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Abstract 
Within this essay a study is made of an LGBTQ-orientated Christian service in Stockholm 

called Queer Service. The following questions seek to be answered: What reasons does an 

individual set for his/hers participation in Queer Service? Which aspects of a queer service 

highlight the participants as important to them?  

As a method to answer these questions, the author has observed a number of queer church 

services in autumn of 2012. Moreover communication within the group of the assembly on 

the social media page Facebook has been followed and five individuals from the Queer 

Service congregation have been interviewed. As a background to the study, the European 

religious climate seen from Grace Davies eyes is depicted.  The reader also learns of how the 

Swedish church has handled questions about homosexuality and bisexuality and what 

liberation theology is. An (incomplete) section on other existing services with LGBTQ 

orientation in Sweden and the USA has been added as well as background information on 

Queer Service.  

The results from the gathering of material and the analysis of it show that the interviewees 

perceive themselves in need of a safe place free of harassment or suspicion linked to sexual 

orientation or gender identity. Several interviewees also experienced a conflict between 

Christian faith and an LGBTQ personality - a conflict the service could help solve. 

Participation in the service was also motivated as a way to resist structures that confirmed 

heterosexuality as a norm. Another aspect important to the interviewees is Queer Service's 

emphasis on internal authority and its lack of a clear hierarchy. 
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Inledning 
När jag var femton år så lärde jag känna personer som kallade sig för ”queer”. Med det 

menade de att de hade ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen. Då var jag på Svenska 

kyrkans konfirmationsläger på Stiftsgården, en lägergård vid Siljans strand där jag 

introducerades för halleluja-sånger, kaffe, äldre killar i randiga tröjor och Converse-skor, 

internskämt, Gud-är-kärlek-tro och, ja, även en öppenhet inför olika sätt att se på sex och kön. 

Eftersom det var genom Stiftsgården jag format min bild av Svenska kyrkan blev jag 

betänksam då jag hörde en bekant berätta om en motsatt erfarenhet. Jag var van vid att höra 

predikningar där kristen tro var öppen och inkluderande gentemot homo-, bi- och 

transexualitet. På Stiftsgården märkte jag inte av några motsättningar mellan att vara queer 

och att vara kristen. När jag senare pratade med min vän gav hen en delvis annan bild. Jag 

blev nyfiken på hur det är att avvika från heteronormen och samtidigt vara aktiv inom ett 

kristet trossamfund.   

 

Mitt fokus har i olika sammanhang under hösten gett upphov till ett återkommande samtal. 

Såhär går det: 

Hen: Jaha, vad sysslar du med då? 

Kajsa: Jag pluggar religionsvetenskap. Skriver en uppsats just nu. 

Hen: Jaha. Om vadå? 

Kajsa: Queermässan kallas den. 

Hen: Jaha… är det… vilka är det som ställer ut på den här mässan då? Är det RFSL eller? 

Kajsa: Jaha, nej! Inte en sådan mässa! Inte en mässa med bord och information och flyers… 

en kristen mässa, det heter så – en gudstjänst med nattvard. En mässa är en gudstjänst. Jag 

skriver om en kristen gudstjänst med hbtq-inriktning.  

Hen: Eeee…okej…. men… varför finns det gudstjänster med hbtq-inriktning? 

Kajsa: Precis, ungefär så är min frågeställning i uppsatsen. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken funktion Queermässan fyller för dess 

besökare, och varför besökaren känner ett behov av just denna mässa.  

Jag ämnar lyfta fram individens motivering till val av gudstjänst, samt gruppens, liksom 

individens, praktik och förhållningssätt till kristendom. Jag kommer även att titta på hur 

individens val av mässa och gudstjänstens utformning påverkas av könsidentitet och sexuell 

läggning. 

 

Syftet preciseras i frågeställningarna nedan: 

 

Vilka skäl anger individen för sitt deltagande i Queermässan? 

Vilka aspekter av Queermässan lyfter deltagarna fram som viktiga för dem? 
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Disposition 
Uppsatsen är indelad i tre delar. I första delen kommer jag förutom att presentera syfte, 

frågeställningar och disposition också ge nödvändig bakgrundsinformation.  

I del två situerar jag min forskning genom att redogöra för tidigare forskning på ämnet, 

presentera metod och material samt de teorier som är relevanta för min analys. 

I del tre analyserar jag mitt material i ljuset av tidigare forskning och relevanta teorier. Jag 

redogör slutligen för resultaten av undersökningen. 
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Bakgrund 

 

Svenska kyrkan och valmöjligheterna 
I analysavsnittet ska jag titta närmare på hur de besökare på Queermässan som jag pratat 

med förhåller sig till andra trossamfund. Därför ges här en bakgrund till denna analys genom 

Grace Davies beskrivning av det europeiska religionsutövandet och dess religiösa marknad. 

Den marknad där Queermässan hör hemma. 

Davie beskriver i sin artikel Is Europe an Exceptional Case? (2002) i generella drag 

religionens förändrade roll i Europa.1 

Hon menar sig se flera tendenser, däribland två som jag ska beröra. Först och främst så har 

de äldre kyrkorna – ofta statskyrkorna – förlorat sin förmåga att styra, eller, för att använda 

bildspråk, hålla i den religiösa taktpinnen. Individen besöker i allt mindre utsträckning kyrkan 

av plikt, utan förväntar sig tvärtom att den ska finnas där för henom. Den ska finnas till hands 

vid begravningar, bröllop, eller helt enkelt när individen känner för att besöka en vanlig 

gudstjänst. Men hen bestämmer själv när, om och varför hen deltar, och väljer att avsluta sina 

besök när hen önskar. Statskyrkan förväntas vara en tillgång som tjänar folket. Det religiösa 

utövandet i Europa har de senaste hundra åren gått från att vara ett krav till att vara ett val.2  

Den andra tendensen som Davie tar upp är att valmöjligheterna ökar. Den religiösa 

marknaden utökas, både genom att nya traditioner kommer in från andra kulturer, men också 

med mindre kristna samfund.  

Så vi har flera aktörer på den kristna marknaden – den ena är statskyrkan som är stor och 

stabil och anpassar sig efter, och tjänar sin målgrupp. Det är inte minst när individen ska 

begravas som hen väljer statskyrkan, menar Davie.  Den andra aktören är de kristna grupperna 

där medlemskap genom ett aktivt val är vanligast. Dessa två aktörer frodas i samma samhälle, 

konkurrerar och kompenserar varandra: each fills the gap exposed by the other, skriver 

Davie.3  

                                                
1 Davie 2002 
2 Davie 2002: 251-253 
3 Davie 2002: 257 
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Det finns naturligtvis andra religioner i det europeiska samhället, men de är inte relevanta i 

denna uppsats. I Sverige är Svenska kyrkan inte längre en statskyrka, då den skiljdes från 

staten 2000, den är på så vis en fri aktör och en organisation man ansluter sig frivilligt till. 

Ninna Edgardh Beckman, Anders Bäckström och Per Petterson framhäver dock att den har en 

speciell roll då reformen 2000 inte gör Svenska kyrkan helt fri från staten, eftersom reformen 

innehåller en kompromiss – det finns en av riksdagen fastställd ramlag som Svenska kyrkan 

ska vara en öppen, demokratisk och evangelisk-luthersk folkkyrka.4 Den är alltså delvis 

statligt reglerad, och till detta kommer att denna kyrka är den största religiösa organisationen i 

Sverige, med en majoritet av befolkningen som medlemmar, det vill säga över 60 procent.5 

Svenska kyrkan har alltså en speciell position i Sverige som på flera vis liknar en statskyrkas. 

Thorleif Pettersson och Eva Hamberg ger en liknande bild då de zoomar in på den svenska 

kontexten. De fann, i en äldre studie att 80 procent av de i Sverige som hävdade att de inte 

trodde på Gud eller inte var kristna, ändå var medlemmar i Svenska kyrkan. Enligt samma 

studie så stod också de 5 procent som var med i en frikyrka för 50 procent av alla 

kyrkobesök.6 Man kan alltså tolka in att många i Sverige vill ha kvar Svenska kyrkan, men 

väljer att inte besöka den. 

 

 

 

Svenska kyrkan och hbtq-debatten 
År 1979 slutade homosexualitet att juridiskt klassificeras som en sjukdom i Sverige.7 

Förändringar som dessa kom att driva igång en debatt i Svenska kyrkan, en debatt som 

skildras i Johanna Gustafssons avhandling, Kyrka och kön – om könskonstruktioner i Svenska 

kyrkan 1945-1985 (2001) . Frågan gällde hur kyrkans teologi ska förhålla sig till samkönade 

par. 

Vissa menade att homosexuella handlingar stred mot skapelseordningen där äktenskapet 

instiftats för att förena en man och en kvinna som tillsammans skulle avla och fostra barn. 

Samma personer hänvisade även ofta till bibelverser som, enligt deras tolkningar, förbjuder 

vissa homosexuella handlingar. I den här debatten var stycken ur 3 Mosebok, Romarbrevet 

och Korintierbrevet på tyckarnas läppar. De ansåg att Svenska kyrkan inte skulle erkänna 
                                                
4 Beckman, Bäckström & Pettersson 2004: 13-14 
5 Svenska kyrkan 2011 
6 Pettersson & Hamberg 1994: 206-207 
7 http://www.rfsl.se/?p=413 
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samkönade relationer som förenliga med kristen tro.8 Men det fanns de som hade en annan 

syn på sexualitet – debattörer som ofta förde fram bibelns kärleksbudskap som överordnat de 

stycken som oliktänkarna förde fram.9 Dessa personer ansåg också att innehållet i en relation, 

det vill säga värden som kärlek, gemenskap och trohet var överordnat formen för relationen, 

till exempel äktenskapet. Detta innebar för dem, lite förenklat och generaliserande, att man 

kunde leva ut sin sexualitet utanför äktenskapet, om relationen i vilken sexualiteten levdes ut, 

innehöll vissa värden som den kristna tron företrädde. Huruvida relationer är homosexuella 

eller heterosexuella är inte det bästa sättet att bedöma hur bra en relation är, ansåg de. Bedöm 

relationen på hur många positiva värden som frodas där istället, resonerade de.10  

 

På vissa sätt har debatten om samkönade relationer förändrats sedan 80-talet, liksom synen 

på sexualitet och kön i allmänhet. Men liknande argument dyker upp i kyrklig diskurs under 

tidigt 2000-tal, vilket Susanne Lindström skildrar i sin avhandling Kamp om rummet – En 

studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan (2005). I debatten återkommer framförallt 80-

talets syn på skapelseordningen, men även motargumenten om att kärleksbudskapet är centralt 

i kristen teologi och att innehållet i relationen bör vara viktigast.11  

Lindström ger en bild av en starkt heteronormativ institution. En kyrka som går en svår 

balansgång mellan att hålla kvar traditioner och möta förändringar. Den balanserar mellan att 

stå upp för människors lika värde och att lyfta fram den heterosexuella relationen inom 

äktenskapet som norm, medan andra former av samlevnad anses avvikande. Hennes studie ger 

en bild av en kyrka som kämpar med att bemöta de vitt skilda åsikter om samkönade 

relationer som ryms bland dess över sex miljoner medlemmar i Sverige.12 

 

Riksdagen lagstiftade om könsneutrala äktenskap 2009. Inför detta skickade kyrkostyrelsen 

en skrivelse till kyrkomötet. Baserat på bland annat teologiska diskussioner, och de skrivelser 

som kom från remissinstanser i landet, beslutade kyrkan att behålla vigselrätten och viga även 

samkönade par.  

                                                
8 Gustafsson 2001: 267-281 
9 Gustafsson 2001: 281 
10 Gustafsson 2001: 281-282 
11 Lindström 2005: 56-65 
12 Lindström 2005: 66-70 
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Av de remissinstanser som Kyrkostyrelsen fick svar från så ville fjorton att kyrkan skulle 

ansöka om vigselrätt och därmed inkludera samkönade par i äktenskapet. Fyra sade nej. Det 

framgick av flera yttranden att det låg oenighet bakom besluten hos remissinstanserna.13 

Kyrkostyrelsen skrev också att Svenska kyrkan ska verka mot diskriminering av hbtq-

personer.14 Det tycks, att döma av remissinstansernas synpunkter, finnas ett brett stöd för 

detta arbete. Men kyrkostyrelsens skrivelse visar också på meningsskiljaktigheter inom 

kyrkan kring frågan om samkönade relationer kan jämställas med heterosexuella relationer i 

kristen teologi.  

