
   

 
 

Skeive kvinner i religiøse 
miljøer  

 
En studie av sosial kontroll og mestring 

 

 

 
 

 
Ane Maus Sandvig 

 
 

Masteroppgave i sosiologi 

 

 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 

 

Høsten 2019 



II 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

Skeive kvinner i religiøse miljøer 

En studie av sosial kontroll og mestring 

 

   



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ane Maus Sandvig 

2019 

Skeive kvinner i religiøse miljøer: En studie av sosial kontroll og mestring 

Ane Maus Sandvig 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



V 

 

Sammendrag 

Gjennom analyse av et datamateriale bestående av tretten kvalitative intervjuer søker denne 

studien å forstå sosial kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet i religiøse miljøer. Kontrollen 

undersøkes med utgangspunkt i skeive kvinners ståsted. Masteroppgaven bidrar til å fylle et 

tomrom i forskningslitteraturen ved å utforske en problematikk som tidligere ikke har vært 

studert i en norsk kontekst. Oppgavens teoretiske rammeverk bygger for det første på 

avvikssosiologiske og feministiske teorier. Her inngår blant annet begreper og teori fra Stanley 

Cohen, Erving Goffman, Iris Marion Young og Nancy Fraser. Dessuten benytter oppgaven teori 

og innsikt fra religionssosiologien, deriblant Asifa Sirajs og Melissa Wilcoxs studier av skeive 

muslimer og kristne. Intervjudeltagerne i studien er tretten skeive kvinner som har vokst opp 

med tilknytning til kristne eller muslimske miljøer. Jeg søker å forstå hvordan kontrollen av 

deres seksualitet foregår ved å stille følgende forskningsspørsmål: 1) Hvilke former for sosial 

kontroll av skeiv seksualitet har kvinnene opplevd i sine muslimske og kristne miljøer?  2) 

Hvordan mestrer de denne kontrollen? Og: 3) På hvilke måter er formene for kontroll og 

mestring like for kvinnene med kristen og muslimsk bakgrunn og på hvilke måter skiller de seg 

fra hverandre? De to første spørsmålene besvares gjennom analysen, det siste i oppgavens 

avsluttende kapittel. I den avsluttende diskusjonen drøftes det også hvordan kontrollen 

informantene har opplevd kan forstås i lys av Youngs teori om undertrykkelse og Frasers 

begreper om anerkjennelse og rettferdighet.  

I analysen kommer det fram at kontrollen informantene opplever i stor grad foregår 

gjennom taushet. Det prates lite om skeivhet i miljøene. Synet på sex og kjærlighet er svært 

heteronormativt, det samme gjelder idealet om mann og barn. Slik usynliggjøres skeivhet. 

Videre framstilles det som uforenelig å være en god kristen eller muslim og samtidig være 

skeiv. Det tegnes opp et bilde av skeive som «de andre». Skeivhet blir framstilt som noe som 

ikke ha noe med kjærlighet å gjøre. Det er derimot sykt, perverst og demonisk. For informantene 

med muslimsk bakgrunn konstrueres skeivhet som vestlig og hvitt innad i miljøet. Samtidig 

konstrueres islam som homofiendtlig i storsamfunnet og skeive miljøer. Gjennom 

usynliggjøringen, stereotypifiseringen, stigmatiseringen og andringen, kontrolleres kvinnenes 

seksualitet. Informantene har videre opplevd å bli avvist av andre i miljøet fordi de er skeive. 

Oftere enn avvisning opplever de riktignok å befinne seg i situasjoner hvor de verken 

anerkjennes eller direkte avvises. Ved å være skeive bryter kvinnene dessuten med normer for 

femininitet innad i sine miljøer, noe de møter sanksjoner for. Én av informantene har blitt utsatt 
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for fysisk vold. Flere lever med en frykt for vold. Denne trusselen er belastende i seg selv og 

inngår i kontrollen av kvinnenes seksualitet.  

Ettersom «skeiv» og «kristen» eller «muslim» presenteres som gjensidig utelukkende i 

miljøene blir det nødvendig for informantene å foreta indre identitetsforhandlinger. Flere av 

deltagerne har forsøkt «å slutte» å være skeive for å løse forhandlingene. Andre igjen, har forlatt 

troen. En tredje strategi er å forsøke å forene de to. For å muliggjøre dette benytter informantene 

religiøs individualisme. Ved å fokusere på kjærlighet og ideen om at Gud har skapt dem skeive, 

omtolker de religionen homopositivt. Kontrollen gjør også at informantene må forholde seg til 

spørsmålet om de skal være åpne eller ikke. Flere velger å inngå kompromisser på åpenhet for 

å bevare relasjonen til familien og dessuten unngå homonegativitet. Kvinnene tar i bruk 

«følere» for å bedømme når de skal være åpne. Den konstante vurderingen er i seg selv en 

belastning og en del av et minoritetsstress informantene opplever. I enkelte situasjoner velger 

deltagerne å bryte relasjoner med mennesker som ikke anerkjenner seksualiteten deres. 

Samtidig er det viktig for informantene å jobbe for åpenhet. Tidvis velger de derfor å være 

aktivt synlige og ta oppgjør med homonegative holdninger. De ønsker særlig å gi andre skeive 

en positiv forståelsesramme av egen seksualitet. Stolthet er en viktig medisin mot skam for 

informantene. Imidlertid skaper stolthets-diskursens krav til åpenhet problemer: Kvinnene 

opplever åpenhet som en betingelse for stolthet og har derfor vansker med å føle seg stolte.  

I oppgavens avsluttende diskusjon argumenterer jeg for at informantene gjennomgående 

opplever en heterosexistisk underkjennelse av sin seksualitet. Denne underkjennelsen skjer ved 

at skeiv sosial status gjennom kontrollen etableres som mindreverdig, ekskludert, annerledes 

og dessuten usynlige i kvinnenes religiøse miljøer. Med utgangspunkt i Frasers teorier hevder 

jeg at så lenge skeivhet ikke anerkjennes i miljøene, eksisterer det heller ikke rettferdighet. Det 

er nødvendig å erstatte heterosexistiske verdimønstre slik at kvinnene kan oppnå anerkjennelse.  
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1  Introduksjon  

I hele den tiden jeg har arbeidet med informasjon om homofili, har jeg forsøkt å fortelle at i et 

kjærlighetsforhold mellom to mennesker er det ikke snakk om homofile eller heterofile. Det er snakk om 

å få være menneske, om å få lov til å være glad i en annen, om å få leve sitt eget liv når det ikke skader 

andre.  

- Karen-Christine «Kim» Friele 1 

Å få leve åpent og fritt som skeiv handler om å få lov til å være menneske. Det handler om å 

bli anerkjent som likeverdig og å kunne anerkjenne seg selv. I denne masteroppgaven utforsker 

jeg opplevelsene til skeive2 kvinner som har vokst opp med tilknytning til kristne og muslimske 

miljøer. Ved å innta et maktkritisk kontrollperspektiv studerer jeg kvinnenes erfaringer. Målet 

er å få økt forståelse for hvordan skeiv kvinnelig seksualitet3 kontrolleres i religiøse miljøer. 

Samtidig handler masteroppgaven, på et mer grunnleggende nivå, om anerkjennelse. Den 

handler også om det motsatte, nemlig underkjennelse4. Om å ikke få lov til å være menneske 

på likefot med andre. 

Vi vet lite om skeives stilling i religiøse miljøer i Norge. Internasjonalt har det blitt 

forsket noe på temaet. Forskningen forteller at skeive i konservative miljøer møter mye 

homonegativitet. De strever med å forhandle mellom sine identiteter som skeive og troende, og 

er avhengige av homopositive fortolkninger for å forene tro og seksualitet. Skeive muslimer 

opplever dessuten rasisme, både i storsamfunnet og skeive miljøer. De opplever at islam 

framstilles som en homonegativ og konservativ religion man umulig kan kombinere med å være 

skeiv (Wilcox 2002, Siraj 2016, Yip 2008, Dalslåen 2017). I Norge eksisterer det derimot svært 

lite forskning på skeive i religiøse miljøer. Ida Strømsvik Dalslåens masteroppgave om skeive 

norske muslimske kvinner er et unntak (Dalslåen 2017). Videre gir rapporten «Levekår blant 

skeive med innvandrerbakgrunn i Norge» noe innsikt i skeive norske muslimers opplevelser. 

Rapporten fokuserer riktignok ikke særskilt på religion eller religiøse miljøer (Eggebø, 

Stubberud & Karlstrøm 2018). Det er behov for mer forskning på skeive i religiøse miljøer i 

Norge. 

                                                
1 Uttalelse til VG, se Knarbakk 1973 
2 Her i betydningen kvinner som forelsker seg i og eller har sex med andre kvinner 
3 Jeg benytter «seksualitet» og «seksuell orientering» litt om hverandre i oppgaven. Begge referer til seksuell og romantisk 
preferanse og praksis. Det er med andre ord ikke kun snakk om sex, men både sex og kjærlighet  
4 Norsk oversettelse av misrecognition, se Fraser 2009 
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 Seksuell orientering, kontroll og religion er et samfunnsaktuelt tema. Thee-Yezen Al-

Obaide fikk mye oppmerksomhet da han i 2018 sto fram som skeiv muslim i Klassekampen 

(Brandvold 2018). I dag er Al-Obaide assisterende generalsekretær i Salam. Organisasjonen 

arbeider for å bedre skeive muslimers situasjon. Når det kommer til kristne miljøer har Åpen 

folkekirke i lang tid satt skeives stilling i Den norske kirke på dagsorden. Det nyoppstartede 

Skeivt kristent nettverk har som formål å gjøre det samme innenfor frikirkelige miljøer. Innsikt 

i skeive kvinners opplevelser kan være svært nyttig for slike aktører som taler skeives sak innad 

i miljøene.  

Derfor søker jeg å forstå hvordan skeiv kvinnelig seksualitet kontrolleres i religiøse 

miljøer. Dette gjør jeg gjennom analyse av et datamateriale fra tretten kvalitative intervjuer. 

Fire av informantene er skeive kvinner som har vokst opp med tilknytning til muslimske 

miljøer. De resterende ni har vært tilknyttet kristne miljøer under oppveksten. Gjennom 

analysen utforsker jeg følgende problemstillinger: 1) Hvilke former for sosial kontroll av skeiv 

seksualitet har kvinnene opplevd i sine muslimske og kristne miljøer? 2) Hvordan mestrer de 

denne kontrollen? Og: 3) På hvilke måter er formene for kontroll og mestring like for kvinnene 

med kristen og muslimsk bakgrunn og på hvilke måter skiller de seg fra hverandre? Jeg har 

valgt å ta utgangspunkt i skeive kvinners ståsted, noe jeg begrunner i feministisk 

standpunktsteori (Harding 2004). For å forstå kvinnenes erfaringer har jeg utarbeidet et 

teoretisk rammeverk. Rammeverket bygger for det første på avvikssosiologiske og feministiske 

teorier. Her benyttes teorier om sosial kontroll, stigma, undertrykkelse, rettferdighet og 

annerkjennelse. Dessuten inkluderer det teori og innsikt fra religionssosiologiske studier av 

skeive muslimer og kristne.  

 

1.1 Hvorfor forske på skeive kvinner i religiøse 

miljøer? 

Studien undersøker kontroll av skeiv kvinnelig5 seksualitet. Dette er det flere årsaker til. 

Flertallet av de foreliggende studiene tar utgangspunkt i menns erfaringer. Menn er 

overrepresentert, både i forskning på skeive generelt og på skeive religiøse spesielt. Det 

eksisterer betydelig færre studier av skeive kvinner i religiøse miljøer. Behovet for innsikt i og 

                                                
5 Kvinne defineres her som alle som har en kvinnelig kjønnsidentitet 
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kunnskap om deres erfaringer er stort. Tidligere forskning finner dessuten at kategoriene kjønn 

og seksualitet spiller sammen. For eksempel opplever mange skeive muslimske menn å bryte 

med kjønnede forventninger om å være den aktive parten i en romantisk og seksuell relasjon. 

Menn har samtidig et større handlingsrom i muslimske miljøer, som gjør at de lettere kan leve 

en form for dobbeltliv (Siraj 2016). Eksisterende studier av skeive muslimske og kristne kvinner 

finner at kvinnene opplever å bryte med normer for femininitet (Wilcox 2003, Siraj 2012; 

2016). Det er dermed grunn til å tro at også mine informanter har særegne opplevelser som 

skeive kvinner.  

 

1.2 Hvorfor forske på både kristne og muslimske 

miljøer? 

Sosial kontroll er et omdiskutert tema. Riktignok er det først og fremst kontroll i muslimske 

miljøer som er tema i samfunnsdebatten. Tidvis presenteres fenomenet til og med utelukkende 

som et «etnisk minoritetsproblem», noe u-norsk. Kanskje er det mer behagelig å tenke at sosial 

kontroll er noe «de andre» gjør. Kontroll i kristne miljøer er det derimot langt mindre fokus på. 

En tidligere studie fant at kristne kvinner som opplever sterk sosial kontroll føler seg usynlige. 

De savner at også deres problemer løftes fram (Košuta 2018). Internasjonal forskning tyder 

dessuten på at det eksisterer likhetstrekk mellom opplevelsene til skeive i kristne og muslimske 

miljøer. Skeivhet framstilles på lignende måter innenfor begge religioner, og skeive kristne og 

muslimer tar i bruk flere av de samme strategiene for å mestre homonegativiteten de møter i 

sine miljøer (Wilcox 2002; 2003, Siraj 2016, Yip 2005).  

Jeg har valgt å inkludere både kristne og muslimske miljøer i denne studien. Ved ikke 

kun å se på kvinner med muslimsk bakgrunn forstås ikke kontroll av skeiv seksualitet som et 

«minoritetsproblem». Derimot kan studien bidra til å nyansere synet på og øke forståelsen for 

fenomenet, både ved å finne likheter og forskjeller mellom miljøene. En nyere norsk studie av 

unges forhandlinger mellom religion og kjønn viser dessuten at det er fruktbart å studere kristne 

og muslimer i sammenheng (Synnes 2019). At det var godt grunnlag for å inkludere kvinner 

fra både kristne og muslimske miljøer, fant jeg støtte for tidlig i forskningsprosessen. En av 

mine informanter med muslimsk bakgrunn, Amina, fortalte om et annet forskningsprosjekt hun 

hadde deltatt på. Over en helg delte hun og andre erfaringer av sterk sosial kontroll. Flere av 

deltagerne var oppvokst i konservative kristne miljøer. Amina fortalte hvor overraskende like 
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hennes egne opplevelser var opplevelsene til dem med kristen bakgrunn. Som hun sa: «Det var 

bokstavelig talt det samme. (…) Bare bytt ut islam med kristendom og Bibel, og koranskole 

med bibelskole.». At Amina opplevde situasjonen som lik beviser naturligvis ingenting. Det er 

likevel en indikasjon på at det var fruktbart å inkludere skeive med både kristen og muslimsk 

bakgrunn.  

 

1.3 Den norske konteksten 

Straffelovens paragraf 213 som forbød «utugtig omgjængelse sted mellem personer af 

mandkjøn» ble opphevet i 1972. Det norske forbundet av 1948 med Kim Friele i spissen hadde 

i lang tid drevet hard politisk kamp for å få paragrafen fjernet. Siden den gang har skeive 

oppnådd mange rettigheter. Loven har blitt endret fra å forby homofili (i hvert fall sex mellom 

menn) til å forby diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering. Likekjønnede par vant 

retten til å stifte partnerskap i 1993. Fra 2009 fikk de inngå ekteskap på lik linje med heterofile 

(Tveter 2019). I 2019 Norge rangeres som det sjette beste landet i Europa når det kommer til 

rettighetssituasjonen for skeive. Norge mottar i størst grad kritikk for å ikke iverksette 

fungerende tiltak mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer (ILGA-Europe 2019). 

Det har blitt gjennomført flere kvantitative studier av LHBT6-personers levekår i Norge, 

spesielt med fokus på diskriminering (blant annet Bakkeli & Grønningsæter 2013, Thoresen & 

Hjemdal 2014, Andressen & Malterud 2013). Den omfattende rapporten «Seksuell orientering 

og levekår» fra 2013 bygger på både kvantitativt og kvalitativt materiale. Rapportens 

overordnede konklusjonen er at det fremdeles er knyttet mange belastninger til det å leve som 

LHBT-person i Norge. Samtidig er bildet på ingen måte entydig negativt. Belastningene 

omhandler homonegativitet, spørsmål knyttet til åpenhet og en overrepresentasjon av psykiske 

lidelser. Transpersoner møter i størst grad diskriminering. Rapporten inneholder også en 

statistisk undersøkelse som viser at en betydelig andel av den norske befolkningen har 

heterosexistiske holdninger. Riktignok er den norske befolkningen atskillig mer homopositivt 

innstilt enn i de fleste andre land (Andressen & Malterud 2013). Religiøse nordmenn har 

signifikant mer heterosexistiske holdninger enn ikke-religiøse (Anderssen & Slåtten 2008: 48).  

                                                
6 LHBT= Lesbiske, homofile (menn), bifile og transpersoner 
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Den norske konteksten gjør det særlig interessant å studere kontroll av skeiv kvinnelig 

seksualitet i religiøse miljøer. Konteksten påvirker kvinnenes handlingsrom. Informantene 

lever på den ene siden i et av verdens mest likestilte land hva angår seksuell orientering. På 

tross av at også storsamfunnet har en lang vei å gå, lever kvinnene i et land hvor skeive og 

heterofile har (nesten) like juridiske rettigheter. Det eksisterer dessuten mange åpne skeive 

miljøer og organisasjoner i Norge. På den andre siden er informantenes religiøse miljøer 

betydelig mer verdikonservative i spørsmål om kjønn og seksualitet. Ingen av trossamfunnene 

deltagerne tilhørte under oppveksten anerkjenner for eksempel likekjønnet ekteskap. Det er 

store kontraster mellom kvinnenes miljøer og det norske samfunnet forøvrig.  

  

1.4 Masteroppgavens struktur 

Masteroppgaven er bygget opp på følgende måte: Jeg begynner med å presentere studiens 

teoretiske rammeverk. Det vil si den teorien og tidligere forskningen studien benytter. Etter 

dette går jeg videre til studiens metodologiske tilnærming. Her redegjør jeg for 

forskningsspørsmålene jeg har utarbeidet og begrunner disse i teori og empiri. Videre gjør jeg 

rede for forskningsopplegg og praktisk gjennomføring. Jeg drøfter også metodiske styrker og 

svakheter. I neste kapittel begynner analysen. Den er delt inn i to hoveddeler, hvert kapittel 

besvarer hvert sitt forskningsspørsmål. Det første analysekapittelet tar for seg hvilke former for 

sosial kontroll informantene har opplevd. Det neste omhandler kvinnenes mestring av denne 

kontrollen. Jeg oppsummerer i analysen, for så å hente fram igjen hovedfunnet i den avsluttende 

diskusjonen som følger. Her besvares dessuten studiens tredje forskningsspørsmål. I det 

avsluttende kapittelet drøfter jeg også hvordan kontrollen av skeiv kvinnelig seksualitet i 

miljøene kan forstås med utgangspunkt i Youngs undertrykkelsesteori og Frasers forståelse av 

rettferdighet og anerkjennelse (Young 2011, Fraser 2007). Jeg løfter dessuten fram studiens 

bidrag og kommer med forslag til videre forskning.   
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2  Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet presenteres studiens teoretiske rammeverk. Ettersom masteroppgavens 

problemstillinger er sammensatte, er også rammeverket sammensatt. Studien undersøker både 

hvilke former for sosial kontroll kvinnene opplever i sine kristne og muslimske miljøer og 

hvordan de mestrer denne kontrollen. Derfor tar jeg med meg teori og innsikt fra 

avvikssosiologien og feministisk teori, og fra religionssosiologien. Rammeverket ble til 

gjennom en gradvis prosess. Jeg leste tidlig forskning på skeive i religiøse miljøer. Dermed tok 

jeg med meg funn og teoretiske perspektiver derfra i utformingen av forskningsdesignet og inn 

i analysen. Begrepene sosial kontroll, heterosexisme, homonegativitet og heteronormativitet 

hadde jeg også med meg da jeg begynte arbeidet. Stigmabegrepet kjente jeg til fra før, men jeg 

satte meg først skikkelig inn i stigmateori etter å ha gjennomført førstegangsanalysene. 

Teoriene om undertrykkelse, anerkjennelse og kontroll som presenteres her ble jeg kjent med 

underveis i analysearbeidet. Jeg opplevde at disse teoretiske perspektivene ga mye til analysene.   

Teorikapittelet er strukturert på følgende måte: I første del gjennomgår jeg sentrale 

religionssosiologiske studier av skeive muslimer og kristne. Jeg har valgt å inkludere disse her 

framfor å ha et eget kapittel for tidligere forskning, fordi jeg opplever at de gir teoretisk innsikt 

og bidrar med begreper som er relevante for mine forskningsspørsmål. Særlig gir den tidligere 

forskningen kunnskap om hvordan skeive mestrer homonegativiteten de møter i sine miljøer. 

Blant annet inkluderer jeg Melissa Wilcox og Asifa Sirajs forskning, som gir verdifull innsikt i 

skeive kristne og muslimers identitetsforhandlinger (Wilcox 2002; 2003; 2018, Siraj 2011; 

2012; 2016).  

Andre del av teorikapittelet tar for seg teorier knyttet til kontroll, anerkjennelse og 

undertrykkelse. Teoriene som presenteres her utgjør til sammen rammeverket for oppgavens 

forståelse av undertrykkelse og sosial kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet. Jeg starter med å 

konkretisere min forståelse av sosial kontroll. Dette er nødvendig, ettersom begrepet benyttes 

med varierende definisjoner. Det er dessuten behov for å forstå hva som kontrolleres og på 

hvilken måte. Derfor redegjør jeg for begrepene heteronormativitet, homonegativitet og 

heterosexisme (Herek 2004, Ingraham 2002, Andressen & Malterud 2013). Videre henter jeg 

inn perspektiver som gir innsikt i hvorfor det er interessant å se på akkurat skeive kvinner og 

hvordan kvinners opplevelser som skeive skiller seg fra menns (Wittig 2003, Siraj 2016). Etter 

dette følger Erving Goffmans stigmateori, som bidrar til å utvide forståelsen av skeivhet som 

avvik. Goffmans ideer rundt stigmamestring er dessuten anvendbare for å tolke informantenes 
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mestring av sosial kontroll (Goffman 1968). Jeg trekker også inn Jason Ornes studie av unge 

skeive i USA, som anvender og samtidig kritiserer og supplerer Goffmans teorier (Orne 2013). 

Ettersom det sentralt i min definisjon av sosial kontroll ligger at kontroll inngår i 

maktrelasjoner, inkluderer jeg Iris Marion Youngs teori om undertrykkelse. Spesielt hennes 

begreper «vold» og «kulturell imperialisme», kan være fruktbare for å forstå undertrykkelse av 

skeive (Young 2011). I forbindelse med hennes teori introduserer jeg en interseksjonell 

maktforståelse (Collins 2015). Jeg trekker dessuten inn Mari Bjørkmans beskrivelse av 

minoritetsstress for skeive, som kan gi innsikt i skeives opplevelser av kontroll (Bjørkman 

2012). Deretter redegjør jeg for Nancy Frasers begreper om rettferdighet og anerkjennelse. 

Disse er sentrale for å forstå kontroll og undertrykkelse av skeiv seksualitet (Fraser 2007). Til 

sist oppsummerer jeg kort det teoretiske rammeverket, med vekt på min forståelse av sosial 

kontroll og hvordan kontroll, undertrykkelse, stigma og anerkjennelse henger sammen. 

 

2.1 Religionsosiologisk innsikt 

2.1.1 Skeive kristne og religiøs individualisme  

Melissa Wilcox har gjennomført en rekke studier av skeive kristnes forhandlinger mellom 

identitetene «skeiv» og «kristen» (blant annet Wilcox 2003; 2009; 2018). Homonegativitet og 

mangel på anerkjennelse av homofili i kristne miljøer, samt et bilde av «skeiv» og «kristen» 

som gjensidig utelukkende kategorier, gjør det utfordrende for skeive kristne å kombinere tro 

og seksualitet. Wilcoxs informanter må derfor forhandle mellom sine identiteter. Et 

hovedpoeng i hennes studier er at «religiøs individualisme» benyttes aktivt i forhandlingene. 

Wilcox viser til Robert Bellahs «sheilaism» når hun forklarer hva religiøs individualisme 

innebærer (Wilcox 2002). Sheilaism stammer fra en av Bellahs informanter med pseudonymet 

Sheila Larson. Sheila uttrykte et svært individuelt forhold til religion som verken var avhengig 

av kirke eller kristne ledere. Derimot valgte hun ut de delene av kristendommen hun ønsket, og 

forkastet andre. Bellah og hans kollegaer så denne individualismen som et uttrykk for 

selvsentrerthet og løsrivelse fra fellesskap (Bellah 1996). Wilcox deler ikke deres syn. Derimot 

finner hun at religiøs individualisme muliggjør forening av identiteter som ellers ikke ville latt 

seg kombinere. Skeive kristne opplever ofte at de tvinges ut av sine religiøse kollektiver fordi 

de er skeive. Religiøs individualisme blir en nødvendig strategi for å kunne bevare troen og 
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dessuten forbli i menigheter og trosfellesskap. Når Wilcoxs informanter benytter religiøs 

individualisme som strategi i identitetsforhandlingene, bidrar det også til at de mestrer 

homonegativiteten de møter i sine miljøer (Wilcox 2002). 

Sentralt i Wilcoxs informanters individuelle tolkninger av kristendommen står fokuset 

på kjærlighet. Ved å vektlegge kjærlighet blir det mulig å forkaste eller omtolke de delene av 

Bibelen som fordømmer homofili. Som en av Wilcox informanter uttalte: «I take from the Bible 

what I can use and disregard a lot of what I can’t use» (Wilcox 2002: 501). De fordømmende 

bibeldelene forklares som produkter av sin samtid. Fokuset på kjærlighet kommer også til 

uttrykk i informantenes gudsbilder. Gud forstås som ikke som streng, straffende eller 

fordømmende, men derimot som mild, omsorgsfull og kjærlig (Wilcox 2002; 2003).  

Et annet viktig poeng i Wilcox studier er bruken av argumentet «born this way». Anti-

skeive kristengrupper anser i stor grad skeiv identitet som en falsk identitet, en sykdom man 

kan bli frisk fra. For Wilcox informanter er derfor det at de er født skeive et nødvendig 

argument. Gud begår ikke feil, og han har skapt dem slik. Dermed er det ikke galt eller syndig 

å være skeiv. Det er heller ikke et mål å bli helbredet eller forsøke å frastå fra å «praktisere». 

Enkelte av informantene opplever riktignok at å være skeiv, eller «å ha skeive følelser», er en 

prøvelse fra Gud de må bestå ved å ikke leve det ut (Wilcox 2002).  

 

2.1.2 Tidligere forskning på skeive muslimer  

Tidligere studier av skeive muslimer kan gi innsikt i deres opplevelser av kontroll og mestring. 

Ida Strømsvik Dalslåen gjennomgår grundig hovedtrekkene i den foreliggende internasjonale 

forskningen i sin masteroppgave. Hun påpeker riktignok at flertallet av studiene stammer fra 

forskning på skeive muslimske menn. Kun et fåtall inkluderer kvinners erfaringer. For Dalslåen 

er det et poeng at skeive kvinners opplevelser skiller seg fra skeive menns. I den eksisterende 

forskningslitteraturen kommer det fram at kjønnede forventninger og roller påvirker skeive 

menn og kvinner ulikt. Dermed er ikke funnene i tidligere forskning dekkende for å forstå 

kvinners situasjon. Det er nødvendig å forske mer på skeive muslimske kvinners opplevelser 

(Dalslåen 2017: 11-12, Siraj 2009; 2016).  

På tross av at den tidligere forskningen er ufullstendig, inneholder den innsikter som 

kan bidra til å forstå skeive muslimske kvinners erfaringer. Dalslåen slår fast at de følgende 

fem hovedfunnene går igjen:  
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1. Det etniske og/eller religiøse miljøet og familiene oppleves som homonegative for 

skeive muslimer. 

2. Skeiv identitet forstås som et vestlig kulturelt fenomen. Skeivhet framstilles som en 

vestlig konstruksjon i informantens miljøer. 

3. Skeive muslimer opplever manglende støtte, både fra det skeive miljøet og fra sine 

religiøse og/eller etniske miljøer. 

4. Skeive muslimer utsettes for diskriminering og rasisme i skeive miljøer. 

5. Homopositiv omtolkning av religiøse tekster er nødvendig for å forene religiøs og 

seksuell identitet (Dalslåen 2017: 5-7). 

I de følgende avsnittene utdyper jeg de delene av den eksisterende forskningen som er relevante 

for denne studien. 

 

2.1.3 Å forhandle mellom skeivhet og islam  

Et relevant funn Dalslåen henter fram er at homopositive tolkninger av islam er nøkkelen til å 

forene identitetene «skeiv» og «muslim». Dette finner blant annet Asifa Siraj. Hun har 

gjennomført flere intervjustudier med skeive britiske muslimske kvinner (Siraj 2011; 2012; 

2016). Blant annet bygger artikkelen «I Don’t Want to Taint the Name of Islam» på intervjuer 

med fem britiske lesbiske muslimske kvinner. Kvinnene strever med å kombinere sine 

identiteter. Spenningsforholdet mellom identitetene «lesbisk» og «muslim» oppstår fordi flere 

av deltagerne, i likhet med Wilcoxs informanter, opplever dem som uforenelige. I islam er det 

syndig å være skeiv, mener de. Her uttrykker tre av kvinnene at synden kun ligger i «å 

praktisere» homofili. Så lenge de ikke lever ut sine skeive følelser, synder de ikke. Derimot kan 

de skeive følelsene tolkes som en prøvelse fra Allah de må bestå. På grunnlag av dette velger 

de å la være å «praktisere» følelsene sine. Isteden lever de som single eller i heterofile ekteskap. 

På den andre siden har en av kvinnene valgt å forlate troen fordi hun ser identitetene som 

uforenelige. En tredje strategi finner Siraj hos den siste informanten. Hun vektlegger 

kjærlighetsbudskapet i islam, og fremmer tolkningen at religionen i seg selv ikke forbyr 

homofili, men at forbudet kommer fra andre troende og religiøse ledere (Siraj 2012). På samme 

måte som Wilcoxs informanter, omtolker kvinnen religiøse tekster og tilpasser religionen. Hun 

benytter med andre ord religiøs individualisme som strategi (Siraj 2012, Wilcox 2002). 
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Dessuten tar hun til orde for at islam må bli mer progressiv. For henne skaper ikke lengre 

kombinasjonen av identitetene «skeiv» og «muslim» noen indre konflikt. Den motstanden hun 

opplever kommer utenfra (Siraj 2012). I senere studier finner Siraj dessuten at det å søke 

fellesskap i et homopositivt islamsk miljø, som en organisasjon for skeive muslimer, også er en 

strategi som benyttes. Et slikt fellesskap kan bøte på at andre skeive miljøer oppleves som 

rasistiske (Siraj 2016).  

Å tolke religionen slik at det å være skeiv ikke er syndig, kan styrke egen selvfølelse og 

motvirke skam (Siraj 2012; 2016; Yip 2005). Dette finner også Wilcox (Wilcox 2003; 2009). 

