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Abstract 
Syftet med denna studie är att göra en analys av två olika satanistiska rörelsers texter och 
deras syn på identitet och identitetsskapande. De rörelser som valdes till denna studie är The 
Church of Satan och The Greater Church of Lucifer. För att genomföra analysen valdes två 
böcker ut som representerar respektive rörelsers grundläggande filosofi, dessa var The Satanic 
Bible (1969, 2005) samt Wisdom of Eosphoros (2015). Analysens teori grundade sig på begrepp 
som är plockade från queerteorin, för att belysa synen på vad som är normalt och onormalt 
samt synen på sexualitet och genus. Utöver detta analyserades även rörelsernas syner på 
kärlek och relationer, innan rörelsernas budskap jämfördes för att se om det finns några 
korrelationer mellan de två. För att genomföra analysen valdes en kategoriseringsmetod som 
inspirerats av idé- och ideologianalys. Resultatet visade att båda rörelserna var kritiska till 
givna samhälleliga sanningar, och ställde sig kritiska till tanken om att det skall finnas några 
universella normer och moralregler. De båda förespråkade även den fria sexualiteten, där 
läggning och preferenser ses som irrelevanta. Hos satanismen gick det att återfinna normativa 
uttalanden kring genus, kön och könsroller, medan luciferianismen inte lägger någon vikt vid 
dessa kategorier. Dock lägger de båda rörelserna sitt huvudsakliga fokus på den enskilde 
individens autonomitet och självbestämmande, där man uppmanas att bryta mot alla 
konventioner som inte leder till den egna lyckan.  
 
 
Nyckelord: queerteori, hermeneutik, satanism, luciferianism, identitet, sexualitet, genus, 
normativitet, normkritik. 
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1. Inledning 
Böcker, filmer och tidningsartiklar utmålar ofta satanister, eller satanismen, som en 
farlig kult som begår brott i form av våldtäkt, ritualmord och djuroffer. 
Självutnämnda satanister, å andra sidan, talar ofta högt om satanismen och dess fokus 
på individen och den egna lyckan. Skärpunkten mellan dessa två bilder var vad som 
väckte mitt intresse för satanismen, och jag funderade ofta på vilken bild som 
korrelerade mer med den satanistiska ideologin. Medveten om att det aldrig går att få 
en enhetlig bild av vad satanismen står för så ville jag ändå undersöka detta. I ett 
tidigare arbete undersökte jag människosynen i The Satanic Bible, och diskuterade hur 
samhällspaniken och spänningarna mellan satanistiska grupper och det övriga 
samhället uppstod, där resultatet ledde mig till att vilja fortsätta inom samma område. 
 
När det kommer till satanism, eller vad man gärna vill definiera som satanism, består 
den ofta av ett flertal vitt skilda element vilket leder till att innebörden blir svår att 
fastställa. Liselotte Frisk skriver, i sin bok Nyreligiositet i Sverige, att det finns många 
olika definitioner av satanism, och menar att det idag existerar en rad olika rörelser 
som antingen kallar sig själv, eller blir av andra kallade, satanistiska. I vissa fall handlar 
det om att dyrka satan, medan det i andra handlar om att motsätta sig kristendomen 
(Frisk 1998:139-140).  
 
Om man ser till den historiska aspekten har begreppet satanism använts i ett flertal 
olika sammanhang, där det ur ett kristet perspektiv gäller alla religioner som inte har 
kristna inslag. Frisk menar att man, till en viss grad, kan betrakta satanism som en rad 
proteströrelser mot kristendomen. Detta betyder inte att man dyrkar det onda, utan 
snarare att man ser det så att kristendomen står för en falsk ideologi, en ideologi som 
både är destruktiv och skadlig för människan där man uppmanar till förtryckandet av 
sina naturliga drifter och underkastelsen till en påhittad fadersgestalt, när man 
egentligen borde lita på sig själv (Frisk 1998:141). De senare åren har satanismen tagit 
en ny form i subkulturer, där satan är en kraftig symbol för det etablerade samhället 
och satanismen en etikett för att man tar avstånd från konventionella normer (Frisk 
1998:142). 
 