I det material jag samlat som jag ska se närmare på senare framkommer det att flera av 

mina informanter upplever en stor del av det kyrkliga livet som heteronormativt. Kyrkan 

upplevs av flera som en plats där man sällan talar om homo-, bi- och transsexualitet. Detta 

har, för dessa människor gett upphov till en känsla av att inte vara lika inkluderade i den 

kristna diskursen, eller kanske till och med skapat en känsla av att vara underordnad 

heterosexuella kristna. Härnäst ska jag berätta om ett tolkningsverktyg som syftar till att 

hantera, eller radera sådana känslor. 

 

 

 

Befrielseteologi 
Latinamerikaner, mörkhyade i USA, kvinnor och hbtq-personer är grupper som har 

erfarenhet av att vara förtryckta och tystade. Men de har i vissa fall, genom att göra sina egna 

tolkningar av bibeln, utmanat en roll av underordning legitimerad av hierarkiska tolkningar 

som de varit hänvisade till. Vad som uppstått har benämnts som befrielseteologi, och den 

skapar ett motstånd mot strukturer som har gett vissa grupper tolkningsföreträde på bekostnad 

av andra.15 Men befrielseteologier, som till exempel feministteologi eller queerteologi, kan 

också handla om att söka en identitet genom att tolka det kristna budskapet och forma sin 

egen tro. Här synliggörs partikulära gruppers erfarenheter.16 De enskilda erfarenheterna 

används som tolkningsinstrument och det som setts som allmän sanning ifrågasätts och 

kompletteras. Feministteologin vill synliggöra den kvinnliga erfarenheten, och när USA:s 

                                                
13 Kyrkostyrelsen 2009: 15 
14 Kyrkostyrelsen 2009: 45 
15 Gustafsson 2001: 238 
16 Gustafsson 2001: 238 
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mörkhyade befolkning formulerade sin teologi ville de komplettera den vite mannens 

historieskrivning. Före detta biskop Caroline Krook hävdade att teologin länge stått på 

makthavarnas sida och rättfärdigat orättvisor. I kampen för befrielse växer en teologi som 

sätter Jesus mitt ibland de förtryckta, menade hon.17 

I sin avhandling påpekar Gustafsson att hon främst studerar feministteologin i dess 

inledningsfas på 70- och 80-talet. Hon menar att feministteologin då hyste en skepsis mot 

hierarkier och maktstrukturer. Denna skepsis hämtades bland annat ur erfarenheten av att ha 

varit underordnad männen i ett hierarkiskt system. Mot den dualistiska världsbilden sattes ett 

helhetsperspektiv, menar Gustafsson.18  

Den feministteologi Gustafsson beskriver blommade bland annat i samma svenskkyrkliga 

kontext som den queerteologiska gudstjänst jag studerat. I analysen kommer det lyftas fram 

på vilket sätt jag ser likheter mellan Gustafssons beskrivning av feministteologins innehåll 

och Queermässans. 

Gustafsson menar att befrielseteologierna uppmuntrar till självreflektion, vilket är ett 

modernt fenomen: I betoningen att formulera sig själv skapas grogrunden för att antalet 

identiteter ökar. Feministteologin kan betraktas som ett sådant självreflekterande drag i 

moderniteten, skriver hon.19  

År 1976 hölls en kvinnogudstjänst i Storkyrkan i Stockholm – ett uttryck för 

befrielseteologi i praktiken.20 Några år senare satt hbtq-personer i samma kyrkbänkar då en 

annan tidig befrielseteologisk gudstjänst firades – Kärlekens mässa. Den gudstjänsten, och de 

queerteologiska mässor som tillkommit efter den, ska jag beröra härnäst. 

 

 

 

Befrielseteologi i praktiken 
Sveriges största mässa med hbtq-inriktning, med runt 1000 deltagare, är Kärlekens 

mässa.21 Den firas en gång om året i samband med Stockholm Pride och äger rum i 

Storkyrkan.22  

                                                
17 Gustafsson 2001: 238 
18 Gustafsson 2001: 266-267 
19 Gustafsson 2001: 259 
20 Eriksson 2004:19 
21 http://www.qx.se/5386/1000-firade-karlekens-massa 
22 Korrespondens med Maria Drakenby, ordförande för EKHO/Stockholm, okt 2012 
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I Sverige har evenemanget som kallas för Pride funnits i flera former genom åren, men ett 

tydligt startskott var 1979 då RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, arrangerade 

”Homosexuella frigörelseveckan” Sedan 1998 har den fristående ideella Föreningen 

Stockholm Pride, där RFSL och flera andra föreningar och enskilda personer är medlemmar, 

stått som arrangörer för detta evenemang.23 

Redan i frigörelseveckans begynnelse firades det en mässa i samband med ”Homosexuella 

frigörelseveckan”. Då var det domprost Ludvig Jönsson, som anordnade tillställningen, vilken 

orsakade protester och demonstrationer.24 Idag firas Kärlekens mässa på Prides sista dag och 

det är EKHO tillsammans med Stockholms domkyrkoförsamling som är arrangörer.25 

Förkortningen EKHO står för ”Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer”, en grupp 

där kristna från olika samfund kan vara medlemmar. Det finns lokala EKHO-föreningar i 

Göteborg och Stockholm som är knutna till Riksförbundet EKHO. Stockholms lokala 

förening grundades på 70-talet, och sedan tillkom Göteborgs lokala förening 1981. EKHO 

arbetar för att förändra negativa attityder mot hbt-personer i kyrkan, stödja sina medlemmar 

och organisera tillfällen för dem att träffas. Främst har de ungdomsläger med bibelstudier, 

andakter och personliga samtal.26 

 

Svenska kyrkan i Stockholm firar Regnbågsmässan, vilken har hbtq-personer som 

målgrupp.  Den firades för första gången i april 2000 och bakom arrangemanget stod prästen 

Ulf Lidman.27 Han höll i mässan fram till oktober 2007 och då den var som mest besökt, 

mellan 2002 och 2005, kunde det komma över 400 personer. Den firas då som nu en gång i 

månaden. Ulf Lidman säger att avsikten då han drog igång mässan var att rikta sig till 

människor som inte kände sig hemma i kyrkans värld, de som normalt inte gick i högmässa. 

Regnbågsmässan skulle inte innehålla ett högtravande språkbruk i lika hög grad som andra 

mässor och han valde musik som han upplever att människor kan relatera till. Bland annat så 

hade Regnbågsmässan vid flera tillfällen schlagertema, och även operatema, 

transexualitetstema och regnbågsfamiljtema. Mässan var riktad till hbtq-personer, berättar 

Lidman, men inte till dem han kallar ”EKHO-gänget”. De ordnade mässor för sina 

                                                
23 http://www.stockholmpride.org/Om/Sa-borjade-det/ 
24 Gustafsson 2001: 272 
25 Korrespondens med Maria Drakenby, ordförande för EKHO/Stockholm, okt 2012 
26 http://www.ekho.se/goteborg/Om_oss.html 
27 Intervju med Ulf Lidman, okt 2012 
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medlemmar, och var enligt Lidman inte särskilt positiva till Regnbågsmässan när den drogs 

igång. Lidmans målgrupp var inte de som redan kände sig hemma i det kyrkliga rummet.28 

 

Regnbågsmässan har tappat besökare sedan Lidmans tid. Nu varierar antalet mellan 25 och 

300 personer.29 Tilltalet är fortfarande informellt – första sidan av programbladet har graffiti-

estetik och rubriken till avsnittet om nattvarden har denna rubrik: REGNBÅGSMÄSSANS 

”FUSKLAPP” TILL NATTVARDEN. 

 

Kristna sammankomster i regnbågens färger är inte exklusiva för Sverige, och för att ge ett 

smakprov på hur företeelsen frodas i andra kontexter så tittar jag på den amerikanska.  

I USA möts man av flera organisationer för religiösa homo- och bisexuella personer. Där 

finns den katolska ”Dignity”, den episkopala ”Integrity” och även baptisternas ”Rainbow 

Baptists”, för att bara nämna några. Organisationer som dessa har hemsidor där de bland 

annat tipsar om församlingar som ofta kallas för ”gay-vänliga”.30 Forskarna Eric M. 

Rodriguez och Suzanne C. Ouelette använder också detta begrepp för att beskriva 

församlingar som välkomnar hbt-personer, men inte vänder sig särskilt mot denna grupp. Men 

de församlingar som riktar in sig särskilt på att möta just hbt-personers behov, kallar dessa 

forskare istället för ”gay-positiva”. Många församlingar av den här typen samlas under 

namnet Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches. Till dem hör över 300 

församlingar, huvudsakligen belägna i USA, men också utanför. Den första av församlingarna 

grundades 1968, och kyrkogemenskapen gör anspråk på att vara den största i världen som är 

”gay-positiva”.31 En annan stor kyrklig gemenskap som är tydligt ”gay-positiv” är Unitarian 

Universalist Association of Congregations.32 

Det finns alltså gudstjänster på andra sidan havet som kan sägas ha hbtq-inriktning. Men 

homofobin är även utbredd inom församlingar i USA. En studie från 1991 av Gordon J. 

Melton, visar att 72% av kyrkor och kristna organisationer menade att homosexualitet är en 

                                                
28 Intervju med Ulf Lidman, okt 2012 
29 Korrespondens med Malin Strindberg, prästen som håller i mässan, okt 2012 
30 http://www.dignityusa.org/, http://www.rainbowbaptists.org/news.htm, 
http://www.integrityusa.org/,  
31 Rodriguez och Ouelette 2000: 335 
32 Oppenheimer 1996 
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synd.33 En senare studie visar upp liknande siffror då man har gjort mätningar på vad kristna 

individer anser om detta ämne.34 

 

I Sverige liksom i USA finns det flera mässor med hbtq-personer som målgrupp, även 

utanför Stockholmsområdet. EKHO i Göteborg hade fem programlagda mässor under 

höstterminen 2012 och i Uppsala anordnas en ekumenisk regnbågsmässa ett par gånger om 

året, och under hösten då detta skrivs startar ett initiativ med gudstjänster varannan vecka, 

även dessa av en ekumenisk grupp. I andra städer firas ofta en mässa i samband med Pride-

arrangemang.35  

De flesta mässor i Sverige med hbtq-inriktning firas dock med mindre regelbundenhet än 

den jag valt att studera. Queermässan är därför ovanlig, då den skapar en gemenskap bland 

sina besökare liknande den hos en församling. 

 

 

 

Queermässan 

På försommaren 2010 hölls den första Queermässan. Sex personer drog igång den, och de 

ville etablera mässan innan sommaren för att fler skulle veta att den fanns att besöka under 

Prideveckan. Under hösten 2010 började mässan firas regelbundet – tisdagar på jämna veckor. 

Platsen för gudstjänsten är St: Jacobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm. Petter 

Zachrisson, en av initiativtagarna till mässan, var vaktmästare i denna kyrka då mässan 

startade – därför passade det bra att den hölls just där, och Svenska kyrkans gav sin 

tillåtelse.36 

Namnet Queermässan, säger Zachrisson, fick gudstjänsten av två anledningar. Det var ett 

bra och enkelt namn, men mässan skulle också vara tydligt riktad mot hbtq-personer och ”ge 

en röst åt en grupp som länge var osynliggjord”. Men han ser Queermässan som en 

inkluderande mässa där även heterosexuella och de som inte har en tydlig tro är välkomna.37 

                                                
33 Rodriguez och Ouelette 2000: 333 
34 Dennis 2008: 49 
35 Korrespondens med RFSU, nov 2012 
36 Intervju med Petter Zachariasson, nov 2012 
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Det finns en ”styrgrupp” för Queermässan som möts två gånger per termin. Där får vem 

som helst vara med. På det första mötet lägger gruppen upp ett schema över vilka som ska ha 

ansvar för vilken mässa under kommande halvår. En eller två personer tar på sig ansvaret att 

se till att en specifik mässa blir av. Den eller dessa personer ser till att det finns någon som 

håller en betraktelse och att någon spelar piano. De ser också till att en präst närvarar under 

mässan. En präst från Svenska kyrkan måste delta för att församlingen ska få fira nattvard i 

kyrkans lokal.38 Zachrisson berättar. 

 

Sen så kan det ju hända att vi inte får tag på en präst, då firar vi ju gudstjänst i alla fall, 

fast utan en präst. Men det har inte hänt än. Det var en gång som jag hade ansvar för 

mässan då jag inte fick tag på någon, men då ringde jag upp en kompis som är präst som 

satt på bussen just då i närheten av Kungsträdgården, och då hoppade hon av och kom dit, 

så då ordnade det sig. Men annars är det ju ingen panik. 