Det er likevel enklere for vestlige skeive kristne å tilpasse egen tro enn for muslimske skeive 

(Siraj 2009; 2016, Yip 2004; 2005). Islam kan på samme måte som kristendom tolkes slik at 

det ikke er syndig å være skeiv (se for eksempel Kugle 2003). Likevel er de homopositive 

bibeltolkningene lettere tilgjengelige enn tilsvarende tolkninger av Koranen. Det eksisterer flere 

kristne ledere og kirkesamfunn som uttaler seg positivt om skeivhet og deler sine tolkninger. I 

Norge har blant annet Åpen folkekirke lenge vært et møtested for skeive og en stemme for et 

homopostivt syn innad i Den norske kirke. Til sammenligning utgjør de homopositive imamene 

en svært liten minoritet. Dette gjør at kristne har mer og lettere tilgjengelig «teologisk kapital» 

de kan benytte for å tolke religionen på en måte som gjør troen forenelig med å være skeiv 

(Siraj 2012, Yip 2005).  

 

2.1.4 Skeivhet er vestlig  

Det andre hovedpunktet i Dalslåens oppsummering er at skeivhet anses som vestlig. Siraj 

skriver følgende: 

Lesbianism in migrant communities is often perceived to be a symptom of «westoxification», 

(…) coming out may be considered as evidence of women’s cultural assimilation with the White 

majority and their adoption of fundamentally «un-Muslim» norms and values (Siraj 2011: 103). 

Skeivhet anses med andre ord ikke som en medfødt seksualitet, men som en påvirkning eller 

forgiftning fra vestlig sekulær kultur (Siraj 2011). Dalslåens norske informanter bekrefter at 

dette narrativet eksisterer i deres miljøer (Dalslåen 2017). Synet på skeivhet som vestlig 

vanskeliggjør livene til skeive muslimske kvinner. Ved å hevde at en skeiv muslimsk kvinne er 

«for hvit», forgiftet av vestlig kultur eller «u-muslimsk», skyves kvinnen ut av gruppa. Er du 
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skeiv, får du ikke lengre være muslim eller medlem av din ikke-vestlige etniske 

minoritetsgruppe. Kategoriene presenteres som gjensidig utelukkende (Siraj 2011).  

 

2.1.5 Homonasjonalisme 

På den andre siden eksisterer en «homonasjonalisme». Begrepet refererer til måten «Østen» 

presenteres som intolerant, usivilisert og umoderne, særlig i USA etter 9/11. I motsetning til 

dette står USAs verdisyn, framstilt som moderne, tolerant og sivilisert. Å være homopositiv 

inngår i dette. Med andre ord presenteres «de andre», USAs fiender, som homohatende og 

intolerante (Dalslåen 2017: 27, Puar 2007). Diskursen kan defineres som islamofobisk og 

følgelig også rasistisk (Bangstad 2014). Omfavnelsen av skeive omfatter dog ikke alle, men 

bygger opp om et homonormativt bilde av skeive som hvite menn tilhørende middel- eller 

overklassen (Puar 2007). Blant annet Andrew Yip har beskrevet hvordan skeive muslimer 

møter liten forståelse for at de tilhører islam i de skeive miljøene, fordi islam sees på som 

homofiendtlig og diskriminerende (Yip 2008). Dette finner også Dalslåen i sin egen studie 

(Dalslåen 2017).  

 

2.1.6 Norske skeive muslimske kvinner 

Den omfattende rapporten «Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge» ble lansert 

i 2018. Den viser at også norske skeive med innvandrerbakgrunn får manglende støtte i sine 

ulike etniske miljøer samtidig som de utsettes for rasisme i storsamfunnet. Rapportforfatterne 

finner at respondentene med muslimsk bakgrunn i større grad enn andre opplever egne religiøse 

miljøer som ekskluderende. Utover dette tematiseres religion i liten grad i rapporten. Riktignok 

skrives det at å kombinere identiteter som «skeiv» og «religiøs» kan være en utfordring. 

Forfatterne etterlyser mer forskning på området (Eggebø, Stubberud & Karlstrøm 2018). 

Dalslåens masterstudie er den eneste intervjustudien av skeive norske muslimske 

kvinners opplevelser. Funnene hennes samsvarer på de fleste punkter med tidligere 

internasjonal forskning på området. Også de fem norske kvinnene Dalslåen intervjuet strever 

med å forene identitetene «skeiv» og «muslim». De har en opplevelse av å være alene i sin 

situasjon, og det har vært en lang prosess før de har kommet dit at de er komfortable med egen 
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seksualitet (Dalslåen 2017). Et viktig poeng hos Dalslåen er at informantene inngår fungerende 

kompromisser på egen identitet og grad av åpenhet. Kompromissene gjør det mulig for dem å 

leve som skeive muslimske kvinner, uten å måtte kutte kontakten til familien. Kvinnene 

skjermer seg dessuten fra homonegativitet ved ikke å være åpne i alle situasjoner. Dalslåens 

informanter opplever samtidig et sterkt press på å være åpne og stolte. Presset kommer både fra 

storsamfunnet og skeive miljøer. Kvinnene blir fortalt at de ikke er åpne eller stolte nok, 

samtidig som de opplever det nødvendig å kompromisse for å bevare familie og forbli i miljøet 

(Dalslåen 2017). Farid Esack og Nadeem Mahomed har problematisert den vestlige forståelsen 

av «å være i skapet». De påpeker at det å «komme ut» ikke nødvendigvis er en positiv 

opplevelse for alle. Enkelte opplever derimot «skapet» som et trygt rom. Dette gjelder muslimer 

og andre som lever i homonegative miljøer (Dalslåen 2017: 28-29, Esack & Mahomed 2011).  

 

2.2 Kontroll, anerkjennelse og undertrykkelse  

2.2.1 Sosial kontroll 

Thomas Ugelvik gir en lett forståelig, men svært generell definisjon når han skriver at sosial 

kontroll er «forsøk på å rette adferd etter en norm for riktig adferd» (Ugelvik 2019: 14). Sosial 

kontroll har med andre ord som mål å få folk til å oppføre seg og være slik de «bør». Legger 

man denne definisjonen til grunn, er ikke kontroll nødvendigvis negativt. Derimot framstår det 

som nødvendig. Uten sosial kontroll: Ingen opprettholdelse av normer; Uten normer: Ingen 

orden (Ugelvik 2019). Når det er sagt, må det påpekes at durkheimianske ideer om 

normkonsensus og kontroll som sosialt lim fort blir blinde for makt- og 

undertrykkelsesrelasjoner. Som Dorothy Smith argumenterer for: Denne påståtte «nøytrale» 

eller «universelle» posisjonen er i realiteten ikke nøytral. Den er snarere undertrykkerens 

posisjon (Smith 1988: 53). Om kontrollen er negativ eller positiv avhenger av hvilket perspektiv 

man inntar. Som Ugelvik skriver: «En persons kontroll kan være en annens maktmisbruk og 

undertrykkelse» (Ugelvik 2019: 32). Sosial kontroll kan opprettholde maktforhold og normer 

som virker begrensende og undertrykkende (Cohen 1985). Ugelviks generelle definisjon 

rommer ikke denne maktforståelsen. 

En forståelse av sosial kontroll som i større grad innehar et maktperspektiv, er Stanley 

Cohens konfliktorienterte definisjon. Han forstår sosial kontroll som: 
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(...) the organized ways in which society responds to behaviour and people it regards as deviant, 

problematic, worrying, threatening, troublesome or undesirable in some way or another (Cohen 

1985: 1). 

Definisjonen vektlegger at det er de uønskede elementene i samfunnet som kontrolleres. Dette 

inkluderer kriminelle, men også andre uønskede avvikende minoriteter, som skeive. Cohen 

omtaler riktignok primært formell og organisert kontroll, utøvd av staten (Cohen 1985, Ugelvik 

2019: 28-29). Kontroll fra religiøse miljøer vil i liten grad være formell. Likevel mener jeg 

definisjonen er anvendelig i denne studien dersom den utvides slik at «society» også kan forstås 

som miljø og dermed omfatte familie og omgangskrets. Det er denne formen for sosial kontroll 

jeg tar utgangspunkt i.  

 

2.2.2 Avviket å ikke være heterofil 

Det som kontrolleres her fordi det er «deviant, problematic, worrying, threatening, troublesome 

or undesirable» (Cohen 1985: 1), er det å være skeiv eller snarere å ikke være heterofil. 

Forventningen om å være heterofil omtales gjerne som heteronormativitet og kan forstås på 

følgende måte: 

Heteronormativitet omfatter kulturelle og sosiale institusjoner, praksiser og språk som 

forutsetter at alle mennesker er heteroseksuelle, at den heteroseksuelle kjernefamilien er 

naturgitt og universell, og at homoseksualitet dermed blir sosial t usynlig og annenrangs 

(Andressen & Malterud 2013: 167). 

I definisjonen over kommer det fram at heteroseksualitet sees som det normale. Andre 

seksualiteter blir dermed avvik. Som Chrys Ingraham påpeker må alle samfunnsmedlemmer 

definere seg i forhold til heteroseksualitet. Dessuten framstår heteroseksualitet som helt 

naturlig, på tross av at den i stor grad er sosialt organisert og kontrollert (Ingraham 2002). 

Gregory Herek skriver at heteronormativitet springer ut fra og inngår i «heterosexismen». 

Denne betegner han som «(...) the cultural ideology that perpetuates sexual stigma by denying 

and denigrating any non-heterosexual form of behaviour, identity, relationship, or community» 

(Herek 2004: 16). I likhet med rasisme er heterosexismen en undertrykkende kulturell ideologi. 

Hereks forsøker dessuten å erstatte det omdiskuterte og problematiske begrepet «homofobi», 

hans forslag er «sexual predjudice». På norsk blir «homonegativitet» et bedre alternativ for å 
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beskrive antipatien som utøves mot skeive. Homonegativitet kan forstås som utøvd 

heterosexisme (Bjørkman 2012: 11, Andressen & Malterud 2013: 168).   

I Sirajs studie av heterofile britiske muslimers syn på ikke-heterofile, uttrykker et flertall 

av deltagerne heterosexistiske holdninger. De heterofile muslimene Siraj har intervjuet 

fokuserer på at homofili er unaturlig. Videre framstilles homofili som ekkelt, skittent, sykt og 

skapt av demoner. Dette begrunnes religiøst (Siraj 2009). Sammenligningen med sykdom og 

skittenhet spiller på etablerte sykdoms- og skittenhetsmetaforer (Douglas 1997).  

 

2.2.3 Kvinner er ikke skeive 

Monique Wittig og andre lesbiske radikalfeminister argumenterer for at det er kategorien kjønn 

som ligger til grunn for det heterosexistiske samfunnet. Samtidig som heteroseksualitet er 

organisert slik at kvinner undertrykkes, er kjønnskategoriene nødvendige for at 

heteroseksualitet i det hele tatt skal eksistere. Uten kjønnsroller med ulike forventninger til 

menn og kvinner kunne ikke samfunnet vært organisert på den heterosexistiske måten det er. 

Wittig påpeker at en essensiell del av det å være kvinne er å være heterofil. Følgelig er ikke 

lesbiske «skikkelige» kvinner, ettersom de bryter grunnleggende med hvordan kvinner skal 

være (Wittig 2003). Siraj er inne på det samme når hun skriver at: «Being a lesbian is the 

antithesis of the ideal Muslim woman: mother and wife» (Siraj 2016: 111). Et sentralt argument 

fra Sirajs informanter i den overnevnte studien av heterofile muslimers holdninger til skeive, er 

nettopp dette: Gud har skapt mann og kvinne for å være sammen og utfylle hverandre. Avvik 

er dermed naturstridig og mot Guds vilje. Skeive kvinner bryter med den gudgitte kjønnsrollen 

(Siraj 2009). En lignende ordningsteologisk argumentasjon synes å gå igjen i norske frikirkelige 

miljøers syn på kjønn (Røthing 1998: 70). Siraj skriver videre at mannlige skeive muslimer ofte 

utsettes for vold. Analsex mellom menn anses i større grad som problematisk og er mer 

straffbart i islam enn sex mellom kvinner. Skeive menn bryter med forventningen om å være 

den aktive. Skeive kvinner, på sin side, bryter med normer for femininitet ved å ha en «sexual 

identity that is not predicated on a man´s pleasure, dominance and control.» (Siraj 2016: 187).  
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2.2.4 Stigma 

Erving Goffmans stigmateori blir ofte benyttet i forskning på skeives opplevelser. Teorien 

anvendes fordi den er fruktbar for å forstå og beskrive skeives status i et heterosexistisk 

samfunn (Herek 2004, Orne 2013). «Stigma» viser til en egenskap eller et kjennetegn som 

vurderes som negativt. Ifølge Goffman vurderes også personen som innehar stigmaet negativt. 

Hun anerkjennes simpelthen ikke som et fullverdig menneske. Den stigmatiserte deler den 

gjeldende oppfatningen. Med andre ord opplever hun selv sitt eget stigma som noe galt, negativt 

og unormalt. Et stigma kan være synlig for alle, som for dem Goffman kaller «de diskrediterte». 

Funksjonshemmede og etniske minoriteter innehar denne typen stigma. Stigmaet kan også være 

«usynlig». «Potensielt diskrediterte» bruker Goffman for å referere til grupper med stigmaer 

som ikke er synlige. Å være skeiv regnes av Goffman som et usynlig stigma. Skeive er følgelig 

potensielt diskrediterte (Goffman 1968: 11-25; 57-69). Skeivhet er riktignok ikke alltid usynlig. 

Man kan være usynlige som skeiv i enkelte situasjoner, men «synlig skeiv» i andre (Vik 2019).  

Et viktig poeng hos Goffman er at stigmatiserte står i motsetning til «de normale». Et 

menneske blir først den stigmatiserte i møtet med de normale. Det kreves mye av mennesker 

med stigma når de skal forholde seg til normale. De skal ha ydmykhet og ikke be om for mye. 

En stigmatisert kan på ingen måte kreve anerkjennelse, og skal unngå å gjøre situasjonen 

ubehagelig for den normale (Goffman 1968: 139-149). Normal er her ikke likebetydende med 

vanlig. Det er heller snakk om hva som normativt sett anses som normalt eller rettere sagt som 

anstendig. De færreste av oss er normale på alle punkter (Nussbaum 2004: 217-218).  

Stigmatiserte kan søke støtte hos andre i samme sosiale gruppe, «de egne». De kan også 

motta støtte fra dem Goffman kaller «sympatiske andre» eller «de vise». Sympatiske andre 

deler ikke stigmaet, men er likevel sympatisk innstilt og anerkjenner de stigmatiserte som 

mennesker. Dermed behøver ikke stigmatiserte skamme seg i møtet med de vise (Goffman 

1968: 31-45). Betegnelsen som brukes på sympatiske andre i skeive miljøer er «streite allierte».  

Goffman skriver utfyllende om hvordan stigmatiserte håndterer sitt stigma. Deler av 

dette er relevant for skeives stigmamestring. Blant annet beskriver Goffman hvordan 

stigmatiserte kan trekke seg tilbake og unngå interaksjon med normale. De kan også velge å 

skjule eller dempe stigmaet sitt for å «passere». Dette kan gjøres ved å skaffe seg et «cover», 

som når en lesbisk kvinne gifter seg med en mann. Det kan også være nødvendig å gå med på 

homonegative handlinger eller rakke ned på folk med større og synligere stigma for å passere. 

Flere velger å leve et slags dobbeltliv, der kun utvalgte vet om stigmaet. Å skjule et stigma 
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medfører store vanskeligheter. Mange føler skyld for å lyve til familie og venner (Goffman 

1968: 58-129).  

Også deler av det Goffman skriver om samhandling innad i en stigmatisert gruppe, kan 

overføres til skeive miljøer. Det er ofte strenge krav om å følge linja innad i gruppa, hevder 

han. Du skal være stolt av deg selv og ikke gå på akkord med egen identitet. Man skal ikke 

skamme eller skjule seg (Goffman 1968: 137-139). Dette er direkte overførbart til det som kan 

kalles «stolthets7-diskursen»: Skeive skal være stolte og helt åpne (Dalslåen 2017). Goffman 

skriver dessuten at også inn-gruppa krever at den stigmatiserte først og fremst identifiserer seg 

som medlem av den stigmatiserte gruppa. Dette kan hindre medlemskap i andre grupper 

(Goffman 1968: 137-139). Som hvis det uttrykkes liten forståelse for at man kan være både 

skeiv og kristen eller muslim i skeive miljøer. 

 

2.2.5 Mellom total fiendtlighet og aksept: supplement til stigmateori 

Jason Orne anvender Goffmans teorier i sin kvalitative intervjustudie av stigmahåndtering blant 

unge skeive i USA. Han benytter stigmabegrepet, men kritiserer og utfordrer samtidig 

Goffmans teorier på en måte som gir økt teoretisk innsikt. For det første hevder Orne at 

Goffman i for stor grad framstiller stigmatiserte grupper som homogene. I virkeligheten er det 

betydelig mer mangfold innad i gruppene, skriver Orne. For det andre korresponderer ikke 

Ornes funn med Goffmans ideer om de sympatiske andre og de egne. De sympatiske andre er 

ikke alltid så sympatiske, finner Orne. Han utdyper med at også streite allierte tidvis kan opptre 

fordomsfulle og bidra til stigmatisering. De skeive miljøene er heller ikke totalt aksepterende. 

På samme måte som Yips muslimske informanter ikke følte seg inkludert i skeive miljøer, 

opplever heller ikke Ornes bifile informanter å møte full aksept (Yip 2004, Orne 2013). 

Ornes informanter tar stadig vurderinger på om de skal være åpne om identiteten sin 

eller ikke. Flere benytter en strategi som korresponderer med Goffmans teorier om 

identitetshåndtering: Dersom de forventer en fiendtlig reaksjon, velger de å skjule sin 

seksualitet. Forventer de derimot anerkjennelse, er de åpne. Imidlertid er ikke alle situasjoner 

enten fiendtlige eller aksepterende. Orne benytter begrepet «in the line of fire», heretter kalt «i 

skuddlinjen», for å beskrive følgende:  

                                                
7 Dalslåen kaller det «coming out discourse», stolthets-diskursen er min formulering 
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Someone is in the line of fire when they feel that they will be called to account for their identity, 

are questioned, are not fully accepted, are «tolerated», feel «socially awkward», or feel they are 

being stereotyped (Orne 2013: 240). 

Å være i skuddlinjen er verken å møte anerkjennelse eller total fiendtlighet. Situasjonen er ikke 

truende eller farlig, men heller ikke komfortabel. Begrepet fanger en mellomposisjon som 

Goffman ikke beskriver (Orne 2013).   

Ornes informanter benytter i hovedsak tre strategier når de befinner seg i skuddlinjen. 

Hvilken strategi som benyttes, avhenger av situasjonen og relasjonen til den som de interagerer 

med. Den første strategien er «å unngå kula» (dodge the bullet) ved å kutte ut folk eller unngå 

spesifikke situasjoner. Informantene velger denne strategien når de opplever at de ikke lengre 

klarer å ha folk i livene sine fordi de er for heterosexistiske. Andre benytter strategien «å bøye 

av for kula» (deflect the bullet) ved å tilpasse uttrykket og eller identiteten sin slik at den blir 

mindre støtende for den heterosexistiske. En informant presenterer seg for eksempel tidvis som 

bifil framfor panfil, fordi han da møter mer forståelse. Den siste strategien er «å ta kula» (take 

the bullet) ved å stå opp mot holdninger for å lære opp dem som utøver homonegativiteten. 

Denne strategien benyttes for å skape en endring og kunne gi andre skeive en positiv 

forståelsesramme (frame) av sin seksualitet. De to siste strategiene bryter med Goffmans ide 

om at stigmatiserte i hovedsak vil trekke seg unna de normale eller forsøke å passere (Orne 

2013). 

Orne fremmer en annen viktig kritikk av Goffman når han påpeker at skeive og andre 

stigmatiserte ikke utelukkende ser sitt stigma gjennom de normales øyne. De har også, eller kan 

få, en annen forståelsesramme fra sitt eget miljø. Dette perspektivet kan være en ressurs i 

stigmamestring, skriver Orne. Han benytter i denne sammenhengen William E. B. Du Bois 

begrep «dobbelt bevissthet». Den afro-amerikanske befolkningen har en dobbelt bevissthet i 

betydningen av de både ser seg selv gjennom øynene til resten av samfunnet (les de hvite) og 

samtidig fra sin egen gruppes perspektiv, mente Du Bois. Skeive miljøers vekt på stolthet og 

fortelling om skeivhet som noe positivt, som skal feires og hedres, blir et slikt motperspektiv. 

Ved å få tilgang til denne positive forståelsesrammen av egen seksualitet kan skeive bli 

«stigmaresistente», hevder Orne (Orne 2013). 

Et viktig poeng her er at man befinner seg i en annen posisjon om man vokser opp i et 

miljø med andre som deler ens stigma, enn som den tilsynelatende eneste skeive i bygda. Skeive 

har ikke automatisk tilgang til et miljø bestående av sine egne de kan trekke seg tilbake til 
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(Goffman 1968). Sånn sett ligner deres posisjon mer på kvinners enn svarte eller jøders slik den 

beskrives av Simone de Beauvoir. Mens svarte og jøder lever blant sine egne, lever skeive og 

kvinner blant sine undertrykkere (Beauvoir 2000). Skeive har dermed heller ikke vokst opp 

med et perspektiv som gir grunnlag for en positiv forståelsesramme. De fleste skeive må aktivt 

oppsøke et skeivt eller homopositivt miljø for å få fellesskapet og «blikket til ens egne». Før de 

eventuelt gjør dette står de i stor grad alene.  

 

2.2.6 Undertrykkelsens ansikter  

Sosial kontroll innebærer en opprettholdelse av maktforhold (Cohen 1985). Enkelte forblir 

privilegerte, mens andre undertrykkes. Iris Marion Young beskriver ulike former for 

undertrykkelse i sitt innflytelsesrike essay «Five Faces of Oppression». Med undertrykkelse 

viser hun til systematiske og strukturelle hindringer en sosial gruppe utsettes for. For Young er 

det ikke snakk om én undertrykker og én undertrykt. Undertrykkelse omhandler relasjoner 

mellom «sosiale grupper». Ikke alle sosiale grupper er undertrykt, men i mange tilfeller vil én 

gruppe være privilegert i møtet med en annen. Det eksisterer med andre ord et hierarki. Sosiale 

grupper oppstår relasjonelt. Medlemmene føler en tilhørighet til egen gruppe på grunnlag av 

noe de er eller gjør som skiller dem fra en annen gruppe. Young skriver at gruppemedlemmer 

vil dele erfaringer som konsekvens av å tilhøre samme sosiale gruppe (Young 2011: 39-48). 

Her kan Young kritiseres for å presentere sosiale grupper som i overkant homogene. Alle 

kvinner er ikke hvite og alle svarte er ikke menn, for å omskrive Gloria Hull, Patricia Bell Scott 

og Barbara Smiths berømte boktittel (Hull, Scott & Smith 1982). Sosiale grupper er 

mangfoldige. Følgelig er det vanskelig å se for seg at absolutt alle medlemmer av en sosial 

gruppe har felles erfaringer eller er eller gjør det samme. Utfordringen kan løses ved å forstå 

det de har felles som et overlappende nettverk av mening, snarere enn klart definert. For 

eksempel har ikke alle skeive felles erfaringer og det er vanskelig å finne noe alle skeive deler, 

men det gir menig å si at det eksisterer likhetstrekk og felles opplevelser på kryss og tvers i et 

nettverk (Moi 2015).  

Et annet viktig poeng er at individer alltid tilhører flere sosial grupper, noe Young også 

skriver (Young 2011: 48). Et menneske er ikke enten «kvinne» eller «skeiv» eller «svart». 

Følgelig undertrykkes hun heller ikke som «bare» kvinne, «kun» skeiv eller «utelukkende» 

svart, men som en svart skeiv kvinne. Patricia Hill Collins beskriver interseksjonalitet som en 
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måte å se makt og undertrykkelse på. For henne er interseksjonalitet erkjennelsen av at sosiale 

kategorier som kjønn, rase, seksualitet forstås best relasjonelt, snarere enn adskilt fra hverandre. 

«These mutually constructing categories underlie and shape intersecting systems of power; the 

power relations of racism and sexism, for example, are interrelated» (Collins 2015: 14). 

Undertrykkelse forstås med andre ord best om man undersøker hvordan maktrelasjoner krysser. 

Slik oppnår man en dypere forståelse enn dersom man behandler hver maktstruktur separat 

(Collins 2015). Med dette perspektivet som en tilføyelse til Youngs forståelse av undertrykkelse 

handler ikke undertrykkelsen av skeive kvinner kun om maktrelasjoner mellom heterofile og 

skeive, men også mellom kvinner og menn, hvite og svarte, også videre. Dette er et perspektiv 

jeg vil ta med meg inn i analysene.  

Undertrykkelsesformene utbytting, avmakt og marginalisering8 slik Young beskriver 

dem er anvendelig i andre maktrelasjoner, men i liten grad for å beskrive forholdet mellom 

gruppene heterofile og skeive i Norge i dag. Undertrykkelsens fjerde og femte ansikt, «kulturell 

imperialisme» og «vold», derimot, er absolutt anvendelige. Kulturell imperialisme innebærer 

at den dominante gruppen usynliggjør, stereotypifiserer og «andrer» de undertrykte. Dette skjer 

gjennom en universalisering av den dominante gruppens erfaringer og kultur. De undertrykte 

blir «de andre» i møtet med denne universelle kulturen på samme måte som den stigmatiserte 

blir «den andre» i møtet med de normale. Videre internaliserer de undertrykte de dominantes 

syn på og forståelse av seg selv. Her viser Young til Du Bois dobbelt bevissthet for å vise at de 

undertrykte samtidig ser seg selv fra sin egen gruppes perspektiv (Young 2011: 58-61). Det er 

nærliggende å forstå den dominante kulturelle ideologien i undertrykkelsen av skeive som 

heterosexisme, av kvinner som sexisme og av svarte som rasisme.  

Den andre relevante undertrykkelsesformen Young beskriver er vold, som omfatter både 

fysisk vold og frykt for vold. Medlemmer av sosiale grupper som kvinner, skeive og etniske 

minoriteter kan med grunn frykte å oppleve vold utelukkende fordi de tilhører den gruppen de 

gjør. Voldens funksjon er å degradere, ydmyke og stigmatisere. Trusselen om eller frykten for 

vold er i seg selv belastende, skriver Young. Det er den sosiale konteksten som muliggjør 

volden og som i visse tilfeller også gjør den akseptabel (Young 2011: 61-63).  

 

 

                                                
8 Young forstår marginalisering først og fremst økonomisk, som utestenging fra arbeidsmarkedet 
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2.2.7 Minoritetsstress  

Minoritetsstress betegner tilleggsbelastningen minoritetspersoner opplever i hverdagen fordi de 

tilhører en minoritet (Bjørkman 2012). Også her er det nødvendigvis snakk om en normativ 

minoritet eller stigmatisert gruppe, ikke kun et numerisk mindretall (Nussbaum 2004: 217-218). 

I sin doktoravhandling lister Mari Bjørkman opp fire særegne former for minoritetsstress som 

oppleves av skeive. Disse formene kan sees som del av og samtidig konsekvens av 

heterosexistisk undertrykkelse. Den første formen er faktisk opplevd utøvd homonegativitet, 

som innebærer diskriminering, stigmatisering, fordommer og vold. Frykt for å oppleve 

homonegativitet er den andre. Den tredje er internalisert homonegativtet. Den siste formen er 

spørsmålet om man skal være åpen om eller skjule sin seksuelle orientering (Bjørkman 2012: 

10-11). Disse formene for minoritetsstress kan relateres til Young, Orne og Goffman. Den første 

og andre formen omhandler vold, som også Young beskriver. Hun hevder på samme måte som 

Bjørkman, at vissheten om at man kan bli utsatt for vold i seg selv er en belastning. I likhet med 

Bjørkman skriver både Orne, Goffman og Young dessuten at den internaliserte negative 

forståelsen av ens egen gruppe er skadelig. Spørsmålet om å stå fram eller passere er også 

sentralt hos Goffman, så vel som i Ornes studie (Young 2011, Goffman 1968, Orne 2013).  

 

2.2.8 Anerkjennelse og rettferdighet 

Andring, stigmatisering, heterosexisme og kulturell imperialisme innebærer alle en 

underkjennelse. Den andre, den stigmatiserte og den skeive anerkjennes nettopp ikke. De får 

ikke lov til å være mennesker på linje med andre. Nancy Fraser skriver følgende om 

anerkjennelse: «It requires that institutionalized patterns of cultural value express equal respect 

for all participants and ensure equal opportunity for achieving social esteem» (Fraser 2007: 27). 

Som konsekvens kan ikke enkelte sosiale grupper systematisk nedvurderes, ekskluderes, 

usynliggjøres eller andres, slik for eksempel heterosexisme og rasisme medfører. Fraser 

inkluderer anerkjennelse som en av to forutsetninger for rettferdighet. Den andre er jevn 

fordeling av materielle goder. For Fraser innebærer rettferdighet en «parity of participation». 

Det vil si at alle voksne individer kan interagere på likefot (Fraser 2007).  

Frasers teorier har mye til felles med Youngs undertrykkelsesbegrep og spesielt kulturell 

imperialisme. Fraser bygger også videre på Youngs teorier, samtidig som hun er uenig med 

henne. Blant annet vektlegger Fraser det materielle i større grad. Istedenfor Youngs fem former 
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formulerer hun to mer generelle hovedformer for undertrykkelse eller statusunderordning (som 

er det Fraser omtaler): Underordning som bunner i materielle forskjeller og underordning som 

bunner i statusulikhet. Den første formen krever en økonomisk omfordeling, den andre 

anerkjennelse. For å oppnå anerkjennelse behøves transformerende tiltak som endrer normer 

som avskriver eller nedvurderer enkelte grupper (Fraser 2007; 2009, Garreth 2010). 

Klassedifferansiering er ett eksempel på underordning som først og fremst bunner i økonomisk 

skeivfordeling, skriver Fraser. Underordning på bakgrunn av seksualitet bunner derimot i 

hovedsak i statusulikhet. Klasse og seksualitet er med andre ord relativt endimensjonale på hver 

sin ende av skalaen. Andre former for underordning innebærer en jevnere mengde av 

økonomisk skeivfordeling og statusulikhet. Dette er tilfellet for kvinner og etniske minoriteters 

underordning. For Fraser vil dermed kun en materiell omfordeling sammen med anerkjennelse 

gjøre at kvinner og svarte kan bli fullverdige medlemmer av samfunnet. Samtidig fastholder 

Fraser at alle former for underordning burde forstås todimensjonalt. Dette gjelder også 

underordning som i utgangspunktet framstår som svært endimensjonalt, som underordning på 

bakgrunn av seksualitet. Økonomisk ulikhet vil også spille inn i underordning av skeive. Blant 

annet er det å komme ut som skeiv forbundet med økonomisk risiko. Økonomiske betingelser 

kan dessuten svekke skeives mulighet til å kjempe mot underordningen. På tross av at skeive 

først og fremst har behov for anerkjennelse for å kunne interagere på likefot, vil en viss 

omfordeling også være nødvendig (Fraser 2009).  

Frasers begrep om anerkjennelse er brukbart fordi det beskriver hva den undertrykte 

mangler. På tross av at det ikke nødvendigvis foregår en eksplisitt og direkte sosial kontroll av 

en gitt sosial gruppe, kan det likevel foregå kontroll ved at medlemmene nektes anerkjennelse. 

Denne formen for kontroll kan i like stor grad bidra til å opprettholde maktforhold.  