Satanismen, så som Frisk beskriver den, handlar mycket om normkritik och 
avståndstagande från samhällets givna tagna sanningar. Dessa aspekter går att 
återfinna i många delar av queerteorin, som, likt satanismen, även den är 
svårdefinierad. Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Vad är queer? att det inte handlar 
om en teori, utan är ett samlingsnamn för teorier som på olika sätt kritiskt granskar 
perspektiv på sexualitet, och bör vidare förstås som ett antal olika perspektiv på 
kultur, samhälle och makt (Ambjörnsson 2010:23+32). Det övergripande syftet är 
dock att ifrågasätta, belysa och diskutera rådande normer. Då denna uppsats kommer 
att inta en hermaneutisk position vars fokus ligger på satanismens normkritiska 
aspekter och synen på identitetsskapande, anses det därför intressant att använda sig 
av queerteoretiska begrepp, i och med de teoretiska likheterna, för att belysa de texter 
som detta arbete kommer att undersöka. Intresset ligger i att analysera och diskutera 
huruvida satanismens grundläggande filosofi och syn på samhället faller in i samma 
normkritiska ram som queerteorin, eller om de hjälper till att upprätthålla den 
heteronormativa hegemonin.  
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1. 1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att göra en hermenautisk analys av två olika satanistiska 
rörelsers texter. Utöver detta kommer jag även att undersöka rörelsernas syner på 
kärlek och relationer, för att sedan jämföra dessa och se om det finns några 
korrelationer mellan de två. För att uppnå detta ställer jag följande frågeställningar:  
 

- Vad framställs som naturligt, normalt och onormalt när det handlar om 
individ och identitetsskapande? 

- Vilken syn på sexualitet och genus framställs i respektive texter? 
- Vilka likheter och skillnader kan man finna? 

 

2. Tidigare forskning 
Majoriteten av den forskning som gjorts kring satanismen har fokuserat på satanistisk 
kultpanik och de spänningar som uppstår mellan vad som beskrivits som satanistiska 
rörelser och det övriga samhället. Författarna har huvudsakligen utgått från teorier 
som rör sig inom den sociologiska ramen, för att försöka förstå och förklara varför 
dessa spänningar uppstått, och varför satanismen stått som en så pass tacksam 
syndabock.  
 
1993 skrev Jeffrey S. Victor boken Satanic Panic: The Creation of a Contemporary Legend, 
en studie om den satanistiska ryktespaniken i USA under 80- och 90-talet. Victor 
beskriver hur man i Amerika uppfattar att det finns någon form av moraliskt förfall i 
samhället, där nya värderingar krockar med de traditionella (Victor 1993:186-187). 
Dessa nya värderingar, menar Victor, lägger vikt vid autonomi och självkontroll, där 
man lyfter människans frihet och acceptansen för individuella olikheter i sociala 
förhållanden. Traditionella värderingar handlar istället om ansvar och lojalitet mot 
familjen, religion och nationen, där man lyder till traditionella myndigheter (Victor 
1993:191). Victor skriver att modernister stöttar friheten av personliga val när det 
kommer till abort, homosexualitet, flexibilitet för kvinnor och mäns roll i familjelivet, 
lika möjligheter i arbetslivet och mångkultur medan de motsätter nationalism och 
vissa religiösa praktiker. Traditionalister å andra sidan motsätter sig istället abort, ser 
homosexualitet som en sjukdom eller synd, och hyllar fasta könsroller mellan män 
och kvinnor (Victor 1993:192).  
 
