tror jag att det kan hjälpa någon 

som känner sig osäker i kyrkans miljöer istället kan känna dig välkomnad och trygg. För att 

samhället i stort ska acceptera hbtq-personer, och att dessa individer inte längre ska känna sig 

stigmatiserade eller stigmatisera sig själva på grund av den heterosexuella norm som även 

finns där, skulle det vara av stor vikt om Svenska kyrkan utförde ett ännu tydligare och mer 

aktivt arbete för hbtq-personers rättigheter. Kyrkans ställningstagande om att säga att alla är 

välkomna blir lätt otydligt. Visar Svenska kyrkan en tydlig acceptans för just hbtq-personer 

har det en stor möjlighet att påverka samhällsnormen gällande dessa frågor då de besitter en 

makt och kan påverka med hjälp av sina cirka 6,4 miljoner medlemmar. Lindström (2005) 

menar på att de ställningstaganden som kyrkan gör, även har betydelse för samhället i stort 

och för människor som inte ser sig som kristna, då till exempel många människor väljer att 

gifta sig i kyrkan. Även dop och begravningar är något som ofta hålls i kyrkan, och som 

många människor väljer att ta del av. Detta gör att samhället på många sätt är beroende av 

kyrkan och kyrkans tradition.  
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8 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsen gång har jag upptäckt flera områden som kan vara av intresse att undersöka 

vidare. Då min undersökning gjordes i början av år 2016 var hbtq-arbetet inom Växjö stift ett 

pågående projekt. Det hade varit intressant att om några år göra en liknande undersökning för 

att se hur det nu pågående arbetet kommer till uttryck framöver och om det blir någon skillnad 

i hur församlingarna kommer arbeta med detta fortsättningsvis. Det hade även varit intressant 

att göra en liknande undersökning, men att istället inrikta sig på någon frikyrka i Växjö och se 

på hur ett eventuellt hbtq-arbete ser ut där. 
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9 Didaktiska reflektioner 

I ämnets syfte för religionskunskap på gymnasiet står det bland annat att: ”undervisningen ska 

ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, 

livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap 

att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.” (Skolverket, 2011:137). I de fördjupade 

kunskaperna som min undersökning gett kring Svenska kyrkans arbete med hbtq-frågor, kan 

man i undervisningen visa på att det finns olika sätt att leva, och att inget behöver vara mer 

rätt än något annat, men att det även finns olika sätt att se på detta. 

 

I det centrala innehållet finns det flera punkter som min undersökning givit mig djupare 

kunskaper om, som jag kommer kunna använda mig av i min roll som lärare i 

religionskunskap: 

 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

- Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet. 

- Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner 

och historiska och nutida händelser (Skolverket, 2011:138). 
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10 Sammanfattning 

För att kunna besvara mina fyra frågeställningar har jag genomfört fyra kvalitativa intervjuer 

med personer från församlingar inom Växjö stift. I min analys och diskussion av resultatet har 

jag använt mig av begreppen stigma och makt. Dessa två teoretiska utgångspunkter valde jag 

att använda mig av då icke-heterosexuella människor kan ses som stigmatiserade utifrån 

Goffmans teori om stigma. Även Foucaults maktteori har varit relevant då Svenska kyrkan 

har en maktposition i samhället med sina cirka 6,4 miljoner medlemmar. Även Svenska 

kyrkans ledning sitter på en makt som både kan stjälpa och hjälpa kristna hbtq-personer ute i 

församlingslivet. Med utbildning kan församlingarna få kunskap om hbtq-frågor och på så sätt 

bidra till att alla både är och kan känna sig välkomna till Svenska kyrkan. Mitt resultat visade 

på att det i början av 2016 ännu inte finns några klara direktiv för hur arbetet ska gå till, men 

att det är på gång inom Växjö stift. Det arbete som det läggs stor vikt på i församlingarna är 

samarbetet med Pride som hålls i stan varje år sedan 2014. Utöver det här arbetet finns det 

inte något tydligt hbtq-arbete utan det är en del av det allmänna arbetet med att man inte ska 

diskriminera någon och att alla är välkomna. Då hbtq-arbetet inte varit så tydligt, har det varit 

svårt att se på några större skillnader mellan församlingarna. I några fall verkar lagändringen 