 

2.3 Oppsummering av rammeverkets hovedpunkter 

2.3.1 Innsikt fra tidligere studier 

Foreliggende religionssosiologiske studier gir innsikt i skeive i religiøse miljøer sine 

opplevelser av underkjennelse, og deres mestring av den. Blant annet viser tidligere forskning 

at det er utfordrende å forene tro og seksualitet i et heterosexistisk trosmiljø. Gjennom sine 

studier har Wilcox vist hvordan religiøs individualisme er sentralt for å løse disse 
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identitetsforhandlingene (Wilcox 2002). Også Siraj finner at homopositive tolkninger av 

religion er nødvendig for å forene de to. Samtidig påpeker hun at muligheten for å tolke 

avhenger av teologisk kapital (Siraj 2012). Videre forteller forskning på skeive muslimer at de 

for det første opplever homonegativitet i sine etniske og/eller religiøse miljøer. Skeivhet 

framstilles som vestlig innad i miljøene. For det andre opplever de rasisme og manglende støtte 

i skeive miljøer og storsamfunnet, hvor islam konstrueres som homofiendtlig i en 

homonasjonalistisk diskurs (Dalslåen 2017, Eggebø, Stubberud & Karlstrøm 2018, Yip 2008, 

Siraj 2011; 2016, Puar 2007). Dalslåen finner at for skeive muslimske kvinner kan 

åpenhetskompromisser være fungerende og nødvendige for å bevare familien (Dalslåen 2017). 

Denne innsikten fra tidligere studier tar jeg med meg når jeg undersøker informantenes 

opplevelser av kontroll og særlig deres mestring av denne. 

 

2.3.2 Forståelse av sosial kontroll og undertrykkelse 

Med utgangspunkt i Cohens konfliktorienterte definisjon forstås sosial kontroll i denne studien 

som organiserte former for reaksjoner på uønskede og avvikende elementer i samfunnet (Cohen 

1985). I en heterosexistisk samfunn er det å ikke være heterofil et slikt avvik (Herek 2004). 

Utøvd homonegativitet, trakassering og vold er eksempler på former for kontroll skeive kan 

møte (Bjørkman 2012, Young 2011). Denne sosiale kontrollen inngår i undertrykkelsen av 

skeive. Gjennom kontrollen nektes skeive den samme anerkjennelsen som heterofile (Young 

2011, Fraser 2007). Skeive etableres som mindreverdige, ekskluderte, de andre og dessuten 

usynlige (Fraser 2007: 31). De skeive er de stigmatiserte, de heterofile er de normale (Goffman 

1968). Denne undertrykkelsen omhandler relasjon mellom de sosiale gruppene skeive og 

heterofile (Young 2011). Samtidig spiller også andre maktrelasjoner inn. For eksempel 

samvirker heterosexisme, rasisme og sexisme (Collins 2015, Wittig 2003, Siraj 2016). Det er 

denne forståelsen av sosial kontroll og undertrykkelse som ligger til grunn i oppgaven. 
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3  Metodisk tilnærming  

I det følgende kapittelet redegjør jeg for masteroppgavens forskningsdesign. Jeg starter med å 

presentere oppgavens problemstillinger, spesifisere dem og begrunne dem i tidligere forskning 

og teori. Deretter argumentere jeg for hvorfor jeg har intervjuet skeive kvinner og for valget av 

kvalitative intervjuer som metode. Jeg går så videre til å beskrive utvalgskriterier, 

rekrutteringsprosessen og deltagerne i studien. Etter å ha drøftet mulige utfordringer knyttet til 

utvalget, gjør jeg rede for intervjuenes oppbygning, forløp og enkelte utfordringer som oppstod 

underveis. Deretter beskriver jeg analyseprosessen. Til sist drøfter jeg egen posisjon og etiske 

betraktninger.  

 

3.1 Studiens problemstillinger 

Som nevnt er studiens mål å få økt forståelse for hvordan skeiv kvinnelig seksualitet 

kontrolleres i kristne og muslimske miljøer. På bakgrunn av dette overordnede målet og i lys 

av tidligere forskning og relevant teori, har jeg utarbeidet tre hovedspørsmål. 

Forskningsspørsmålene ble formulert underveis i prosessen, etter hvert som det ble tydelig hva 

studiens hovedfunn ville bli. Med andre ord har empirien i stor grad vært førende for hvilke 

spørsmål som ble valgt. De første to besvares i hovedsak gjennom analysene. Det tredje 

forskningsspørsmålet blir besvart i den avsluttende diskusjonen, selv om opplevelsene til 

kvinnene med kristen og muslimsk bakgrunn også sammenlignes underveis. 

Det første hovedspørsmålet er som følger: 1) Hvilke former for sosial kontroll av skeiv 

seksualitet har kvinnene opplevd i sine muslimske og kristne miljøer? Sosial kontroll arter seg 

på ulike måter, og er på ingen måte én ting. For å forstå kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet 

er det derfor nødvendig å forstå hvordan kontrollen foregår, gjennom hvilke former den utøves 

(Ugelvik 2019). Som vist i det teoretiske rammeverket forstås sosial kontroll i denne oppgaven 

som del av maktrelasjoner og undertrykkelse (Cohen 1985). Fraser, Young, Goffman og Orne 

beskriver alle ulike former for undertrykkelse (eller stigmatisering eller underordning). Deres 

teorier fremmer interessante underspørsmål som jeg tar opp i analysene. Jeg undersøker blant 

annet om informantene utsettes for vold og kulturell imperialisme og om de opplever å havne i 

skuddlinjen. I den avsluttende diskusjonen drøfter jeg dessuten hvordan kontrollen kan forstås 
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i lys av Frasers begreper om anerkjennelse og rettferdighet, og Youngs undertrykkelsesteori 

(Young 2011, Fraser 2007, Goffman 1968, Orne 2013).  

Det andre hovedspørsmålet ble formulert i lys av tidligere forskning: 2) Hvordan 

mestrer kvinnene denne kontrollen? For å forstå kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet er det 

også nødvendig å forstå hvordan kontrollen mestres. Spørsmålet om mestring står sentralt i flere 

studier av skeive kristne og muslimer. Særlig fokuseres det på forhandlinger mellom 

identitetene som skeive og troende (Siraj 2009; 2012; 2016, Wilcox 2002; 2003). Her gir 

tidligere forskning grunnlag for flere underordnede spørsmål. Blant annet vil jeg med 

utgangspunkt i Wilcoxs funn, undersøke om også mine informanter benytter religiøs 

individualisme for å forene tro og seksualitet (Wilcox 2002). Jeg vil også undersøke om 

begrepet teologisk kapital er relevant (Siraj 2012). Ornes studie fremmer spørsmål om hva 

informantene gjør dersom de befinner seg i skuddlinjen. Sammen med Goffmans begrep å 

passere reises dessuten spørsmål om i hvor stor grad informantene er åpne eller skjuler sin 

seksualitet i møtet med underkjennelse (Goffman 1968, Orne 2013, Fraser 2007). Jeg vil 

dessuten undersøke om skapet kan være et trygt rom for informantene (Esack & Mahomed 

2011). 

Det tredje forskningsspørsmålet er som følger: 3) På hvilke måter er formene for 

kontroll og mestring like for kvinnene med kristen og muslimsk bakgrunn og på hvilke måter 

skiller de seg fra hverandre? Ettersom det eksisterer få tidligere studier som sammenligner 

opplevelsene til skeive med kristen og muslimsk bakgrunn, er det relevant å se på forskjeller 

og likheter. Den eksisterende forskningslitteraturen tilsier at det er mange likheter mellom 

skeive kristne og muslimers opplevelser. Det er interessant å utforske om dette også er tilfellet 

i min studie. Samtidig finner tidligere forskning også forskjeller. Blant annet synes skeive 

kristne å ha mer teologisk kapital og større rom for å utøve religiøs individualisme. Er dette 

tilfellet for mine informanter? Det forutsetter i så fall at teologisk kapital også er tilgjengelig i 

de mer konservative kristne miljøene som enkelte av informantene med kristen bakgrunn har 

vokst opp i (Siraj 2016). Skeive muslimer opplever dessuten rasisme og motstand i skeive 

miljøer, ifølge tidligere forskning. De opplever også at skeivhet framstilles som vestlig innad i 

muslimske miljøer, samtidig som islam portretteres som homonegativ i en homonasjonalistisk 

diskurs i storsamfunnet. Jeg vil undersøke om mine informanter med muslimsk bakgrunn deler 

disse opplevelsene (Siraj 2016, Yip 2005, Puar 2007). 
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3.2 Metodevalg og perspektiv  

Kunnskap stammer bestandig fra en sosial posisjon, hevder Sandra Harding. Enten det gjøres 

bevisst eller ubevisst, inntar en forsker alltid et ståsted når hun velger sine problemstillinger og 

forskningsobjekter (Harding 2004). I utformingen av mitt forskningsdesign har jeg valgt skeive 

kvinners ståsted som utgangspunkt når jeg undersøker sosial kontroll av skeiv kvinnelig 

seksualitet.  

Dorothy Smith skriver følgende når hun argumenterer for at kvinner har blitt ignorert 

og gjort til objekter i sosiologien: 

(...) I was beginning to discover the missing presence of women in sociology, not just as objects 

of study, but also as subjects and as speakers who might make a discipline from a different 

standpoint and would look at the world and have different kinds of questions than those that 

were traditionally asked in sociology (Smith 2003: 61). 

Ved å presentere det mannlige som det «universelle» har også sosiologien bidratt til å gjøre 

kvinnen til den andre. Smith argumenterer for at sosiologer i større grad bør innta et kvinnelig 

ståsted (Smith 2003). Det samme gjør feministiske standpunktsteoretikere som Harding. 

Studerer man kjønn og makt burde man ta utgangspunkt i kvinner, hevder de. Slik vil man få 

større forståelse for kvinners opplevelser, men også et bedre bilde av samfunnet. Deres 

argument er at mens mennesker på toppen kun har et overfladisk bilde, forstår de på bunnen av 

hierarkiet i større grad sosiale sammenhenger. For å følge Du Bois argumentasjon ser de 

undertrykte verden både fra sitt perspektiv og gjennom de dominantes øyne. Ved å fremme de 

undertryktes ståsted er man dessuten nærmere å fremme universelle menneskelige interesser, 

enn dersom man fremmer dominantes ståsted og dermed deres interesser (Anderson 2015). 

Denne argumentasjonen kan overføres til forskning på skeive og dermed også min oppgave. 

Med utgangspunkt i at hierarkier burde undersøkes nedenfra, blir det selvsagt å innta skeive 

kvinners ståsted når det er sosial kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet som forskes på.  

Kritikere har riktignok med rette påpekt at det ikke eksisterer noe «universelt» kvinnelig 

standpunkt. Svarte kvinner inkluderes for eksempel sjelden i «det universelle kvinnelige» 

(Borland 2009, Collins 1986). Det samme gjelder skeive kvinner. Feministisk standpunktsteori 

må ta innover seg andre former for undertrykkelse og anerkjenne at blant annet klasse, rase og 

seksualitet også er betydningsfulle ståsteder. Ved å se undertrykkelsesstrukturer i sammenheng 

får man en betydelig bedre forståelse av maktrelasjoner (Collins 2015). Dette er også noe jeg 

etterstreber i denne studien.  
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En annen innvending mot feministisk standpunktsteori er at den er subjektiv. Forskning 

skal være objektiv og verdinøytral, hevdes det. Det blir den ikke så lenge den bygger på 

feministiske prinsipper og aktivt inntar bestemte ståsteder (Anderson 2015). Hardings svar er 

for det første at «nøytralitet» verken er ønskelig eller fruktbart. Hun skriver:   

(…) neutrality is now widely recognized as not only not necessary, not only not helpful, but, 

worst of all, an obstacle to maximizing objectivity when knowledge-distorting interests and 

values have constituted a research project (Harding 1995: 104). 

«Nøytralitet» står i veien for kunnskap. En «sterk objektivitet», som Harding argumenterer for, 

er derfor løsrevet fra ideen om nøytralitet. For det andre må vitenskapens mål være å produsere 

så detaljert og fullstendig kunnskap som mulig. Det gjør den nettopp ved å ta utgangspunkt i de 

undertryktes ståsted, hevder Harding. Med andre ord gir forskning fundert i feministisk 

standpunktsteori mer objektiv viten (Harding 1995).  

Denne studien kan riktignok ikke sies å gi et komplett bilde av sosial kontroll av skeiv 

kvinnelig seksualitet i informantenes religiøse miljøer. For å oppå et bilde som også rommer 

andre perspektiver ville det vært nødvendig å inkludere andre typer deltagere, som religiøse 

ledere eller kvinnenes familiemedlemmer. Studien gir likevel et rikt «bilde av hvordan det 

sosiale (samfunnet) ser ut fra et bestemt ståsted» (Widerberg 2007: 20). Nemlig hvordan 

kontroll av seksualitet i kristne og muslimske miljøer oppleves og mestres av skeive kvinner.  

Ettersom målet er å forstå kvinnenes opplevelser av og erfaringer med kontroll, blir 

kvalitativt intervju det naturlige metodevalget. Gjennom intervjuer kan jeg som forsker få 

tilgang til informantenes «livsverdener». Det vil si deltagernes egne erfaringer, refleksjoner, 

opplevelser, selvforståelser og perspektiver (Kvale & Brinkmann 2015: 46-50). Videre får jeg 

beretninger om hendelser som allerede har funnet sted (Weiss 1995: 9-10). Bjørkman skriver 

dessuten at det sjeldent er mulig å oppdrive et representativt utvalg av en skjult gruppe. Derfor 

egner kvantitative metoder seg dårlig i forskningen på skeive. Et strategisk utvalg er å 

foretrekke, og kvalitative metoder er best egnet i denne typen forskning (Bjørkman 2010). 
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3.3 Utvalgskriterier  

3.3.1 Skeive kvinner  

Det er ikke selvsagt hvem som er skeiv (Bjørkman 2010). Siraj viser i sin studie av en skotsk-

muslimsk lesbisk kvinne hvordan også kvinner som ikke lever ut sin seksualitet kan ha 

verdifulle skeive erfaringer (Siraj 2011). Jeg ser derfor ingen grunn til å definere seksualitet ut 

fra seksuell eller romantisk erfaring, men har valgt definisjonen: kvinner som har sex med 

og/eller forelsker seg i andre kvinner (Bjørkman 2010).  

Allerede i rekrutteringen benyttet jeg «skeive kvinner» for å identifisere dem jeg ville 

rekruttere. «Skeiv» er et bredt begrep. Det omfatter, men er ikke avgrenset til, gruppen jeg 

ønsket å intervjue. Et alternativ kunne vært «ikke-heterofile kvinner». Det valgte jeg ikke, 

ettersom det føltes stigmatiserende å definere kvinnenes seksualitet utelukkende utfra at de ikke 

tilhører de normale. Sånn sett ville kanskje betegnelsen «lesbiske, homofile og bifile kvinner» 

vært mer presis. Utfordringen som oppstår da er at ikke alle i gruppen jeg ønsket å rekruttere 

definerer seg som lesbisk, homofil eller bifil (Bjørkman 2010). Det viste seg også under 

intervjuene. Enkelte av informantene benytter disse merkelappene og opplever dem som 

identitetsgivende og frigjørende. Andre igjen, bruker verken lesbisk, bifil eller homofil. De 

føler merkelappene er upresise eller begrensende, og bruker derfor bare skeiv. Kun Amina 

unngår også denne merkelappen. At andre refererer til henne som skeiv har hun riktignok ikke 

noe problem med. Av respekt for informantene, som tross alt selv er best i stand til å definere 

egen seksualitet, fortsetter jeg derfor å benytte samlebetegnelsen skeiv når jeg snakker om alle 

eller flere av kvinnene. Når jeg omtaler enkeltinformanter bruker jeg begrepet informanten selv 

foretrekker. 

 

3.3.2 Religiøse miljøer 

Under rekrutteringsarbeidet søkte jeg deltagere som hadde «hatt tilknytning til kristne eller 

muslimske miljøer under oppveksten». Jeg definerer ikke om de fremdeles måtte være tilknyttet 

miljøet eller ikke. Dette er det to grunner til. For det første anså jeg det som mest interessant å 

se på kontroll av seksualitet under oppvekst og spesielt tenårene. For det andre vurderte jeg det 

som vanskeligere å kun rekruttere informanter som fremdeles var aktivt religiøse. Jeg valgte 

dessuten en nokså vid forståelse av religiøst miljø som omfatter både menighet eller moske og 
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det sosiale nettverket rundt. Informantenes religiøse familier og venner inngår dermed også i 

miljøet. Denne definisjonen viste seg å fungere godt ettersom informantenes miljøer er såpass 

forskjellige. Noen er svært tette, mens andre er løsere organisert. Kontrollen utøves dessuten i 

ulike deler, i prekener og fredagsbønner så vel som i familien.  

 

3.4 Rekruttering  

Informantene med kristen bakgrunn ble hovedsakelig rekruttert via Facebook. Tidlig i januar la 

jeg ut et innlegg9 på min egen profil og to diskusjonsgrupper for kvinner hvor jeg søkte 

deltagere til min masterstudie om skeive kvinner i religiøse miljøer. Jeg ba interesserte kontakte 

meg på epost. Ansatte ved NOVA og venner hjalp meg med å dele innlegget. Responsen var 

overveldende. Én uke etter å ha postet innlegget var jeg blitt kontaktet av flere kvinner med 

kristen bakgrunn enn jeg hadde kapasitet til å intervjue. Jeg avtalte tid og sted for intervju med 

ni kvinner. Utvalget tok jeg på bakgrunn av type menighet og hvor i Norge kvinnene var vokst 

opp.  Jeg gjorde det slik for å sikre en viss bredde. Av praktiske hensyn valgte jeg også bort 

dem som ikke bodde i nærhet til Oslo. Flere av kvinnene som tok kontakt påpekte at «man aldri 

snakker om sosial kontroll i kristne miljøer selv om det virkelig er behov for det». Dette var en 

stor del av motivasjonen deres for å delta.  

Skeive kvinner med muslimsk bakgrunn viste seg å være vanskeligere å rekruttere. Etter 

å ha lagt ut innlegget på Facebook ble jeg kontaktet av en som satte meg i forbindelse med den 

ene informanten. Hun var den eneste kvinnen med muslimsk bakgrunn jeg fikk rekruttert via 

Facebook. Jeg henvendte meg derfor til organisasjonene Salam og Skeiv Verden. De hjalp meg 

med å komme i kontakt med to andre. Den siste informanten rekrutterte jeg med 

snøballmetoden, en annen informant videresendte infoskrivet til henne (Fangen 2010: 59). Flere 

av kvinnene med muslimsk bakgrunn uttrykte at de var positive til studien fordi jeg skulle se 

på både muslimske og kristne miljøer. Det ga dem inntrykk av at jeg ikke ensidig ville fokusere 

på sosial kontroll i muslimske miljøer og dermed bidra til økt stigmatisering av muslimer.  

 

                                                
9 Se vedlegg 3 
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3.5 Om deltagerne 

For å unngå at deltagerne kan identifiseres vil jeg ikke gå inn på hver enkelt. Jeg vil likevel si 

noe samlet om deltagerne og deres bakgrunner som kan være relevant å ha kjennskap til for 

leseren av oppgaven: Den yngste informanten i studien er tidlig i tjueårene og den eldste i 

midten av førtiårene. Mens syv av informantene kun er tiltrukket av kvinner, er seks tiltrukket 

av både kvinner og menn. To av informantene er trans. Deltagerne har vokst opp i ulike deler 

av Norge, utenom Nord-Norge er alle landsdeler representert. Informantene med muslimsk 

bakgrunn har foreldre fra fire forskjellige asiatiske og afrikanske land. To av informantene er å 

regne som innvandrere, på tross av at de ankom Norge som små. De to andre er norskfødte med 

innvandrerbakgrunn. Av de med kristen tilknytning har to én utenlandskfødt forelder. 

Informantene har stort sett middel- eller arbeiderklassebakgrunn. Flertallet har selv tatt eller 

holder på å ta høyere utdanning. Flere av kvinnene er gift og/eller har barn, mens andre er 

single. 

Alle deltagerne har vært tilknyttet organisert religiøs aktivitet. Av kristne menigheter er 

det stort sett frikirker tilhørende Pinsebevegelsen kvinnene har vært aktive i. Andre har deltatt 

i bedehus innenfor rammene av Den norske kirke eller menigheter utenfor Pinsebevegelsen. 

Moskeene informantene med muslimsk bakgrunn har vært tilknyttet vil jeg ikke gå nærmere 

inn på av hensyn til konfidensialitet. Det skal imidlertid nevnes at Amina har gått i moskeer i 

det arabiske landet hun vokste opp i. Gjennomgående har informantene med kristen bakgrunn 

vært mer aktive og deltatt på flere aktiviteter i menighetsregi enn informantene med muslimsk 

bakgrunn. Dessuten har flere av disse informantene tatt del i flerfoldige kristne menigheter. 

Typisk er at de har gått på kor i en menighet, i ungdomsklubben i en annen og kanskje 

konfirmert seg i en tredje. Med unntak av én informant med kristen bakgrunn, har alle vokst 

opp i henholdsvis kristne og muslimske hjem. Familien framstår som en viktig tilknytning til 

det religiøse for informantene.  

Det er vanskelig å finne ett begrep som beskriver miljøene informantene har vokst opp 

i. På den ene siden er det nærliggende å benytte «konservative religiøse miljøer». Miljøene har 

til felles at de har relativt konservative verdier hva gjelder kjønn og seksualitet. Å være skeiv 

blir ikke anerkjent i noen av miljøene. Med unntak av én informant uttrykte alle at det var en 

norm at man ikke skulle ha sex før ekteskapet. Samtidig blir begrepet konservativ nettopp det: 

relativt. Graden av konservatisme varier dessuten. Mens det i noen miljøer ble sett som haram 

eller syndig å kle seg på bestemte måter, onanere eller fantasere, var det i andre mindre strenge 



30 

 

regler for slikt. Med andre ord varierte hvor mye som ble kontrollert. Formen for kontroll 

varierte også. Dette kommer jeg tilbake til i analysen.  

To av miljøene skiller seg ut. Disse har jeg valgt å betegne som «lukkede kristne 

miljøer». Begrepsbruken på slike miljøer er omdiskutert, men både Hannes og Marits 

menigheter oppfyller kravene Hilde Langvann og Hjelpekilden setter for isolerte eller lukkede 

trossamfunn (Langvann 2013a). I begge menigheter mente man at medlemmene var de eneste 

som hadde sannheten. Dermed var det kun medlemmene som kunne bli frelst og komme til 

himmelen. De var de utvalgte. Verden utenfor var «de andre». Dem skulle man ikke ha kontakt 

med eller inngå relasjoner til, med mindre formålet var å frelse. Det gjaldt også tidligere 

menighetsmedlemmer som hadde brutt. Store deler av fritiden var lagt beslag på av menigheten, 

enten det var snakk om deltagelse i organiserte aktiviteter, religiøse samlinger eller 

dugnadsarbeid. Man skulle ikke delta på aktiviteter utenfor menighetenes regi. Dessuten var 

det ikke rom for kritikk av menighetens regler eller lære. Lydighet var viktig. Det var heller 

ikke akseptabelt å holde ting privat. Tanker så vel som handlinger skulle tåle å komme fram i 

lyset. 

 

3.6 Noen refleksjoner rundt utvalget 

Utvalget er som i de fleste andre kvalitative studier et strategisk utvalg (Thagaard 2018). 

Strategiske utvalg er foretrukket i forskning på marginaliserte og skjulte grupper hvor målet er 

representasjon framfor representativitet (Bjørkman 2010, Orne 2013: 237). Utvalget er samtidig 

i stor grad et tilgjengelighetsutvalg. Jeg rekrutterte informanter gjennom sosiale medier, 

bekjente og skeive organisasjoner. Dermed hadde jeg liten mulighet til å styre hvem som ble 

deltagere. Jeg kunne riktignok foreta enkelte valg når det kom til deltagerne med kristen 

bakgrunn, men måtte utover det godta utvalget jeg fikk. Dette er typisk i studier av skeive 

(Bjørkman 2010). En mulig svakhet ved bekvemmelighetsrekruttering er at utvalget kan 

resultere i å ha liten bredde. Riktignok søker jeg på ingen måte et representativt utvalg,  men 

noe variasjon kan være en fordel også i kvalitativ forskning. Bredde kan gi større rom for 

komparasjon og rikere data. Det er dessuten mer sannsynlig at et bredt utvalg kan generere 

kunnskap som er gyldig også utover å gjelde selve utvalget (Weiss 1995). På tross av at utvalget 

mitt er et bekvemmelighetsutvalg, vil jeg påstå det har en viss bredde. Informantene er, som 
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beskrevet over, ulike på flere punkter. Å inkludere deltagere med både kristen og muslimsk 

bakgrunn sikret dessuten i seg selv et visst mangfold.  

At informantene er selv-rekrutterte medfører en mulig utfordring. Det kan tenkes at det 

kun er kvinner med negative opplevelser som vil delta, og at de presenterer en ensidig fortelling. 

Kanskje har deltagerne til og med en agenda om å svartmale tidligere trossamfunn. Sveinung 

Sandberg har argumentert overbevisende for at intervjuer hvor informantene forsøker å fremme 

et bestemt bilde på ingen måte gir verdiløst datamateriale, snarere tvert imot (Sandberg 2010). 

Samtidig oppfattet jeg ikke at informantene forsøkte å svartmale sine religiøse miljøer. Derimot 

uttrykte flertallet delvis forståelse for negative holdninger og avvisende reaksjoner, spesielt fra 

familie. Enkelte er dessuten fremdeles tilknyttet sine trossamfunn.  

  

3.7 Intervjuene  

Flertallet av intervjuene varte mellom én og halvannen time. De ble gjennomført på seminarrom 

på Blindern og kafeer i informantenes nabolag eller Oslo sentrum. Ett intervju ble gjennomført 

hjemme hos en informant, noe som fungerte godt. Jeg foretrakk å intervjue på Blindern framfor 

kafeer fordi det gir bedre lydopptak med mindre bakgrunnsstøy og færre distraksjoner. Likevel 

ville jeg gi informantene valget, slik at vi kunne møtes der de fant det mest komfortabelt. Flere 

ønsket å treffes på kafeer. Jeg opplevde at også kafeintervjuene fungerte fint, selv om det ble 

noe støy på opptakene.  

I forkant av intervjuene forberedte jeg en intervjuguide10. Den var strukturert etter 

hovedtemaer med underspørsmål. Kort fortalt ville jeg etter å ha bedt informantene fortelle litt 

om seg selv, ta opp deres seksualitet og be dem berette om det religiøse miljøet de hadde vært 

tilknyttet under oppveksten. Deretter kom spørsmål om miljøets holdninger til skeivhet og 

informantenes opplevelser av å være skeive i miljøet. Til sist kom opplevelser av mestring og 

egne forståelser av skeivhet og religion. I praksis fløt delene ofte over i hverandre. Målet var 

heller ikke å rekke alle spørsmålene, men å dekke hovedtemaene. Guiden ble primært brukt 

som en sjekkliste. Intervjuene var med andre ord semi-strukturerte (Weiss 1995: 49). Jeg gjorde 

det slik fordi jeg opplevde at det ga best flyt til intervjuene. Ved å la informantene fortelle friere 

om oppvekst og egne opplevelser fikk jeg rike beskrivelser som dessuten vektlegger hva 
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deltagerne selv opplever som viktigst. Deltagerne tok ved flere anledninger opp temaer jeg ikke 

hadde tenkt på å inkludere i intervjuguiden, men som jeg dermed kunne ta med videre til andre 

intervjuer. Med en strengere intervjustruktur er det mulig disse temaene ikke ville kommet opp 

(Kvale og Brinkman 2015: 190). 

Jeg opplevde informantene som velvillige intervjudeltagere. De ønsket å dele sine 

erfaringer og syntes ikke å holde tilbake i noen særlig grad, på tross av at vi tidvis kom inn på 

tunge temaer. Det var tydelig at flere av de eldre informantene hadde fortalt sine historier før, 

de yngres fortellinger var i større grad usammenhengende. Det er ikke overraskende, ettersom 

informantene har ulik avstand til hendelsene de pratet om. Jeg opplevde det som en styrke å ha 

både yngre og eldre informanter. Slik fikk jeg både beretninger fra nylige hendelser og mer 

bearbeidede narrativer. Holstein og Gubrim skriver at «the interview is not merely a neutral 

conduit or source of distortion, but is instead a site of, and occasion for, producing reportable 

knowledge itself.» (Holstein & Gubrim 2003: 68). Kunnskap oppstår med andre ord i samspillet 

mellom forsker og informant. Også forskeren påvirker kunnskapen som produseres (Kvale & 

Brinkmann 2015: 77). Jeg var derfor bevisst min rolle som intervjuer, og forsøkte å tilpasse den 

etter hva som ville gi det rikeste materialet. I tilfeller der informantene ga relativt korte svar, 

var jeg aktiv og ba dem utdype og eksemplifisere. Dersom de mer uoppfordret fortalte lange 

historier, som gjerne kom inn på såre temaer, stilte jeg meg mer lyttende. Flere av informantene 

kom med motsigende uttalelser. Dette skjedde for eksempel når Anne og Nisha pratet om 

skeivhet og synd. Her forsøkte jeg å utfordre dem. Uten å være for påtrengende grov jeg i det 

som framstod som vanskeligst. For eksempel stilte jeg flere oppfølgingsspørsmål til Anne om 

framstillingen av homofili i Bibelen.  

Det var ett intervju jeg ikke opplevde at fungerte i like stor grad som de andre. Selv om 

Ellen på ingen måte var motvillig, gikk intervjuet litt i stå. Hun var opptatt av å kommunisere 

at hun i liten grad hadde opplevd sosial kontroll, selv om jeg ikke stilte direkte spørsmål om 

det. Flere av spørsmålene jeg stilte virket dessuten ikke like relevante for henne som for de 

andre informantene. Jeg forsøkte å opptre tilbaketrukket og ikke presse for mye på. Likevel 

lyktes jeg ikke riktig med å snu intervjuet. En mulig forklaring er selvfølgelig at Ellen ikke 

deler de andres opplevelser. Hennes beretning kan sånn sett være en verdifull påminnelse om 

at ikke alle skeive kvinner i religiøse miljøer har de samme erfaringene. Ellen var dessuten ikke 

like sterkt tilknyttet sitt miljø som de andre og hadde et stort nettverk utenfor det kristne miljøet. 

Samtidig tenkte jeg i etterkant at det hadde vært uklokt å informere om at studien var tilknyttet 
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NOVAs prosjekt «Negativ sosial kontroll?». Det syntes å ha påvirket Ellen. Riktignok var det 

nødvendig å informere om, ettersom mitt materiale kan bli benyttet i prosjektet.  

 

3.8 Analytisk tilnærming  

Etter hvert intervju skrev jeg et kort sammendrag. I sammendragene understreket jeg det jeg 

oppfattet som nytt eller mest interessant fra intervjuet. Jeg reflekterte også over hva jeg kunne 

gjøre bedre neste gang. Karin Widerberg anbefaler å skrive slike sammendrag fordi de kan gi 

et godt helhetsbilde av intervjuet. Sammendragene kan umiddelbart benyttes i analysearbeidet. 

De kan dessuten romme refleksjoner om kroppsspråk og lignende som ikke kommer med på 

transkripsjonene (Widerberg 2002: 114-116). For min del ble sammendragene et godt 

utgangspunkt for den første delen av analysen. Denne gjorde jeg etter å ha gjennomført nesten 

alle intervjuene, men før jeg hadde transkribert dem. I førstegangsanalysen skrev jeg ut mine 

fortolkninger av det som synes å gå igjen i intervjuene uten å benytte noe særlig teori. Jeg 

videreført ikke alle elementene fra førstegangsanalysen. Den var likevel nyttig fordi den ga en 

pekepinn på hvilken vei analysen skulle ta. Dessuten var den et godt utgangspunkt for 

diskusjoner med veiledere og seminargruppe.  

Det neste steget var å transkribere intervjuene. Transkripsjon innebærer alltid en form 

for oversettelse fra muntlig til skriftlig språk (Kvale & Brinkmann 2015: 204-214). Jeg valgte 

å transkribere så ordrett som mulig for å best kunne bevare informantenes opprinnelige mening 

(Riessman 2008). Sitatene som benyttes i oppgaven har jeg riktignok gjort enkelte endringer 

på. Av hensyn til informantene (muntlig språk ser sjeldent godt ut på trykk) og for å gjøre 

sitatene mer lesbare, kuttet jeg fyllord og gjentagelser uten å endre meningsinnholdet (Prieur 

2004: 9). Endringene er dessuten gjort for å hindre at deltagernes dialekter blir gjenkjennbare.  