Victor menar att legenden om farliga satanistiska grupper i grund och botten existerar 
eftersom de erbjuder en lättillgänglig förklaring till ett flertal störande, och tvetydiga, 
fenomen. Etiketten ”satanistisk kult” är enligt Victor så vag att den kan appliceras på 
många helt skilda typer av socialt avvikande beteende (Victor 1993:21). Victor 
fortsätter med att påstå att anledningen till varför begreppet satanistisk kult fått sånt 
genomslag beror på att de slår samman två kraftfulla symboler: ”kult” och ”satan”. 
När de använder sig av begreppet kult menas det inte i den antropologiska eller 
sociologiska meningen, utan snarare refererar till en grupp som är farliga, 
manipulativa och hemliga. Satan, i sin tur, är en gammal västerländsk symbol för 
ondska, som arbetar för att förkasta Gud och fördärva den moraliska ordningen Gud 
skapat. På en djupare nivå, är Satan en kollektivt ond symbol som syftar till att 
förstöra den nuvarande moraliska ordningen och är därför en symbol för att bryta 
mot accepterade normer, värderingar och ideal som reglerar stabila förhållanden 
mellan människan och samhället (Victor 1993:53-54). 
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Slutligen avslutar Victor med att sammanfatta det så, att korståget mot satanismen 
kommer från den moraliska krisen i det amerikanska samhället, vilket leder till att man 
behöver en syndabock att klandra. Stereotypen ”satanist” och de detaljerade 
beskrivningarna kring deras beteende är påhittat utifrån en gammal legend kring 
satanistiska kulter, vilket kommer från den amerikanska förklaringen för ”ondska” 
(Victor 1993:226). 
 
Per Faxneld publicerade i tidningsskriften Leiden en artikel som hette ”The Devil is 
Red: Socialist Satanism in the Nineteenth Century”. Artikeln undersöker hur Satan 
och Lucifer använts inom en rad olika rörelser, och vad den där har symboliserat. 
Faxneld kommer till slutsatsen att av de mest inflytelserika anarkistiska tänkarna, så 
användes Satan explicit som en symbol för frihet och revolt mot en orättvis 
auktoritet. De socialister som använde Satan inom det kristna ramverket, i alla fall till 
en viss utsträckning, gjorde möjligtvis detta för att använda sig av ett språk som var 
familjärt för samhället, där Satan är en symbol för att störta en värdslig makt. En 
annan förklaring, menar Faxneld, kan även vara i relation till den betydelse som 
kommer med namnet Lucifer, eller ”light bringer”. I ”Theosophical Societys” Lucifer 
skriver man att Lucifers huvudsakliga mål är att kasta ett sken av sanning över allt 
som är dolt av det mörker som är kastat av fördomar, sociala och religiösa 
missuppfattningar (Faxneld 2013:553).  
 
Genomgående i sin artikel, menar Faxneld att han kommit fram till ett flertal 
anledningar till det socialistiska användandet av Satan. Några av dessa är bland annat 
att djävulen är en rebell mot Gud, som ska befria människan från Guds slaveri. Andra 
ser Lucifer som en symbol för frihet, eller Satan som symbol för allt den kristna 
kyrkan bedömt som syndigt och därmed det logiska valet för alla de som anser att 
synder är oskyldiga njutningar (Faxneld 1993:555).  
 

3. Bakgrund 
Vid val av grupper så bestämde jag mig för att använda mig av den satanism som 
formulerades av Anton LaVey på 1960-talet, dels för att det är en av de mest spridda 
och troligtvis kända former av satanism, men även för att den har en egen bibel i 
vilken man kan läsa om denna satanisms mest grundläggande filosofi och ideologi. 
När det kom till val av sekundärt studieobjekt krävde det dock en hel del sökande. 
Med grund i Frisks uttalande om satanismen och dess kopplingar valde jag att söka 
efter termer som ”satanism”, ”mörkmagiska rörelser” och ”den vänstra handens väg”, 
på både svenska och engelska. I mina sökningar fann jag dels att många rörelser som 
rörde sig kring de två sista termerna var mer fokuserade kring wicca, och de som 
rörde sig inom det mer satanistiska ramverket var inte vidare gott organiserade, där de 
som fanns hade ett mer limiterat tillträde. De krävde ofta att man registrerade sig för 
att få tillgång till rörelsernas mer informativa material.  
 