2009, då det blev möjligt för samkönade par att vigas i kyrkan, varit en milstolpe som ökat 

församlingarnas arbete med just hbtq-frågor. Även vilka personer man har i ledningen är av 

betydelse. Resultatet visade på att det har varit viktigt, och fortfarande är, för Svenska kyrkan 

att ha starka ledare som har vågat ta kampen och vågat sätta ner foten för att skapa diskussion. 

Ytterligare en aspekt som anses vara viktigt är att församlingarna får kunskap och utbildning 

kring hbtq. Detta för att minska fördomarna som kan finnas, och även finns, i 

församlingslivet. 
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i 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Inledning/uppvärmningsfrågor 

– Hur länge har du jobbat inom kyrkan? 

– Alltid jobbat här? Vart mer? 

– Varför inom kyrkan? 

– Alltid varit troende? 

 

Finns det några riktlinjer uppifrån om hur ni ska arbeta med detta? 

– Vart kommer den ifrån? 

– Vad står det i den? 

– Tar alla del av dem? 

–  

Finns det något kontinuerligt arbete med dessa frågor? 

 

Vad gör ni här på denna församling? 

– Möten? Samtal? Träffar? Diskussioner? 

– Någon skillnad från andra ställen? 

– Pride? 

 

Har det skett någon förändring de senaste åren? 

– Exempelvis efter 2009? 

– Är det något som märks av i församlingen? 
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Bilaga B Mail till intervjupersoner 

Hej! 

Mitt namn är Sophia Holmberg, jag läser till gymnasielärare i idrott och hälsa och religion, på 

Linneuniversitetet i Växjö. 

 

Precis innan jul besökte jag en kyrka i Växjö då en vän till mig som sjunger i kör skulle ha en 

julshow. Precis när jag kom in i kyrkan såg jag att det satt en Pride-flagga på tavlan vid 

ingången och jag blev genast nyfiken på vad den symboliserar för någonting i det här 

sammanhanget. Någon vecka senare när vi skulle sätta igång med uppsatsskrivandet i 

religionsvetenskap var detta det första som kom upp som förslag i mina funderingar kring 

ämnesval. Jag vill undersöka och se på hur man inom en svenskkyrklig församling jobbar med 

frågor som rör hbtq och diskriminering. Jag söker nu alltså personer som arbetar inom 

församlingen och som kan tänkas ställa upp på en intervju med mig. 

 

Mitt syfte med undersökningen är att se hur man inom en/flera församlingar jobbar för att 

motverka diskriminering av icke-heterosexuella personer, samt att analysera hur arbetet går 

till och om det finns något arbete som rör just hbtq-frågor och hbtq-personers rättigheter. 

Behövs det mer arbete med detta eller är det tillräckligt som det är?  Detta är några av de 

frågor som kommer beröras under intervjun. 

 

Personerna som deltar i min undersökning kommer att vara anonyma, inga personuppgifter 

kommer att stå med i uppsatsen. Vilken eller vilka församlingar det handlar om kommer inte 

heller nämnas vid namn utan jag kommer inrikta mig på svenskkyrkliga församlingar inom 

Växjö stift. Deltagandet kommer att vara helt frivilligt och man får avbryta när man vill om 

det inte känns bra. Och till sist, informationen jag får under intervjuerna kommer enbart att 

behandlas i undersökningens syfte. 

 

Om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju och samtala om detta med mig får 

du gärna svara på detta mejl och höra av dig så snart som möjligt så bokar vi en tid och plats 

som passar dig. 

 

Tack på förhand! 

Sophia Holmberg 