Tidligere har jeg opplevd at koding gir god struktur til analysearbeidet. Jeg valgte derfor 

å benytte koder i arbeidet med intervjumaterialet. Kodene jeg har brukt er nærmest det som 

kalles tekstnære koder. Slike koder forteller hva informantene faktisk sier, ikke hva de prater 

om. Tekstnære koder følger en induktiv logikk. Man bygger opp analysene nedenfra uten å 

påtvinge materialet teoretiske begreper (Tjora 2012: 174-195). Da jeg hadde kodet ferdig slo 

jeg sammen lignende koder for så å sortere kodene tematisk. Deretter skrev jeg ut analysen i 

fulltekst. Jeg strukturerte analysekapitlene etter oppgavens problemstilling: Det første 

omhandler kontroll og det andre mestring. Under kodingen kom det fram at det eksisterer tre 
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former for kontroll. Jeg valgte følgelig å dele inn kontrollkapittelet i tre deler. På samme måte 

kom det fram tre ulike områder for mestring, som ga en tredeling av mestringskapittelet. Til 

sist gjennomgikk jeg analysen og bygget den videre ved bruk av passende teori. En utfordring 

under analysearbeidet var at opplevelsene til Ellen skilte seg ut. I motsetning til de andre 

avkreftet hun å ha opplevd noe særlig homonegativitet i sitt miljø. Jeg har ikke oversett hennes 

opplevelser i analysene. Samtidig er hun kun én av tretten og derfor har jeg heller ikke gitt 

henne uforholdsmessig mye plass.   

 

3.9 Egen posisjon  

Ingen forsker er nøytral (Harding 1995). Det betyr ikke at man ikke burde reflektere over egen 

posisjon. Førforståelser, fordommer og maktforhold mellom forsker og informant kan påvirke 

forskningsprosjektet og intervjusituasjonen, og dermed også datamaterialet (Fangen 2010: 47). 

Siraj har i egne studier reflektert over sin rolle som en heterofil muslimsk forsker som forsker 

på skeive muslimer. Ofte opplever hun at informantene viser henne mistillit fordi hun bærer 

hijab og de dermed oppfatter henne som konservativ muslim. I en av artiklene sine skriver hun 

dessuten: 

My (hetero)sexuality was perhaps the biggest obstacle reaching out to lesbians, simply because 

lesbian or gay researchers have obvious and clear advantages when doing research about this 

subject (...) (Siraj 2011: 106). 

Hun utdyper at en innsidekjennskap kan gjøre det lettere for forskeren å stille de riktige 

spørsmålene. Skeive forskere har oftere lettere for å rekruttere deltagere fordi de har kontakter 

i skeive nettverk. Dessuten vil de automatisk vekke tillit hos informantene. På den andre siden 

kan det å være «outsider» også ha sine fordeler, skriver Siraj. Som «insider» er det lettere å 

overse eller ta ting for gitt. En outsider kan også stille «dummere» spørsmål og dermed få 

tilgang til rike forklaringer og beskrivelser (Siraj 2011). I denne studien er jeg i størst grad en 

outsider. Jeg er heterofil, ikke-religiøs og har heller ikke vokst opp med tilknytning til noe 

religiøst miljø. Videre er jeg hvit, noe jeg deler med flertallet av informantene med kristen 

bakgrunn, men som skiller meg fra resten. Det jeg har til felles med informantene er at jeg er 

kvinne. Dessuten er jeg i likhet med mange av dem student og tilhører middelklassen. I 

motsetning til Siraj opplevde jeg riktignok i liten grad at seksualiteten min påvirket 

intervjusituasjonen. Ingen av informantene spurte om jeg var skeiv. At jeg i det hele tatt hadde 
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valgt denne problemstillingen syntes å overbevise dem om at jeg hadde homopositive 

holdninger. Det samme inntrykket kan de ha fått gjennom måten jeg stilte spørsmål på og 

væremåten min. Om noe tror jeg heller denne outsiderrollen har påvirket utformingen av 

intervjuguide og spørsmål. For å bøte på dette valgte jeg blant annet å åpne opp for at 

informantene kunne ta opp egne temaer under intervjuene.  

Et par av informantene spurte om jeg var religiøs, men først etter at vi hadde avsluttet 

intervjuet. Tidligere har jeg intervjuet en venninne om feminisme og kristendom. Hun visste at 

jeg er ateist og var tidvis noe defensiv, som om hun ønsket å forsvare seg mot en ateists 

religionskritikk. Jeg hadde ikke den samme opplevelsen under masterintervjuene. Informantene 

med kristen bakgrunn visste tross alt ikke at jeg ikke er kristen. Deltagerne med muslimsk 

bakgrunn hadde riktignok grunn til å anta at jeg ikke er muslim. Jeg er tydelig majoritetsnorsk, 

både av navn og utseende. Likevel opplevde jeg ikke disse informantene som defensive. Jeg 

opplevde kanskje heller at de «oversatte» og forklarte mer enn de ville gjort til en muslim. De 

produserte fortellinger for en hvit kvinne som hadde liten innsikt i deres tro og kultur (Riessman 

2008: 32). Kvinnene sa for eksempel «synd» istedenfor «haram» og når Amina fortalte om 

tolkninger av historien om profeten Lut brukte hun de bibelske navnene for at jeg skulle forstå. 

Sånn sett gjorde min outsiderposisjon at informantene følte et ekstra behov for å forklare og 

utdype, slik at jeg fikk grundige beskrivelser. Det er dessuten mulig de ville hatt større 

problemer med å være åpne med en heterofil muslim, slik Siraj opplevde (Siraj 2011). Amina 

sa mot slutten av intervjuet at hun hadde opplevd intervjusituasjonen som fin, fordi «du stilte 

meg ikke spørsmål som fikk meg til å føle at "okay, islam og muslimer, de er litt annerledes."». 

Jeg er glad for denne tilbakemeldingen. Samtidig kan jeg selvfølgelig ikke utelukke at det at 

jeg er hvit og ateist har påvirket intervjusituasjonen eller tolkningen mine (Riessman 2008).  

 

3.10 Etiske betraktninger 

3.10.1 Informert samtykke og konfidensialitet  

Prosjektet er godkjent av NSD og følger deres retningslinjer for etisk forskning. I forkant av 

intervjuene sendte jeg ut et infoskriv11 til informantene. Skrivet forklarte kort hva 
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intervjumaterialet skulle brukes til og hva deltagelse i studien innebar. Det understreker at det 

er frivillig å delta og mulig å trekke seg når som helst, uten å måtte oppgi årsak. Dessuten 

klargjorde skrivet at alle deltagerne ville bli anonymisert i den ferdige oppgaven. Denne 

informasjonen gjentok jeg også på begynnelsen av hvert intervju og fikk muntlig bekreftelse på 

at informantene hadde forstått den og samtykket til å delta (Kvale og Brinkmann 2015: 104-

112).  

Allerede under intervjuene ga jeg hver informant en kode, bestående av K (for kristen) 

eller M (for muslim) og et tall som viste nummer i rekken av intervjuer. Jeg har ikke oppbevart 

noen liste eller lignende over informantenes virkelige navn eller kontaktinfo. Lydopptakene har 

jeg lagret i krypterte mapper. De skal slettes så snart prosjektet er ferdigstilt. Transkripsjonene 

er anonymisert, informantene refereres kun til med kode. I analysen ble kodene byttet ut med 

pseudonymer, som er navnene som brukes på informantene i denne oppgaven. Pseudonymene 

til informantene med kristen bakgrunn er tilfeldig valgt blant de mest populære kvinnenavnene 

i Norge. For informantene med muslimsk bakgrunn valgte jeg navn som er vanlige i regionen 

foreldrene deres kommer fra, og som samtidig er nokså norskklingende. På den ene siden kunne 

det vært verdifullt for lesere å vite i hvilket land Amina har vokst opp eller hvilken del av Norge 

Anne kommer fra. Bakgrunnskunnskapen kunne gjort det lettere å forstå funnene i kontekst, og 

på denne måten gitt tyngde til analysen. Likevel veier behovet for anonymisering tyngst. Navn 

på organisasjoner, arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, steder og lignende er derfor utelatt 

eller byttet ut. Isteden har jeg valgt å for eksempel oppgi hvilke regioner familiene til 

informantene med muslimsk bakgrunn kommer fra. Det gir en kontekst uten å kompromittere 

konfidensialiteten (Kvale og Brinkmann 2015: 104-112).   

 

3.10.2 Spesielle hensyn ved forskning på stigmatiserte grupper 

Hvis jeg som lesbisk kvinne hører at det er vanskelig å være lesbisk, at lesbiske ofte har psykiske 

problem og et overforbruk av alkohol, da gjør det noe med min oppfatning av meg selv og mine 

lesbiske venner (Bjørkman: 2010) 

Forskere må vise særskilt hensyn når de studerer stigmatiserte grupper. Som Bjørkman 

beskriver kan forskningsresultatene påvirke gruppemedlemmenes selvbilder. Det kan også 

påvirke storsamfunnets bilde av den stigmatiserte gruppa. Funnene kan dessuten bli brukt 

politisk, som igjen kan få konsekvenser for dem det forskes på (Bjørkman 2010). Både under 
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intervjuene og allerede da vi avtalte tid og sted å møtes uttrykte flere av informantene med 

muslimsk bakgrunn bekymring for hvordan muslimske miljøer framstilles i media og forskning. 

De er ikke uenige i at man skal snakke om sosial kontroll av seksualitet innad i muslimske 

miljøer. Samtidig bidrar et ensidig negativt mediefokus til at de frykter at en forskningsprosjekt 

som mitt kan øke stigmatiseringen. Som tidligere nevnt er dette noe av årsaken til at jeg har 

valgt å både se på kristne og muslimske miljøer. Likhetene dem imellom kan bidra til å vise at 

dette ikke utelukkende er et «minoritetsproblem». Jeg har også vært meget bevisst på å ha et 

gjennomført godt forskningsopplegg, for å unngå å bygge opp om fordommer og 

stigmatisering. Jeg vil vektlegge funnene fra de kristne og muslimske miljøene likt, og ikke 

minst understreke likhetene dem imellom, når jeg presenterer mine forskningsresultater 

(Bjørkman 2010).  

En utfordring i denne studien har vært å unngå en såkalt «elendighetsberetning». Et 

ensidig negativt fokus på skeives utfordringer kan virke skadelig, spesielt på skeives selvbilder 

(Bjørkman 2010). Det har vært vanskelig å unngå en elendighetsberetning fordi jeg forsker på 

sosial kontroll, som for informantene absolutt har innebåret negative opplevelser. Samtidig har 

jeg forsøkt å understreke at informantene i dag har det bedre enn under oppveksten, og at flere 

av dem i stor grad lykkes i å mestre den kontrollen de har opplevd og fremdeles opplever. Det 

ville også vært galt å rosemale opplevelsene deres kun for å unngå en elendighetsberetning.  
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4  Analysekapittel 1: Sosial kontroll 

I dette kapittelet undersøker jeg hvilke former for sosial kontroll informantene møter i sine 

religiøse miljøer. Det første delkapittelet omhandler det jeg kaller «taus kontroll», kontroll som 

foregår gjennom taushet og usynliggjøring. I neste delkapittel tar jeg for meg kontroll som 

andrer. Begge kontrollformene er i stor grad proaktive. Med andre ord foregår de i forkant, i et 

forsøk på å hindre normbruddet å ikke være heterofil (Ugelvik 2019). Kapittelets siste del 

omhandler kontroll som er reaktiv i større grad. Her er det snakk om reaksjoner og 

homonegativitet informantene opplever fordi de er skeive.  

  

4.1 Taus kontroll  

4.1.1 Generelt lite snakk om sex  

Når Anne forteller om hvordan seksualitet ble omtalt i hennes kristne miljø, sier hun følgende:  

Det er sagt et par ganger også sier man ikke så mye mer. Alle vet at du ikke skal gå rundt og 

ligge med folk og alle vet at hvis du er gutt så skal du bli sammen med en jente og motsatt, men 

det er noe som på en måte bare ligger som en forventning. Det er ikke noe man snakker detaljert 

om så ofte.  

Une var tilknyttet et kristent miljø der det var akseptert å ha sex hvis man var i en seriøs 

kjæresterelasjon. Med unntak av henne forteller de andre informantene det samme som Anne. 

Normen var at sex er forbeholdt (det heterofile) ekteskapet. Dette begrunnes i Bibelen eller 

Koranen. Mer blir sjeldent sagt om tema.    

Hanne er en del eldre enn de andre informantene og vokste dessuten opp i et lukket 

kristent miljø. Hun forteller at hun «ikke engang kan huske at blomstene og biene ble nevnt». 

Samtidig ble det i Hannes menighet mer eksplisitt kommunisert hvilke regler som gjaldt når det 

kom til seksualitet. Blant annet var onani syndig. Også Marit forteller at seksualitet i større grad 

ble pratet om under prekener i hennes lukkede menighet. Det fantes klare regler. For eksempel 

var det syndig å fantasere om noen seksuelt. Da var man utro mot sin framtidige ektefelle. 

Synde kan man gjøre også i tankene.  
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Sarah og Amina forteller at de måtte bytte tv-kanal når foreldrene var hjemme dersom 

det kom sex på tv-en, for eksempel en sexscene i en romantisk komedie. Amina, som vokste 

opp i et arabisk land, sier at med voksne «snakker man ikke om noen ting mellom navle og 

kne». Flere av informantene hadde en opplevelse av at man ikke skulle snakke med voksne om 

seksualitet. Dette gjelder også dem med kristen bakgrunn. Dersom voksne snakket med ungdom 

om sex ble det ansett som å oppfordre til promiskuøs adferd. Jenny er et unntak her. På den 

kristne ungdomsklubben hun gikk ble kjærlighet og sex diskutert sammen med ledere. 

Riktignok lå fokuset likefullt på at man ikke skulle ha sex, framfor hvordan man har sikker sex 

eller hvor grensene for sex egentlig går. 

 

4.1.2 Skeivhet snakkes ikke om 

Selv om lederne på Jennys ungdomsklubb tok opp sex og kjærlighet, var det kun snakk om 

heterofil seksualitet. Jenny forklarer det på følgende måte: 

Jeg gjetter at det er fordi homofili kanskje ikke føltes like relevant, (...) så tenker jeg de derfor 

heller fokuserte mer på (heterofil) sex, som kan skje med hver eneste person, holdt jeg på å si, 

enn det "ikke eksisterende problemet" ler med å være sammen med noen av samme kjønn. 

De andre informantene har den samme opplevelsen. Blant annet forteller Sofie, som gikk på en 

kristen privatskole, at homofili ikke ble nevnt én eneste gang i seksualundervisningen. Var det 

snakket om romantisk kjærlighet i miljøene informantene vokste opp i, var det alltid snakk om 

«den naturlige og gudgitte» kjærligheten mellom mann og kvinne. Dersom det var snakk om 

sex, var det igjen noe som skulle skje innenfor rammene av det heterofilt ekteskapet. Synet på 

kjærlighet og sex var svært heteronormativt (Andressen & Malterud 2013).  

Enkelte av informantene kan ikke huske at det var snakk om skeivhet i det hele tatt. 

Andre igjen, forteller at skeivhet ble snakket om, men da ikke i forbindelse med kjærlighet eller 

sex på samme måte som heterofili. Dette kommer jeg tilbake til. Astrid er blant dem som ikke 

husker at det ble sagt noe direkte om skeivhet. Likevel sitter hun igjen med opplevelsen av at 

det ble ansett som galt å være skeiv i miljøene hun deltok i: 

Lesbisk, det var noe man ikke var. Det var bare noe noen der ute ler kanskje var. Også handler 

det om, tenker jeg, igjen da, hva som blir gjort tilgjengelig. I denne ungdomstiden min hvor jeg 

har tilknytning til både [kristent ungdomskor] og [frikirkelig menighet] og folkehøgskolemiljøet 

og [to andre kristne menigheter] etterpå, så er jo ikke homofili noe tema. Før vi skulle møtes til 



40 

 

intervjuet i dag, så har jeg prøvd å tenke tilbake: Er det noen som har sagt direkte at det er synd 

og skam? Og jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske at noen har snakket om det. Det bare 

var så uaktuelt og utilgjengelig at det var ikke noe tema engang. 

Heller ikke Ellen kan huske at skeivhet var tema. Hun har riktignok en ganske annen opplevelse 

av dette enn Astrid. For henne var ikke tausheten i miljøet et tegn på homofili var uakseptabelt. 

Ellen opplevde derimot tausheten som en stilltiende aksept. Dessuten følte hun i motsetning til 

de andre at det var rom for å ta opp spørsmål om skeivhet under konfirmasjonsundervisningen. 

Pastoren i menigheten var svært åpen for å diskutere. Dermed opplevde ikke Ellen at temaet 

ble forsøkt tiet i hjel. Dette er det motsatte av slik jeg tolker de andre informantene. For dem 

blir tausheten en «øredøvende taushet», som bidrar til å usynliggjøre skeivhet og definere at 

heterofili er den eneste muligheten. I miljøene presenteres det kun én måte å ha en sunn 

seksualitet på, å forelske seg på, og det er den heterofile. Noe annet snakkes ikke om. Slik gjøres 

skeivhet «uaktuelt og utilgjengelig», som Astrid sa det. At sex kun tillates innenfor rammene 

av et heterofilt ekteskap usynliggjør skeiv seksualitet ytterligere. Skeivhet konstrueres dessuten 

som ikke-eksisterende innad i miljøet, noe unormalt som «noen der ute kanskje er». Slik virker 

den øredøvende tausheten som en form for sosial kontroll. Skeive blir de andre og usynliggjøres 

i møtet med den heterosexistiske kulturen. Informantene har internalisert dette bildet av 

skeivhet. Også de har opplevd skeivhet som noe annerledes og fjernt (Young 2011).  

 

4.1.3 Idealet om mann og barn 

Une: Jeg prøvde å finne ulike måter å, ja, bli komfortabel med at livet mitt ikke ble helt sånn 

som jeg hadde tenkt at det skulle bli.  

Meg: For det var brudd med forventningene, eller? 

Une: Ja, det var brudd med at man skal vokse opp og ha en familie og man skal ha en kjæreste 

og man skal ha en ramme, som man skal bygge hele livet sitt rundt. Og sånn ble det ikke, 

plutselig.  

Une oppdaget at hun var skeiv i starten av tjueårene mens hun var samboer med sin daværende 

mannlige kjæreste. Mye falt på plass for Une da hun innså at hun egentlig var tiltrukket av 

jenter. Samtidig opplevde hun det som vanskelig. Livet hennes kom ikke til å bli som hun hadde 

sett for seg. Flere av informantene har lignende erfaringer. De opplever dessuten ikke kun å 

være skuffet over seg selv, men også at de skuffet foreldrene sine: 
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Det føltes nok veldig ut som at pappa liksom hadde bygd opp en sånn perfekt familie og alle er 

kristne og mange av brødrene mine er gift og sånne ting og så rakner det litt, da. Hele 

verdensbildet hans. (Marte) 

Det var ikke dette mor ønska, det var ikke dette hun så for deg, at livet skulle bli sånn. Yngste 

dattera, liksom den flinke dattera, skulle havne i en sånn situasjon. Det tenker jeg at hun tenker. 

(Sarah) 

Pappa hadde jo definitivt sett for seg at jeg skulle få et annet liv enn det jeg har. (...) Men med 

mamma så går det veldig bra nå, (...) men jeg tror ikke at hun helt at hun har godtatt det at jeg 

ikke kommer til å gifte meg med en mann. Jeg tror at hun fremdeles går med håpet om at dette 

her er noe som kommer til å gå over. (Sofie) 

I sitatene over kommer det fram at Marte, Sarah og Sofie opplever at det er vanskelig for 

foreldrene å godta at forventningene ble brutt.  

Hva som ble forventet tegner informantene opp et enstemt bilde av. Man skal gifte seg, 

med en mann, og stifte familie. Det beskrives som «det ene livet» og «en ferdig oppskrift man 

tok for gitt». Anne forteller om venner og bekjente fra menighetene «som gifta seg da de var 

tjue år og har barn nummer to på vei, (...), og har liksom fått hele den riktige pakka». Det er 

tydelig at «den riktige pakka» er mann og barn. Idealet er heteronormativt (Ingraham 2002).  

På den ene siden er det som Anne sier, idealet «bare ligger der som en forventning». 

Det inngikk implisitt i omtalen av sex og kjærlighet som vist over. Det kom også fram i Annes 

menighet når det ble det arrangert årlige lekebryllup for barna. Gjennom organisert lek ble det 

heterofile ekteskapet naturliggjort (Ingraham 2002). Idealet kommuniseres dessuten eksplisitt. 

Foreldre, ledere, pastorer og imamer snakker om viktigheten av å finne en god ektemann og 

stifte familie.  

Den heteronormative kjernefamilien blir presentert som det eneste naturlige og gitt av 

Gud. «Barn skal ha en mor og en far», var argumentet mot likekjønnet ekteskap i menigheten 

Jenny vokste opp i. Argumentasjonen hviler på at mødre og fedre fyller ulike roller i barns liv. 

På samme måte har ektemenn og hustruer forskjellige roller i ekteskapet. Tanken er at “God 

has designed men and women to complement one another physically, emotionally, mentally, 

and spiritually” (Siraj 2011: 100). De færreste av informantene har som Marit opplevd at det 

prekes om at kvinner skal underordne seg menn eller at faren er familiens overhode. Likevel 

ligger det klare kjønnsroller til grunn i det heterofile kjernefamilieidealet (Wittig 2003). 

Kategoriene kjønn og seksualitet er tett sammenflettet (Collins 2015). Astrid, som ifølge seg 
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selv var «en god og snill kristen pike som gjorde det meste etter boka.» og derfor giftet seg med 

en mann i menigheten da hun var 22, opplevde at det var klare kjønnede forventninger til rollen 

hustru. Hun følte at hun aldri klarte å leve opp til ektemannens forventninger om hvem hun 

skulle være, som en «perfekt menighetsfrue». Forventningene handlet blant annet om at ting i 

hjemmet skulle være ordentlig, ryddig, at hun skulle kle seg voksent og skikkelig. Astrid fortalte 

dessuten følgende: 

I familieselskaper på hans sidehan kom fra en kristen familie, reagerte jeg på at samtalen rundt 

bordet ble styrt av mennene/guttene. Jentene satt stille og lyttet og smilte.  

Videre sier hun at hun at hun ikke passet inn i idealet om å være en «snill kristen pike» som 

«bare skulle tilføre ynde og skjønnhet». Også Nisha, som giftet seg med en mann foreldrene 

hennes hadde valgt ut, opplevde mange forventninger og vansker i ekteskapet med en svært 

religiøs mann.  

Hanne, som er transkvinne, har absolutt følt de kjønnede forventningene på kroppen. 

Hun forteller at hun som liten fikk klar beskjed om at hun måtte slutte å leke med jentene og 

begynne å leke med de andre guttene. Det lukkede miljøet hun vokste opp i var svært kjønnsdelt, 

jentene gikk i pikemisjonen og guttene i guttemisjonen. Også informantene med muslimsk 

bakgrunn, og da spesielt Amina som har vokst opp i et arabisk land, forteller om 

kjønnssegregering i miljøene. 

Det var vanskelig for informantene å bryte med idealet. Astrid sier at hun fremdeles, 

den dag i dag, skammer seg litt over det. Hun forteller at hun gruer seg til å dra på jubileet for 

den kristne folkehøgskolen hun gikk på, og utdyper med at det handler om «Den følelsen av å 

være en som ikke klarte det å fullføre den planen om det perfekte kristne livet.» Når heterofili 

og (heterofilt) ekteskap presenteres som «den eneste veien» blir nettopp dette resultatet: De som 

ikke lever opp til idealene føler seg skyldige, annerledes og mislykkede. Dette gjelder særlig 

kvinner, som blir lært opp til at det å bli hustru og mor er blant deres viktigste oppgaver 

(Ingraham 2002: 10, Siraj 2016). Det ensidige idealet og forventningene fungerer som indirekte 

kontroll ved at det styrer dem «gjennom deres verdensbilde, deres selvbilde, deres identitet» 

(Ugelvik 2019: 40). 
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4.1.4 Den gode kristne og skikkelige muslim 

Et annet ideal informantene refererte til under intervjuene var idealet for hvordan man skal være 

en «god kristen» og en «skikkelig muslim». Det er særlig hos kvinnene med kristen bakgrunn 

at dette idealet kommer fram. Det er tydelig at de har jobbet hardt med å etterstrebe det. Et 

eksempel er når Astrid beskriver seg selv som en «god og snill kristen pike» og forklarte at det 

innebar å gjøre ting etter boka. En god kristen skal nemlig følge reglene. Ikke bare skal hun 

følge dem, hun skal også ha et ønske om å følge dem. Marte forteller at det i hennes miljø var 

lite fokus på hva man ikke skulle gjøre. Derimot ble det fokusert på hva en god kristen ønsker 

å gjøre. En god kristen vil være snill, hun vil ikke tenke onde tanker, hun vil ikke ha behov for 

å drikke alkohol og hun vil vente med å ha sex til hun gifter seg. En god troende vil følge 

Bibelen, mente Marte. Dermed kan ikke en god kristen være skeiv. Informantene med muslimsk 

bakgrunn refererer i mindre grad til idealet om å være en god muslim under intervjuene. Det 

kommer riktignok fram at også for dem er det å «følge islam» å følge lovene og de moralske 

reglene i religionen. Likevel er det ikke nødvendig for dem på samme måte å inderlig ville følge 

lovene. 

Idealet om å være en god kristen synes å ha en kjønnet dimensjon. Flere av informantene 

bruker betegnelser som «flink kristen pike» og «god kristen jente», som framstår som en 

blanding av «flink pike-syndromet» og «god kristen-idealet». Jenny er blant dem. Presset om å 

være flink opplevdes for henne som overveldende og umulig å oppfylle. Hun slet seg nesten ut 

i forsøket. Informantene med muslimsk bakgrunn gir også uttrykk for et ideal om å være en 

«skikkelig muslimsk pike». Sarah opplevde at hun, som den eneste av søsknene uten et alvorlig 

problem med rus eller psykiske vansker, hadde et ekstra press fra moren om å være flink og 

pliktoppfyllende. For Sarah, Nisha, Leyla og Amina er dessuten idealet om «en skikkelig 

muslimsk jente» knyttet til hvordan man skal kle seg. En muslimsk jente skal ikke kle seg 

«norsk», men feminint og gjerne bruke hijab. Hun skal med andre ord ikke være «for hvit». 

En god kristen må ikke bare følge reglene, hun må også tro inderlig. Blant annet Marte, 

Sofie og Marit har opplevd at de ikke fikk til å tro nok. Marte forteller at hun har tenkt: «Jeg 

skjønner ikke at alle kan ha sånn connection, sånn skikkelig kontakt med Gud, fordi jeg føler 

ingenting og jeg bare står her og faker.» Hennes opplevelse er nokså lik Sofies. Sofie fikk 

tilbakemelding på at det var noe feil med henne fordi hun ikke talte i tunger. Dette bekymret 

henne som barn. Informantene med muslimsk bakgrunn har ikke tilsvarende opplevelser, for 

dem var praksis viktigere enn tro. 
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Dessuten skal en god kristen dedikere seg til troen. Marit er kanskje den av informantene 

som har hatt den sterkeste opplevelsen av at hun aldri var kristen nok. I den lukkede menigheten 

hun vokste opp ble hun rett ut fortalt at hun ikke var god nok. Hun brøt regler, hadde opprørske 

tanker og når hun hadde gjort noe galt angret hun ikke nok. Etter videregående begynte hun på 

bibelskole og så i misjonsgruppe, men heller ikke det var tilstrekkelig. Å hengi seg til troen 

innebar i Marits miljø at man skulle legge fra seg alt annet. For Marit var det svært vanskelig å 

få høre at hun ikke var en god nok kristen. Så strengt var det ikke i de andre informantenes 

miljøer, med unntak av Hannes. Likevel sier også Une at hun stadig var «på tå hev» og forsøkte 

hardt å bidra nok til menigheten slik at hun også kunne bli en av «de ordentlige kristne».   

Anne opplever at måten skeive omtales innad i kristne miljøer bygger på at skeive er 

dårlige kristne. I neste kapittel viser jeg hvordan dette gjør det vanskelig for Anne å forhandle 

mellom identitetene skeiv og kristen. Også Ellen sier at «Mange vil nok kalle meg en dårlig 

kristen», men for henne handler det også om at hun røyker, drikker og banner og ellers bryter 

med normer for hvordan en god kristen skal oppføre seg. Ellen avviser riktignok at andres 

definisjon av «dårlig kristen» påvirker henne, men viser uansett at hun er klar over og referer 

til idealet i likhet med de andre informantene.  

 

4.1.5 Miste miljøet og komme til helvete 

Marte fortalte at gode kristne følger Bibelen, og der står det at homofili ikke er greit. En 

konsekvens hvis andre hadde funnet ut at hun var skeiv var dermed å miste det kristne 

ungdomsmiljøet, sa hun. Hun var også redd for å bli avvist av foreldrene. Leyla uttrykker det 

samme når hun sier at dersom hun var skeiv, kunne hun ikke være muslim. Hun sa videre at om 

hun ikke lengre var muslim, kunne hun heller ikke være en del av familien. Marit fortalte at 

folk som ikke var bra nok i menigheten, ble fryst ut. Da en kamerat av henne kom ut som bifil 

mens de var tenåringer ble han utstøtt og kastet ut hjemmefra. Ettersom det ikke var lov å ha 

kontakt med tidligere medlemmer innebar å miste miljøet også å miste familien for Marit og 

Hanne. Frykten for å miste miljøene var i seg selv belastende for informantene. Den bidro 

dessuten til å hindre dem i å være åpne om egen seksualitet. 
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Konsekvensen av å være en dårlig kristen eller muslim er ikke bare å miste miljøet. Man 

kan også havne i helvete. For Marit virker frykten for helvete særs belastende. Hun gikk lenge 

rundt med en vedvarende helvetesangst12: 

Det jeg tenkte var "Hva om du går over veien og blir påkjørt av en buss?". (...) "Hvor kommer 

jeg da?". Jeg var aldri trygg på at jeg skulle komme til himmelen.  

Uvissheten om hvor hun ville havne hvis hun plutselig døde var alltid der. Hun var aldri trygg. 

Angsten for helvete deler Marit med mange som har vokst opp i lukkede kristne miljøer 

(Langvann 2013b). Helvetesangsten fulgte henne lenge. Selv i dag innrømmer hun at noe av 

årsaken til at hun sliter med å si at hun ikke lengre er kristen bunner i frykt for helvete. Angsten 

gjorde det også vanskelig for Marit å bryte med menigheten. I både Hanne og Marits miljø var 

nemlig det å kunne komme til helvete koblet til om man var del av menigheten eller ikke. 

Mennesket er grunnleggende syndig og derfor avhengig av miljøet for å komme til himmelen, 

forklarte Hanne. Enten var man en del av «oss» i menigheten, eller så var man en del av verden 

utenfor, og de kom til å havne i helvete. Dette sterke skillet finner jeg ikke igjen hos de andre 

informantene som ikke har vokst opp i lukkede miljøer. Som Marit selv påpeker er skillet en 

ekstrem effektiv kontrollmekanisme for å holde folk i miljøet.  