Slutligen så fann jag The Great Church of Lucifer, som dels föll inom ramen för 
satanistiska rörelser, dels hade utförligt och lättillgängligt material och slutligen för att 
den skiljer sig från den typiska LaVeyanska satanismen. I bakgrunden kommer jag här 
snabbt att beskriva de två olika studieobjekten, presentera vem/vilka som grundat 
dem samt en kort presentation av deras respektive ideologier/filosofier. 
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3.1 The Church of Satan 
The Chuch of Satan grundades av Anton LaVey 1966. I introduktionen av The Satanic 
Bible, den version som ompublicerades 2005 skriver Magnus Peter H. Gilmore, 
nuvarande ”high priest” i Church of Satan, att LaVey 1956 köpte ett viktorianskt hus i 
San Fransisco, ett hus som till en början blev en samlingsplats för LaVey och hans 
vänner, och sedan det hus som kom att bli The Church of Satan (LaVey 2005:12). 
Tillsammans med sina vänner skapade LaVey en grupp som kallades ”Magic Circle”, 
vars primära intresse låg i det bisarra och dolda som fanns i världen. Under sina 
bjudningar höll LaVey föreläsningar där han presenterade sina idéer, idéer som bands 
samman till en konceptuell väv, vilka hans vänner i ”Magic Circle” föreslog stod som 
god grund för en ny religion. LaVey höll med om detta, vilket ledde till kyrkans 
uppkomst (LaVey 2005:13). LaVey blev i samband med detta uppmärksammad av ett 
flertal tidningar, varefter han började konkretisera sina idéer och 1969, med influenser 
av bland annat Nietzsche, Twain, Milton och Byron samt John Dees ”Enochian 
Keys”, skapades The Satanic Bible (LaVey 2005:14).  
 
 Den satanistiska kyrkan växte i popularitet först under 1970-talet. Enligt Gilmore, 
drog den till sig människor som, likt LaVey, kände sig alienerade från traditionella 
religioner (LaVey 2005:15). Gilmore tog 2001 över positionen som kyrkans 
överhuvud, och menar att den satanistiska kyrkan idag agerar som en 
världsöverbyggande sammansvärjning för de som fortsätter att arbeta för ett humant 
samhälle efter de riktlinjer uppsatta av LaVey (LaVey 2005:17). Satan är här en 
symbol för människans potential och LaVey menar att man borde utveckla sin 
individualitet genom att leva ut sina begär och ta för sig av det materiella. LaVey 
sammanfattade slutligen sin ideologi i de nio satanistiska yttrandena, och valde Satan 
som symbol då han, enligt LaVey, representerade frihet och individualism (LaVey 
2005:10). Gilmore avslutar med att påstå att denna domän skall vara uppskattad av de 
få som lever efter sitt eget blod och sitt eget intellekt (LaVey 2005:17-18). 
 
     3.2 The Greater Church of Lucifer 
The Greater Church of Lucifer grundades 2014 av luciferianerna Jacob No, Michael 
W. Ford och Jeremy Crow. På The Greater Church of Lucifers hemsida, 
greaterchurchoflucifer.org, skriver man: 
 

            We have gathered under one banner a convocation of individuals 
who embrace the possibility of self-excellence by attaining 
knowledge, achieving desires and goals, building inner and outer 
power throughout your life 
(https://greaterchurchoflucifer.org/mission/).  