 

På det sociala internetforumet Facebook har Queermässan en egen grupp. Den har runt 180 

medlemmar och är ”sluten” så att personer som inte blivit godkända inte kan läsa vad som 

skrivs inom gruppen. Där tas vissa frågor upp i öppna beslutsprocesser, och den som inför 

respektive mässa är ansvarig brukar också fråga gruppen om det är någon som vill bidra med 

till exempel fika eller en förbön i samband med den. Klockan fem, en timme innan mässan 

startar träffas de personer i kyrkan som vill vara med och planera gudstjänsten.  

På styrgruppens andra möte följer de upp hur det går och tar upp eventuella problem, ofta 

av praktisk natur. Sådana frågor gäller hur man ska få ihop pengar till fika efter mässan, eller 

hur ljud och ljus ska skötas. 

 

Queermässan bygger helt och hållet på ideella insatser. Ingen är anställd och ingen är 

betald. Lokalen lånas av Svenska kyrkan och en svenskkyrklig präst förbereder nattvarden. I 

övrigt är Queermässan självständig gentemot kyrkan. Såhär säger Petter Zachrisson. 

 

Vi ville att mässan skulle vara bredare än bara svenskkyrklig. I Svenska kyrkan har 

man också kommit såpass långt med hbt-frågor, och därför finns utmaningarna i 

frikyrkan. Queermässan är ekumenisk för att det finns en efterfrågan i frikyrkorna efter en 

plats dit de kan komma med sitt andliga sökande där ingen ifrågasätter din identitet. 
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Queermässan kan alltså som ekumenisk gudstjänst vara en mer tillgänglig plats för 

frikyrkliga individer, men mina informanter lyfter också fram att mässan ger mer plats för 

engagemang på gräsrotsnivå, då den är anordnad på ideell basis. 

Gudstjänsten är till utformningen stillsam. Den inleds alltid med ett välkomnande, där de 

som är där för första gången inkluderas särskilt i hälsningen. Mässan innehåller tre psalmer 

och ett inslag av solosång. En betraktelse hålls, inte alltid av en präst. Den relaterar vanligtvis 

till ett stycke ur bibeln och knyter an, mer eller mindre direkt, till erfarenheten av att vara 

queer. Betraktelsen kan också ta formen av en personlig livsberättelse. Liturgin inkluderar 

inte en syndabekännelse, men en överlåtelse och förlåtelsen. Före nattvarden hälsar de 

församlade varandra Guds frid med en handskakning eller en kram och måltiden intas då 

deltagarna står i en halvcirkel framme vid koret. Mässan avslutas med en välsignelse i 

”Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn”. Efteråt är det fika.39 

 

 

 

 

 

                                                
39 Beskrivning av mässan utifrån besök, hösten 2012 
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Metod 
 

 

Forskningsmetoder 
Detta är en fallstudie av Queermässan, dess besökare och arrangörer. Jag har använt mig av 

vissa forskningsmetoder som brukar förknippas den form av analys av kvalitativa data som 

kallas för grundad teori.  

Jag har inte varit strikt trogen de vissa av de föreskrifter för forskning som begreppets 

myntare, Barney Glaser och Anselm Strauss förespråkade, istället har jag tagit del av hur 

Martyn Denscombe för fram metoden.40 Han lyfter fram att grundläggande för 

forskningsmetoden är att utgå från empirisk forskning, och låta materialet styra vilka aspekter 

av detta som tas upp i uppsatsen. Det har jag gjort. Teorierna har formats efter materialet, inte 

tvärtom.  Jag har även varit flexibel i urval av material och ändrat mina tidiga antaganden när 

dessa inte fått tillräckligt stöd i empirin.  

Jag har genomfört fem intervjuer med ljudupptagning. Urvalet av informanter gjordes 

bland de personer som en, eller flera gånger under hösten 2012 besökt Queermässan. Samtliga 

av mina informanter identifierar sig som transpersoner, intergender eller har ett mer komplext 

sätt att förhålla sig till könsidentifiering. Detta var ingenting jag tog hänsyn till i mitt urval 

eller, i vissa fall, var medveten om när jag gjorde det.  

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom jag ville att personerna skulle få stort utrymme 

att lyfta fram vad de själva ansåg viktigt kring samtalsämnena. Jag ställde öppna frågor och 

bad dem utveckla. Samtalsämnena cirkulerade runt personernas religiösa aktiviteter och val, 

samt erfarenheter förknippade med sexuell läggning och könsidentitet. Förutom den 

förstnämnda anledningen, så valde jag även att föra semistrukturerade intervjuer då 

samtalsämnena skulle kunna vara känsliga och jag ville att informanterna skulle känna att de 

själva kunde välja när och hur känsliga ämnen fördes på tal. I återgivningen av vad 

informanterna sagt har jag i vissa fall sovrat bort pauser eller upprepningar. I vissa fall har jag 

även formulerat mer sammanhängande meningar för att underlätta för läsaren. 
                                                
40Denscombe 2000: 252-256 
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Queermässan har en grupp på Facebook – konversationerna där har jag följt, och jag har 

även genomfört deltagande observation av fem Queermässor, liksom observerat förberedandet 

av dem. Till viss del har jag även varit med och förberett dem då min närvaro gjort att jag 

tilldelats uppgifter. Detta går jag närmare in på härnäst. Naturligtvis har jag även deltagit 

under fikat efteråt. 

 

 

 

Forskarens roll  
Den första Queermässa jag besökte avslutades med orden ”vi som har gjort den här mässan 

var Stina, Linda, Mattias, Jonathan, Charlotte och Kajsa. Nu är det fika och hjälp gärna till att 

plocka fram”. Där hajade jag till – Kajsa, det är ju jag.  

Jag kom dit med ambitionen att presentera mig och sedan hålla mig i bakgrunden. Snart 

fann jag mig vara en av arrangörerna. Då jag anlände en timme tidigare för att sitta med under 

förberedelserna berättade jag att jag bara ville sitta med och lyssna, varpå jag blev erbjuden 

att sjunga solo eller läsa en bibeltext. Till detta tackade jag vänligt nej, men fick till svar att 

”okej, skulle du kunna lägga in de här programmen i psalmböckerna?” Absolut, det gjorde 

jag, och utan att tänka på det så kvalificerade jag mig själv till att räknades som en av dem 

som gjorde gudstjänsten. 

Så fungerar det på Queermässan. Varje liten uppgift delas ut och uppfattas som 

betydelsefull. Andra gånger har jag blivit ombedd att inleda mässan med att välkomna 

församlingen, hålla i förbönen, koka kaffe, lägga upp regnbågsflaggan på altaret, se till att en 

nykomling känt sig hemma och dela ut nattvarden. De mer påtagligt andliga uppgifterna har 

jag avsagt mig, men kaffet, flaggan och nykomlingen har jag tagit mig an. Vid ett tillfälle så 

avstod jag från att hjälpa till med förberedelser men blev ändå omnämnd som en av mässans 

skapare då den avslutades med orden ”och tack till dig som var med och gjorde den här 

mässan genom din närvaro. Tack till dig och den som sitter bredvid dig”. 

 

Den ovan återgivna situationen belyser de otydliga gränserna mellan att vara observatör, 

respektive deltagare, liksom de skiftningar som kan ske mellan ett utifrån och ett 

inifrånperspektiv i fältarbete. Den visar också hur forskaren lätt påverkar och blir en del av 

gruppdynamiken.  
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Forskningen påverkas av forskarens erfarenheter och upplevelser, och jag ska därför ägna 

följande stycke åt reflexitivitet.  

Det välkomnande jag möttes av när jag kom till Queermässan, och den empati jag känner 

med dess besökare kan ha påverkat mitt sätt att förhålla mig till materialet. De frågeställningar 

jag har fört fram manar dock till förståelsen av individens behov och synsätt, och då är 

inlevelseförmåga ett viktigt verktyg. Dock kan det inverka på forskarens förmåga till kritisk 

analys. Jag ser framförallt två egenskaper hos mig själv som hjälpmedel då jag vill distansera 

mig från det jag studerar. Dels är jag ateist, och delar alltså inte mina informanters kristna tro. 

Dels så har jag ingen erfarenhet av att bli personligt berörd av de strukturer som kan ge hbtq-

personer den form av erfarenheter som drabbar den gruppen speciellt. Jag är nämligen 

heterosexuell. Jag har ingen erfarenhet av att vara queer och kristen, vilket jag tror gör det 

lättare för mig att skilja mellan mina egna upplevelser och mina informanters.  Från min 

utsiktspunkt, som icke-kristen och heterosexuell är det möjligt att jag även haft lättare att 

ställa frågor, vilka jag inte hade undrat över annars, och se vad som ”sticker ut”. Tidigare i 

mitt liv har jag dock varit aktiv i Svenska kyrkan, så jag har en viss personlig erfarenhet 

därifrån. 

Queermässans församling kan även ha påverkats av min närvaro. Framförallt så tror jag att 

det är möjligt att mina frågor kring vad de tycker om, respektive tycker mindre om i mässan, 

har fått dem att reflektera över detta. Reflektionen kan ha gjort att de förstärker de sidor de 

uppskattar i gudstjänsten. Kanske har de även velat visa upp en extra fördelaktig sida för mig. 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

I detta fall är det svårt att göra informanterna helt anonyma då Queermässans församling är 

en relativt liten grupp där många känner varandra. Mina informanter gav också uttryck för att 

det var mindre viktigt att vara anonyma gentemot de andra deltagarna i församlingen. Jag har 

därför fokuserat på att framförallt anonymisera dem på så sätt att de inte går att känna igen för 

människor som inte tillhör Queermässans församling. Vissa biografiska delar har ändrats eller 

inte tagits med och informanterna har försetts med könsneutrala namn. 
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Med dessa personers medgivande anger jag namnen på två personer vilka har försett mig 

med information till bakgrundavsnittet. Dessa förmedlar information av mindre personlig art, 

därför anonymiseras inte de. 

Innan intervjuer har jag mottagit informerat samtycke från mina informanter, och då jag 

deltagit i församlingens sammankomster har jag varit öppen med att jag skriver en uppsats om 

Queermässan, men inte gått in på detaljer kring vad jag analyserar i min uppsats.  

 

 

 

Begreppsdefinitioner 
Då jag i denna uppsats använder begreppet ”identitet” så ansluter jag mig till etnologen 

Maria Sjökvists förståelse av detta begrepp: subjektets identitet ses som en ”sammansatt 

komposition” vilken innefattar flera del-identiteter. Individens identitet är alltså ett paraply 

under vilket en mångfald av, ofta motsägelsefulla, identiteter ryms.41  

Sjökvists definition av detta begrepp gör det möjligt att tala om ett intentionellt subjekt 

som har en egen vilja och en egen förmåga till handling, samtidigt som den undviker att 

förenkla och enfaldiggöra subjektet.42 Därför använder jag det. 

Ett annat begrepp vars betydelse inte är självklar för alla människor är ”queer”. Det 

används här om på samma sätt som författarna till ”Gud är större” använder det. 

 
Queer är ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen. Queer kan också beteckna en 

identitet: en person som har detta förhållningssätt, eller som inte vill kategorisera sig själv 

utifrån kön och/eller sexualitet, kan identifiera sig som queer.43 

 
I uppsatsen använder jag sammansättningen ”hbtq”, där den sista bokstaven står för 

”queer”. Då jag istället skriver ”hbt”, och därmed exkluderar ”queer” så är det för att jag 

refererar eller parafraserar till vad någon annan sagt eller skrivit. Då är det alltså inte mitt eget 

val att inte ta med ”queer”. 

                                                
41 Gustafsson 2001: 54 
42 Gustafsson 2001: 54 
43 Kurttila 2012: 13 
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I min uppsats kallas de som besöker Queermässan gemensamt för en ”församling”. 

Församling här är alltså helt enkelt människor som firar gudstjänst ihop och betydelsen, då det 

används, innefattar ingen särskild organisatorisk enhet. 

 

 

 

Teori och tidigare forskning 
 

Jag kommer att relatera mitt material till de idéer om det senmoderna samhället som ställer 

sig bakom teorin om ”the subjective turn”, den subjektiva vändningen. En av dem som 

företräder dessa tankar är Thomas Luckmann.   

Teorin om en subjektiv vänding, vilken märks bland annat hos religionen, handlar om att 

det sker en ökad privatisering och individualisering i det senmoderna samhället. Luckmann 

skrev om detta år 1967. Han menar att självet och individens personliga erfarenheter får allt 

större auktoritet och betydelse i formandet av tro: The span of trancendence is shrinking. 

