
Webinaret "Å være en sak», onsdag, 20.01. 9-12.30 
 

09.30 LHBT+ personer og kirkelig arbeidsmiljø ved Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende 

direktør i KA 

09.50-10.00 Respons ved sykehusprest Oslo Universitetssykehus, Lennart Persson. 

Takk til VID som arrangerer Webinaret og til Marit og KA for en god presentasjon av 

arbeidsgiveransvar. I tillegg til å ha arbeidet i menighet i både fellesråds og bispedømmelinjen, har 

jeg vært student på KUN i Tromsø og jeg har også undervist på VID. Derfor er det ekstra fint å være 

her i dag. 

Rapporten viser at ledere i kirken tar diskriminering og trakassering av LHBT-personer på alvor. Det 

er viktig og bra, og her har det skjedd en økt bevisstgjøring og en positiv utvikling som Marit belyser. I 

min respons kommer jeg til å oppholde meg mest ved forbudet mot passivitet når det utvikler seg en 

diskriminerende kultur, og påbudet om å være aktiv. Å forholde seg aktivt til sitt ansvar for kulturen 

på arbeidsplassen er gunstig for arbeidsmiljøet og for den jobben man skal gjøre. Det spørsmålet vi 

må stille oss der vi står i dag er: Forstår arbeidsgiverne godt nok den minoritetsstress som LHBT+ 

personer i kirken opplever? 

«Det å leve i spenningen mellom åpenhet og toleranse på den ene siden, og redsel for diskriminering 

og marginalisering på den andre» (fra rapporten). 

Som Marit var inne på har vi et ledelsesansvar knyttet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan 

innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Rapporten har søkt svar om sosial 

støtte på arbeidsplassen, og i den sammenhengen relasjoner til ledelse, ansatte og frivillige.  I mitt 

hode handler det her mye om holdninger i arbeidsmiljøet, og hvor uttalt støtten og interessen for 

LHBT+ personers egen opplevelse av å være ansatt i kirken. 

Det er her rapportens bruk av begrepet minoritetsstress kommer inn. Et begrep som vi kjenner fra 

situasjonen til andre minoriteter, for eksempel etniske, religiøse minoriteter og urfolksproblematikk. 

Minoritetsstress er et sammensatt fenomen. 

God håndtering og tiltak mot diskriminering og trakassering vil være tydelige signaler som kan 

minske minoritetsstress. Men det er ikke nok for å adressere det rapporten formulerer 

som «understrømmer av negative holdninger og heteronormativitet» (S. 77 Til ettertanke). 

 Én av fire opplever det ikke at det er naturlig å ta med partner i jobbsammenheng. Jeg leser 

det som et uttrykk for at det er belastende å være seg selv. Til tross for at man opplever 

støtte fra mange, føler en at en ikke blir fullt ut akseptert som den en er. 

 Mange LHBT- personer velger å ikke være åpne om sin legning eller seksualitet på jobb i 

kirken, selv når de er åpne om det i andre sammenhenger, fordi man er redd for negative 

konsekvenser. 

 "Det å vite at en jobber mer eller under folk som synes en ikke burde være der som et 

medlem av en gruppe, ser for mange ut til å være en stor belastning.» (s. 10) 



 Blant rapportens funn er også at mange tenker de må takle og tåle ubehagelige episoder for 

fellesskapets skyld. 

Dette må vi som kirke bli bedre på å håndtere. Vi trenger en økt forståelse for minoritetsstressen 

som mange LHBT+ personer blir bærere av. Det er rimelig å se minoritetsstress som en pris LHBT+ 

personer betaler for, og på vegne av, hele kirken. Det er derfor også hele kirkens ansvar å arbeid 

Understrømmer - er et godt uttrykk i sammenhengen. Ordboken sier oss at understrømmen er en 

(lumsk, farlig) strøm under overflaten av vann, og i overført betydning en stemning, følelse e.l. som 

sjelden når opp til overflaten, men som kan merkes under den. 

Rapporten gir en ledetråd til hvordan man kan få et tydeligere blikk på dette mange ganger usynlige 

fenomen: Det er behov for større bevissthet og bevisstgjøring når det gjelder hvordan arbeidsmiljøet 

oppleves av LHBT+ personer. 

Kirkerådets LHBT-utvalg har blant annet fått i oppdrag å utvikle et kurs- og samtaleopplegg for å øke 

kompetansen om spørsmål knyttet til LHBT, kjønn og seksualitet. Dette kursopplegget skal nå prøves 

ut i noen bispedømmer. Det er synd at ikke utvalget har mulighet til å presentere dette opplegget her 

i dag. Kurset er et viktig redskap inn i det vi snakker om nå. 

Det er viktig å anerkjenne alvoret i historiene om belastninger i arbeidsmiljøet. Flere eksempler 

kommer frem i rapporten. Allikevel tenker jeg det er vel så viktig for samtalen vi har i dag å se 

nærmere på hva vi som kirke kan lære av funnen om opplevelser av støttende arbeidsmiljø, og 

erfaringer med åpenhet i arbeidsmiljøet.  

Hva slags ivaretakelse ønsker eller trenger man? Det kan være vanskelig å svare på det av flere 

grunner. Ingen ønsker å bare få sine behov definert bare ut fra en LHBT+ identitet. Man ønsker å bli 

møtt som et vanlig menneske, «som alle andre». Spesielt tydelig kommer det frem hos de 

informanter som ikke ønsker å være åpne på sin arbeidsplass. Det kan også oppleves vanskelig å 

fremme behov som kommer på kollisjonskurs med idealet om å tåle mye siden situasjonen for LHBT+ 

personer tross alt har blitt bedre i kirken. Slik jeg ser det må det ligge til den lokale ledelsens ansvar å 

sette seg inn i hvordan de kan få til en respektfull og støttende dialog med sine ansatte om hva som 

er god ivaretakelse. 

Til sist er det på sin plass å minne om rapportens utfordring knyttet til kjønnsidentitet. «Det er 

massiv taushet knyttet til transpersoner som er ansatt i Kirken. Bryt denne tausheten». Det er 

skremmende at en så pass stor prosent av ansatte i kirken sier de vill oppleve det problematisk å ha 

en leder eller kollega som er trans. Det er trist og betenkelig at vi i så mange situasjoner tillater at 

transpersoner blir usynliggjort. Dette er et område hvor en forholdsvis liten innsats vil gjøre en stor 

forskjell. 

Takk for oppmerksomheten. 

 