I likhet med idealet om mann og barn vil jeg argumentere for at idealet den «skikkelige 

muslimen» og særlig den «gode kristne» inngår som del av kontrollen av informantenes 

seksualitet (Ugelvik 2019: 32). Ved å sette opp et tydelig ideal for hvem som er en god kristen 

eller muslim konstrueres også et bilde av hvem som er en dårlig kristen eller muslim. Dårlige 

kristne og muslimer kan risikere å miste miljøet og dessuten komme til helvete. Her ligger det 

makt. Noen stemples som avvikerne, de stigmatiserte, i motsetning til de normale (Goffman 

1968).  

 

                                                
12 Her bruker jeg angst og frykt om hverandre selv om det psykologifaglig sett er et skille mellom dem. Jeg gjør det slik fordi 
Marit selv brukte begge begrepene. Dersom angst forstås som en «følelse av uro, anspenthet og nagende frykt for at noe 
farlig kan hende; overdreven fryktreaksjon på en hendelse», vil dessuten «helvetesangsten» kunne regnes som angst 
(NAOB – Det Norske Akademis ordbok 2019) 
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4.2 Andring 

4.2.1 Framstillingen av «de skeive» 

I Youngs kulturelle imperialisme og Goffmans stigmateori står det sentralt at det skjer en 

andring. De stigmatiserte eller undertrykte framstilles som «de andre» i møtet med de normale 

eller dominante (Young 2011, Goffman 1968). I informantenes beretninger om framstillingen 

av skeivhet kommer det fram at skeive sees som «de andre» i deres miljøer. Dette skjer helt 

bokstavelig når Astrid sier at hun tenkte at lesbisk det var «noe noen der ute kanskje var», eller 

når Marte fortalte at andre godt kunne være skeive, men hun som kristen kunne ikke være det. 

Dessuten stereotypifiseres skeive i miljøene. Bildet informantene tegner opp av «de skeive» har 

fellestrekk med hvordan heterofile muslimer ser på skeive slik det kommer til uttrykk i Siraj 

studie (Siraj 2009). Marte fortalte for eksempel at hun tenkte følgende: 

Meg: Ja, for da definerte du deg på en måte som skeiv, eller du visste at du var skeiv, men du..? 

Marte: Ja, det tror jeg at jeg var ganske sikker på. Det var masse sånn, man føltes seg veldig 

sånn, ja, jeg veit ikke jeg... Veldig sånn ekkel og... Det føltes ut som om jeg liksom bar masse 

sånn dritt inni meg, som jeg hele tida måtte be for å bli rein, men så blei jeg jo aldri det, fordi 

det forsvant ikke. 

Som det kommer fram av sitatet over hadde Marte en oppfatning av skeivhet som noe skittent 

og ekkelt, i motsetning til en ren heterofil kjærlighet (Douglas 1997). Denne fremstillingen går 

igjen i flere av informantenes beretninger. Også de har slitt med tanken om at skeivhet, og 

særlig skeiv sex, er ekkelt. Flere forteller dessuten at det ble sagt at homofili var en sykdom. 

Bekjente har påstått at man kan bli fri fra homofile følelser ved bønn. Man kan «bli frisk». I 

Marits oppvekst ble det å være skeiv knyttet til HIV. Menigheten drev en 

rehabiliteringsinstitusjon der flere av de innlagte hadde HIV, og disse pasientene ble Marit 

opplært til å passe seg for. De var skitne, sier hun. I Marits tilfelle blir sykdomsmetaforen mer 

enn bare en metafor. De skeive mennene i Marits barndom var jo faktisk syke. Samtidig 

opplevde hun at det var mer enn bare det at de hadde HIV som gjorde dem syke. De hadde HIV 

fordi de var homofile, forteller Marit. Med andre ord eksisterte det ikke noe tydelig skille 

mellom «den skitne sykdommen» HIV og det å være skeiv.  

Skeive har dessuten ikke kontroll over seksualiteten sin, de er som dyr. Marit forteller 

for eksempel at hun var redd for at «folk skulle tro jeg hadde lyst på dem hele tida» etter hun 

ble åpen om at hun var skeiv. I Hannes menighet blir skeivhet sett som dyrisk og perverst. 
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Moren til Hanne har sagt at hun er redd for at homofile «også kan gå på unger». Også faren til 

Marte lurte på «hvor grensene skulle gå» og sammenlignet homofili med pedofili da hun fortalte 

foreldrene at hun var skeiv. Nishas bror mener homofili er synd og galt, men som hun sier 

snakker han aldri om kjærlighet når han snakker om skeivhet. Det han snakker om er kun 

«skitten» sex, ikke følelser. Dette fokuset sees igjen i islams tradisjonelle teologiske syn på 

homofili, der det først og fremst er analsex mellom menn som omtales, aldri kjærlighet mellom 

likekjønnede (Kugel 2003). Heller ikke Bibelen omtaler likekjønnet kjærlighet, kun sex.  

En annen fortelling som går igjen er at skeivhet er unaturlig. Blant annet Sofie forteller 

at hun har slitt mye med tanken om at et forhold mellom to kvinner er naturstridig. Igjen 

kommer man tilbake til argumentet om at «et barn skal ha en mor og en far» som bygger på at 

kvinnen og mannen er skapt forskjellige for å utfylle hverandre (Siraj 2016). Heterofili er det 

naturlige, det du er født med som Gud har skapt. Homofili er derimot ikke egentlig en ekte 

seksualitet.  

Når skeivhet er unaturlig og alle egentlig er heterofile blir skeivhet dessuten et valg. 

Man kan velge å la være å være skeiv. Her er det litt uklart om man kan slutte å være skeiv, 

eller bare la være å «praktisere». Jenny forteller om en preken i menigheten der pastoren 

presenterte homofili som unaturlig, og understekte at man i hvert fall ikke skulle leve det ut 

dersom man var det. Flere av informantene forteller at de har blitt fortalt at det syndige er den 

faktiske praksisen, ikke å være homofil. Man «elsker synderen, men hater synden». Marte 

avgjorde som ung at hun aldri kunne «praktisere». Hun forteller at hun bestemte seg for å leve 

uten romantisk kjærlighet resten av livet da hun innså at hun var skeiv. Samtidig forsøkte hun 

også å be for å «bli rein» fra de skeive følelsene. At det eventuelt kun er praksisen som er gal 

og ikke tankene oppleves i alle fall ikke beroligende for informantene så lenge det samtidig 

presenteres som et valg å være skeiv. For hvis det er et valg, hvorfor klare de ikke bare å slutte 

å ha de følelsene og tankene, å be dem vekk? Var det fordi de ikke var sterke nok i troen? Det 

synes som at det å ha skeive følelser oppleves som et stigma, også om det ikke «praktiseres» 

(Goffman 1968). 

Enkelte av informantene har opplevd at skeivhet knyttes til demoner og djevelen. I 

Hannes og Marits menigheter var fortellingen at man var påvirket av onde ånder dersom man 

hadde slike «unormale og skitne seksuelle tanker». Også Amina forteller at skeivhet ble knyttet 

til demoner. Leyla opplevde å bli utsatt for en demonutdrivelse i hjemlandet til foreldrene som 

følge av at hun var «for norsk» og ikke fulgte reglene deres. Moren til Sarah oppfatter ikke 

homofili som en sykdom, men mener likevel det er galt og kommer av miljøpåvirkning. Hun 
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hadde ifølge Sarah ulike teorier om hvorfor datteren hadde blitt skeiv, hvorav en teori gikk ut 

på at hun var utsatt for en voodoo-forbannelse fra familien til en tidligere kjæreste. I et forsøk 

på rense datteren for det som hadde gjort henne skeiv, ba moren henne drikke velsignet vann. 

Å drikke vannet var helt ufarlig og Sarah valgte å gjøre det for å roe ned moren. Intensjonen er 

likevel den samme som demonutdrivelsen Leyla ble utsatt for.  

 

4.2.2 Skeivhet som vestlig 

En gang moren og Leyla diskuterte biseksualitet slo moren til henne med flathånd. Leyla 

forteller: «[Hun] sa noe som "Ja, den vestlige befolkningen!", og de måtte skylde på at jeg er 

født og oppvokst i Norge og har djevelen i meg.». Leylas foreldre mente det demoniske kom 

fra vestlig kultur. I tidligere forskning går det igjen at skeivhet konstrueres som vestlig i 

muslimske miljøer (Siraj 2009; 2011; 2016, Yip 2004). Jeg finner det samme. Under intervjuene 

med Nisha, Sarah, Leyla og Amina kommer det fram at å være skeiv sees som u-muslimsk. Det 

kommuniseres i deres muslimske miljøer at homofil, det er noe vestlige mennesker kan finne 

på å være, men i muslimsk og afrikansk kultur er man ikke skeiv. Det kan til og med aksepteres 

at hvite nordmenn er skeive. Blant annet har moren til Sarah sagt at «det var helt greit» at 

bestekompisen til Sarah var skeiv. At hennes egen datter er skeiv, er derimot vanskelig. «Vi 

afrikanere» er ikke sånn. På samme måte som det ble framstilt som at alle i Astrids kristne 

miljøer var heterofile, er fortellingen at det ikke finnes skeive mennesker i afrikanske og 

muslimske land og miljøer (Young 2011).  

Dessuten mener moren til Sarah, i likhet med Leylas foreldre, at datteren kan ha blitt 

skeiv etter påvirkning fra de miljøene hun har tatt del i her i Norge og i et annet vestlig land. 

Påvirkning fra vestlig kultur har gjort henne skeiv. Under fredagsbønnene i det arabiske landet 

Amina vokste opp ble skeive malt sammen med de andre onde som skulle brenne i helvete: 

«infidels, Israel og Vesten». Skeivhet kom fra Vesten, i likhet med de fleste andre onder. 

Dersom det gikk rykter om at noen var skeive gikk gjerne forklaringen ut på at «Han har bodd 

i London eller har sett for mye på vestlig tv-serier».  
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4.2.3 Islam som homofiendtlig 

En annen utfordring for informantene med muslimsk bakgrunn er at islam konstrueres som en 

homofiendtlig religion: 

Og det er den forestillingen folk flest har, at islam er homofiendtlig. (...) Og den tanken får en 

jo fra begge sider. Det er vanskelig å si at en er skeiv muslim i et skeivt miljø, fordi folk 

aksepterer ikke den tanken om at man kan være begge de tingene. Så du blir synliggjort begge 

steder. Enten for religionen din eller for skeivheten din, det spørs hvilket miljø du er i. (Sarah) 

Ikke bare møter man lite aksept innenfor islam, i det skeive miljøet og det norske samfunnet 

forøvrig blir man møtt med tanken om at det er umulig å være skeiv muslim. Islam er en 

homohatende religion og alle muslimer er negative til skeive, ifølge diskursen som reproduseres 

gjennom media. Diskursen er islamofobisk og kan følgelig klassifiseres som rasistisk (Bangstad 

2014). Amina sier at hun vet hva slags bilde folk får opp i hodet når hun sier hun er muslim: 

«Fox News og IS og crazy shit». Dette lar seg vanskelig kombinere med et liberalt syn på 

skeivhet. Det er en form for homonasjonalisme som kommer til uttrykk i Sarah og Aminas 

beretninger. Et vestlig moderne og liberalt «vi» som står i motsetning til et dømmende illiberalt 

muslimsk «dem» tegnes opp. Informantenes to identiteter settes opp som rake motsetninger 

(Puar 2007, Dalslåen 2017).  

Samtidig eksisterer det en «homonormativitet» som skaper utfordringer for 

informantene (Puar 2007). Det er visse forventinger til hvordan en skeiv person skal være, 

hvordan man er skeiv på riktig måte, blant annet at man er hvit og ikke religiøs. Enten er du 

skeiv, eller muslim. Enten er du flerkulturell, eller så er du «hvit» og skeiv. Ikke begge deler. 

Som Sarah sier opplever hun denne homonormativiteten som gjeldende i skeive 

majoritetsmiljøer. Der aksepteres det ikke å være skeiv muslim. For å få innpass i disse miljøene 

kreves det at man tar avstand til islam og foreldrenes kultur. Også noen av informantene med 

kristen bakgrunn forteller at det er lite aksept i det skeive miljøet for å være kristen. For 

eksempel sier Marte hun heller vil at folk skal tenke at hun er skeiv enn kristen, fordi hun 

forbinder det å være skeiv med å være åpen og å være kristen med å være trangsynt og 

konservativ. Likevel virker ikke dette å ha like stor betydning for informantene med kristen 

tilknytning. Det kan nok handle om at det tross alt er større forståelse for at man kan være skeiv 

kristen enn skeiv muslim. Ikke minst kan informantene med kristen bakgrunn unnlate å nevne 

religionen sin, mens informantene med muslimsk bakgrunn som ikke er hvite ikke kan velge 

denne usynligheten (Goffman 1968). 
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4.2.4 Å føle de andres blikk på kroppen  

Det er vanskelig å se dere i øynene fordi at jeg vet at dere, eller jeg føler at dere dømmer meg, 

jeg føler at dere er skuffa, at dere tar det litt personlig. (...) Jeg ser ikke ut sånn som dere. Jeg 

ser ikke ut som liksom en skikkelig østafrikansk jente (...). Det sitter nok veldig langt inne, den 

tanken om at "Jeg ble ikke sånn som de ville at jeg skulle bli".  

I uttalelsen over forteller Sarah hvordan hun tenker når hun møter folk fra sitt østafrikanske 

hjemland på gata, folk som minner henne om moren hennes. Senere i intervjuet forteller hun at 

dette er dem hun er mest ukomfortabel med å være åpent skeiv overfor. I sitatet uttrykker Sarah 

at hun føler de andre dømmer henne og er skuffet over at hun ikke møter forventningene deres 

til en østafrikansk jente: Hun kler seg ikke riktig, har ikke langt hår, og ikke minst er hun tydelig 

skeiv. Å se seg selv gjennom de andres blikk framkaller en skyldfølelse i henne. Skyld for at 

hun ikke ble «sånn som de ville jeg skulle bli». Sarah sier at dette kanskje handler om skylden 

hun føler for å skuffe moren sin ved å være skeiv. At det egentlig er morens skam hun ser i 

blikkene. Dobbelt bevissthet innebærer at man også ser seg selv gjennom de dominantes øyne, 

i tillegg til sine egne (Young 2011). De andres blikk fungerer som en form for sosial kontroll. 

Man forestiller seg hvordan andre vil reagere på hva man er og gjør. Muligens retter man også 

adferden sin etter det. Kontrollen foregår riktignok innenfra, man kontrollerer seg selv for å 

tilpasse seg de andres blikk, men normene og verdiene man retter seg etter kommer utenfra 

(Ugelvik 2019: 37). Sarah vet ikke hva de andre egentlig tenker eller om de dømmer henne, 

men hun føler at de gjør det. Det er her kontrollen ligger.  

Fordømmelsen i blikkene handler også om «rase», hun er for hvit og ikke afrikansk nok: 

Skeivheten er jo at jeg har blitt for hvit, eller har blitt påvirka av... Men og hvit, ja, fordi jeg 

lærte meg aldri arabisk skikkelig, (...) jeg har ikke holdt meg til kulturen på riktig måte. Jeg er 

bare østafrikansk i utseende, men ikke i væremåten min. 

Igjen kommer tanken om at skeivhet er vestlig og unaturlig for afrikanere. Sarah føler ikke at 

hun som skeiv anerkjennes som østafrikansk. I tråd med Goffman utelukker medlemskap i en 

stigmatisert gruppe medlemskap i andre (Goffman 1968). Sarah ekskluderes delvis fra sin egen 

etniske gruppe fordi hun ikke er heterofil. Hun sier videre at hun ikke egentlig vil «bli sånn som 

de ville hun skulle bli». Hun er tilfreds med å være den hun er. Med andre ord har hun også 

tilgang til en positiv forståelsesramme av egen seksualitet (Orne 2013). Samtidig har hun et 

ønske om at andre afrikanere, og særlig folk fra morens hjemland, skal akseptere henne. Det er 

tydelig at dette er en anerkjennelse hun ikke føler hun møter eller kommer til å møte. 
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4.3 Reaksjoner på å være skeiv 

4.3.1 Avvisning og i skuddlinjen 

Da Astrid gikk fra eksmannen og ble sammen med en kvinne følte hun seg avvist av 

menigheten. Hun stod midt oppi det hun selv beskriver som en livskrise, men mottok ingen 

støtte. I ettertid opplevde hun at tidligere menighetsfeller unngikk å gjengjelde blikket hennes 

når hun møtte dem igjen. Nisha hadde lignende opplevelser. Da hun fortalte bestevenninnene 

at hun var skeiv, forsøkte de å kutte kontakten med henne. Venninnene svarte ikke på meldinger 

og løy om at de skulle reise bort for å unngå henne. Broren hennes sa at dersom hun blir sammen 

med en kvinne vil han ikke lengre ha noe med henne å gjøre. Historiene til Nisha og Astrid er 

eksempler på avvisning informantene har møtt. Avvisning er en sanksjon, en negativ reaksjon 

på at informantene er skeive. I avvisningen ligger det en mangel på anerkjennelse (Fraser 2007).  

I fjor var Sofie i et juleselskap hos en venninne fra ungdomstiden. Nesten hele den gamle 

vennegjengen var tilstede. Sofie forteller hva mannen til venninnen sa under selskapet: 

Også sitter han der, da, mens vi har en kaffekopp i hånda og sier sånn "Ja, homofili, det er feil, 

jeg synes ikke at de skal gifte seg, men som kristen så må jeg bare godta det og elske min neste, 

jeg er nødt til det". 

På en måte virker det ikke som om denne mannen forstår at han rett ut forteller Sofie at han 

ikke anerkjenner seksualiteten hennes. Han sier jo at han elsker sin neste og «bare må godta 

det». Kanskje opplever han dermed at han viser toleranse? Det er uansett ikke den opplevelsen 

Sofie sitter igjen med. Uttalelsen hans virker derimot på henne som en klar uttale om at homofili 

ikke er akseptert. Ettersom seksualiteten hennes jo er en del av henne, opplever hun dermed at 

hun ikke anerkjennes som menneske (Fraser 2007). Sofie forteller at situasjonen var vanskelig. 

At ingen av de andre av vennene hennes som var til stede sa noe, gjorde den dessuten vondere. 

Flere av informantene møter en uvilje mot å snakke om skeivhet, særlig fra foreldrene. 

Blant annet forteller Hanne at moren og faren hennes «flyr vekk fra tema» hver gang det 

kommer opp. Moren sliter dessuten fælt med at hun er transkvinne, og bruker sjelden kvinnelig 

pronomen eller navnet «Hanne» om datteren. Foreldrene til Sofie mener at hun maser mye om 

temaet. Sofie føler seg dessuten utenfor når moren og søstrene prater om dateing og Tinder. 

Hun opplever at moren føler det blir unaturlig å snakke med sin lesbiske datter om dateing og 

at det er derfor hun ikke inkluderer Sofie i praten. Andre igjen, som Sarah, er bevisste på at de 

ikke tar opp skeivhet med sine foreldre fordi det fremdeles er for sårbart. Sarah fortalte nylig 
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moren sin at hun er skeiv. Moren, som er praktiserende muslim, tok det hardt og gråt i flere 

dager. Til sist sa hun til datteren at de skal fortsette å være en familie og at hun er fortsatt glad 

i henne. Samtidig gjorde hun det klart at hun ikke aksepterer noen ting. For Sarah var det en 

lettelse bare å fortelle det. Hun sier at hun inntil videre er tilfreds med morens reaksjon, men 

har håp om å møte mer anerkjennelse etter hvert. Som vist i forrige delkapittel oppleves bruddet 

med forestillingene om hvordan barnas fremtid skulle bli krevende for foreldrene. Flere av 

informantene sier dessuten at de tenker foreldrene deres er redde for at døtrenes liv skal bli 

vanskeligere som skeive på grunnen av diskriminering. Samtidig er jo foreldrenes reaksjoner i 

seg selv med på å gjøre livene til informantene litt vanskeligere.  

Foreldrene til Jenny reagerte bedre enn hun hadde forventet da hun fortalte dem at hun 

er bifil. Likevel sier Jenny følgende: 

Jeg føler at de ikke aksepterer det, fordi de ikke har sagt noe om at "Ja, vi synes det er greit", på 

en måte. Så ja, jeg har liksom bare det at de da sa at de er glad i meg uansett. Men da føler jeg 

at de på en måte er glade i resten av meg, også er det liksom den delen med seksualiteten, den 

ignorer vi litt.  

Som Jenny selv sier tror hun på foreldrene når de sier at de er glade i henne. Samtidig opplever 

hun at det er en del av henne de ikke er glade i og som de ikke anerkjenner, nemlig seksualiteten. 

I møtet med foreldrene er Jenny mer enn bare stigmaet sitt (Goffman 1968). Likevel er hun ikke 

fullt anerkjent, men befinner seg i skuddlinjen (Fraser 2007, Orne 2013). Det er nærliggende å 

også tolke de andre informantenes opplevelser av uvilje til å snakke om skeivhet dit hen. Jenny 

sier dessuten at foreldrene sliter med å akseptere at hun er bifil. Folk forventer at du enten er 

homofil eller heterofil, som bifil faller man imellom to stoler. Anne har den samme opplevelsen.  

Den manglende viljen til å snakke om skeivhet opplevde også Astrid etter at hun kom 

ut som lesbisk i møtet tidligere menighetsfeller: «Som ikke helt har klart å vite hvilket bein de 

skal stå på, eller møte blikket mitt, eller si hade når de går.». En tidligere venn takket henne for 

at hun ikke tok det opp med ham da hun gikk fra ektemannen sin, fordi det ville vært vanskelig 

for ham. Det gjør Astrid sint at de, som hun sier det selv, krever omsorg og bekreftelse for 

«"hvor vanskelig det er for meg, som har dette vanskelige synet, for jeg synes det er veldig 

vanskelig at det står i Bibelen at sånne som deg er feil."». Astrids tidligere meningsfeller 

forventer at Astrid, som innehar et stigma, er varsom når hun omgås dem. For Astrid er det 

provoserende at hovedhensynet blir at det ikke skal oppleves som en vanskelig situasjon for 

dem, de normale, når det tross alt er hennes seksualitet som ikke aksepteres (Goffman 1968). 
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4.3.2 Skeive kvinner  

Sarah, Amina og Nisha forteller at det må være utrolig vanskelig å være skeiv mannlig muslim, 

fordi de bryter så tydelig med maskulinitetsidealer (Siraj 2009). Særlig bryter skeive menn med 

forventningen om å være aktive. Sarah forteller om en kompis som ble spurt av moren sin om 

han var «top eller bottom», fordi moren mente det tross alt var bedre om han var «top». Å være 

den passive parten sier Sarah at er utrolig demaskuliniserende. Informantene forteller dessuten 

om flere skeive muslimske kompiser som har blitt utsatt for vold eller alvorlige voldstrusler. 

Å være skeiv bryter ikke bare med normer for maskulinitet. Under intervjuene kommer 

det fram at informantene på ulike måter opplever å bryte med forventningene til hvordan en 

kvinne skal være og oppføre seg. Dette gjelder både informantene med kristen og muslimsk 

bakgrunn. Blant annet sier Sarah følgende når hun forteller hva hun tenker medlemmene i 

muslimske miljøer mener om skeivhet: 

De og tenker at det er unaturlig. Det er mann og kvinne som skal være sammen, det er sånn Gud 

har skapt oss. Hvordan skal to kvinner gjøre alle de tingene som forventes av en i samfunnet, 

som å ha barn og liksom alle sånn der vanlige ting som familier gjør? 

Igjen kommer argumentet om at Gud har skapt menn og kvinner med ulike oppgaver og 

egenskaper for å utfylle hverandre, og at en muslimsk kvinne først og fremst er mor og hustru 

(Siraj 2016). Likekjønnede par rokker ved rollefordelingen. Skeive kvinner kan ikke fylle 

rollene mor og hustru ettersom de ikke innehar rollene som mor i motsetning til og utfyllelse til 

far, eller hustru i motsetning til og utfyllelse til ektemann (Wittig 2003).  

Kvinnene har også andre opplevelser av å ha brutt med normer for femininitet. Sarah 

opplever at hun ikke er en «skikkelig østafrikansk jente». Dette innebærer blant annet at hun 

kler seg «feil» og for lite feminint. Leyla ble tvunget til å bruke hijab og ellers kle seg anstendig 

da hun bodde hjemme. Også Sofie har fått tilbakemelding på at hun kler seg galt: 

Deforeldrene har jo et litt vanskelig forhold til hvordan jeg kler meg. Det var nå sist syttende 

mai, at mamma var helt rasende over at jeg kom hjem med hatt og skjorte og slips istedenfor 

bunaden min. Da var det nesten et halvt år siden jeg hadde sett dem, også var det den første 

reaksjonen jeg får at familien bare slutta å lage mat og går og legger seg første kvelden hjemme, 

på grunnen av at jeg ønsket å gå med et slips istedenfor en bunad på 17. mai. 

Tidligere har Sofie fått tilbakemelding fra familien på at det er så fint at hun endelig har latt 

håret vokse ut, etter at hun hadde kort hår. Det er tydelig at også Sofie bryter med normene for 

hvordan en kvinne skal kle seg, og at hun møter sanksjoner på bakgrunn av det. Måten hun kler 
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seg kobles dessuten til at hun er lesbisk. Hun opplever foreldrenes behov for at hun skal kle seg 

mer feminint, som en del av deres ønske om at hun skal «dempe seg litt». Ved å ikke være 

feminin nok blir hun også for «synlig» skeiv. På en måte kan dette sees som at Sofie ved å være 

synlig og åpen krever «for mye» av de normale, og at det er derfor hun mottar sanksjoner 

(Goffman 1968). Det kan også regnes som et tydelig eksempel på hvordan kjønn og seksualitet 

interagerer (Collins 2015). At hun ikke er kvinnelig nok og for skeiv er to sider av samme sak 

(Wittig 2003).  

 

4.3.3 To historier 

Da Leyla bodde hjemme som tenåring levde hun under svært strenge regler. Foreldrene 

bestemte hva hun skulle ha på seg. Hver dag måtte hun komme rett hjem etter skolen. Hun fikk 

ikke ha guttevenner. Disse reglene gjaldt også etter hun fylte 18 år. Leyla forteller at hun flere 

ganger opplevde å bli slått av foreldrene og storebroren. Det har blant annet skjedd at 

storebroren har slått henne fordi han hadde hørt at hun gikk i shorts ute. Leyla forteller at 

foreldrene var redde for rykter som ble spredd om henne. Lenge ønsket hun å rømme 

hjemmefra, men realiserte det først da hun ble kjent med noen i en skeiv organisasjon som 

kunne hjelpe henne. Før hun faktisk gjorde det var hun redd for å rømme. Storesøsteren hennes 

hadde forsøkt på det samme flere ganger, men ble alltid hentet tilbake. Leyla så hvor tungt 

foreldrene tok det da søsteren til slutt rømte for godt. Hun visste de var redd for at hun kom til 

å brenne i helvete og følte de hadde sviktet som foreldre. Til slutt rømte hun likevel. I dag bor 

hun sammen med venner hun har møtt via den skeive organisasjonen. Hun har en jobb og et liv 

hun trives med. 

Marit vokste opp i en lukket kristen miljø. Reglene var strenge i menigheten. Det gikk 

på alt fra å ikke ha sex før ekteskapet, til ikke å tenke gale tanker, eller inngå relasjoner til noen 

utenfor menigheten. Dersom noen brøt reglene var det forventet at man rapporterte det til 

ledelsen. Man skulle kontrollere hverandre. Spesielt hadde de eldre et ansvar for å korrigere og 

kontrollere de yngre. Marit følte seg overvåket. Da hun var ferdig med bibelskole og 

misjonsreise flyttet hun inn til Oslo med noen venner og begynte å studere. Imidlertid ble det 

etter kort tid bestemt at hun måtte flytte inn hos en familie i menigheten og bo der. Årsaken var 

at hun hadde brutt regler og «hadde opprørske tanker». På tross av at Marit var over 18 år på 

tidspunktet, måtte hun bo med familien menigheten hadde valgt ut. Hver dag skulle hun komme 
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rett hjem etter undervisningen var ferdig, og hun fikk ikke lov til å ha mobiltelefonen sin mens 

hun var hjemme hos dem. Grytidlig hver morgen måtte hun opp for å be. Marit følte seg 

innelåst. Da hun spurte faren om hun kunne flytte hjem igjen til foreldrene, sa han nei. Marit 

sier at situasjonen opplevdes veldig vanskelig for faren hennes, fordi han på mange måter hadde 

mislyktes som forelder. Til sist bestemte hun seg for å rømme. Den ene broren hennes hadde 

forlatt menigheten og skaffet seg en leilighet i Oslo. Hun flyttet inn med ham. Den nye friheten 

beskriver hun som både skremmende og fantastisk. I dag har hun et godt liv, er gift og har barn.  

Årsaken til at jeg forteller disse to historiene er for å vise hvor like de er. På tross av at 

de fant sted med cirka tjue års mellomrom og på tross av at Leyla har vokst opp med muslimske 

foreldre og Marit med tilknytning til et lukket kristent miljø, er opplevelsene deres svært like. 

Begge ble utsatt for sterk sosial kontroll. Deler av kontrollen kan til og med sies å bryte med 

norsk lov. Selv om Marit ikke var uttalt skeiv på tidspunktet dette skjedde, viser like fullt 

historiene hvor omfattende kontrollen kvinnene ble utsatt for var.  

 

4.3.4 Vold  

Mens Marit brøt med menigheten sin for nesten tjue år siden, har det kun gått fire år gått siden 

Leyla rømte hjemmefra. Det tok flere år, men Marit har i dag et godt forhold til familien sin, 

som dessuten selv har brutt med miljøet. Faren holdt til og med en vakker tale om toleranse og 

aksept i bryllupet til Marit og kona. Leyla derimot, snakker ikke lengre med foreldrene eller 

broren. Hun er fremdeles redd for at spesielt broren hennes skal utsette henne for vold: 

Jeg har også mareritt enkelte ganger, om at de kommer til leiligheten min og så angriper de meg 

eller de jeg bor med. Og da, har jeg en sånn liten frykt i bakhodet som alltid er der. (...) uansett 

når jeg går over gata og sånn, så er det sånn, det er ikke en stor sak, jeg tenker ikke særlig mye 

over det, men det er alltid noe i bakhodet mitt som sier at jeg skal snu meg rundt og sjekke om 

det er noen bak meg, eller at jeg skal ta på hetta og bare gå med hodet senket lavt sånn at ingen 

kan se meg. 

Leyla understreker at hun er tilfreds med livet sitt som det er nå, men frykten for vold lever hun 

med fremdeles.  

Sarah har ikke opplevd fysisk vold, men også hun forteller om en frykt for vold. Hun 

har opplevd trakassering på gata, og en gang hun og en venninne satt på et utested opplevde de 

en veldig ekkel episode. En norsk hvit mann trakasserte dem. Sarah sier: 
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Det gikk på at vi var to svarte jenter, vi har ikke lov til å sitte der i fred, hvis han bestemmer seg 

for at han skal plage oss, kan han gjøre det på sine premisser. Det gikk ut på at vi var synlig 

skeive. 

Mannen skrek dem opp i fjeset og nektet å fjerne seg helt til en somalisk gutt grep inn og satte 

ham på plass. Sarah var glad for støtten fra den somaliske gutten og hans venner. Episoden var 

likevel svært ubehagelig. Hun trekker den fram når hun forteller at hun ofte er redd for at 

trakassering kan eskalere til fysisk vold. Det er først og fremst fra menn hun opplever denne 

trusselen. Hun vet at de er sterkere enn henne og hun vet at de kan bli provosert av hennes «lite 

feminine utseende». Med andre ord frykter hun vold fordi hun er en skeiv svart kvinne (Collins 

2015). Sarah er dessuten, i likhet med flere av de andre informantene, klar over at mange skeive 

utsettes for vold. Frykten for homonegativitet og da gjerne vold og diskriminering er en del av 

minoritetsstresset informantene lever med som skeive (Bjørkman 2012). Frykten er i seg selv 

en form for kontroll (Young 2011). Den er på ingen måte ubegrunnet. Nisha forteller blant annet 

om en kamerat som må gå med voldsalarm fordi han er åpent skeiv og muslim. Det gjør at hun 

selv i mindre grad velger å være åpen om egen seksualitet. Amina sier hun frykter vold, men 

faren oppleves ikke like stor i Norge enn i det arabiske landet hun vokste opp. Her er sjansen 

mindre, sier Amina. Dessuten føler hun seg beskyttet av det norske lovverket. Der hun vokste 

opp praktiseres sharialover. Skeive står i verste fall i fare for å bli henrettet. Mottar man ikke 

straff fra myndighetene, er faren uansett stor for å bli utsatt for vold og grov trakassering. Også 

Leyla forteller at hun fryktet formell straff på turene til foreldrenes hjemland i Midtøsten. 