Modern religious themes such as ’self-realization’, personal autonomy, and self-expression 

have become dominant. Luckmann ser, vad han kallar, en ökad privatisering av religionen i 

det västerländska samhället. Detta sker på bekostnad av allmänna, föreskrivna sätt att uppleva 

det transcendenta. Istället ses subjektiviteten som helig i allt högre grad.44 

En del av den förändring som sker innefattar även allt fler sociala former av religion utan 

en solid organisation och hierarki. Dessa grupper, menar Luckmann, har en holistisk syn på 

gruppen.45 Men, menar han, de traditionella religiösa grupperna med ”stora sanningar” finns 

kvar, trots en växande spirituell privatisering.46 

Befrielseteologin, menar jag, är ett exempel på det Luckmann ser växa sig allt starkare; den 

lyfter fram individens, eller en specifik grupps sanningar. Den utmanar även maktstrukturer 

och ifrågasätter vem som ska ha tolkningsföreträde. 

 

Religionssociologerna Melissa Wilcox och Andrew K. T. Yip har båda studerat hbtq-

personers religiositet. Wilcox har studerat religiositet och spiritualitet hos amerikanska hbtq-

                                                
44Luckmann 1990: 135 
45Luckmann 1990: 137 
46Luckmann 1990: 138 
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personer, och jag har använt mig av artikeln ”When Sheila’s a Lesbian: Religious 

Individualism among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered Christians”. Där ser hon en 

koppling mellan homo-, bi- och transexualitet och religiös individualism.47 Då individen 

möter motstånd från religiösa samfund på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet 

minskar henoms benägenhet att vara en del av ett sådant samfund, sådan är Wilcox teori. 

Därför, menar hon, finns det en koppling mellan religiös individualism och homo-, bi- och 

transsexualitet. 

Yip intresserar sig, även han, för religiös individualism i ”Predicting alternatives: The Self 

as the Basis for Religious Faith: Spirituality of Gay, Lesbian and Bisexual Christians”48. Här 

studeras kristna, brittiska hbt-personer och studien är både baserad på kvantitativt material 

och intervjuer. Yip kom fram till att informanterna lade stor vikt vid inre auktoritet då de 

utformade sitt kristna trossystem.  Studien visar att runt 80 procent av de tillfrågade hbt-

personerna betonade en personlig erfarenhet framför kyrklig auktoritet som grund för kristen 

tro. Den var även överordnad bibeln för samma ändamål.49 Yips teori är att, eftersom många 

av hans informanter har varit i en situation där deras sexuella läggning hamnat i en konflikt 

med kyrkans teologi, så har dessa personer tvingats vända sig ifrån kyrklig auktoritet, inåt, till 

sig själva, reflektera, och lita till den inre vägledaren. Då har tron blivit än mer personlig.  

 

Eric M. Rodriguez som bedriver religionspsykologisk forskning, och Suzanne C. Ouelette, 

forskare inom psykologi även hon, har studerat en hbtq-inriktad kyrka i New York, den som 

kallas för MCC/NY. Studien återges i artikeln ”Gay and Lesbian Christians: Homosexual 

and Religious identity integration in the members and participants of a Gay-Positive 

Church”. Här återges hur många av studiens informanter upplevde en ”identitetskonflikt” – 

en svårighet att försona och sammankoppla den sexuella läggningen med den religiösa tron. 

Konflikten kom sig av att andra kristna personer gett uttryck för homofobi. Studien visar 

också att, för många av dem som besöker den gay-positiva församlingen var involverandet i 

denna ett viktigt steg i integrationen mellan de två, för många personer tidigare stridande, 

identiteterna.50 Identitetsintegration är ett ämne som berörs i uppsatsen där jag förankrar min 

analys i Rodriguez och Ouelettes forskning.51 

                                                
47 Wilcox 2002 
48 Yip 2003 
49 Yip 2003 
50 Rodriguez & Ouelette 2000: 344 
51 Rodriguez & Ouelette 2000 
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Från den svenska kontexten finns det mindre religionsvetenskaplig forskning om hbtq-

personer och deras religiositet och spiritualitet. En forskare har resultat jag redan använt mig 

av i uppsatsen är Susanne Lindström som skrivit om kön och sexualitet inom Svenska kyrkan, 

i bland annat hennes doktorsavhandling ”Kamp om rummet – En studie av heteronormativitet 

i Svenska kyrkan”. Där består en del av undersökningen i intervjuer av femton personer som 

identifierar sig som homo- eller bisexuella och arbetar i kyrkan.52 På så vis skildras alltså 

temat från samma perspektiv som jag har.  

 

Vidare har jag redan berört Johanna Gustafssons ”Kyrka och kön – om könskonstruktioner 

i Svenska kyrkan 1945-1985” där Gustafsson ger en bild av synen på sexualitet i Sverige 

under efterkrigstiden.53 Den berör inte huvudsakligen ämnet homo-, bi- och transexualitet, 

men innefattar det. Gustafsson beskriver också befrielseteologins karaktär, och hennes 

beskrivning har jag redan återgivit.   

 

Vad gäller övriga religionsvetenskapliga studentuppsatser i Sverige i angränsande ämnen 

så handlar de mestadels om debatten kring samkönade äktenskap och har huvudsakligen 

anställda inom kyrkan som informanter. De har alltså i stora drag annat ämne och annan 

vinkling än vad jag har på min undersökning 

 

Enligt Luckmann sker alltså ett skifte i det senmoderna samhället – från yttre till inre 

auktoritet. Det påverkar vem som har tolkningsföreträde i ett trossystem. Wilcox studie visar 

att individen kan ta sig ökat tolkningsföreträde då hens sexuella läggning och könsidentitet 

hamnar i konflikt med tolkningar gjorda av de kyrkliga samfund individen varit i kontakt 

med. Rodriguez och Ouelette menar att samma problem kan lösas genom att individen vänder 

sig till en församling som tolkar religionen på ett vis som inte skapar denna motsättning 

mellan tro och sexuell läggning eller könsidentitet. De ser alltså olika lösningar på en 

identitetskonflikt, vilka inte behöver utesluta varandra. 

Teorierna om den inre auktoritetens ökade betydelse, och begreppet identitetskonflikt 

använder jag i analysen av mitt material. 

 

                                                
52 Lindström 2005 
53 Gustafsson 2001 
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Undersökning 

 

Intervjuer 
Mina fem informanter kallas för Alex, Gaby, Eli, Kim och Jona. Här återger jag vilka de är 

och vad de sagt under de intervjuer kring deras tankar om religion, andliga aktiviteter, 

erfarenheter som har att göra med sexuell läggning och könsidentitet, samt Queermässan.  

Jag vill speciellt lyfta fram individens förhållningssätt till kristendomen, liksom hur 

henoms val påverkas, eller inte påverkas av sexuell läggning eller könsidentitet. Avsnittet ska 

ge underlag för de svar på mina frågeställningar som diskuteras i analysen och presenteras i 

resultatavsnittet. 

 

 
 

Alex 

Alex är i tjugoårsåldern och i henoms liv har kristen tro haft en framträdande plats sedan 

hen började sjunga i kyrkokören som barn. Föräldrarna är inte religiöst engagerade, berättar 

hen, och för henom har det inte heller alltid känts lika naturligt.54  

 

Det fanns väl några år i tonåren när jag var anti allt, och när jag hade dålig självkänsla 

och ba, nej, Gud finns inte, nej Gud älskar inte mig, såhär, och då var det lite jobbigt att 

gå till kyrkan ibland. 

 

Alex upplevde en brist på engagemang i Svenska kyrkan samt en avsaknad av djupare 

samtal kring teologiska frågor, vilket gjorde att hen sökte sig till frikyrkliga sociala kretsar 

under gymnasiet. Hen upplever sin könsidentitet som flytande och kan känna attraktion för 

båda könen. Tidigare var hen bara attraherad av personer av samma biologiska kön, en 

läggning som orsakade konflikter i tonåren då hen besökte frikyrkan. Alex uppskattade hur 

                                                
54 Intervju med Alex, okt 2012 
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tydliga de frikyrkliga vännerna var med sin kristna tro, men i denna sociala krets betraktades 

homosexualitet som något negativt. Hen berättar. 

 

Min bästa vän sa liksom att det var äckligt. Ja. Vad skulle man säga? Jag ville inte 

förlora min bästa vän, liksom. Och jag ba, men det här går väl över någon gång typ 

(skratt) […] men såhär, för mig var det inte så viktigt just då, det var så mycket annat som 

hände i livet och det var inte som att sexualiteten var såhär jättestor och stark. Om man 

tycker att det inte är okej så kanske man inte låter den ta så mycket plats heller, […] men 

jag vågade ju aldrig vara ärlig med vad jag kände liksom och då visste jag att de skulle be 

för mig och att det skulle förändras, och jag hade redan bett för inte vara homo- och mått 

dåligt av det och ba, nej jag ska inte göra det här, det går över om det går över, annars gör 

det inte det. 

 

Alex besökte Queermässan för första gången på Prideveckan för två, tre år sedan. Hen 

upplevde att det var en plats där man tog teologiska samtal på allvar. 

 

Det var med personer som uttryckte sig väldigt bra liksom och som liksom pratade 

kring att vara queer och kristen teoretiskt och inte bara, all kärlek är bra kärlek! Men ba, 

vad är kärlek då? Och jag kände samma sak i Queermässan att det inte var, vi är queera 

kristna och vi har en liten fest! Men att man verkligen tog det på allvar. 

 

En annan av mässans styrkor enligt Alex är att det är gruppens ideella insatser som 

tillsammans skapar mässan och att ingen ”känner att den måste”. På så sätt försvinner inte 

passionen och gemenskapen. Även i sin hemförsamling har hen känt sig inbjuden att delta och 

förbereda mässan. Alex lyfter fram att ett brett deltagande från församlingen gör att ”alla 

queeridentiteter kan komma till uttryck” och att det motverkar hierarkier. 

Queerteologin, som hbtq-inriktade mässor använder sig av har även gjort att hen får något 

speciellt av Queermässan. Hen beskriver queerteologin som en ingång till en upplevelse av att 

bibeln och kristen tro som innefattar även henoms identitet: Det har gjort att jag har fått en 

djupare relation med Gud och upplevt att min identitet och sexualitet är mycket viktigare än 

vad jag kände förut liksom, säger Alex. 

 

Regnbågsmässan har hen besökt en gång, men tyckte den var tråkig, saknade djup och 

upplevde den som ”toleranspedagogisk”. Alex uppfattade också Regnbågsmässan, åtminstone 
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vid det tillfället, som ett uttryck för Svenska kyrkans försök att skyla över de problem med 

homofobi som hen upplever finns ute i församlingarna.  

Hen fick också en upplevelse av att mässan var en tjänst som kyrkan tillhandahåller hbtq-

personer, som det förväntades att hen skulle vara glad och tacksam över. Det är viktigt att det 

är queer-personer själva som driver sina egna mässor, menar hen, så att det inte ”bara är 

Svenska kyrkan som kör sitt eget rejs”.  

 

Alex besöker vanligtvis en mässa i veckan, kanske två om hen hinner och de olika 

gudstjänsterna fyller olika behov. I Allhelgonakyrkan, där hen upplever att fokus ligger på 

bönen går Alex när hen är stressad. 

 

Det är liksom den delen av mig som tar på sig för mycket, som är för stressad och som 

gör att jag presterar som gör att jag går dit. […] Och i Queermässan så är det mer min 

sexuella, och könsidentitet, liksom, som gör att jag går dit, den delen. 

 

Henoms hemförsamling besöker hen eftersom den är en fast punkt sedan barndomen en 

plats där hen känner folk: Jag tror nog inte att jag skulle vara lika bred som person om jag 

bara hade en mässa, liksom. […] Jag skulle sakna ett hjul på nåt sätt. 

 

 

 

Gaby 

Gaby lever i ett förhållande med en person av motsatt kön och de har en katt tillsammans. 