Derfor hadde hun ikke annet valg enn å innordne seg etter reglene.  
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4.4 Oppsummering av sosial kontroll 

Informantene har opplevd ulike former for sosial kontroll av sin seksualitet. Kontrollen 

kvinnene har møtt har til felles at den underkjenner skeive. Den kan deles inn i tre hovedformer. 

Riktignok overlapper tidvis kontrollformene. For eksempel kan uvilje til å snakke om skeivhet 

både usynliggjøre og sette kvinnene i skuddlinjen. Informantene har for det første opplevd taus 

kontroll. Gjennom heteronormative framstillinger av familie, sex og kjærlighet i miljøene og 

en øredøvende taushet, gjøres skeivhet «uaktuelt og utilgjengelig». Kontrollen usynliggjør 

skeivhet. Skeiv blir «noe noen der ute kanskje er», men det er ikke noe gode kristne eller 

muslimer kan være. Taus kontroll kan forstås som del av en heterosexistisk kulturell 

imperialisme. 

For det andre har kvinnene vært utsatt for sosial kontroll som andrer og stereotypifiserer 

skeive. Også denne kontrollen kan regnes som del av en kulturell imperialisme. I miljøene 

portretteres skeivhet som sykt, unaturlig, ekkelt, skittent og skapt av demoner. For informantene 

med muslimsk bakgrunn presenteres dessuten skeivhet som et vestlig fenomen, noe «vi 

muslimer» ikke er. Samtidig konstrueres islam som en homofiendtlig religion i storsamfunnet 

og skeive miljøer. Informantene er fullt klar over hvordan skeive portretteres, altså miljøenes 

blikk på skeive. På tross av at de også har tilgang til en annen forståelsesramme av å være skeiv, 

en dobbelt bevissthet, ser de tidvis seg selv gjennom de andres blikk. 

Kvinnene har for det tredje blitt møtt med en mer reaktiv kontroll. Med utgangspunkt i 

Goffman og Orne kan reaksjonene deles inn i to hovedformer (Orne 2013, Goffman 1968): For 

det første er det reaksjoner der det er uttalt at skeivhet ikke anerkjennes, direkte fiendtlige 

reaksjoner. Informantenes opplevelser av avvisning fra venner og familie, fysisk vold og 

trakassering faller innunder her. Det samme gjelder sanksjoner de har møtt fordi de som skeive 

kvinner ikke er feminine nok. For det andre er det reaksjoner som setter informantene i 

skuddlinjen. Uviljen til å snakke om skeivhet er en slik reaksjon. Å ikke bli inkludert i praten 

om kjærester og dateing med søstre og mor, er en annen. På tross av at det ikke er noen uttalt 

fordømmelse, er det tydelig at skeive underkjennes i disse situasjonene. «Toleranse» er ikke det 

samme som anerkjennelse. Til sist er frykten for vold informantene lever med et uttrykk for 

undertrykkelsesformen vold, slik Young beskriver den (Young 2011).  
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5  Analysekapittel 2: Mestring  

Som vist i forrige kapittel har informantene opplevd ulike former for sosial kontroll av sin 

seksualitet. I dette analysekapittelet går jeg videre til å se på hvordan kvinnene mestrer denne 

kontrollen. Første delkapittel omhandler indre kontrollmestring. At skeive sees som de andre 

og at det presenteres som umulig å være både skeiv og troende skaper utfordringer for 

informantene. For å håndtere dette må de foreta indre forhandlinger mellom sine identiteter. I 

neste delkapittel ser jeg på ytre mestring. Underkjennelse fra familiemedlemmer, vold og utøvd 

homonegativitet gjør at informantene må vurdere når de skal være åpne og om de eventuelt skal 

inngå kompromisser på egen identitet. Det siste delkapittelet tar for seg kamp for åpenhet, 

stolthet og skeive fellesskap, som også inngår i informantenes mestring av særlig miljøenes 

heterosexistiske blikk på og underkjennelse av skeive.  

 

5.1 Indre identitetsforhandlinger  

5.1.1 Slutte å være skeiv 

Under oppveksten visste Amina knapt hva homofili var. Tanken på å være skeiv var både 

umulig og utenkelig. Umulig fordi hun bodde i et land der skeive kunne få dødsstraff. Utenkelig 

fordi å ha sex med noen av samme kjønn, det var perverst og definitivt haram. Derfor skjøv hun 

det vekk. Først da hun begynte på universitetet hørte hun snakk om jenter som var sammen med 

jenter. Hun lærte at det fantes begreper for å være skeiv og lesbisk. På universitetet begynte 

Amina etter hvert selv «å holde på med» jenter. Samtidig strevde hun fremdeles med at hun var 

skeiv. Hun ba Gud om å gjøre henne heterofil. Til sist kom hun til konklusjonen at når hun ikke 

klarte å slutte å ha skeive følelser og dessuten ba Gud om hjelp uten at han gjorde noe med det, 

kunne det ikke være galt. Den dårlige samvittigheten og følelsen av å være syndig forsvant ikke 

over natta. Det var en lang prosess, men i dag er hun komfortabel med å være den hun er. 

Marte hadde skeive venner da hun gikk på videregående, og fordømte på ingen måte at 

de var skeive. Hun selv, derimot, kunne ikke være skeiv:  

Det var helt uforenelig med å være kristen. Når man har vokst opp med at det er helt umulig. 

Det var akkurat som alkohol, liksom. Når jeg hørte om kristne som drakk så tenkte jeg bare 

"Hæ? Er det mulig?". 
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Fordi hun ikke så for seg at hun kunne bli sammen med en gutt, tenkte hun følgende: 

Så jeg så bare for meg, jeg var helt overbevist om at jeg kom til å være aleine for resten av livet. 

Eller ikke være aleine, da, men ikke ha sånn romantisk forhold med noen. 

Marte forteller dessuten at hun følte hun bar på masse «dritt» inni seg. «Dritten» hun snakker 

om er følelsene for andre jenter. Hun forsøkte å be for å «bli rein», men det hjalp ikke.  

Også Anne ba Gud om å «bli kvitt» sine skeive følelser. Hun gjorde det delvis fordi det 

var syndig. Primært handlet det riktignok om at hun ikke fant noe kristent fellesskap hvor hun 

følte seg velkommen som skeiv. Derfor ba hun både om at følelsene skulle forsvinne, og om at 

hun ville finne en homopositiv menighet. På samme måte som den ene kvinnen Siraj intervjuet, 

følte hun at å være skeiv distanserte henne fra troen, fordi hun ikke fant noen menighet å ta del 

i (Siraj 2012). Anne tenkte at «hvis dette bare går vekk, så har det ingenting å si og da kan jeg 

utøve Guds ord uansett hvilken menighet jeg ender opp i».  

Nisha opplevde et vanskelig brudd med ekskjæresten samtidig som familien oppdaget 

at hun hadde vært sammen med en kvinne. Det ble ikke noen stor diskusjon da de fant det ut, 

men storebroren hennes sa at "Dette er ikke lov i religionen og hvis du en dag kommer til å 

finne en jentekjæreste, så har du ikke noe med oss å gjøre". En stund etter bestemte Nisha seg 

for at hun ikke kunne være sammen med en kvinne igjen. Hun forteller: 

(...) foreldrene mine var veldig stressa over at jeg er 31 og jeg har ikke gifta meg ennå. Så den 

første personen som sa ja til meg, sa jeg ja til. Etter at jeg slo opp med eks-dama mi fikk jeg en 

sånn tanke at hvis jeg finner en jentekjæreste så kommer ikke det til å fungere, og da var det 

naturlig for meg å bare velge en mann og gifte meg med ham. 

På en side sier hun at hun var litt nysgjerrig på hvordan det ville være å være sammen med en 

mann, fordi hun aldri hadde forsøkt det. Samtidig var hun klar over at hun aldri kunne forelske 

seg i en mann. Ekteskapet var arrangert. Mannen foreldrene hadde funnet var svært religiøs, 

noe Nisha tenkte kunne hjelpe henne å komme nærmere islam. Etter hun hadde møtt ham 

begynte hun riktignok å angre. Han var for religiøs, sier hun. Dessuten hadde han ikke vokst 

opp i Norge og forstod ikke norsk kultur. Hun endte likevel opp med å gifte seg fordi foreldrene 

insisterte, men fikk senere støtte av familien da hun valgte å skille seg fra ham. Denne støtten 

var viktig for Nisha. Hun opplevde at den gjorde henne sterk.  
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5.1.2 Forlate troen 

For noen av informantene har identitetsforhandlingene resultert i å forlate troen eller slutte å 

forsøke å tro. Disse informantene gir inntrykk av å være tilfredse med å ikke lengre være 

troende. På spørsmålet om hun tror i dag svarte Une at hun nok egentlig aldri trodde, selv om 

hun gjerne skulle ønske at hun gjorde det. Det var visse logiske bristene og vitenskapelige 

utfordringene som gjorde det vanskelig for henne å tro, ikke at hun var skeiv. For Une handler 

det dermed om å slutte å forsøke å tro, heller enn å forlate troen. Leyla sier hun heller aldri 

riktig trodde og dermed ikke hadde noen opplevelse av å ha sluttet å tro. Samtidig sier hun at 

hun hadde en klar idé om at man ikke kunne være skeiv og muslim. For henne innebar å ikke 

være muslim at hun ikke lengre kunne være en del av familien. Etter å ha forlatt familien så 

hun ikke noe poeng i å følge muslimsk praksis, slik hun gjorde da hun bodde hjemme.  

Hanne forteller at hun i dag tror på noe mer spirituelt, og har gått vekk fra den 

fordømmende kristendommen hun vokste opp med. Også Marit sier det samme: «Jeg vil i hvert 

fall ikke tro på en sånn Gud». Hun viser til at den guden hun var opplært til å tro på var 

fordømmende og streng og på ingen måte godtok skeiv kjærlighet. Marit sier at det er absurd at 

enkelte kristne velger å fokusere på akkurat homofili, abort og sex før ekteskapet, når det finnes 

så mye fint i Bibelen. Astrid oppleve derimot ikke at hun tok et aktivt valg mellom det å være 

skeiv og å være kristen. Likevel sluttet hun å tro kort tid etter at hun innså at hun var lesbisk. 

«Det ble viktigere for meg å få lov til å være meg, enn å skulle lure på hva den guden jeg trodde 

på egentlig mente om meg nå.», sier hun. Selv om troen hadde vært viktig for henne mistet den 

nå sin mening fordi «pakka rundt var så fordømmende». Samtidig var det også andre ting som 

bidro til å svekke troen hennes, blant annet sosial urettferdighet. Hun har siden møtt skeive 

kristne som klarer å forene det tro og seksualitet, men sier forståelsen for at dette er mulig kom 

for seint for hennes del. Da hun innså at hun var skeiv hadde hun ikke noe kristent fellesskap 

hvor hun følte seg ønsket og anerkjent som den hun er.  

For Jenny og Sarah handlet det om mye av det samme. De ble gradvis mer og mer uenig 

i den formen for kristendom og islam de fikk presentert hjemme og i sine trossamfunn. Spesielt 

var de uenig i synet på kjønn og seksualitet. Jenny mente dessuten i likhet med Hanne og Marit 

at kristendommen i menigheten var for streng. Det var for mye fokus på straff. Selv tenkte hun 

på Gud som snill og positiv. Fordi Hanne, Marit, Sarah og Jenny opplevde at det bare fantes én 

måte å være kristen eller muslim på, som de var uenig i, forlot de troen. De hadde ikke tilgang 

til andre fortolkninger, og heller ikke noe særlig teologisk kapital de kunne benytte for å danne 
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egne tolkninger (Siraj 2012). Nå i senere tid har Sarah blitt klar over at synet på skeivhet og 

kjønn faktisk er en pågående teologisk diskusjon innenfor islam. Dessuten kjenner hun skeive 

muslimer som ikke ser noen motsetning mellom sine identiteter. Dette har gjort at hun har blitt 

mer nysgjerrig på å utforske religion igjen. Hun har tilgang til en teologisk kapital som kan 

gjøre det mulig å forene de to. Dessuten har hun sett at det er mulig å utøve en religiøs 

individualisme og tolke islam (Siraj 2012, Wilcox 2002). 

Også for Sofie var det nødvendig å forlate troen: 

Men det var sånn sagt veldig deilig, å bare slippe det og gå vekk fra det. Fordi jeg klarte det jo 

heller ikke i forhold til min legning. Jeg klarte jo i hvert fall ikke å tenke på at det var så mange 

som sa at "ifølge Bibelen så er det her feil". Og bare gå rundt og føle at hele deg er misforstått, 

det er jo ikke en følelse som er god å bære på. 

Som hun sier i sitatet over var det en lettelse for henne å gi slipp på troen. Hun slapp å bære på 

tanken om at det konstant var noen som dømte henne og så alt hun gjorde. Slik ble det mulig 

for Sofie å være seg selv og akseptere at hun var lesbisk.  

 

5.1.3 Forene tro og skeivhet 

5.1.3.1. Religiøs individualisme 

Ellen er det man gjerne kaller «personlig kristen». Hun sier at hun har barnetroen, men tar ikke 

del i noe kristen menighet eller fellesskap. Bibelen tolker hun i kontekst. Hun er klar over at 

ikke alle vil mene hennes tolkninger og levemåte «er innafor». Flere vil nok kalle henne «en 

veldig dårlig kristen», sier hun, men for henne er det riktig å tolke religionen slik. Ellens måte 

å være kristen på er et tydelig eksempel på det Wilcox kaller religiøs individualisme (Wilcox 

2002). Ved å selv velge hvilke deler av kristendommen som skal inngå i hennes tro, og velge 

bort andre, er det relativt enkelt for Ellen å forene sine identiteter som skeiv og kristen. Selv 

forstår hun ikke hvorfor det skulle være problematisk. Hun sier hun ble opplært til at det 

viktigste er å være et godt menneske og være god mot andre, alt annet er irrelevant. «Kjærlighet 

er kjærlighet», sier Ellen. Så enkelt er det. 

Flere av de andre informantene praktiserer også religiøs individualisme. Blant annet har 

Nisha gått vekk fra en del muslimsk praksis, men sier at det er troen som gjør henne til muslim. 

Hun sier dessuten at det bare er Gud som vet om det er syndig å leve som skeiv. Det er ikke 



62 

 

religiøse ledere eller trossamfunn som avgjør om det er galt. Også Amina har gått vekk fra en 

del praksis, det vil si, hun velger bort noe og beholder andre deler: 

Jeg tror på gud. Jeg faster, Ramadan. Jeg ba, men nå har jeg ikke tid, så nå har jeg begynt med 

yoga ler litt. Jeg drikker alkohol og jeg liker jenter, men jeg spiser ikke svin. Så jeg har laget 

min egen versjon av islam (...). 

Litt senere sier hun at: «Jeg prøver så godt jeg kan å velge ut det som er fint.». Hun regner seg 

fremdeles som tilhørende islam, men er muslim på sin egen måte. Det har tatt henne lang tid å 

komme dit, men det virker som om hun har landet en plass hun er komfortabel og som gjør at 

hun kan forene tro og skeivhet. Amina må dessuten, i motsetning til Ellen og de andre kristne, 

forsvare seg mot en homonasjonalistisk diskurs sin framstilling av islam (Puar 2007). Rett etter 

at hun har forklart sin måte å gjøre islam på, trekker hun fram andres forestillinger om islam 

som knyttet til IS og «kutt armene og hugg hodet og kvinner skal slås», og påpeker at dette ikke 

er islam for henne. For Amina blir den religiøse individualismen en effektiv måte å distansere 

seg fra diskursens forståelse av islam. Ved å påpeke at hun er muslim på sin egen måte og velger 

ut det fine er det lettere for henne å ta avstand fra islam slik religionen framstilles i Norge. 

I sine individuelle tolkninger vektlegger kvinnene i likhet med Siraj og Wilcox 

informanter spesielt noen hovedpunkter (Wilcox 2002, Siraj 2012; 2016). Disse hovedtrekkene 

tar jeg for meg i de kommende avsnittene.  

 

5.1.3.2.  «Gud har skapt meg sånn» 

Et av de viktigste argumentene for at det er rett å anerkjenne skeivhet er at Gud har skapt henne 

sånn, sier Anne. Flere av de andre uttrykker det samme. Som Amina sier: 

Jeg tror faktisk ikke på at det er mulig at Gud skaper meg med alle de følelsene og alle de tingene 

som jeg har lyst til å gjøre, og så sier han til meg «Jeg skal straffe deg hvis du handler på det». 

Det høres ikke logisk ut. 

Selv før de innså at de var skeive klarte verken Marit, Jenny eller Astrid å være enige i at 

skeivhet var galt eller syndig. I likhet med Amina mente de at når Gud skapte noen skeive er 

det ikke galt leve som skeiv. Amina sier dessuten at det at Gud ikke svarte på bønnene hennes 

om å ta det vekk, viser at det er en mening med det. Vissheten om at Gud har skap dem slik og 

at han ikke begår feil er viktig for informantene. Dette finner også Wilcox og Dalslåen i sine 

studier (Dalslåen 2017: 77, Wilcox 2002; 2003). 
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Samtidig sier Anne at tanken om at Gud kanskje nettopp har gjort en feil, kan være 

skikkelig skummel. Et annet konkurrerende syn som også Wilcox informanter løfter fram er at 

det å være skeiv er en prøve fra Gud (Wilcox 2003). Nisha har en venninne som mener det. 

Hun sier at det ikke er galt at Nisha har de følelsene hun har, men at det er en prøvelse. Dersom 

hun ikke lever det ut vil hun få belønning. Nisha sier at om det er en prøvelse eller ikke, vet 

bare Gud.  

  

5.1.3.3. Kjærlighet er kjærlighet 

Som tidligere vist portretteres skeivhet i informantenes miljøer som en pervers form for sex 

som ikke har noe med kjærlighet å gjøre. Dermed blir en viktig tolkningsnøkkel for 

informantene å vektlegge kjærlighetsbudskapene i religionene og at all kjærlighet er likeverdig. 

Som Ellen sa: «Kjærlighet er kjærlighet». Under en diskusjon i vennegjengen sa til slutt den 

ene venninnen til Nisha, som hun beskriver som konservativ muslim, at: «Det Nisha snakker 

om nå er jo på en måte ren kjærlighet». Dette var godt for Nisha å høre, og hun er enig. Religiøse 

som fordømmer skeivhet forstår ikke, men for henne handler det jo om følelser og kjærlighet. 

Og som Amina sier «Hvis jeg skal brenne i helvete, så er det fordi jeg er en dårlig person 

generelt, som gjør dårlige ting. Men ikke fordi jeg elsker noen». Dette argumentet er nesten like 

sentralt for de troende informantene som argumentet om at Gud har skapt dem slik. For Siraj 

og Wilcox informanter er kjærlighetsargumentet tilsvarende viktig (Siraj 2012: 454, Wilcox 

2003).  

 

5.1.3.4. Synd og tolkning av hellige tekster  

Detforbudet mot homofili er en kulturell ting. Altså Sodoma og Gomorrah er ikke håndfast 

nok til å holde. Hvis Gud var imot det så burde det jo stått "Nei til homofili", det står jo ingen 

plass...  

Sarah mener det ikke er belegg i de hellige tekstene for å forby skeivhet i islam. For henne 

holder ikke historien om Sodoma og Gomorrah. I likhet med liberale muslimske teologer 

argumenterer hun for at Guds valg om å brenne ned byene heller bør tolkes som et forbud mot 

mangel på gjestfrihet og dessuten pedofili, ikke homofili (Kugle 2003). Forbudet kommer ikke 

fra Gud. Det er derimot kulturelt bestemt at skeivhet ikke godtas, av ledere og trossamfunn.  
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Anne sier at det står mye i Det gamle testamentet man ikke lengre følger og som det er 

lett å avfeie fordi det ble skrevet i en helt annen kulturell kontekst. Paulus ord i Det nye 

testamentet derimot, er vanskeligere å svare for. Hun sier riktignok at hun velger å vektlegge 

det positive: 

Fordi de gode handlingene som blir beskrevet at Jesus har gjort i Bibelen, veier så utrolig mye 

tyngre enn hva enn Paulus har skrevet om to menn som har sex med hverandre. 

Samtidig innrømmer hun at det Paulus skriver om homofili er en kilde til tvil om hva hun 

egentlig skal tro. I likhet med henne uttrykker Nisha tvil om det er synd eller ikke å leve som 

skeiv. Tidlig i intervjuet sa Nisha følgende: «Men jeg tenker fortsatt at hvis eventuelt jeg finner 

meg en kvinnelig partner eller vi gifter oss eller vi bor sammen så er det en stor synd.» Deretter 

sier hun at hun egentlig ikke tenker Gud mener det er synd. I hvert fall ikke å ha skeive følelser, 

handlinger kan nok regnes som synd. Når hun snakker om muligheten for å finne en partner i 

framtiden spør jeg henne om hun da kunne tenke seg å gifte seg: 

Meg: Tenker du at du ville giftet deg hvis du hadde fått en kjæreste? 

Nisha: Ja. Hvis det hadde vært jentekjæreste. 

Meg: Ja, det var det jeg mente. For det tenker du... Du kan ikke gjøre det innenfor islam? 

Nisha: Nei, det går ikke, tror jeg.  

Meg: Men du ville giftet deg allikevel. 

Nisha: Jaja. Noen ganger tenker jeg at det er ikke nødvendig at jeg trenger å gifte meg, fordi det 

er så mye kaos rundt det. (...) Og uansett så er... Religionen støtter jo ikke et ekteskap mellom 

to kvinner, så hvorfor skal jeg gifte meg?  

Meg: Ja? 

Nisha: Tenker jeg også, da. Men man vet aldri... Om jeg møter en super kvinne og jeg blir 

skikkelig forelska og begge har lyst til å gifte seg, så er det greit, men det er ikke nødvendig.  

Meg: Ja. Men tenker du at det på en måte hadde blitt et ekteskap, hva skal jeg si... (...) føler du 

at Gud hadde godkjent det ekteskapet? Hvis du skjønner hva jeg mener? 

Nisha: Ja, jeg skjønner hva du mener, men... Jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på det, det er 

egentlig bare han som vet. Også får jeg bare leve med det. Det er jo han som har skapt meg.  

Det er vanskelig å forstå om Nisha tenker det er syndig eller ikke å leve sammen med en kvinne. 

På den ene siden tenker hun ikke det er så viktig å gifte seg, fordi religionen hennes uansett 

ikke godkjenner likekjønnet ekteskap. Samtidig sier hun at det bare er Gud som vet om et 



65 

 

ekteskap mellom to kvinner er anerkjent i islam. Sånn sett vet hun ikke om det er galt eller ikke, 

men lever i uvissheten. Hun vet riktignok at det religiøse miljøet hun har vært tilknyttet, 

inkludert familien hennes, ikke godtar det.  

Anne trakk fram hvordan miljøets tolkninger kan påvirke en troende:  

Det er veldig lett å si at "Her er alle velkomne, men vi vil at du skal gifte deg med en person av 

et annet kjønn", for noen så er det greit å høre og det går forbi (...). Men for andre kan det høres 

ut som Guds stemme, som kaster dem ut av troen sin.  

Å bli fortalt at skeivhet ikke er akseptert kan for noen oppleves som å bli nektet troen sin. Selv 

om det er en pastor og ikke Gud som sier det, oppleves det som at Gud nekter deg å være både 

skeiv og kristen. Anne sier at tro skal være et valg man tar selv. Det kan være skummelt å 

oppleve at noen tar dette valget for deg.  

 

5.1.3.5. Aksepterende religiøst miljø 

Marte forteller at hun kom inn i et miljø som gjorde det lettere for henne å kombinere sine to 

identiteter da hun flyttet til Oslo for å studere: 

Jeg følte at jeg kom inn i et kristent miljø i Oslo til slutt som er sånn super-super-inkluderende, 

veldig progressiv organisasjon som gjorde at jeg på en måte følte jeg kunne lime sammen det å 

tro og å være skeiv igjen.  

Tidligere hadde Marte tenkt det var umulig å skulle leve som skeiv fordi hun var kristen, men 

i miljøet hun nå kom inn i var det rom for å være begge deler. Gjennom organisasjonen gikk 

hun blant annet i Pride med Den norske kirke. Det føltes veldig riktig for henne. Hun deltok 

også på såkalte «regnbuemesser», som hun beskriver som noe av det mest rørende hun har vært 

med på. Hun sier at: «Hvis det finnes en Gud, så er det jo sånn han vil det skal være. At alle er 

velkomne og alle føler seg sett og inkludert.» Som også Anne forteller, føltes det mer «teologisk 

rett» å anerkjenne skeive. Marte er ikke lengre aktiv og organisert kristen. Hun sier at hun 

fremdeles tror, men på en helt annet måte enn tidligere. Det var likevel nødvendig for henne å 

finne et aksepterende kristent fellesskap for å komme dit hun er i dag. Hun måtte dessuten 

moderere troen sin. Senere i intervjuet fortalte Marte at mens hun vokste opp anså hun kristen 

og skeiv som sine to viktigste identiteter. Imidlertid ble begge mindre viktige med tiden. Hun 

opplever ikke lengre at noen av dem definerer henne. Dette kan tolkes dit hen å være skeiv ikke 

lengre er et (like stort) stigma for Marte som tidligere (Goffman 1968).  
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For Anne er det viktig å ha et kristent fellesskap. Hun lette lenge etter en menighet hun 

kunne føle seg hjemme i. Det viste seg å være vanskelig. I utgangspunktet søkte hun en «gay 

affirming» menighet, altså en menighet som teologisk likestiller skeiv kjærlighet med heterofil. 

Hun føler seg ikke hjemme i Den norske kirke grunnet teologiske uenigheter, og fant ingen 

andre menigheter hun liker som også godtar skeivhet. Da hun kom til Oslo ble hun aktiv en 

plass hun beskriver som en «radikal og moderne pinsemenighet, med mye kvinnelige talere og 

kvinnelige ledere og sånne type ting». Etter hvert fant hun riktignok ut at menigheten ikke var 

så gay affirming som hun hadde trodd. I dag er deltar hun i en annen menighet, som heller ikke 

er spesielt homopositiv. Fordi Anne ikke fant en passende menighet, måtte hun inngå et 

kompromiss. Hun sier at det ikke plager henne så mye at menigheten ikke har et positivt syn på 

skeivhet, fordi hun nå er i et forhold med en mann. Samtidig kommer det fram at det er 

belastende for henne å stadig vurdere om hun skal være åpen for menighetsfellene eller ikke. 

Dette utdyper jeg i neste delkapittel.  

For informantene med muslimsk bakgrunn er det vanskeligere å finne en gay affirming 

menighet. Det eksisterer kun et par homopositive og/eller skeive imamer i verden. Ingen norske 

moskeer har gått ut og sagt at de anerkjenner skeivhet. Samtidig sier både Sarah, Nisha og 

Amina at det har vært en god opplevelse å bli kjent med andre skeive som er muslimer. 

Deltagelse i organisasjoner som Skeiv Verden og Salam har vært viktig for disse informantene. 

Her har de møtt likesinnede og kunnet dele sine tanker, tolkninger og perspektiver.  
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5.2 Åpenhet og kompromisser  

5.2.1 Delvis åpenhet   

Sarah, Amina og Nisha påpeker at i deres kulturer har menn større handlingsrom. Menn er mer 

uavhengige av familien, har mer privatliv og større mulighet til å velge å la være å gifte seg. De 

er selvstendige og befinner seg i en annen økonomisk situasjon enn kvinner. Dette gjør det 

lettere for dem å leve som skeive, i alle fall å leve en form for dobbeltliv (Fraser 2009, Collins 

2015). Selv måtte Amina virkelig kjempe mot familien for å få lov til å fullføre utdannelsen 

sin. Hun kunne dessuten ikke bo alene som kvinne i det arabiske landet hun vokste opp. Med 

andre ord var hun helt avhengig av familien og kunne ikke risikere å bli kastet ut hjemmefra. 

Dessuten praktiseres det sharialover i landet hun vokste opp i. Risikoen ved å være åpen var for 

stor. Hun bestemte seg derfor for å holde ut og vente, og jobbet hardt for å passere som heterofil 

inntil videre (Goffman 1968). Skapet fungerte midlertidig som et slags trygt rom for Amina 

(Esack & Mahomed 2011). Riktignok sluttet hun å leve helt skjult da hun begynte å studere. På 

universitetet hun gikk, som var et rent kvinne-universitet, eksisterte det en viss aksept for at 

jenter var intime med andre jenter. Man måtte bare ikke være «for åpen». Det var på 

universitetet at Amina for første gang inngikk seksuelle og romantiske relasjoner til jenter. På 

tross av at det var delvis akseptert i studentmiljøet, eksisterte det fremdeles en risiko. Det kunne 

bli farlig dersom noen utenfor fikk vite om det. Flere av Aminas venninner som inngikk 

relasjoner med jenter hadde derfor mannlige kjærester eller forloveder som et cover for å sikre 

seg mot rykter (Goffman 1968). 

I dag bor Amina i Norge. Av nær familie er det kun lillebroren, som også bor i Norge, 

som vet at hun liker jenter. Han støtter henne. Amina har lite kontakt med resten av familien. 

Av og til snakker hun med moren på telefon, og hun har besøkt dem i det arabiske landet et par 

ganger etter hun flyttet til Norge. Sett bort fra det, lever hun livet sitt nokså adskilt fra dem. I 

motsetning til da hun levde i det arabiske landet, er hun i dag økonomisk selvstendig og er ikke 

avhengig av familien på samme måte (Fraser 2009). Om muligheten for å skulle si det til 

foreldrene i dag sier hun følgende:  

Hva er vitsen med at jeg skal ringe dem, for så å bare leve det samme livet som jeg fortsatt lever 

i Norge nå, bare ikke ha de telefonsamtalene og ikke få tilgang til å reise og besøke dem, ikke 

sant. Er det verdt det? Nei, jeg tenker ikke det.  
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I likhet med flere av Dalslåens informanter har Amina tatt en overveid beslutning om å ikke 

være åpen for familien (Dalslåen 2017). Forteller hun foreldrene at hun liker jenter, risikerer 

hun å miste kontakten. Derfor skjuler hun det. Ettersom de bor langt vekk kan hun uansett leve 

et åpent liv i Norge, uten å måtte ta store forhåndsregler for at foreldrene ikke skal finne det ut. 

For henne er dette et fungerende kompromiss. Amina sier riktignok at dilemmaet ville blitt 

annerledes dersom hun fikk barn. Som mor bør man være et godt forbilde og ikke lyve om 

identiteten sin. Også Nisha har valgt å ikke være åpen med sin familie. Familien fant riktignok 

ut at hun hadde en jentekjæreste da hun var sammen med eksen sin, men de har latt det ligge 

siden. Når hun prater om muligheten for å bli sammen med og samboer med en kvinne i 

framtiden, sier Nisha at hun mest sannsynlig ikke ville fortalt det til foreldrene sine. 