Hen har gått kontinuerligt i Queermässan sedan mindre än ett år, och har ofta uppgifter under 

gudstjänsten.55  

Gabys är runt trettio år, uppväxt i södra Sverige och siktar på att arbeta inom kyrkan i 

framtiden. Henoms föräldrar arbetar inom Pingstkyrkan så hen har levt i den kyrkliga miljön 

hela livet och är uppväxt i en kyrklig tradition där, som hen beskriver det, det anses fel att 

vara homosexuell, ha en annan könsidentitet och att viga samkönade par. Dessa var åsikter 

som Gaby bar med sig, tills hen lärde känna Katarina över ett kristet forum på internet där de 

började diskutera synen på samkönade relationer. Det var Katarina som bjöd in Gaby, via 

Facebook, att delta i Queermässan. 
                                                
55 Intervju med Gaby, okt 2012 
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Det blev viktigt för mig att, ja, greppa hur de personerna som faktiskt förespråkar eller 

tycker att det är helt okej, hur tänker dem med det? […] Från att ha tyckt en hel massa 

saker till att, jamen, ödmjuka dig lite, se vad det är som, som finns bakom, vad det 

faktiskt handlar om att vara homosexuell. Det är inte synd, vad har du de åsikterna från 

egentligen? Jag hade egentligen inga argument. Jag bara tyckte. Det är ganska många från 

dem i den gemenskap jag är uppväxt i som mest bara tycker. Som inte har läst bibeln 

heller. De har inte så mycket att komma med. […] Och sen så behövde jag inte så mycket 

mer kunskap än att bara vara där. Bara var där och dela gemenskapen vilket gjorde att 

det, ja, jag har aldrig behövt ifrågasätta mer. 

 

Idag upplever hen sin nya syn på samkönade relationer och transsexualitet som en självklar 

del av henoms personlighet och tror att en del av henoms tidigare syn berodde till stor del på 

grupptryck. Gaby känner sig hemma i queerperspektivet och tror också att i ett eventuellt 

framtida val av partner så skulle könet inte vara intressant. 

 

För mig har det blivit politiskt viktigt att definiera kön och läggning. Jag har väldigt 

många vänner som sitter i situationer av att komma ut, eller vad de vill kalla det. Att inte 

definiera är gå tillsammans med dem som är transpersoner eller homosexuella. För mig 

personligen så är det viktigt att möta människor som de personer de är utan att se något 

annat. 

 

Vad Gaby söker framförallt, och ser potential till hos Queermässan är en bönegemenskap 

med återkommande ansikten, vilket hen menar ofta finns i frikyrkovärlden, där hen sällan 

vistas numera.  

Hen tror att det skulle vara positivt om någon kunde bli avlönad för att organisera fler 

aktiviteter med Queermässan, men lyfter också fram hur viktig det är att varje person får vara 

med och känna sig viktig i formandet av gudstjänsten och att ”man delar ut varje liten sak som 

går att dela ut”, säger hen. Varje moment i skapandet av gudstjänsten ska också värderas som 

lika viktigt, anser hen.  

Gaby menar dock att hen uppskattar en mer uppstyrd form av mässa också. Den upplevs av 

henom som vilsam och ger kontinuitet, även om den inte är lika andligt utmanande.  

När Gaby beskriver sin syn på kristen tro så betonar hen bemötandet av människor och 

brytandet av normer. 
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Det handlar mycket om tillit och tilltro till något som inte är jag. Utöver det en 

egenskap, en samhällsrevolt i att se på vad Jesus gjorde, vilket inte passade in i det 

samhälle som fanns då. Vad kan jag göra för att inte passa in i det samhälle som är idag? 

[…] Ja, alltså, gå emot ideal, eller, ja, gå emot Stockholms kyla. Människor som jag 

möter. Hur gjorde Jesus med sitt bemötande av människor? Och därför är ju inte 

tyckandet det som är viktigast, utan hur bemötte Jesus människor? Det är min praktiska 

tro. I min personliga intima tro så är bönen väldigt viktig, och gemenskapen och så. 

 

 

 

 

Eli 

Eli är i tonåren och uppvuxen och aktiv i en frikyrkoförsamling där hen har rollen som 

musiker, körledare och ibland gudstjänstledare. Hen identifierar sig som transperson och har 

besökt Queermässan två gånger.56 

Den första gången var för ett år sedan och hen hade just ”kommit ut” som homosexuell. 

Att besöka mässan då var en ”kul grej, men inte jätteavgörande”, säger hen. Men efter att ha 

varit på en läger-helg i början av hösten, vilken var organiserad av EKHO har Eli återkommit 

till Queermässan då EKHO:s helg gjorde intryck på henom. 

 

På den här helgen, där blev jag väldigt såhär berörd och kände såhär mycket, och 

förstod väldigt mycket av mitt kall som transperson. Och där kände jag att jag måste 

aktivera mig mer och liksom koppla ihop mitt liv med Gud. Det är viktigt. Och efter det 

så kände jag att jag vill aktivera mig mer på olika sätt. […] Det finns en samhörighet i att 

vara med folk som både är kristna och hbtq-personer, för de flesta, majoriteten av dem 

kristna förstår inte det här och är lite homofobiska och så, generellt. Jag upplever det så 

[…] och jag upplever att i hbtq-världen är det ganska fel att vara kristen. Det är inte helt 

socialt accepterat där. 

 

Eli upplever alltså att det behövs sammanhang för kristna hbtq-personer då dessa 

människor inte alltid blir fullt förstådda i de andra sammanhangen som Eli nämner. Hen ser 

                                                
56 Intervju med Eli, nov 2012 
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också sin läggning som av Gud given. Ett centralt budskap inom kristendomen, för Eli, är att 

bryta normer och utmana samhället. 

 

Det är ett uppdrag som Gud sätter mig på […] Jesus kom ner från himlen och 

förändrade deras syn och öppnade upp deras ögon och sa ni gör fel, ni ska älska istället. 

Och på samma sätt så känner jag att jag har blivit sänd ner hit. Jag är ett Guds barn som 

ska förändra folks mönster och det är viktigt för mig att jag liksom hjälper till med det här 

som Jesus påbörjade, att bryta normer. 

 

Eli ser det också som kyrkans uppgift att gå före och leda samhällsutvecklingen i 

bekämpandet av heteronormativiteten, på grund av att Jesus, enligt Elis tolkning, lyfte fram 

minoriteter, och hen refererar till Galaterbrevet 3:28: Nu är ingen längre jude eller grek, slav 

eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. 

Hen ser det som ett ansvar att vara öppen med sin transexualitet för att på så vis utmana 

omgivningen och nå en utveckling framåt, men berättar att, trots det så är hen inte ”helt 

öppen” med sin identitet i sin församling. Detta på grund av hens föräldrar ogillar Elis 

läggning, och de går till denna kyrka. Därför blir ämnet känsligt och Eli avstår från att klä sig 

alltför avvikande. Dock tror hen att hen skulle kunna ge visuella uttryck för sin transexualitet 

utan att detta skulle få några större konsekvenser, då hen är starkt socialt förankrad i 

församlingen och innehar statusfyllda roller såsom musiker. Negativa reaktioner skulle därför 

inte bita på hen. Eli känner sig trygg där. 

 

Eli upplever att en gudstjänststruktur där så många församlingsmedlemmar som möjligt 

deltar och leder mässan är angeläget. Allas upplevelse av Gud ska värderas som lika 

betydelsefulla, tycker hen, och ett sådant ställningstagande får uttryck då alla med stor lätthet 

kan få rollen som person i fokus.  

 

Man skulle egentligen, helt radikalt kunna göra så att man gör en lista över alla som 

kan gå fram och säga vad de tänker om det här. Det skulle egentligen gå rent teoretiskt. 

För alla har något att säga om det här. Och då skulle man kunna bredda församlingens 

vyer och vad det innebär att tro på Gud. 
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Kim 

Kim är över femtio år, henoms föräldrar är aktiva i Svenska kyrkan, och sedan hen började 

sjunga i kyrkokören som barn har kyrkan varit en del av henoms liv.57 För sju år sedan insåg 

Kim att hen var asexuell och ”gjorde sitt inträde i queervärlden”, som Kim uttrycker det. 

Några år senare kom ännu en insikt – hen började definiera sig som transperson. Kim 

beskriver det som en positiv process utan några negativa reaktioner från omgivningen. 

 

Nej, jag har aldrig känt att jag fått negativa rektioner på min transpersonlighet, varken 

från kyrkan, jobbet, vänner eller någon annan del av samhället. […] Men jag tror att 

Queermässan kan vara en trygghet, eller vad man ska säga, för andra. Att de har upplevt 

att de inte kan vara säkra på hur deras hbtq-identitet ska tas emot av det samhälle som 

företräds av heteropersoner. Och det är samma sak att vara kristen i hbtq-kretsar. Det kan 

bli misstänksamt; jaha? Är du kristen? Och sen så kopplas den där kristenheten samman 

med den kristna falang som gjort det svårt för hbtq-gruppen. 

 

Hen har gått i Queermässan sedan den drogs igång och uppskattar speciellt att 

församlingsmedlemmarna är såpass aktiva i skapandet av mässan, och att där är högt i tak. 

Kim tycker att gudstjänsten har blivit bättre sedan den drogs igång – den kategoriserar och 

exkluderar inte längre människor på samma sätt beroende på sexualitet eller religion. 

 

Jag tycker att Queermässan har blivit bättre på det. I början när jag började komma, 

för två år sen eller så var de lite klumpiga ibland och så pratade man mycket mer 

homonormativt och kategoriserade människor mer. Man pratade om ”vi som är homo-, 

bi- och trans-”, men det finns människor som inte känner att de passar in precis i någon 

sån kategori, bland annat heteros, men också andra. Nu talar vi mer om ”vi som är här” än 

kategorierna. 

 

Kväkarna uppfattar Kim, även de, som inkluderande och välkomnande. De är öppna mot 

andra religioner, menar hen, och hen besöker ibland deras möten. Deras syn på Gud – som det 

inre ljuset i varje människa delar Kim. Det är även viktigt, menar hen att alla ska få uttrycka 

                                                
57 Intervju med Kim, nov 2012 
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sig och att det inte finns någon speciell ledare med tolkningsföreträde. Det sättet att arbeta, 

berättar Kim, finns hos kväkarna, men även hos Queermässan.  

Kim besöker en tredje gudstjänst; den i synagogan. Hen går där därför att historia och arv 

är något som känns betydelsefullt för henom – henoms släkt på hens mors sida var i 

generationer judar. Kim upplever även att judendomen ger henom något annat än 

kristendomen. Där är det inte lika mycket fokus på Jesus, utan man går tillbaka till vad Kim 

kallar ”ursprunget”, det vill säga Gud. 

 

 

 

 

Jona 

 
Jag är bara så ofärdig med mig själv. Och det blir mer och mer, såhär, svårt att sätta 

alla etiketter liksom. Jag vet inte, såhär, hbtq – jag vet inte vilken av de där bokstäverna 

som är jag, eller om jag är nåt av det, eller om såhär... så jag är i den processen just nu när 

jag, såhär – vem är jag?58 

 

För Jona pågår en process när hen försöker bena ut vilken sexuell läggning hen har, och 

vilken könsidentitet. Hen är under fyrtio år, uppväxt i en mindre ort i södra Sverige och har 

arbetat inom Svenska kyrkan, men berättar att hen inte vet vad hen tror på, eller vad hen 

menar med att vara kristen. I Queermässan har Jona i alla fall en aktiv roll sen ungefär ett år 

tillbaka. Hen arbetar annars som bagare och har sällan tid för annat – Queermässan är ett av få 

sociala tillfällen hen har. ”Jag hade ett behov av att hitta ett sammanhang där jag får vara allt 

liksom” – säger Jona när hen förklarar varför hen började besöka gudstjänsten. Jona beskriver 

ett sammanhang där hen kan känna sig ”normal”.  

 

Sen så är det ju det att slippa behöva förklara vem man är och… skulle jag komma 

som transa till min hemförsamling, så skulle det bli, det skulle bli min grej liksom.  Du 

vet han som kom ut som transa; Louise. Det blev ju såhär: wow! Det blev ju en grej 

liksom och sen så tror jag inte, jag tror inte att, han har nog fått mer positiv respons än 

negativ respons, men det är ändå såhär, det blir en grej av det och det kan jag uppleva, i 

                                                
58 Intervju med Jona, nov 2012 



 32 

den här miljön så är det inte såhär; titta en transa! Så är det inte liksom. Och det tycker 

jag är skönt för jag vill inte vara något jävla freak liksom. Jag vill inte vara någon galen 

jävla rosa rfsl-transa. Titta på mig! Titta vad häftigt! Jag är trans, liksom! Jag vill 

verkligen inte det. Jag vill vara normal. Och jag tror att man känner sig normal i 

Queermässan,  jag tror att det är därför man går dit. 

 

Som Jona ser det så behövs mässan också på samma vis som feminismen behövs; 

Queermässan ska gå i spetsen för en förändring vilken syftar till att lyfta upp en grupp som 

varit underordnad. I de bästa av världar, menar Jona, skulle inte Queermässan behövas. 

 

Jag upplever nog inte Svenska kyrkan som helhet som homofobisk. […]Nu har man 

väl tagit något slags politiskt beslut att från och med nu så ska vi inte vara homofober 

längre, och det blir ju nästan löjligt, för verkligheten är ju ändå som den är ändå, liksom. 

Sen är det ju klart, det är jättebra med de besluten liksom. 

 

På Queermässan känner Jona att hen kan vara öppen med sin hbtq-personlighet, men 

berättar att hen inte känt att hen kan vara det i sin hemförsamling i södra Sverige. Dock 

överväger Jona att det kanske beror på hens egna fördomar gentemot församlingen – att den 

skulle möta henom med homofobi, snarare än henoms hemförsamlings fördomar om hens 

sexuella läggning och könsidentitet. Jona vet inte för hen har aldrig provat att vara öppen med 

sin läggning där. 

Jona, liksom mina andra informanter, lyfter fram den inkluderande församlingen, där 

medlemmarna är jämlika och aktiva som ett ideal. 

 

Det är på många sätt skönt att det inte finns några anställda i det, det är bara frivilliga 

som gör det. Och det är något fint med det. […] jag kan känna det som har jobbat mycket 

inom kyrkan, att det finns en risk att det blir såhär att man producerar en tjänst, man 

producerar en gudstjänst och att det blir bara ett jobb till slut. Jag har hamnat i det här 

ibland. Och här är det som att vi gör det här tillsammans. Jag kommer inte dit som betald 

kantor och levererar en tjänst, utan vi gör det tillsammans.[…] Det blir mindre av elitism 

på något sätt. 
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Observation  
Denna del av återgivningen syftar främst till att återge gruppens praktik, liksom sätt att 

tolka det kristna budskapet. Jag menar även att de teman som jag här lyfter fram som 

återkommande i gudstjänsten illustrerar hur gudstjänsten påverkas av sin särskilda tyngdvikt 

vid erfarenheter påverkade av sexuell läggning, liksom könsidentitet. På vilket sätt 

återkommer jag till i analysen. 

Som bakgrundavsnittet och reflektionen om forskarens roll kanske redan gett läsaren en 

försmak om – mässan bygger nästan uteslutande på beslut som hela församlingen har 

möjlighet att ta del i, och i förberedandet av gudstjänsten är det mycket lätt att bli 

involverad.59  

Mässan förbereds även med kort framförhållning, men det verkar som att deltagarna tycker 

att det fungerar bra. Att allt ska fungera perfekt tycks heller inte vara viktigt, utan fokus ligger 

på att det ska vara kravlöst, personligt, inkluderande och demokratiskt. Den bygger, enligt 

min tolkning, på en idé om att alla deltagare är lika viktiga, liksom alla uppgifter i 

förberedandet, och prästen har en begränsad roll. Du behöver inte heller komma före mässan 

för att bli tilldelad en uppgift. Vid ett tillfälle gick en av gudstjänstledarna fram till ett par 

deltagare mellan förbön och välsignelse och bad dem i dämpat tonläge att ta hand om 

förberedandet av fikat efteråt. 

 

Under själva gudstjänsten är två teman speciellt framträdande. Ett av dem är vikten av att 

visa förståelse gentemot personer som själva visar brist på detta, liksom intolerans. Bibliska 

karaktärer lyftes fram som förebilder vilka innehar förmågan att med medkänsla bemöta en 

oförstående person.  Ett exempel är då berättelsen om Daniel i lejongropen fick fungera som 

en allegori för detta.60 I en betraktelse fördes fram en tolkning av berättelsen: konungen hade 

kastat Daniel i lejongropen på grund av sina religiösa övertygelser, låtit placera en sten över 

gropen, gått hem och spenderat en sömnlös natt. På morgonen kom han till lejongropen. 

 

Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten: ”Daniel, du 

den levande Gudens tjänare! Har den gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från 

lejonen?” Då hörde kungen Daniels röst: ”Konung, må du länge leva! Min Gud har sänt 

sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde min ingen skada, Jag har 

                                                
59 Observation av Queermässan, hösten 2012 
60 Betraktelse under Queermässan, okt 2012 
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befunnits vara oskyldig inför Gud, och jag har inte heller gjort något ont mot dig, 

konung.61 

 

I den tolkning som framfördes betonades det hur konungen, förtryckaren, hade ångest och 

inte kunde sova. Med ängslan närmade sig konungen lejongropen. Daniel, å andra sidan 

bemötte sin ångestfyllda förtryckare med en önskan att denne skulle leva ”länge” och han var 

lugn och fridfull. Under betraktelsen på Queermässan blev konungen en karaktär att likna vid 

personer som hyser homofobi, och Daniel var ett exempel på hur man som hbtq-person skulle 

bemöta detta. 

Särskilt framhävs också tron att Gud älskar alla individer under en vanlig Queermässa, och 

en betraktelse kring att detta kanske inte alltid är lätt för individen att förstå, men likväl alltid 

sant, följer ibland med påståendet. Tonvikten ligger på dessa sidor av den kristna. Ännu en 

betoning ligger på Jesus som en karaktär vilken verkade bland de förtryckta och hade 

förståelse för dessa personers situation – i en betraktelse skildrades Jesus som en fysiskt svag 

person, som blev sviken av sina vänner. Ett exempel är när Jesus bad lärjungarna att vaka då 

han bad i Getsemane kvällen före sin korsfästelse: lärjungarna somnade, och detta förs fram 

som ett exempel på den ensamhet och övergivenhet som betraktaren menade att Jesus kunde 

uppleva.62 

Ytterligare ett tema är behovet av att vara öppen och visa vem man är: Ingen tänder en 

lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den i hållaren så att de som 

kommer in ser ljuset,63 är ett bibelord som använts för att illustrera en betraktelse med 

budskapet om att lyssnaren bör vara öppen med den hen är.64 

 

 

 

Facebookgruppen 

I facebookgruppen förs kommunikation, och förmedlas information om hur gudstjänsterna 

ska ordnas och vem som ska göra vad.  Där tipsas också om andra evenemang som kan vara 

av intresse för deltagarna, såsom andra kulturevenemang med hbtq-tema, eller gudstjänster 

som regnbågsmässor eller kväkarnas sammankomster.  
                                                
61 Bibeln 2000: Dan 6: 20-23 
62 Betraktelse under Queermässan, nov 2012 
63 Bibeln 2000, Luk 11:33 
64 Betraktelse under Queermässan, okt 2012 
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Här skriver också medlemmarna uppskattande meddelanden om Queermässan: Tack för 

idag! Och tack för en fantastisk predikan! 

Där framförs också önskemål om att gruppens medlemmar ska be för en särskild sak eller 

person.  

 

Jag är lite fräck och hoppas ni kan inkludera vår vän Mattias i förbönerna ikväll. Han 

har det lite extra knepigt med sin cancer just nu och behöver alla förböner och tankar han 

kan få. Kramar från mig. 

 

Eller så kanske det uppmanas till socialt engagemang: Be för detta är ni snälla… och skriv 

under, skriver en medlem och bifogar ett upprop mot ett lagförslag som kriminaliserar andra 

uttryck för sexualitet än heterosexualitet i Uganda.65 

 

                                                
65 Observation av facebookgruppen, hösten 2012 
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Analys 
 
 
 
 

Queermässan och Svenska kyrkan 
 

I denna del av analysavsnittet hävdar jag att en anledning till att individen väljer att delta i 

Queermässan är att det är ett sätt att göra motstånd mot rådande maktstrukturer. Jag hävdar 

också att en av de aspekter mina informanter anser viktiga i Queermässan är att de uppskattar 

engagemanget på gräsrotsnivå.  

Men först ska jag knyta an till Davies analys av det europeiska religiösa klimatet för att 

utesluta att mina informanter deltar i Queermässan på bekostnad av andra trossamfund.  

 

 

 

Queermässan på det kristna smörgåsbordet 

”Each fills the gap exposed by the other”, skriver Davie då hon beskriver förhållandet 

mellan statskyrkan och de andra samfunden.66 Av Davies artikeln framgår att gemenskapen i 

de mindre samfunden inte ersätter den stora kyrkan, som tjänar folket. De olika samfunden 

kompletterar varandra. Detta tycks stämma överens med hur de Queermässan-besökare jag 

talat med förhåller sig till andra samfund. Tre av mina informanter besöker svenskkyrkliga 

gudstjänster vid sidan om Queermässan. Eli och Kim besöker andra samfund – baptisterna, 

missionskyrkan, kväkarna och den judiska församlingen. De är alltså inte exklusiva i 

relationer till olika församlingar utan, flera av dem, plockar och kombinerar från det kristna 

”smörgåsbordet”. Att besöka Queermässan utesluter inte för mina informanter att också 

besöka andra församlingar, och gudstjänsten är ett komplement, inte en konkurrent till 

Svenska kyrkan. 

 

                                                
66 Davie 2002: 257 



 37 

Trots deras deltagande i andra svenskkyrkliga gudstjänster har flera jag pratat med gett en 

anledning för deras ljumma intresse för Regnbågsmässan, vilken anordnas av Svenska kyrkan. 

En motivering till detta följer härnäst. 

 

 

 

Välgörenhetsinställningen 

 

Den där undertonen av, nu-ska-vi-vara-snälla-mot-bögarna, välgörenhetsinställningen 

hos Svenska kyrkan, den hittar man ju inte här, för här är det queersen som ordnar den. Vi 

gör inte det här för att vara snälla mot någon. Vi gör det här för vår egen skull. Det är ju 

bara frivilliginsatser här. Det var ju Teo som satt och mixtrade med ljudet under mässan.67 

 

”Välgörenhetsinställning” – detta tillskrev en person under Queermässans fikastund 

Svenska kyrkan. Jona och Alex beskrev också upplevelser av att de av Svenska kyrkans 

gudstjänster som riktar in sig på hbtq-personer kan skapa en relation där målgruppen 

förväntas vara tacksam och kyrkan framstår som storsint. De uttryckte uppskattning över att 

Queermässan inte var så. 

Alex beskrev sina upplevelser av att besöka Regnbågsmässan såhär. 

 

Den här mässan [Regnbågsmässan] har stiftet sagt att den ska finnas för queer-

personer. Där känns det som att, jamen, hbt-personer är som en liten grupp som kanske är 

lite utsatt. Jamen, vi gör den här mässan för dem så kan vi lämna det där. Men sen så 

kanske, jag upplever inte att man har jobbat så mycket för inkludering i församlingar. 

 

Jona upplevde något liknande. 

 

Jag har jobbat i svensk kyrkliga församlingar och det finns såna här, den ena 

församlingen är verkligen såhär ute på landet, där finns det någon sån här föreställning 

om att, jamen, homosexuella skulle vara välkomna här, men det finns inga homosexuella 

i våran församling. Jamen, varför tror ni att det inte gör det liksom? Det är lite grejen att, 

det blir också någon form av elittänkande att; vi ska acceptera er. Det är inte att vi alla är 

                                                
67 Samtal med gudstjänstbesökare, okt 2012 
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lika, utan vi ska acceptera att, jamen, ni får väl vara bögar då, vi accepterar er. Men det 

blir också fel, det blir liksom… det blir mycket bättre om det kan vara vi – allihopa.  

 

 

Jag tolkar det som att dessa personer, i egenskap av homo-, bi- och transexuella, upplever 

sig som medlemmar av en minoritetsgrupp, på grund av Svenska kyrkans heteronormativa 

karaktär. I denna situation är det sannolikt att individen upplever ”välgörenhetsinställningen” 

som ett sätt av kyrkan att utöva makt. Välgörenhet är något som tar plats i en relation där en 

av parterna är i beroendeställning gentemot den andra parten, vilken därigenom har övertaget.  

Att ta emot denna välgörenhet skulle kunna ses som ett accepterande av rådande 

maktstrukturer.  

 

Det är här befrielseteologi aktualiseras. Dessa personer distanserar sig från de 

heteronormativa maktstrukturerna genom att formulera sin egen teologi.  

Hos gruppen homo-, bi- och transsexuella ser Eva Reimers i ”Blott i det öppna – kyrkornas 

och kärlekens olika vägar” (2000), en tendens att, sedan början av 90-talet allt mindre 

eftersträva tolerans från samhället och assimilering i det. Istället strävar gruppen efter att 

olikheten och mångfalden skall accepteras, just för att frigöra sig från rådande 

maktstrukturer.68 Att hålla i sin egen Queermässa kan ses som ett sätt att frigöra sig från en 

roll som underordnad part i behov av välgörenhet. Viljan att frigöra sig på detta sätt är ett svar 

på frågan om varför individen deltar i denna gudstjänst.  