Begrunnelsen er den samme som Aminas, hun tror ikke hun vil møte aksept. Nisha lever 

dessuten også relativt adskilt fra foreldrene, selv om de bor i Norge. Hun tror hun ville klart å 

skjule det. Heller ikke Anne har fortalt hele familien at hun er skeiv. Moren vet det, men hun 

har ikke sagt det til faren. I motsetning til Nisha sier Anne at hun ville fortalt det dersom hun 

fikk en kvinnelig kjæreste. Ettersom det ikke har skjedd, har hun ikke hatt noe behov for å ta 

det opp med ham ennå. 

På den andre siden fortalte Sarah, som tidligere nevnt, nylig moren at hun er skeiv. Til 

tross for at hun fryktet at det i ytterste konsekvens kunne bety at moren ikke ville ha kontakt 

med henne, valgte Sarah å fortelle det. Hun hadde et behov for at moren skulle vite. Sarah tok 

hensyn da hun bestemte seg for å være åpen og ventet til søsknene var kommet i en situasjon 

der de kunne støtte moren om det ble nødvendig. Mor og datter har fremdeles god kontakt, men 

Sarah velger foreløpig å ikke ta opp temaet igjen fordi det er for sårbart. Angående vurderingen 

om hun skulle fortelle moren om en ny kjæreste eller ikke sier hun: 

Det vil bety at jeg kan skremme henne vekk. Jeg har veldig behov for at vi har kontakt. Jeg 

skjønner at folk har forskjellige behov når det gjelder det, og folk har forskjellige begrensninger, 

men for min del er det mye jeg klarer å tolerere, jeg har tolerert mye tidligere (...) Jeg foretrekker 

å ha kontakt. Jeg har ingen slekt, (...) jeg har ikke far, jeg må ha kontakt med mor, liksom. Jeg 

har alltid følt det at det er veldig viktig å ha den kontakten. 

I likhet med Amina og Nisha er det en prioritering for Sarah å opprettholde relasjonen med den 

nære familien. Hun har dessuten sagt til moren at resten av familien, som stort sett bor utenfor 

Norge, ikke behøver å vite noe. For Sarah var det viktig å si det til moren, men av hensyn til 

henne behøver hun ikke å fortelle det til øvrig familie. Også Marte følte etter hvert at det var 

nødvendig at foreldrene fikk vite at hun var skeiv. Da hun ble åpen for andre fortalte hun det 
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derfor også til foreldrene, selv om hun visste de ville reagere negativt. Hun sier hun ikke orket 

å skulle leve et dobbeltliv og være åpen for noen, men ikke andre.  

 

5.2.2 Vondt å skjule et stigma 

Det kan være krevende å leve et dobbeltliv. Under intervjuet kommer det blant annet fram at 

Nisha tenker mye på hvem hun kan være åpen for og når, for eksempel om hun skal si det til 

kollegaene sine eller ikke. Spørsmålet om åpenhet er en konstant belastning for henne 

(Bjørkman 2012). Nisha sier likevel at hun er relativt komfortabel med graden av åpenhet hun 

har valgt. Hun er ikke redd for å bli avslørt i noen særlig grad, fordi hun stoler på vennene hun 

har fortalt det til.  

Under intervjuet kommer det fram at heller ikke Anne er «helt» åpen. Hun «holder litt 

tilbake» i enkelte situasjoner, som hun sier. Det er lettere å tidvis passere som heterofil enn å 

oppleve at menighetsmedlemmer stadig skal «pushe imot» hennes syn på Bibelen og forsøke å 

overbevise henne om at homofili ikke er riktig. Ettersom hun er sammen med en mann er det 

relativt enkelt og delvis behagelig for Anne å skjule at hun er skeiv. «Når du er sammen med 

noen som er et annet kjønn enn deg sjøl, så er det veldig lett å leve i den verden», sier hun. 

Samtidig opplever hun det som vanskelig, fordi hun på sett og vis ikke er helt ærlig om hvem 

hun er. Det er ikke uproblematisk å skjule et stigma. Før Marte ble komfortabel med å være 

skeiv, da hun fremdeles skjulte det, var hun redd for å bli avslørt. Hun anstrengte seg mye for 

å passere som heterofil. Blant annet var hun «på en måte litt sånn homofob sjøl. Men ikke sånn 

inni meg, men mer sånn for at ingen skulle skjønne at jeg var skeiv sjøl». Å skjule var dessuten 

vondt. Marte forteller: «Det føltes ut som liksom den største hemmeligheten og egentlig den 

viktigste identiteten min, at jeg var sånn skitten skeiv». I tråd med Goffmans teorier opplevde 

hun stigmaet som den mest sentrale identiteten sin, den som overskygget alt annet. Det kjentes 

som en vond hemmelighet å bære når hun skjulte sitt usynlige stigma for omverden og fryktet 

at andre skulle få vite om det (Goffman 1968). Marte opplevde med andre ord ikke skapet som 

noe trygt rom. Å lyve om og skjule seksualiteten sin var derimot en vanskelig opplevelse (Esack 

& Mahomed 2011).  
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5.2.3 Identitetskompromiss på kjønnsidentitet 

Meg: Men du identifiserer deg som kvinne, eller? 

Une: Ja. På en måte på kompromiss, fordi at jeg innser at det blir vanskelig om jeg skulle 

identifisert meg som noe annet. 

Meg: Ja? 

Une: Ja. Det skaper mange konflikter.  

Meg: Hvordan da, tenker du? 

Une: Personkonflikter med familie og med, ja... Det, man blir… Altså, det er jo et sosialt stigma 

i annerledeshet.  

Une identifiserer seg «en plass på transspekteret». Hun13 opplever ikke kroppen sin som feil, 

men sier hun likevel deler mange av opplevelsene til de som er «født i feil kropp».  

Da Une fortalte moren at den neste kjæresten hennes kom til å bli en jente, reagerte 

moren nokså greit på det. Hun gråt, men sa at det er samme for henne hvem Une kommer hjem 

med, så lenge hun har det bra. Moren la så til: «Men du er vel ikke sånn, du skal ikke bytte 

kjønn og sånn?». For moren var det greit at datteren var tiltrukket av jenter, men grensa gikk 

før trans, opplever Une. Videre begrunner Une hvorfor hun ikke er åpen med diskrimineringen 

man møter ute i samfunnet som transperson. Når jeg spør om hvorfor hun ikke er delvis åpen 

som trans, for eksempel i den skeive organisasjonen hun har vært aktiv i, svarer hun følgende: 

Jeg synes det blir vanskelig å si forskjellige ting til forskjellige folk, så jeg vil ha det på en måte 

hele veien, da. Hvis jeg på en måte skal være én i ett miljø og en annet i et annet miljø, så blir 

det veldig slitsomt for meg. For jeg har levd med det å være i ett veldig åpent miljø, da blir det 

veldig tungt å gå fra det til et annet miljø i livet ditt som ikke er åpent og hvor man møter og må 

ta de kampene hele tida. Så jeg har tilpassa meg en mellomting da, som jeg føler funker i alle 

miljøene jeg omgås i.  

I likhet med Marte uttrykker Une at hun er ukomfortabel med å leve en form for dobbeltliv. Det 

blir for vanskelig å manøvrere. Samtidig blir det også for hardt å skulle være åpen over alt. Hun 

vil møte for mye motstand enkelte plasser. Det blir for mange kamper å ta. Derfor 

kompromisser hun på en måte som minner om strategien Orne betegner som «bøye av for kula». 

Une befinner seg i en i skuddlinjen-situasjon der skeivheten hennes ikke riktig anerkjennes. 

Ved å leve ut seksualiteten sin, men ikke transidentiteten tilpasser hun dermed identiteten sin. 

                                                
13 Une har sagt at jeg skal benytte pronomenet «hun», derfor gjør jeg det slik 
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Ornes informanter bruker riktignok denne strategien kun i enkeltsituasjoner, mens Une 

gjennomgående skjuler at hun er trans for omverden (Orne 2013). På den ene siden virker det 

som Une har funnet et kompromiss som «funker i alle miljøene». Samtidig medgir hun at hun 

ville vært åpen overalt i en perfekt verden der diskriminering ikke eksisterte. Hun har altså et 

ønske å om å leve ut transidentiteten, men opplever det som for vanskelig til at det er verdt det 

på nåværende tidspunkt.  

Hanne er også trans. Hun brukte lang tid før hun ble åpen. Da hun vokste opp forstod 

hun tidlig at hun identifiserte seg mer med de andre jentene enn med guttene, selv om hun 

biologisk sett ble født gutt. Det var utrolig få som snakket om trans- og kjønnsidentitet for tretti 

år siden. Det ble så visst ikke tatt opp i Hannes lukkede kristne miljø. Da hun reiste til en 

europeisk storby for å studere, fikk hun høre om transpersoner for første gang og ble straks 

interessert i å lære mer. Transpersoner var dog en klart stigmatisert gruppe også i storbyen hun 

bodde i på 90-tallet, til og med innad i det skeive miljøet. I Norge fantes det ikke noe trygt 

transmiljø på den tida i det hele tatt. Mangelen på informasjon og anerkjennelse gjorde at Hanne 

først ble åpen for ti år siden. I dag er hun åpen for alle, også foreldrene.  

 

5.2.4 Følere  

Da Anne fortalte at hun var åpen i enkelte situasjoner, men ikke andre, sa hun følgende: «Det 

er jo på en måte et skill-sett ved det å være skeiv, at man måler litt de folkene man er rundt, og 

man tenker at her er det greit å snakke om sånne type ting.». Også Astrid omtalte denne 

kompetansen eksplisitt, men hun kalte det «følere». Skeive folk har som regel følerne ute, sa 

hun. Ornes informanter beskriver det samme: Følere brukes for å vurdere om det er trygt og lurt 

å være åpen (Orne 2013).  

I ungdomstiden, før de var åpne eller før de var klar over at de var skeive, brukte flere 

av informantene å teste ut hvilke holdninger foreldrene hadde til skeivhet. For eksempel nevnte 

Sofie bevisst for foreldrene at en venninne var skeiv og at hun kunne tenke seg å bli med 

venninnen på Pride-feiringen. Også Marte forteller at hun gjennom uttesting fikk bekreftet at 

foreldrene hadde et negativt syn på homofili. Dette førte igjen til at hun ventet med å fortelle 

foreldrene at hun var skeiv. Uttestingen er en form for følere. Også den handler om å undersøke 

mulige homonegative holdninger for så å ta en vurdering på om man skal være åpen eller ikke. 
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En mer indirekte måte informantene har følerne ute på er når de på bakgrunn av 

holdninger folk har i andre spørsmål vurderer om de har heterosexistiske holdninger. Dette skjer 

for eksempel når Une regner med at sjefen også har negative holdninger rettet mot skeive 

ettersom hun opplever henne som rasistisk og trangsynt i andre verdispørsmål. Dermed velger 

Une i liten grad å snakke om eller nevne at hun er skeiv på arbeidsplassen sin. At likekjønnede 

par ikke kunne gifte seg i informantenes trossamfunn er noe flere av kvinnene har brukt for å 

resonnere seg fram til at skeivhet ikke godtas. De bruker også syn i nærliggende verdispørsmål 

når de føler seg fram til holdningene til skeivhet: 

(...) så var jeg på et møte i [en frikirkelig menighet], og på den tiden visste jeg at det var sånn at 

hvis du er samboer så er du ikke veldig velkommen til gudstjeneste, for eksempel. Og det var 

parameteret mitt, da. At hvis jeg var steder hvor jeg visste at det var en, nokså uuttalt 

standard(...), så trengte jeg ikke å lure på hvordan de stilte seg til homofile. 

Som Astrid selv sier brukte hun det at menigheten ikke godtok samboerskap som en målestokk 

og regnet seg dermed fram til deres syn på skeivhet. Flere av de andre forteller om lignende 

tankerekker.  

Følerne er viktige for informantene. De hjelper dem å avgjøre hvilke situasjoner de skal 

være åpne i og i hvilke sitasjoner de kanskje skal la være. Å velge å ikke være åpen kan i enkelte 

situasjoner være en beskyttelse mot utøvd homonegativitet. Det kan også være en beskyttelse 

mot den stadige belastningen Anne opplever når hun plasseres i skuddlinjen, og må ta 

diskusjonen om skeivhet og kristendom igjen og igjen. Imidlertid er det å stadig måtte ha følerne 

ute belastende i seg selv. Sofie sa følgende da hun fortalte om sine tanker rundt hvorvidt hun 

skille være åpen eller ikke for vennene fra sitt kristne miljø:  

Det føltes ut som om jeg gikk litt på is og jeg må finne ut av hvem er det jeg kan snakke åpent 

til, og hvem kan jeg ikke snakke åpent til. Veldig anstrengende, å snakke med hver enkelt person 

og aldri vite hva utfallet blir: om jeg blir akseptert eller ikke.  

Å aldri være trygg på at man blir anerkjent og å stadig måtte føle seg fram til om det er lurt å 

være åpen var anstrengende for Sofie. Det er tydelig på informantene at dette er en del av 

minoritetsstresset som oppleves ved å være skeiv (Bjørkman 2012). 
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5.2.5 Bryte 

Leyla satte seg aldri ned med foreldrene og fortalte at hun var skeiv. Hun hintet og sa flere 

ganger på trass at hun var både bifil, lesbisk og trans, men turte aldri å fortelle i fult alvor at 

hun var bifil. Frykten for vold og vissheten om at det ikke ville bli akseptert stoppet henne. Hun 

bestemte seg tidlig for å rømme, og at hun først kunne leve åpent etter å ha forlatt 

barndomshjemmet. I dag er hun åpen med venner og kollegaer. Familien har hun ikke kontakt 

med. Leyla følte at hun enten måtte skuffe familien eller skuffe seg selv. Hun valgte å få være 

seg selv, selv om dette innebar å miste kontakten med foreldre og søsken. På samme måte som 

Leyla brøt med familien, har Marit og Hanne aktivt brutt med de lukkede miljøene de vokste 

opp i. Hanne og Marit har riktignok kontakt med sine familier i dag. Årsaken til bruddene er en 

opplevelse av mangel på frihet og å ikke ha muligheten til å være seg selv dersom man ble 

værende. Bruddene opplevdes vanskelige og skremmende for informantene. Samtidig førte de 

med seg frihet. Verken Hanne, Marit eller Leyla angrer på å ha brutt.  

De andre informantene har også valgt bort visse mennesker og miljøer fordi de ikke 

følte seg velkomne eller anerkjente. Anne forteller hun aktivt valgte å ikke opprettholde 

kontakten med enkelte tidligere menighetsfeller, fordi de har heterosexistiske holdninger. 

Astrid sier følgende når jeg spør om hun tror hun kunne blitt værende i konservative kristne 

miljøer som skeiv: 

Seksuell orientering er en del av din psykologiske kjerneidentitet. Og derfor er det ikke forenelig 

å anerkjenne meg som menneske hvis ikke du anerkjenner at det går an å være skeiv. (...) Jeg 

tror ikke jeg kan inngå i sunne og bærende relasjoner til mennesker som egentlig mener at det 

er feil.  

Informantene deler denne opplevelsen. Dersom folk ikke anerkjenner at det går an å være skeiv, 

og at det er sunt og normalt, anerkjenner de i virkeligheten heller ikke kvinnene som mennesker 

(Fraser 2007). Et eksempel er når Marte beskriver forholdet til en bekjent som et «veldig falsk 

vennskap». «Venninnen» er på en side er snill og imøtekommende mot Marte, men legger 

samtidig ut homonegativ propaganda på Facebook. Slike mennesker ønsker ikke informantene 

å forholde seg til. De velger dermed, i likhet med flere av Ornes informanter, å unngå kula og 

kutte kontakten (Orne 2013).  
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5.3 Kamp, stolthet og fellesskap 

5.3.1 Arbeide for åpenhet 

Flere av informantene uttrykker at det er viktig å si ifra og å være synlig som skeiv. «Jeg skviser 

det inn overalt, jeg.», sier Ellen. Hun nevner for eksempel gjerne kona si i forbifarten. Målet er 

å normalisere og skape større åpenhet. Anne er ikke alltid åpen i menighetssettinger i dag, men 

sier at når hun på sikt vil drive ungdomsarbeid i menigheten, må hun være åpen fordi det kan 

bety så mye for mange. Selv opplevde hun ikke åpenhet da hun vokste opp, men i dag jobber 

også Sofie aktivt med «å skvise det inn». Det er nettopp deres egen savn etter åpenhet i de 

religiøse miljøene som er hovedargumentet. Som unge manglet de tilgang til en positiv 

forståelsesramme av skeivhet, men i dag har de muligheten til å gi andre en slik ramme (Orne 

2013). Marit er en av dem som sier at hun nesten alltid velger å være åpen og synlig, også i 

situasjoner hun vet hun kan møte homonegativitet, da gjerne på trass. Dette er viktig for henne, 

fordi det handler om å ta kampen og ikke godta at hun må «dempe seg» når det tross alt er noen 

andre som eier problemet. Argumentasjonen er det samme for hvorfor enkelte av informantene 

har valgt å involvere seg i skeive organisasjoner og jobbe politisk. Som Nisha sier: «Grunnen 

til at jeg har bestemt meg å være der i den skeive organisasjonen er fordi at jeg ikke vil at 

neste generasjon skal gå gjennom det jeg har gått gjennom». I likhet med deltagerne i Ornes 

studie velger altså informantene tidvis å ta kula. De står synlig fram som skeive, organiserer 

seg og konfronterer negative holdninger for å kunne bidra til en endring (Orne 2013). Astrid 

forteller dessuten at kunnskap hun har tilegnet seg gjennom å være i en skeiv organisasjon har 

vært et verktøy for henne i mestringen av kontroll. Blant annet klarer hun å kjenne igjen 

minoritetsstresset hun opplever, istedenfor å ta skylden selv. 

 

5.3.2 Stolthet  

(...) stolthet er den beste medisinen mot skam. Og det, jeg tror ikke at man kan snakke om 

stolthet uten å snakke om skam. Nei. For det tror jeg følger hånd i hånd. Også tror jeg det 

styrkeforholdet varierer i ulike livsfaser. Og... Jeg tror nesten ikke på skeive som bare er stolte 

hele tiden. 

Sitatet over tilhører Astrid. «Stolthet er den beste medisinen mot skam», sier hun, og stolthet 

synes å være viktig for informantene. De har alle en relativ lik forståelse av hva stolthet er. Det 
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innebærer å være tilfreds med den man er og å anse skeivhet som naturlig og riktig. Man er ikke 

redd for hva andre skal tenke om en. På en måte kan man si at stolthet for informantene er å 

anerkjenne seg selv (Fraser 2007). For noen handler dessuten stolthet om en tilhørighet til den 

skeive bevegelsen og en ydmykhet for dem som har gått foran i kampen.  

Sarah sier det er en prosess å skulle komme dit at man kan være stolt og virkelig 

akseptere seg selv. Amina eksemplifiserer denne prosessen med å fortelle om sitt forhold til 

Pride-paraden: Første året turte hun ikke gå inn i Pride park, men ble stående utenfor. Neste år 

gikk hun inn i Pride park og tittet. Året etter igjen stod hun og så på paraden. Fjerde året klarte 

hun for første gang å gå i paraden, litt anonymt og med solbriller. I år var hun helt med, og stod 

og danset på et lasteplan i toget. Det har vært en prosess, men nå står hun stødig i seg selv. 

Amina forteller om hvordan hun gradvis tilegnet seg en positiv forståelse av skeivhet, blant 

annet gjennom skeive miljøer i Norge (Orne 2013). Forståelsesrammen gjorde at hun kunne bli 

stolt. I dag er stoltheten viktig for henne. Den har hjulpet henne å kvitte seg med skam.  

På den andre siden uttrykker enkelte av informantene at de sliter med å føle seg stolte 

fordi de ikke er åpne nok. Blant annet sier Anne:  

Jeg er stolt på vegne av andre, ikke på vegne av meg sjøl, tror jeg. Kanskje en dag kan det 

bli sånn, men jeg lever liksom litt på kanten mellom å være åpen og å ikke være åpen, og 

det er jeg mest komfortabel med å være akkurat nå, så mest sannsynlig så kan jeg si at jeg 

er stolt og skeiv i noen settinger, men ikke alle. 

I likhet med Dalslåens informanter referer Anne til en form for stolthets-diskurs (Dalslåen 

2017). Skeive skal aldri skamme seg og være helt åpne og stolte. Å være åpen blir dermed en 

betingelse for å være stolt. Diskursen er i tråd med Goffmans teorier om krav innad i 

stigmatiserte grupper (Goffman 1968). Flere av informantene opplever i likhet med Anne at de 

ikke klarer å leve opp til disse kravene. De er ikke åpne eller stolte nok. Dermed blir stolthets-

diskursen i seg selv en kilde til skam. 

Sarah påpeker dessuten at kravet om å være åpen kan være ekstra vanskelig for skeive 

med utenlandsk bakgrunn: 

Og det er et veldig norsk perspektiv, for det forutsetter jo at du har noen å lene deg på. Hva hvis 

du er aleine? Hva hvis du er enslig mindreårig asylsøker og du har et bittelite nettverk? Kan du 

komme ut, da, og risikere at du ikke har noen? Hvilke kontekster kan du komme ut i? 

Kravet om at man må være åpen for å være stolt kommer fra et ressurssterkt etnisk norsk ståsted. 

Det er ikke nødvendigvis rett for alle skeive å være åpne, sier Sarah. Det kommer an på hva de 
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risikerer og hvor mye de har å falle tilbake på. Som også Fraser påpeker betinges muligheten 

til å komme ut også av ens økonomiske ressurser (Fraser 2009). At Leyla ikke følte hun kunne 

være åpen eller rømme før hun hadde fått bekjente i et skeivt nettverk illustrerer Sarahs poeng. 

I likhet med Esack og Mahomed presenterer Sarah det å være i skapet som er mulig trygt rom 

(Esack & Mahomed 2011). Hun framstiller det riktignok som ønskelig å være åpen.  

Sarah sier videre at hun tenker det kunne vært utfordrende å date en etnisk norsk kvinne. 

Hun tror ikke en slik kvinne ville forstått hvor vanskelig det er for henne å være åpen. Dessuten 

ville Sarah vært redd for at å bli sett ned på fordi hun ikke var åpen nok. Nisha forteller noe av 

det samme, men sier at hun kanskje kunne blitt sammen med en etnisk norsk kvinne som har 

vokst opp i et konservativt kristent miljø, fordi hun tror de vil ha flere av de samme erfaringene. 

Informantene frykter med andre ord å føle skam i møte med sine egne, fordi de ikke klarer å 

leve opp til stolthets-diskursen (Goffman 1968). 

 

5.3.3 Frirom og skeive fellesskap 

Der Jenny vokste opp eksisterte det knapt skeive miljøer eller organisasjoner. Hun hadde derfor 

ikke tilgang til noe miljø bestående av sine egne hvor hun kunne tilegne seg en positiv 

forståelsesramme av å være skeiv (Orne 2013). I dag er hun glad for å bo i Oslo, hvor det finnes 

flere skeive miljøer. Jenny forteller følgende om et arrangement hun var på:  

Jeg var på et av en skeiv studentforening sine eventer og da merka jeg at jeg syntes det var så 

deilig å bare kunne sitte der med andre skeive og vite at det var helt ok, på en måte, at ingen 

dømmer deg for den du er. 

Jenny beskriver hvor avslappet hun er når hun er blant andre skeive. Det skeive miljøet er et 

frirom. Hun er blant sine egne og behøver ikke å frykte at hun ikke blir anerkjent (Fraser 2007, 

Goffman 1968). Dermed blir heller ikke minoritetsstresset hun ellers kunne føle på en 

belastning i samme grad. Hun opplever ikke homonegativitet og behøver heller ikke å frykte 

det. Derfor slipper hun også å vurdere om hun skal være åpen eller ikke. Hun behøver ikke 

engang å aktivt være åpen, fordi alle som er tilstede er skeive (Bjørkman 2012). Flere av 

kvinnene har tilsvarende opplevelser med skeive miljøer. For Marte ble dessuten den liberale 

kristne organisasjonen hun tok del i et viktig frirom på tross av at det ikke var et utelukkende 

skeivt miljø. Også de streite i det nye miljøet var homopositive og hadde en tilsvarende tolkning 

av kristendommen. De var vise, i Goffmans betydning (Goffman 1968).  
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Imidlertid oppleves ikke alltid skeive fellesskap inkluderende for alle. Mens flere 

opplever det er aksept for å være kristen i skeive miljøer møter andre motstand. For 

informantene med muslimsk bakgrunn kan det oppleves som at «Det er vanskelig å si at en er 

skeiv muslim i et skeivt miljø». Ettersom islam sees som en homofiendtlig religion er det liten 

forståelse for at man kan være skeiv og muslim. Som Sarahs uttalte kan dessuten en vestlig 

stolthets-diskurs skape problemer for skeive med muslimsk bakgrunn. Sarah sier hun opplever 

diskursen som gjeldende i skeive majoritetsmiljøer. Derfor føler hun seg i større grad forstått 

og anerkjent i norske skeive minoritetsmiljøer. Med andre ord er det kun skeive 

minoritetsmiljøer som fungerer som frirom for henne. Siraj finner det samme i sin studie (Siraj 

2011). 
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5.4 Oppsummering av mestring 

Det er nødvendig for informantene å mestre kontrollen de møter på ulike måter. For det første 

må kvinnene bedrive indre kontrollmestring ved å forhandle mellom identitetene som troende 

og skeive. I likhet med kvinnene Siraj intervjuet benytter deltagerne tre hovedstrategier (Siraj 

2012). Én strategi er å forsøke å «slutte» å være skeiv, noe informantene har gått bort fra. En 

annen mulighet er å forlate troen. De som har benyttet denne strategien virker tilfreds. Å ikke 

lengre være troende har gjort det lettere å anerkjenne egen seksualitet. En siste løsning er å 

kombinere identitetene. Her benyttes religiøs individualisme. Ved å tolke, vektlegge kjærlighet 

og argumentere for at skeivhet ikke er galt når Gud har skapt dem slik, forener informantene 

tro og skeivhet. I aksepterende religiøse miljøer har de fått tilgang til en teologisk kapital som 

gjør dette mulig. Slik kan de også forsvare seg mot en homonasjonalistisk diskurs. Riktignok 

skaper religiøse ledere og miljøenes syn på homofili utfordringer.  

For det andre må informantene forholde seg til spørsmål om åpenhet. Flere har inngått 

kompromisser som synes å fungere. Ved å ikke være åpne for familien kan de leve adskilte liv 

som skeive, og samtidig bevare relasjonen til familien. Sånn sett kan skapet være et trygt rom. 

Det er likevel ikke uproblematisk å skjule egen seksualitet. Å leve et dobbeltliv kan være 

vanskelig og smertefullt. I enkelte situasjoner er det nødvendig å bryte kontakten med familie 

og bekjente for å unnslippe kontroll. Kvinnene velger dessuten tidvis å passere som heterofile 

for å unngå å havne i skuddlinjen eller oppleve direkte fiendtlighet. En annen strategi er å 

tilpasse uttrykket sitt. For å vurdere når de burde være åpne benytter informantene følere. Å 

alltid ha følerne ute utgjør også en form for minoritetsstress.  

For det tredje er stolthet, kamp og fellesskap en kilde til mestring for informantene. Det 

er viktig for dem å kjempe for endring. Særlig ønsker de å gi andre skeive en positiv 

forståelsesramme av egen seksualitet. Ved å på ulike måter ta kula utfordrer de heterosexisme 

og yter motstand mot kontrollen de opplever. Miljøer bestående av ens egne eller vise kan 

fungere som frirom ved at informantene slipper å lure på om de blir anerkjent. Riktignok er 

ikke alle skeive miljøer trygge for alle. For enkelte av informantene har det vært nødvendig å 

oppsøke skeive minoritetsmiljøer. Stolthet kan også være en viktig form for mestring. Å få 

tilgang til en positiv forståelsesramme gir styrke til å takle homonegativitet. Samtidig opplever 

flere av informantene at åpenhet er en forutsetning for stolthet. De er ikke åpne nok, lever ikke 

opp til stolthets-diskursen, og føler seg derfor ikke riktig stolte.  
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6  Avsluttende diskusjon  

Gjennom analyse av et datamateriale fra tretten kvalitative intervjuer har denne 

masteroppgaven utforsket sosial kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet i religiøse miljøer. 

Studien har tatt utgangspunkt i skeive kvinners ståsted. For å forstå kontrollen og informantenes 

mestring av den, har jeg utarbeidet et teoretisk rammeverk, bestående av avvikssosiologiske, 

religionssosiologiske og feministiske teorier, begreper og tidligere studier. Dette rammeverket 

ble anvendt i analysene hvor følgende forskningsspørsmål ble besvart: 1) Hvilke former for 

sosial kontroll av skeiv seksualitet har kvinnene opplevd i sine muslimske og kristne miljøer? 

2) Hvordan mestrer de denne kontrollen? Ettersom jeg allerede har oppsummert 

analysekapitlene vil jeg ikke bruke plass på å gjenta alt i detalj i dette avsluttende kapittelet. 

Jeg starter heller med å oppsummere studiens hovedfunn: Taushet er den mest framtredende 

formen for kontroll. Deretter besvares det siste forskningsspørsmålet: 3) På hvilke måter er 

formene for kontroll og mestring like for kvinnene med kristen og muslimsk bakgrunn og på 

hvilke måter skiller de seg fra hverandre? Etter dette går jeg videre til å diskutere hvordan 

kontrollen av skeiv kvinnelig seksualitet kan forstås med utgangspunkt i Youngs 

undertrykkelsesteori og Frasers forståelse av rettferdighet og anerkjennelse. Til sist framhever 

jeg studiens bidrag, kommer med forslag til videre forskning og løfter behovet for å tilbakeføre 

kunnskap til feltet. 

 

6.1 Taushet som kontroll 

Under analysearbeidet ble det klart at skeivhet i svært liten grad omtales i informantenes 

miljøer. Riktignok blir det tidvis tatt opp og portrettert som demonisk og galt, men dette er 

unntaket. Hovedregelen er at skeivhet så godt som ikke snakkes om. Det betyr ikke at det ikke 

er et tema. Skeivhet er snarere et aktivt ikke-tema, et tabu. Dette sees blant annet i uviljen til å 

snakke om skeivhet informantene møter i sine familier. Tydeligst kommer det fram når det er 

snakk om familie og seksualitet i miljøene. I likhet med hva Siraj og Wilcox finner i sine studier, 

bygger miljøenes syn på familie og ekteskap på en komplimenterende kjønnsforståelse (Wilcox 

2003, Siraj 2016). Det argumenteres for at kvinner og menn har ulike gudgitte roller som 

utfyller hverandre. Barn behøver derfor en mor og en far. Slik presenteres den heteronormative 

kjernefamilien som det eneste alternativet. I oppskriften for dette «ene livet» er det ikke rom 
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for skeivhet. Det er det heller ikke når seksualitet tas opp i miljøene. Kjærlighet foregår mellom 

en mann og en kvinne. Sex skal skje innenfor rammene av et heterofilt ekteskap. Synet på 

familie, kjærlighet og sex er særs heteronormativt (Andressen & Malterud 2013). Skeivhet 

derimot, anerkjennes ikke som kjærlighet. Det er noe annet. På denne måten, uten at et ord er 

sagt om skeive, andres og usynliggjøres skeivhet. Dessuten møtes kvinnene med fortellingen 

om at skeiv kun «er noe noen der ute kanskje var». Gode kristne ønsker jo å følge Bibelen, og 

der står det at homofili ikke aksepteres. På samme måte som kvinnene Dalslåen og Siraj 

intervjuet, opplever også mine informanter med muslimsk bakgrunn at skeivhet portretteres 

som vestlig innad i miljøene (Siraj 2011, Dalslåen 2017). Kun majoritetsnordmenn kan være 

skeive. Skeive muslimer er miljøskadet av vestlig kultur. Fortellingen innad i miljøene er med 

andre ord at kristne og muslimer ikke er skeive. Slik dannes inntrykket av at det kun er «de» 

som kan være skeive, aldri «vi» i miljøet.  

Å gjøre skeivhet til et ikke-tema virker som kontroll av kvinnenes seksualitet. Gjennom 

usynliggjøring og andring, undertrykkes skeive i miljøene (Young 2011). Taus kontroll er den 

mest framtredende kontrollformen i studien. Konsekvensen av denne kontrollen er at 

informantene opplever skeivhet som «utilgjengelig og umulig». Også de har internalisert ideen 

om at kun de andre er skeive. Identitetene kristen eller muslim og skeiv har derfor opplevdes 

gjensidig utelukkende. Som følge av dette har de måttet forhandle mellom sine identiteter. 

Videre gjør usynliggjøringen og andringen det vanskelig for informantene å være åpne og leve 

som skeive. Det finnes det ikke rom for i deres miljøer. De frykter å møte avvisning fra familie 

og venner. Sist men ikke minst kan tausheten resultere i en skamfølelse. Skam for å ha brutt 

med idealer og ikke klart å leve det «perfekte livet» og skam for å være feil. Kontrollens form 

og dens konsekvenser samsvarer i stor grad med tidligere forskning (bla. Wilcox 2002, Siraj 

2011; 2012; 2016). 

 

6.2 Mange likheter og enkelte forskjeller 

Når det kommer til på hvilke måter formene for kontroll og mestring er like for informantene 

med kristen og muslimsk bakgrunn og hvordan de skiller seg fra hverandre, eksisterer det 

mange likhetstrekk. Dette er i tråd med tidligere forskning (bla. Yip 2005, Siraj 2011; 2012; 

2016, Wilcox 2002). Informantene opplever for det første i stor grad de samme formene for 

taus kontroll. Skeivhet usynliggjøres i kristne så vel som muslimske miljøer. For det andre 
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portretteres skeive på samme måte i miljøene: som syke, skitne, demoniske og ekle. Skeive er 

«de andre». For det tredje opplever kvinnene de samme formene for reaksjoner på å være 

skeive. I flere tilfeller møter de fiendtlighet eller plasseres i skuddlinjen, uavhengig av 

bakgrunn. Både kvinnene med kristen og muslimsk bakgrunn bryter med normer for femininitet 

fordi de er skeive. De to historiene til Marit og Leyla som ble beskrevet i analysen 

eksemplifiserer også hvor lik den mer ekstreme sosiale kontrollen kan være. Kontrollen mestres 

dessuten i stor grad likt. Kvinnene tar i bruk de samme hovedstrategiene i de indre 

identitetsforhandlingene. Religiøs individualisme blir en strategi som muliggjør foreningen av 

tro og skeivhet for alle de troende informantene. Det synes dessuten ikke å være slik at kvinnene 

med kristen bakgrunn besatt mer teologisk kapital under oppveksten. Også for dem fantes det 

kun én gyldig tolkning, én kristendom, og den godtok ikke skeiv seksualitet. I dag har både de 

kristne og muslimske informantene tilgang til en teologisk kapital de benytter i sine tolkninger. 

Det eksisterer riktignok flere kristne trossamfunn som anerkjenner skeivhet. Ingen norske 

moskeer gjør det samme. Likevel har også de muslimske informantene tilgang til homopositive 

religiøse miljøer gjennom skeive minoritetsorganisasjoner. Videre er det få gjennomgående 

forskjeller i spørsmålet om åpenhet eller stolthet og kamp. Om informantene velger å inngå 

åpenhetskompromisser, bryte eller være åpne, handler om hvilken situasjon de befinner seg i 

og hvor nær relasjon de har til dem som utøver homonegativiteten, ikke om bakgrunn. Alle 

informantene mener det er viktig å kjempe for åpenhet. Stolthet er sentralt i mestringen, 

samtidig som stolthets-diskursen skaper utfordringer for kvinnene med kristen så vel som 

muslimsk bakgrunn. Kort sagt er det gjennomgående likheter både ved hvilke former for 

kontroll kvinnene opplever og hvordan kontrollen mestres.  

Det eksisterer samtidig en del forskjeller. For det første møter kvinnene med muslimsk 

bakgrunn en dobbel motstand som kvinnene med kristen bakgrunn ikke opplever. Opplevelsen 

av tosidig motstand går igjen i forskningen på skeive i muslimske miljøer (bla. Yip 2005, Siraj 

2011; 2012; 2016, Dalslåen 2017, Eggebø, Stubberud & Karlstrøm 2018). I likhet med dem 

med kristen bakgrunn opplever Sarah, Leyla, Amina og Nisha at «troende» og «skeiv» 

presenteres som gjensidig utelukkende. Skeivhet tegnes opp som hvitt og vestlig i deres 

muslimske miljøer. Som Sarah uttrykker det når hun omtaler de andres blikk: Det å være for 

hvit og det å være skeiv er to sider av samme sak. Muslimer kan ikke være skeive. Er du skeiv 

er du dessuten ikke skikkelig afrikansk. Kvinnene med kristen bakgrunn opplever noe lignende 

når de møtes med ideer om at gode kristne ikke er skeive. De behøver likevel ikke å forholde 

seg til «rase» eller norskhet. Informantene med muslimsk bakgrunn opplever dessuten, til 
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forskjell fram dem med kristen bakgrunn, at religionen deres konstrueres som homofiendtlig i 

storsamfunnet og skeive majoritetsmiljøer. I en homonasjonalistisk diskurs males muslimer opp 

som de illiberale og umoderne «andre» i motsetning til et vestlig liberalt «vi». Også her blir 

kvinnene fortalt at det er umulig å være muslim og skeiv. Enkelte av informantene med kristen 

bakgrunn har fått reaksjoner i skeive miljøer på at de er kristne. De har likevel ikke den samme 

opplevelsen av at deres tro og seksualitet settes opp som rake motsetninger. Det eksisterer langt 

større forståelse for at man kan være skeiv kristen. Homonasjonalismen skaper sammen med 

fortellingen om at skeivhet er vestlig store utfordringer for informantene med muslimsk 

bakgrunn. Fra begge hold fortelles kvinnene at muslimer ikke kan være skeive. Det 

vanskeliggjør identitetsforhandlingene. De må aktivt ta avstand fra diskursens bilde av islam 

ved å benytte religiøs individualisme eller forlate troen. Videre føler disse kvinnene seg i 

mindre grad anerkjent og forstått i skeive majoritetsmiljøer. Kun egne miljøer oppleves som 

helt trygge rom. Som resultat mestrer kvinnene med muslimsk bakgrunn delvis kontrollen ved 

å oppsøke skeive minoritetsmiljøer.  

For det andre framstår idealet om den gode troende som betydelig viktigere i de kristne 

miljøene. Også informantene med muslimsk bakgrunn har opplevd at de må være «skikkelige 

muslimer». Idealet stikker likevel dypere hos dem med kristen bakgrunn. Her omfatter det ikke 

bare praksis, men også at man må tro inderlig, dedikere seg til troen og at man skal ville være 

god. Flere av disse informantene har opplevd at de ikke får til å tro nok. De får ikke den samme 

kontakten med Gud som de oppfatter at andre i miljøet har. På bakgrunn av dette har de følt seg 

skamfulle. Kravet om å dedikere seg til troen står særlig sentralt i de lukkede miljøene. 

Ingenting skal være viktigere enn menigheten og troen. Det setter svært strenge rammer for 

hvordan man skal leve. Til sist er det svært viktig for en god kristen å ville følge Bibelen. Man 

skal ikke kun handle rett, man skal også være så god på innsiden at man bare ønsker å gjøre det 

som er rett ifølge kristendommen. Dette gjorde det vanskelig for Marte å være skeiv. Selv om 

hun forsøkte så hardt hun kunne, maktet hun ikke å bli kvitt de skeive følelsene. Hun opplevde 

at hun ikke klarte å være god nok.  

I samfunnsdebatten omtales tidvis («negativ») sosial kontroll som et «etnisk 

minoritetsproblem». Med utgangspunkt i mine funn vil jeg argumentere for at det ikke er 

grunnlag for å si at kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet forekommer i større grad eller verre 

former i muslimske miljøer enn i kristne (eller motsatt for den saks skyld). Skeiv kvinnelig 

seksualitet undertrykkes gjennom sosial kontroll i både kristne og muslimske miljøer.  

Riktignok er det som vist enkelte forskjeller i hvordan kontrollen utøves og mestres. Det betyr 
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likevel ikke at det eksisterer mer eller mindre kontroll i de ulike miljøene. Deler av ulikhetene 

handler dessuten om storsamfunnets og skeive miljøers framstilling av islam, ikke forskjeller 

de religiøse miljøene imellom. I den grad man kan snakke om mer omfattende kontroll, skiller 

både ett av de muslimske miljøene og de to lukkede kristne menighetene seg negativt ut.  

 

6.3 Rettferdighet, anerkjennelse og undertrykkelse  

Deler av kontrollen informantene har opplevd kan forstås som kulturell imperialisme (Young 

2011). Gjennom denne kontrollen presenteres heterofiles kultur og erfaringer som universelle i 

informantenes miljøer. Stigmatisering inngår i dette: De normale er heterofile, de stigmatiserte 

er skeive (Goffman 1968, Orne 2013). I miljøene usynliggjøres og andres skeive i møtet med 

taushet og heteronormative idealer. Dette skjer særlig gjennom framstillinger av kjærlighet, 

familie og idealer for gode troende. Samtidig stereotypifiseres skeive ved å portretteres som 

ekle, unaturlige, perverse, syke, skitne og demonskapte. Resultatet er at skeivhet blir både 

usynlig og andregjort. Informantene har delvis internalisert den heterosexistiske kulturens 

forståelse av egen seksualitet. De ser seg selv gjennom de normales blikk. Samtidig har de 

gjennom homopositive og skeive miljøer fått tilgang til en positiv stolthets-forståelsesramme 

av egen seksualitet. De har en dobbelt bevissthet som også lar dem se seg selv fra sin egen 

gruppes perspektiv. Stolthets-forståelsesrammen gjør dem ikke totalt stigmaresistente, men den 

hjelper dem å takle stigmatisering. Konsekvensene av denne kontrollen er videre at 

informantene har opplevd det som umulig å være skeive. Derfor strever de, eller har strevd, 

med å forene sine identiteter. Den heterosexistiske imperialismen gjør det dessuten vanskelig 

for dem å være åpne i sine miljøer. De opplever skam over eget stigma. Samtidig er stolthets-

diskursen også en kilde til skamfølelse. Flere av informantene føler ikke de lever opp til 

diskursens krav om åpenhet, og klarer derfor heller ikke å føle seg stolte. 

Informantene opplever dessuten en undertrykkende sosial kontroll i form av vold 

(Young 2011). Først og fremst er faren for eller trusselen om vold framtredende. Kvinnene er 

klar over at de kan bli utsatt for vold og trakassering. Denne vissheten er i seg selv en belastning. 

Faren for vold handler om at de er skeive og at de er kvinner. For enkelte av informantene 

handler dessuten trusselen om at de ikke er hvite. Derfor frykter de rasistisk motivert 

trakassering og vold, eller vold som sanksjon for å bryte med normer for femininitet innad i 

sine etniske grupper. Undertrykkelsesformen vold er med andre ord ikke endimensjonal, men 
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et resultat av flere maktrelasjoner (Collins 2015). Også rasisme og sexisme spiller inn. Volden 

begrenser informantene. Den gjør at de til stadighet må vurdere om de skal være åpne eller ikke. 

Denne konstante vurderingen er i seg selv en belastning. Tidvis medfører kontrollen at de velger 

å skjule at de er skeive, eller inngår kompromisser på egen identitet.  

I alle de overnevnte formene for kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet ligger det en 

mangel på anerkjennelse. Det samme gjelder situasjoner der informantene blir avvist eller 

opplever å befinne seg i skuddlinjen. Fraser beskriver underkjennelse på følgende måte:  

(…) institutionalized patterns of cultural value constitute women as inferior, excluded, wholly 

other, or simply invisible – hence as less than full partners in social interaction – then we must 

speak of sexist misrecognition and status subordination (Fraser 2007: 31). 

Informantene opplever en heterosexistisk underkjennelse av sin seksualitet. Skeiv kjærlighet 

anerkjennes ikke som det den er: nemlig kjærlighet. Derimot etableres skeive gjennom 

kontrollen som mindreverdige, ekskluderte, de andre og dessuten usynlige i kvinnenes religiøse 

miljøer. Skeiv sosial status underordnes heterofil status. Hva medfører det? Fraser setter opp 

anerkjennelse som en av to forutsetninger for rettferdighet. Uten anerkjennelse finnes det ikke 

rettferdighet, ingen «parity of participation» (Fraser 2007). Skeive kvinner hindres i å interagere 

på likefot med andre voksne medlemmer av miljøet fordi de ikke anerkjennes som likeverdige. 

Undertrykkelsen handler riktignok ikke kun om at informantene er skeive, men at de er skeive 

kvinner og for flere av dem: at de er skeive svarte kvinner. Gjennom normer for femininitet 

som tilsier at skeive kvinner ikke er kvinnelige nok, og en fortelling om at «vi afrikanere» ikke 

er skeive, samspiller kategoriene kjønn, seksualitet og rase. 

“Viewed in terms of status, therefore, misrecognition constitutes a serious violation of 

justice. Wherever and however it occurs, a claim for recognition is in order”, skiver Fraser 

(Fraser 2007: 31). En viss økonomisk omfordeling er dessuten nødvendig for at alle skeive skal 

kunne kjempe mot statusunderordning. For Fraser innebærer ikke det å kreve anerkjennelse å 

forsøke å verdsette identiteten «skeiv», «skeiv kristen» eller «svart skeiv kvinne». 

Identitetspolitikk er ikke svaret. Derimot burde man erstatte heterosexistiske verdimønstre med 

andre verdimønstre som fremmer anerkjennelse og deltagelse på like vilkår (Fraser 2007). Med 

andre ord må man bryte ned heterosexistiske normer innad i miljøene for å skape endring. 

Skeivhet må normaliseres og forstås som kjærlighet og sunn seksualitet. Slik gjøre dens status 

lik som heterofili. Dessuten må normer for femininitet forkastes eller endres slik at skeive 

kvinner også anerkjennes som kvinner. Det må etableres at også afrikanere, ikke-vestlige, 
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(gode) kristne og muslimer kan være skeive. Dette er nødvendig for at også skeive kvinner i 

religiøse miljøer skal få lov til å være mennesker. Behovet for å endre normer er informantene 

selv inne på når de uttrykker ønske om å kjempe for større åpenhet. Ved å tidvis ta kula og delta 

i skeive organisasjoner søker de å endre normene i sine miljøer og samfunnet forøvrig. 

 

6.4 Studiens bidrag  

Det foreligger svært få studier av skeive kvinner i religiøse miljøer i Norge. Ingen av disse 

omfatter både kvinner med kristen og muslimsk bakgrunn. Internasjonalt eksisterer det flere 

studier, men også her er forskningen mangelfull. Behovet for forskning er stort, spesielt på 

skeive kvinners opplevelser. Min studie er i et bidrag til å fylle dette tomrommet. Formene for 

kontroll som kommer fram i oppgaven kan naturligvis ikke generaliseres til å gjelde alle 

religiøse miljøer, heller ikke alle norske religiøse miljøer. Likevel bidrar studien til økt innsikt 

i et felt som i liten grad er utforsket. Masteroppgaven viser at også i et land der skeives kamp 

for rettigheter og anerkjennelse har kommet langt, kontrolleres og undertrykkes skeiv kvinnelig 

seksualitet i enkelte religiøse miljøer. Funnene bryter dessuten i liten grad med tendensene i 

tidligere forskning på feltet. Derimot bygger de videre på disse funnene og begrepene. Dermed 

er det nærliggende å anta at mine funn har en viss gyldighet, også utover å kun gjelde for 

kvinnene som deltok i studien.  

Studien kommer dessuten med et teoretisk bidrag ettersom jeg har utarbeide et eget 

teoretisk rammeverk hva gjelder sosial kontroll og undertrykkelse av skeiv kvinnelig 

seksualitet. Sammenfatningen av Herek mfl., Fraser, Young, Collins og Goffmans teorier med 

Ornes supplement gir innsikt i hvordan kontroll av skeivhet foregår. Rammeverket kan også 

med små modifikasjoner være anvendbart i studier som tar for seg andre former for 

maktrelasjoner og kontroll, som forskning på opplevelser av rasisme eller sexisme.  

 

6.5 Noen forslag til videre forskning  

Ettersom studien så langt er den eneste av skeive kvinner med bakgrunn fra kristne og 

muslimske miljøer i Norge, er behovet for ytterligere forskning selvsagt. Videre kvalitative 

studier av skeive kvinner i religiøse miljøer er nødvendig for å få bedre innsikt i temaet. På 
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tross av at skeive kvinner er underrepresentert i forskningen, vites det samtidig svært lite om 

skeive menn i religiøse miljøer i Norge. En lignende studie som også inkluderer menn kan 

derfor være nyttig. En slik studie kan dessuten gi rom for komparasjon. Ved å sammenligne 

kan man få økt forståelse for hvordan kjønnsnormer inngår i kontrollen av skeiv seksualitet. 

Det ville også vært spennende å undersøke sosial kontroll av skeiv seksualitet i andre religiøse 

miljøer, som katolske og andre kristne miljøer som ikke er inkludert i denne studien, 

hinduistiske eller buddhistiske miljøer. Slik kan man få innsikt i synet på kjønn og seksualitet i 

forskjellige religiøse miljøer. 

I lys av studiens funn kan det dessuten være fruktbart å gå videre med mer spesifikke 

problemstillinger, blant annet hvordan islams syn på skeivhet framstilles. Informantene med 

muslimsk bakgrunn har opplevd å bli utsatt for rasisme. De blir møtt med en diskurs som tilsier 

at islam er en homofiendtlig religion. Dette skjer både i storsamfunnet og skeive miljøer. Også 

Helga Eggebø, Elisabeth Stubberud og Henrik Karlstrøm finner at rasisme er en belastning for 

norske skeive med innvandrerbakgrunn (Eggebø, Stubberud & Karlstrøm 2018). Ettersom 

denne masteroppgaven har fokusert på kontroll innad i religiøse miljøer, har jeg ikke hatt 

muligheten til å gå i dybden på disse temaene. Imidlertid ville det vært spennende å gå videre 

med dette i en senere studie. Det kan for eksempel gjøres ved en mer spisset kvalitativ 

intervjustudie av skeive muslimers opplevelser av framstillinger av islam som homofiendtlig. 

Et alternativ som kan gi en dypere forståelse for selve diskursen, er å gjennomføre en 

diskursanalyse av medietekster. Det kan dessuten være hensiktsmessig å foreta en etnografisk 

studie av rasisme og holdninger til islam i skeive majoritetsmiljøer. 

Et annet funn det kan være interessant å undersøke i dybden er transpersoners 

opplevelser av sosial kontroll i religiøse miljøer. Som vist i analysen har oppveksten som trans 

i kristne miljøer vært utfordrende for både Hanne og Une. Jeg har ikke hatt muligheten til å gå 

dypt inn i dette temaet ettersom kun to av tretten informanter er trans, og mitt hovedfokus har 

vært kontroll av skeiv seksualitet. Med et større utvalg ville det vært spennende og verdifullt å 

utforske transpersoners opplevelser videre. 

En siste problemstilling det er mulig å gå videre med er kontroll av skeiv seksualitet i 

lukkede kristne miljøer. Hanne og Marits historier utmerket seg av flere årsaker. Kontrollen de 

har opplevd er mer omfattende og betydelig mer organisert enn hva gjelder de fleste andre 

informantene. De forteller også at skeivhet aktivt ble svartmalt i miljøene. For Marit og Hanne 

var dessuten bruddprosessene vanskelige. Det er utfordrende å rekruttere deltagere fra lukkede 

kristne menigheter, men en studie med flere deltagere kan gi spennende resultater.  
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6.6 Behovet for å tilbakeføre kunnskap 

Gjennom å studere kontroll av skeiv kvinnelig seksualitet har jeg oppnådd kunnskap om 

hvordan kontrollen foregår og hvordan den mestres. Jeg har også fått innsikt i hvor skadelig 

den kan være. Funnene mine er riktignok lite verdt dersom de ikke når utenfor akademia. Et 

viktig forskningsetisk mål er å tilbakeføre kunnskap til det feltet og de menneskene man har 

studert. Kunnskapen studien har frambragt kan være verdifull for mange. Blant annet kan 

organisasjoner som arbeider med å forbedre skeive muslimers og kristnes situasjoner innad i 

sine miljøer ha nytte av innsikten studien har frambragt. Kunnskapen er også viktig for skeive 

miljøer, som synes å ha en vei å gå når det kommer til inkludering av alle skeive. Storsamfunnet 

har dessuten et ansvar for og behov for kunnskap om skeives stilling i religiøse miljøer. Jeg vil 

derfor aktivt arbeide for å spre funnene mine og dele dem med organisasjoner og lignende 

aktører.  

Samtidig er muligens kunnskapen studien har frambragt først og fremst nyttig for dem 

som minst sannsynlig vil lese den: nemlig de som utøver kontrollen. Mot slutten av intervjuet 

sa Anne: 

Hvis kristne ledere leser oppgaven din, så håper jeg at de skjønner at det å være skeiv og vokse 

opp i et religiøst miljø kan være veldig tungt og er en utfordring for dem som blir eller kommer 

tilbake til et trosmiljø. Og det tror jeg er noe mange flere religiøse ledere burde tenke på, for å 

skape sunn tro, i sin menighet.  

Jeg ønsker også at kristne og muslimske ledere og øvrige deltagere i trossamfunnene skal lese 

og få tilgang til funnene i denne studien. Dette gjelder kanskje spesielt foreldre og øvrige 

familiemedlemmer til skeive i religiøse miljøer. Slik kan de få økt forståelse for deltagernes, og 

andre skeives, opplevelser av sosial kontroll i miljøene. Kanskje kan de forstå at uavhengig av 

om det finnes grunnlag i Koranen eller Bibelen for å likestille likekjønnet kjærlighet, kan det å 

usynliggjøre, å andre og å nedvurdere skeivhet være skadelig. Taushet og «toleranse» er ikke 

nok. Skeive i religiøse miljøer har behov for anerkjennelse. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 «Skeive kvinner i religiøse miljøer»? 

 

I min masteroppgave i sosiologi vil jeg utforske opplevelsene til skeive14 kvinner som har 

vokst opp i/ hatt tilknytning til kristne eller muslimske miljøer under oppveksten.  

Til dette søker jeg kvinner over 18 år som identifiserer seg som skeive/bifile/lesbiske/har sex 

med og eller forelsker seg i andre kvinner og som kan tenke seg å delta på intervju og fortelle 

om sine opplevelser. Intervjuene vil vare i omtrent én time. I utgangspunktet ønsker jeg å 

gjennomføre intervjuene ansikt til ansikt. Vi avtaler sted og tid for intervjuet oss imellom, vi 

kan for eksempel møtes på en kafé eller på Blindern. Intervjuene vil dreie seg om oppveksten 

din, spesielt tenårene, og erfaringene dine fra det miljøet du tok del i, om opplevelser av 

stolthet, kontroll og homonegativitet.  

Jeg vil gjøre lydopptak av intervjuene, for senere å transkribere dem (skrive dem ut i tekst) og 

så slette lydopptakene. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og du vil ikke 

kunne gjenkjennes i den ferdige masteroppgaven. Jeg vil ikke dele personopplysninger om 

deg med noen og kun dele anonymisert informasjon fra intervjuet med mine veiledere ved 

universitetet og min prosjektgruppe ved NOVA15. Masteroppgaven min er en del av 

prosjektet «Negativ sosial kontroll? – ungdom og foreldres egne perspektiver» ved NOVA 

ved OsloMet, det er derfor mulig at intervjuet med deg også blir brukt i andre studier som er 

tilknyttet det samme prosjektet. Det er frivillig å delta og du kan når som helst velge å trekke 

deg fra studien, uten at du må oppgi noen årsak.  

 

Har du spørsmål om forskningsprosjektet, eller kunne du tenke deg å delta på intervju? 

Ta gjerne kontakt med meg på mail: anemsa@mail.uio.no eller på telefon: 47037235. 

 

Hilsen Ane Maus Sandvig 

Masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo 

                                                
14 Med «skeive» mener jeg her kvinner som har sex med og eller forelsker seg i andre kvinner 
15 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ved OsloMet 
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Mer informasjon om personvern og bruk av datamaterialet: 

Min masteroppgave er tilknyttet prosjektet «Negativ sosial kontroll? – ungdom og foreldres 

egne perspektiver» ved NOVA ved OsloMet. Prosjektleder for dette prosjektet er Ingrid 

Smette (isme@oslomet.no). Forskeren ved NOVA som er del av denne prosjektgruppen vil 

også ha tilgang til datamaterialet, det vil si de transkriberte og anonymiserte intervjuene. Det 

er mulig at intervjuet med deg også vil brukes som datamateriale for andre studier tilknyttet 

det samme forskningsprosjektet. Du vil selvfølgelig bli anonymisert og heller ikke kunne 

gjenkjennes i disse forskningsprosjektene. 

 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

 Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

 Å få rettet personopplysninger om deg,  

 Få slettet personopplysninger om deg, 

 Få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

 Å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

 

Jeg behandler opplysningene om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra UiO har NSD – 

Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette 

prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Masteroppgaven skal etter planen være ferdig og leveres inn i november 2019. Etter at 

oppgaven er ferdig vil alle lydopptakene fra intervjuene slettes og intervjutranskripsjonene vil 

bli anonymisert slik at det ikke er mulig å identifisere dere som har bitt intervjuet. 

Transkripsjonene fra intervjuene vil bli lagret slik at det er mulig å bruke dem i senere 

forskning, men altså uten at de kan kobles til deg eller de andre deltagerne. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, om personvern eller datainnsamling eller ønsker å benytte 

deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 Min veileder Cathrine Holst ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, 

eposten hennes er cathrine.holst@sosgeo.uio.no  

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 
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Vedlegg 2: Intervjuguide  

Informasjon til informanten  

 Takk for at du ville komme på intervju! 

 Tanken er at jeg vil høre på det du har lyst til å fortelle, alt du vil si er relevant og det er 

flott om du svarer så utfyllende som du kan på spørsmålene og gjerne forteller historier fra 

ting du har opplevd 

 Er det greit at jeg tar opp intervjuet? 

 Jeg vet ikke om du fikk lest hele infoskrivet jeg sendte deg, jeg har det i alle fall med her 

om du vil se på det... 

 Kort om konfidensialitet og at informanten ikke vil være identifiserbar i den ferdige 

oppgaven 

 Oppgaven inngår i et prosjekt på NOVA, mulig datamaterialet også vil bli brukt i andre 

studier i forbindelse med dette prosjektet 

 Du kan når som helst trekke deg fra studien uten å måtte oppgi grunn 

 Har du noen spørsmål før vi starter? 

 Det jeg har lyst til å spørre deg om under intervjuet, sånn at du har litt oversikt er: 

o Litt om oppveksten din og det miljøet du vokste opp i og synet på skeivhet der, 

dine opplevelser med det, så litt om dine egne tanker om religion og skeivhet 

og til sist litt hva du tenker om stolthet. Håper det høres greit ut? 

 Jeg tenker vi holder på i mer eller mindre en time, høres det ok ut? Mulig vi går litt over 

tida, går det greit, eller skal vi holde oss til nøyaktig en time?  

 

Introduksjon  

 Kan du først bare si litt kort om deg selv?  

o Hvor du er fra, hvor du har vokst opp, hva du driver med til daglig og hvor 

gammel du er? (familiebakgrunn, utdannelse, jobb osv.) 

 

Seksuell identitet og oppveksten  

 Hvordan definerer du egen seksualitet og legning (skeiv, bifil, lesbisk, panfil osv.)?  

 Når var det du først definerte du deg som (lesbisk)...? 

 Vil du starte med å fortelle litt om oppveksten din? 

 

Om det religiøse miljøet 

 Kan du fortelle meg litt (mer) om det religiøse miljøet du vokste opp i/hadde tilknytning 

til? 

o Hva slags type menighet/trossamfunn var du tilknyttet? 

o Var du aktiv i noen form for ungdomslag/ religiøs organisasjon? 

o Hvordan var miljøet organisert? 

o Deltok du i organiserte aktiviteter i regi av miljøet eller deltok du på ting i regi 

av noen utenfra? 
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o Deltok alle vennene/ familiemedlemmene dine også i miljøet? 

o Var det verdimessig/holdningsmessig store kontraster mellom miljøet og resten 

av samfunnet? 

o Var familien din også en del av miljøet? Følte du at det var et aktivt valg at du 

deltok i miljøet? Hva fikk du ut av å delta i miljøet? 

o Kan du fortelle om en positiv og en negativ opplevelse fra det å delta i miljøet? 

 

Religion og skeivhet – miljøets syn på det 

 Hvordan var synet på seksualitet (generelt) i det religiøse miljøet du tok del i?  

o Var det mye fokus på seksualitet eller var det egentlig ikke noe man snakket så 

mye om?  

o Var det noen forskjell i synet på kvinners og menns seksualitet? 

o Hva ble ansett som anstendig eller skammelig? 

o Eksisterte det en forventing om at man burde/skulle være heterofil? 

o Ble dette begrunnet i Bibelen/Koranen? 

 Hva ble kommunisert fra ledere i ditt miljø om homofili/skeivhet? (hvordan ble det 

vurdert/verdsatt) 

o Var skeivhet i det hele tatt et tema det ble snakket om? 

o Forskjell på kvinner og menn? 

o Ble dette begrunnet i Bibelen/Koranen? 

o Ble det sagt noe om felles eksteskapslov for eksempel? 

 Hvilket syn på skeivhet ble kommunisert fra jevnaldrende? 

 Hvordan tolket du selv religionens/guds syn på skeivhet/homofili? Var du enig i miljøets 

tolkning? 

o Naturlig/unaturlig osv 

o Hadde du et aktivt forhold til teksten? 

 

Opplevelser av å være skeiv i det religiøse miljøet 

 Vil du fortelle om første gang du var forelska (i ei jente)? 

 Hvordan opplevde du det var å delta i miljøet som skeiv?  

o Var det evt. noen andre i miljøet som var åpne om at de var skeive, og hvilke 

reksjoner fikk i så fall det? 

o Var det noen form for sladder eller ryktespredning som enten rammet deg eller 

andre i miljøet? 

o (hvis familien tok del i miljøet) Hvordan opplevdes familien din sine 

holdninger til skeivhet? 

 Var du åpen om at du var skeiv, eller holdt du det skjult? 

o Hvorfor valgte du det? 

o Hvis åpen: Hvilke reaksjoner fikk du på dette? 

 Hadde du eller fryktet du negative opplevelser? 

 Positive opplevelser 
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Religion og skeivhet – egne forståelser 

 Hvilket forhold har du til miljøet i dag? 

o Er du fremdeles aktiv i miljøet du vokste opp med tilknytning til? 

 Regner du deg selv som troende/religiøs? 

o Hvis ikke: hvorfor ikke? Hva gjorde at du sluttet å tro? 

o Er det noe som gjør at du føler det er vanskelig å kombinere det å være skeiv 

og troende i dag? 

 Tenker du at det er lettere eller vanskeligere å være skeiv i din religion/den du tilhørte enn 

andre religiøse miljøer og religioner? 

 Hva tenker du når offentlige personer som tilhører din religion uttaler seg positivt eller 

negativt om skeivhet? Har det en betydning? 

 Hvordan har du det/hvor er du i dag? 

 

Avslutning 

 Har du noe du vil tilføye? 

 Siste spørsmål (hvis det ikke er nevnt): Hva tenker du om konseptet «stolthet»? 

 Avslutningsvis: Hvorfor ønsket du å delta i denne studien? 

 Noen videre spørsmål om selve studien? 
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Vedlegg 3: Rekrutteringsinnlegg på 

Facebook 
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