 

Jag vill knyta an till Davie igen som beskrev det som att en typisk statskyrka i dagens 

Europa tjänar och anpassar sig efter folket.69 Tre av mina informanter beskrev gudstjänster de 

inte tyckte om genom att säga att den tog formen av ”en tjänst”. En av dem sa att, då hen 

besökte Regnbågsmässan så upplevde hen att den fanns för att ”stiftet har sagt att det ska vara 

så”. Den byggde alltså inte på genuint engagemang, och just engagemanget i Queermässans 

församling lyfter mina informanter fram som en av dess starkaste fördelar. Detta ska jag 

återkomma till senare i analysavsnittet. 

 

En önskan att frigöra sig från, vad man kan kalla en ”välgörenhetsrelation”, tolkar jag som 

en anledning till varför individen väljer att delta i Queermässan. Utifrån mitt material så är 

                                                
68 Reimers 2000: 16-17 
69 Davie 2002: 257 
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ändå inte denna önskan den främsta anledningen. Några av mina informanter tog upp denna 

aspekt, men ingen av dem lyfte fram den som primär, och några av dem lyfte inte fram den 

alls.  Vidare upplever jag församlingens breda deltagande i anordnandet av mässan som en av 

de aspekter informanterna lyfter fram som extra viktiga och det är alltså ett svar på min  andra 

frågeställning. 

Ovan nämner jag två viktiga anledningar till att mina informanter gillar Queermässan, de 

tyngst vägande anledningarna diskuterar jag härnäst i analysavsnittet. 

 

 

 

 

Upplevelsen av utanförskap och det trygga 

rummet 
 

Tack för en underbar Queermässa. En otrolig känsla när man hela livet känt att man 

inte passar in, och så kommer man som ikväll och upplever hur Gay och Gud plötsligt 

inte är en omöjlig kombination. Betyder så oerhört mycket för mig, och jag längtar redan 

till nästa gång!70 

 

Så skriver en medlem i facebookgruppen, och denna del ska handla om viljan att passa in, 

tryggheten i att känna sig säker på att bli accepterad, liksom upplevelsen av att ”Gay och Gud 

inte är en omöjlig kombination”. Denna del besvarar framförallt min andra frågeställning: 

vilka skäl ger individen för sitt deltagande i Queermässan. 

 

 

Viljan att passa in och bli accepterad 

Att en individ känner att den inte fritt vågar ge uttryck för sin sexuella läggning eller 

könsidentitet betyder inte nödvändigtvis att individen skulle få negativa reaktioner om den 

skulle göra det. Oron kan vara obefogad, men ändå en tillräcklig motivering för att individen 

ska söka sig till ett sammanhang där den är säker på att den blir accepterad. 

                                                
70 Inlägg i facebookgruppen, sep 2012 
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Denna upplevelse ger Jona uttryck för. Jona är osäker på om hen skulle bemötas negativt 

om hen var öppen med sin hbtq-läggning i hemförsamlingen. Men går hen till en församling 

som hen vet säkert välkomnar hbtq-personer, så behöver hen inte väga risken att hen kan bli 

bemött med ifrågasättande. Detta är ett resonemang som jag kan se hos flera av de jag talat 

med, och jag förstår det som ett viktigt skäl till varför de deltar i Queermässan. 

 

Det finns också de som verkligen har erfarenheter av homofobi. Alex höll tyst om sin 

sexuella läggning under sin gymnasietid då hen visste att henoms kristna vänner skulle utsätta 

henom för kränkningar om hen var öppen med den. Oavsett om hotet är imaginärt eller 

verkligt så skapar det ett behov av ett tryggt rum. 

 

I gruppens inlägg på Facebook så görs oron för att möta inacceptans, extra tydlig. Där ber 

flera gruppmedlemmar om tips på församlingar som välkomnar hbtq-personer, och många 

tackar för att de får vara del av en gemenskap där de känner sig erkända. Gudstjänstens 

betoning av att förlåta och visa förståelse när man blir utsatt för kränkningar antyder också att 

detta är något flera i församlingen har erfarenheter av eller rädsla inför, samt ett behov av att 

bearbeta.   

Men mitt material visar också en upplevelse av att den kristna identiteten kan bli 

missförstådd i hbtq-kretsar. Jona berättar. 

 

Jag hade ett behov av att hitta ett sammanhang där jag får vara allt, liksom, och där det 

inte är en fråga, där det inte… för man hamnar ju i situationer där man blir ifrågasatt som 

kristen. Av queer-rörelsen kan man ju bli väldigt ifrågasatt som kristen, för folk tror ju att 

man är kristdemokrat eller är såhär George Bush-anhängare eller nåt. Eller livets ordare. 

Och likadant i kyrkan naturligtvis, där kan man bli ifrågasatt som queer. Att hitta ett 

sammanhang där det inte är en fråga på något vis. Och det kan jag känna, Queermässan är 

ett väldigt sympatiskt sammanhang, för där behöver man inte berätta vem man är. 

 

En annan informant säger att, ”det kan nästan vara lättare att komma ut som gay, än att 

komma ut som kristen i hbt-communityt. Man blir van att bli ifrågasatt och bära folks 

fördomar”. 

Bland de, utifrån mitt material, viktigaste anledningarna till att individen söker sig till 

Queermässan är att hen upplever en dissonans mellan henoms identitet och omgivningens 

normer. Jona lyfter även fram att, även om hen skulle bemötas med positiva reaktioner om 
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hen vore öppen med sin transpersonlighet i hemförsamlingen, så är det inte heller detta riktigt 

önskvärt, då hen inte vill ha några reaktioner alls. 

 

Jag vill inte vara någon galen jävla rosa rfsl-transa. Titta på mig! Titta vad häftigt! Jag 

är trans, liksom! Jag vill verkligen inte det. Jag vill vara normal. Och jag tror att man 

känner sig normal i Queermässan, jag tror att det är därför man går dit. 

 

 

 

Upplösning av identitetskonflikter 

De sociala sammanhangen kan påverka hur individen upplever sig själv. Jona vill vara 

”normal”, alltså omger hen sig med människor som får hen att känna sig så, Alex upplevde en 

konflikt mellan sin sexuella läggning och sin kristna tro då henoms kristna vänner var 

homofobiska, och för Eli blev EKHO:s läger, som försåg henom med en queer-kristen 

gemenskap, en ögonöppnar som fick hen att vilja sammankoppla sin kristna tro med sin 

sexuella läggning tydligare.  

Rodriguez och Ouelettes studie av medlemmar ur församlingen MCC/NY, visar att många 

av dessa informanter upplevde en ”identitetskonflikt” och att, för många av dem som besöker 

den gay-positiva församlingen var involverandet i denna ett viktigt steg i integrationen mellan 

de två, för många personer tidigare stridande, identiteterna.71  

För vissa av mina informanter tycks Queermässan bidra till en liknande integration. Det 

inledande citatet visar att den queerteologiska gudstjänsten jag studerar skapat samklang 

mellan två identiteter som upplevts som motsatser: En otrolig känsla när man hela livet känt 

att man inte passar in, och så kommer man som ikväll och upplever hur Gay och Gud plötsligt 

inte är en omöjlig kombination.  

Elis upplevelser är ännu ett exempel. Hen berättar hur EKHO:s läger fick henom att förstå 

sitt ”kall som transperson”: Jag är ett Guds barn som ska förändra folks mönster och det är 

viktigt för mig att jag liksom hjälper till med det här som Jesus påbörjade, att bryta normer. 

 

Alex berättar, även hen, om en liknande påverkan queerteologi haft på henom. Innan hen 

stötte på tolkningsperspektivet så upplevde hen att hen ”inte fick plats i bibeln”. Hen hade en 

upplevelse av att den homosexuella läggningen inte hörde hemma i den kristna kontexten. Då 
                                                
71 Rodriguez & Ouelette 2000: 344 
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den kristna tron sammankopplades med hbtq-identiteten så påverkades hen såhär: Det har 

gjort jag har fått en djupare relation med Gud och upplevt att min identitet och sexualitet är 

mycket viktigare än vad jag kände förut, liksom. 

 

Mina informanter upplever alltså att det, i de sociala sammanhang vilka de vill tillhöra, 

uppfattas som att en homo-, bi- eller transpersonlighet och en kristen identitet inte är 

sammanförbara. Detta kan skapa konflikter i individen, vilka kan lösas av ett socialt 

sammanhang som EKHO:s läger eller Queermässan, liksom ett tolkningsperspektiv som 

queerteologi.  

Jag har nu diskuterat upplösningen av identitetskonflikter som kan uppnås genom 

Queermässan. Men slutsatsen av diskussionen kan också göras mer enkel och allmängiltig; 

det kan vara skönt att känna att man passar in. Både lösningen av identitetskonflikter, samt 

önskan att passa in tolkar jag som skäl till varför mina informanter väljer Queermässan. 

Wilcox gjorde en liknande studie som Rodriguez och Ouelette. Wilcox fokuserar, till 

skillnad från de andra två, på hur identitetskonflikten kan lösas genom att individen engagerar 

sig mindre i religiösa grupper, och litar mer till den inre auktoriteten.72 Queermässans 

betoning på denna ska diskuteras härnäst. 

 

 

 

 

Betoningen av inre auktoritet 
 

Din erfarenhet av Gud är din liksom. Det är inte vad kyrkan lär dig som får dig att 

kunna gå upp och be förbön, utan det är din relation till Gud. […] Vi har hämtat väldigt 

mycket av det sättet att jobba i Queermässan. Både för att vi har ett behov av det. Vi har 

ju ingen fast grupp som vill göra varje vecka, och vi känner att det är mycket bättre om 

alla får vara med och dela på… så att alla queer-identiteter kan komma till uttryck, att alla 

kan känna att min röst är viktig. Ja, vi gillar inte riktigt det här med hierarkier. 

 

Så sa Alex och henoms ord får utgöra inledningen till denna del som ska handla om den 

skepsis mot hierarkier jag tolkar in i Queermässans organisation. Avsnittet handlar även om 

                                                
72 Wilcox 2002: 509-512 
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det fokus på den inre auktoriteten och den enskilda erfarenhetens utrymme som finns hos 

gudstjänsten. Det besvarar framförallt den andra frågeställningen – vilka aspekter av 

Queermässan lyfter individen fram som viktiga för dem? För Kim så tolkar jag det även som 

det primära skälet till varför hen besöker Queermässan. 

 

Luckmanns teori om hur självet får allt större utrymme i tolkningen av religion går att 

applicera på Queermässan. Enligt hans analys heligförklaras allt mer subjektiviteten, och allt 

större del av religiös aktivitet tar plats i grupperingar utan en fast hierarki. 

Alex citat ger uttryck för ett antagande att alla individer i församlingen har samma 

förutsättningar att uttolka det kristna budskapet, och att hierarkierna inom gruppen därför ska 

ta så lite plats som möjligt. På så vis ska alla individers tolkningar ha möjlighet att komma till 

uttryck i gudstjänsten. Betoningen av den inre auktoriteten, är synlig genom den demokratiska 

och inkluderande organisationsformen hos Queermässan. Detta i motsats till 

institutionaliserade hierarkiska strukturer där det finns en tydlig ledare. Vem som helst kan 

där vara med i Queermässans styrgrupp, de flesta beslut fattas på Facebook och en nykomling 

kan mycket snabbt klättra i den inofficiella hierarkin och få status som arrangör. Ett exempel 

är hur jag, när jag besökte mässan för första gången blev erbjuden att hålla i förbönen. 

Ytterligare ett är hur mindre uppgifter, som att koka tevatten, tillskrivs stor betydelse i 

skapandet av mässan. Prästen har inte heller en framträdande plats, utan istället betonas 

församlingens och den enskilde individens kompetens som uttolkare av det kristna budskapet. 

Under gudstjänsten kommer också betoningen av den personliga erfarenheten till uttryck 

genom att bibliska texter ofta tolkas utifrån erfarenheten av att vara en hbtq-person, och 

betraktelserna tar ofta formen av personliga livsberättelser. Den subjektiva, partikulära 

sanningen, inte den universella kommer på så vis fram. 

 

Eli berättar om sin syn på församlingsdeltagande. 

 

Man skulle egentliggen, helt radikalt kunna göra så att man gör en lista över alla som 

kan gå fram och säga vad de tänker om det här. Det skulle egentligen gå rent teoretiskt. 

För alla har något att säga om det här. Och då skulle man kunna bredda församlingens 

vyer och vad det innebär att tro på Gud. 
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Alla mina informanter gav uttryck för upplevelsen av att en gudstjänststruktur där så 

många församlingsmedlemmar som möjligt deltar och leder gudstjänsten är viktig i 

Queermässan.  

Att den inre auktoriteten har en stor plats i Kims förhållningssätt till religiositeten 

tydliggörs även då hen besöker kväkarnas möten och ser Gud som ”ljuset i varje människa”. I 

Queermässans grupp på Facebook finns det även en till person, förutom Kim som ibland 

tipsar om kväkarnas möten, så hen är uppenbarligen inte den enda som besöker dem. 

 

Att få stå framme i kyrkan att be en bön eller sjunga en sång eller att få be tackbönen. 

Det är ju också en del av välkomnandet - att du är viktig och du är accepterad här. Du får 

hålla vilken förbön du vill. Vi tror att Gud ser dig också. 

 

Så säger Gaby och lyfter fram att ett brett deltagande från församlingen får individen att 

känna sig viktig och välkomnad. Man kan förstå att välkomnandet betonas hos Queermässan i 

ljuset av vad jag diskuterat ovan i analysavsnittet – många väljer gudstjänsten för att de 

känner ett utanförskap i andra sammanhang. Att mässan är inkluderande är ett svar på min 

andra frågeställning: vilka aspekter av Queermässan lyfter deltagarna fram som viktiga för 

dem. 

 

Yips studie av kristna hbt-personer och deras vikt vid inre auktoritet ledde fram till att hans 

teori om att det var då den kristnas sexuella läggning hamnar i konflikt med den teologi 

kyrkan förespråkar som individen vänder sig bort från denna yttre auktoritet och utformar en 

mer personlig tro. Det är troligt att Yips teori kan utgöra en förklaring, bland flera, till varför 

mässan jag har besökt tillskriver individens upplevelse en sådan hög status.  

 

Gustafssons beskrivning av befrielseteologier skapar också en koppling mellan 

erfarenheten av att vara homo-, bi- och transexuell och den icke-hierarkiska 

organisationsformen. Befrielseteologin kommer ur erfarenheten av att vara tystad och 

förpassad till en underordnad roll, och den synliggör och betonar enskilda erfarenheter och 

förhållningssätt till kristendomen.73  

Alex berättar om den betydelse som queerteologi har haft för henom. 

 

                                                
73 Gustafsson 2001: 238 
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Svenska kyrkan är ingen struktur för queer-personer, främst. När präster antar att 

personer är heterosexuella och bara pratar om heterosexuella förhållanden så kan man 

tänka att, jamen, jag kanske kan få älska någon annan, men man ska inte prata om det, för 

det gör man inte i bibeln, man pratar inte om det. Man är liksom andra klassens 

medborgare, eller andra klassens kristen, liksom. Vilket gör att… ja, jag vill inte vara 

andra klassens kristen. […] Och queerteologi vänder på perspektivet, och jag ba: jamen, 

man kan ju visst tolka såhär, och jag hade liksom aldrig tänkt på det förut - att man får 

plats i bibeln. 

 

Befrielseteologin är alltså här, liksom i Gustafssons analys, ett sätt att upprätta jämställdhet 

och belysa partikulära erfarenheter. För Alex blev det en befrielse från en underordnad roll av 

”andra klassens kristen” när hen fick ta del av queerteologi. Som befrielseteologisk gudstjänst 

är det naturligt att Queermässan fokuserar på att enskilda upplevelser får utrymme, och att där 

finns en skepsis mot strukturer som skapar första och andra klassens gudstjänstdeltagare.  

 

Intressant är att Facebook, internet och mobiltelefonkommunikation är en förutsättning för 

att den lösa organisationsformen ska fungera. Mitt material ger en indikation på hur den 

ökande användningen av sociala forum och tillgången till teknologi kan påverka 

gudstjänstlivet. Kristen tro får uttryck både i facebookgruppen, då till exempel deltagarna ber 

varandra om att inkludera särskilda ämnen i deras böner eller citerar bibelverser, men 

facebookgruppen påverkar också hur församlingslivet ser ut utanför internet – i hur 

organisationen i församlingen tar sig uttryck. Makt bjuds ut via Facebook. Anastasia 

Karaflogka lyfter fram denna tendens i ”Religious Discourse and Cyberspace”. Hon skriver 

där att: ”The Internet by definition (by the way it was created) is organized horizontally rather 

than vertically; there is no central authority; no hierarchy”.74 Karaflogka menar att auktoritet 

försvagas på nätet och hänvisar till Jeff Zaleskis bok om religion på internet där denne menar 

att nätet kommer att gynna de religioner som saknar en komplex hierarki.75 

 

En aspekt av Queermässan som deltagarna särskilt lyft fram som viktig är alltså dess fokus 

på den inre auktoriteten och individens förmåga att själv, utan allt för stort intrång av 

traditionen välja sin livsstil och sina värderingar. Queerteologi kan för individen upprätta 

jämlikhet och precis som vissa andra former av uttryck för befrielseteologi så finns det inom 

                                                
74 Karaflogka 2002: 285 
75 Karaflogka 2002: 285 
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Queermässan ett kritiskt förhållningssätt till hierarkier. Att erbjudas att delta under 

gudstjänsten ger också besökaren en känsla av innanförskap som blir extra nödvändigt då 

många känner ett utanförskap i andra sammanhang. Den känslan är, som jag tolkar det, ett 

skäl till att individen besöker Queermässan, och inte minst en av de aspekter, av gudstjänsten 

som av mina informanter värderas högst. 
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Resultat & sammanfattning 
 

Här besvarar jag mina frågeställningar. Dessa är: Vilka skäl ger individen för sitt 

deltagande i Queermässan? Vilka aspekter av Queermässan lyfter deltagarna fram som viktiga 

för dem? 

 

 

 

Vilka skäl ger individen för sitt deltagande i Queermässan? 

 

Det fanns hos flera av mina informanter ett behov av ett tryggt rum där de inte behövde 

vara oroliga för att utsättas för kränkningar eller betraktas som främmande. Queermässan 

upplevdes som ett sådant rum. 

Det ifrågasättande den kristna identiteten, respektive hbtq-identiteten ibland, enligt mina 

informanter kunde mötas av från andra människor kunde skapa en känsla av utanförskap. 

Queermässan hjälper till att bearbeta denna känsla. Jag förstår också mina informanters 

berättelser som att den beskrivna situationen skapar identitetskonflikter, vilka kan lösas av 

mässan och med hjälp av queerteologi. Denna slutsats stämmer överens med den Rodriguez 

och Ouelette kom till i sin forskning. 

Flera individer ger uttryck för att deras engagemang i mässan även grundar sig i en vilja att 

göra motstånd mot maktstrukturer, ett uttryck för ogillande av Svenska kyrkans såkallade 

”välgörenhetsinställning”. 

Användningen av queerteologi under gudstjänsten kan ge individen en känsla av att 

henoms identitet bejakas av det kristna trossystemet och ta henom ur känslan av att vara 

”andra klassens kristen”. Detta tolkar jag som ett skäl att besöka Queermässan. 
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Vilka aspekter av Queermässan lyfter deltagarna fram som 

viktiga för dem? 

 

Flera informanter lyfter fram gräsrotsengagemanget, den aktiva församlingen som en 

aspekt de särskilt värderar hos Queermässan. 

Svaren från mina informanter visade även att fokuset på den inre auktoriteten och 

avsaknaden av en tydlig hierarki var betydelsefulla. Jag menar att denna del av Queermässan 

understödjer Luckmanns teori om ett privatiserande av religionen i det senmoderna samhället. 

Att församlingen är inkluderande gentemot alla personer oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet och religion är ytterligare en viktig aspekt. 

  

Min studie visar även att deltagandet i Queermässan för mina informanter inte är exklusivt, 

utan flera av dem plockar och kombinerar från det kristna ”smörgåsbordet”.  



 49 

 
 
 
Källor 

 
Skriftliga källor: 
 
 

Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning 1999. Stockholm: Verbum Cordia 

 

Bäckström, Anders., Edgardh Beckman, Ninna. & Pettersson, Per. (2004). Religiös 

förändring i norra Europa: en studie av Sverige: "från statskyrka till fri folkkyrka": 

slutrapport. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet, Uppsala. 

 

Davie, Grace. (2006). Is Europe an Exceptional case? International Review of Mission, Vol. 95 

(378-379), p. 247(12) 

 

Dennis, Jefferey. P, (2008). Lying with Man as with Woman, Journal of Homosexuality, Vol. 

44. No. 1, pp. 43-60 

 

Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperma. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson. Anne-Louise (2004). Genusperspektiv på teologi. Stockholm: Högskoleverket i 

samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.  

 

Gustafsson-Lundberg, Johanna. (2001). Kyrka och kön- om könskonstruktioner i Svenska 

kyrkan 1945-1985. (Doctoral dissertation). Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 

 



 50 

Hamberg, Eva. M. & Pettersson, Thorleif. (1994). The religious market: Denominational 
competition and religious participation in contemporary Sweden. Journal for the Scientific 
Study of Religion, Vol 33, pp. 205-216. 
 

Karaflogka, Anastasia. (2002). Religious Discourse and Cyberspace. Religion, Vol. 32. No. 4, 

pp. 279-291. Routledge.  

 
Kurttila, Lina (red.) (2012). Gud är större: ett material om tro, HBT och sånt. Stockholm: 
Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) 
 

Lindström, Susanne. (2005). Kamp om rummet: en studie av heteronormativitet i Svenska 

kyrkan. (Doctoral dissertation). Umeå: Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet.  

 

Luckmann, Thomas. (1990). Shrinking Transendence, Expanding Religion?. Sociological 

Analysis, Vol. 51. No. 2, pp. 127-138 

 

Oppenheimer, M. (1996). ”The inherent Worth and Dignity”: Gay Unitarians and the Birth of 

Sexual Tolerance in Liberal Religion. Journal of the History of Sexuality, Vol. 7, No. 1, pp. 

73-101 

 

Reimers, Eva. & Lindström, Susanne. (Eds.). (2000). Blott i det öppna - kyrkornas och 

kärlekens olika vägar. Stockholm: Verbum. 

 

Rodriguez, E. M. & Ouelette, S. C. (2000).  Gay and Lesbian Christians: Homosexual and 

Religious Identity Integration in the Members and participants of a Gay-Positive Church. 

Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 39. No 3, 333-347 

 

Wilcox, Melissa. M. (2002). When Sheila's a Lesbian: Religious Individualism among 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered Christians. Sociology of Religion, Vol. 63, No. 4, 

pp. 497-513 

 

Yip, Andrew K.T. (2003). Predicting alternatives: The Self as the Basis for Religious Faith: 

Spirituality of Gay, Lesbian and Bisexual Christians. I Davie, G. Woodhead, L. & Heelas, P. 

(red.). Predicting religion: Christian, secular, and alternative futures. Ashgate: Aldershot, 



 51 

 

 

Intervjuer: 

 

Intervju med Alex, 18 oktober 2012 

 

Intervju med Gaby, 25 oktober 2012 

 

Intervju med Eli, 30 oktober 2012 

 

Intervju med Kim, 24 oktober 2012 

 

Intervju med Jona, 1 november 2012 

 

Intervju med Ulf Lidman, 21 oktober 2012 

 

Intervju med Petter Zachariasson, 13 november 2012 

 

 

Korrespondens: 

 

Korrespondens med Malin Strindberg, 12 november 2012 

 

Korrespondens med Maria Drakenby, 10 november 2012 

 

Korrespondens med lokala RFSU-föreningar, november 2012 

 

 

Observation: 

 

Observation av Queermässan  

 

Observation av facebookgruppen, hösten 2012 



 52 

 

 

Internetkällor: 

 

Dignity USA (2012). Tillgänglig: http://www.dignityusa.org/ [2 januari 2013] 

 

EKHO Göteborg (2012). Vad är EKHO?. Tillgänglig: 

http://www.ekho.se/goteborg/Om_oss.html [25 november 2012] 

 

Intergrity USA (2012). Tillgänglig: http://www.integrityusa.org/ [2 januari 2013] 

 

Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6. Vigsel och äktenskap. Tillgänglig: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642512 [2 januari 2013] 

 

Rainbow Baptists (2012). Tillgänglig: http://www.rainbowbaptists.org/news.htm [2 januari 

2012] 

 

Stockholm Pride (2012). Pridefirande i 40 år. Tillgänglig: 

http://www.stockholmpride.org/Om/Sa-borjade-det/ [25 november 2012] 

 

 

Svenska kyrkan (2011). Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2011. Tillgänglig: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562 [2 januari 2013] 

 

QX (2007). 1000 firade mässa. Tillgänglig: http://www.qx.se/5386/1000-firade-karlekens-

massa [25 november 2012] 

 