 
Michael M. Ford är ursprungligen författare och kompositör, men även den ledande 
luciferianska visionären och utövare inom den vänstra handens väg. Ford är forskare 
inom forntida österliga religioner, hedniska kulturer, hellenistiska religioner, romerska 
kulter, tidig kristendom och ockultisk historia. Ford upptäckte sin ”True Will” efter 
att ha praktiserat en egen form av luciferiansk magi, och 2007 grundade Ford, 
tillsammans med sin partner Hope Marie, vad som kallades Luciferian Apotheca. 
Denna stod till grund för ”The Church of Adversarial Light” 2008, en organisation 
som anses vara prototypen till The Greater Church of Lucifer. The Church of 
Adversarial Light presenterade en filosofisk bas för nya luciferianer, och 2014 kom 
Jacob No fram till konceptet för The Greater Church of Lucifer, det nya kärlet för 
luciferianism (Ford 2015:135). 
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Jacob No skriver i introduktionen till Wisdom of Eosphoros att The Greater Church of 
Lucifer (GCOL) är en organisation som startades för att hjälpa människor ut från den 
slavlika mentaliteten som verkar i samhället (Ford 2015:10). No skriver att GCOL 
grundar sig i tanken att de modiga som vill bryta sig fria från dogmatiska religioner 
ska finna kunskapen och därmed bli mer medvetna (Ford 2015:11). Fortsättningsvis 
förklarar No att de använder begreppet kyrka för att beskriva en samling av 
likasinnade människor, och valde ordet då de som söker sig till organisationen mest 
troligt inte är välutbildade ockultister, utan de som är tveksamma till religion. (Ford 
2015:11-12). GCOL är en, enligt No, global entitet som existerar som ett alternativ till 
slavliknande religioner, och de önskar att frihet och kunskap ska vara tillgängligt för 
alla (Ford 2015:12).  
 
GCOL kallar sig en oberoende och en unik esoterisk organisation, vars filosofi 
baserar sig på ” the 11 Luciferian Points of Power”. Luciferianism står för dem som 
en väg för självkännedom och självförbättring, där de ser på luciferianism, inte som 
en religion, utan en filosofi att leva efter. Dock så accepterar de teistiska former av 
luciferianism, likväl som ateistiska då de menar att individer är fria att själva avgöra 
vad de vill att tro. Inom luciferianismen hyllar man inte någon högre entitet, utan 
erkänner ingen kraft utöver självet. Luciferianer föredrar att behandla Lucifer som en 
symbol, en inspiration, en allierad eller en guide beroende på hur de uppfattar världen 
och sin personliga andlighet (https://greaterchurchoflucifer.org/mission/ + 
https://greaterchurchoflucifer.org/what-is-luciferianism/). 
 
3.3 Lucifer och Satan, vad är skillnaden? 
Luciferianerna menar att trots att den vanliga kristna synen på Satan och Lucifer som 
en och densamma entitet, så vill de skilja på de två. Detta menar de gäller även för de 
som ser dem som samma entitet. För det första så innehar de två namnen olika 
betydelser. Lucifer, på latin, betyder ”light bearer”, och tolkas vanligtvis som att 
denna representerar en kraft av upplysning och ”initiation”. ”Light”, eller ljus, är en 
universal symbol för medvetenhet och sanning. Satan, å andra sidan, är ett hebreiskt 
ord och betyder ”adversary”, eller motståndare. Detta, enligt luciferianerna, kan tolkas 
på ett flertal olika sätt. Det ena rätt vanliga synsättet, kopplat till gnostiker, är att Satan 
representerar en entitet som är en motståndare till en själv, som försöker hålla en 
förslavad och ignorant. Det andra vanligaste användningsområdet är att Satan är en 
motståndare till både gud och den rådande moralen, ett synsätt kopplat till 
köttsligheten och hedonism. Luciferianerna menar att de som nu tillhör 
luciferianismen och som tidigare varit satanister använder sig av den senare 
tolkningen (https://greaterchurchoflucifer.org/what-is-luciferianism/).  
 

4. Material 
Till denna uppsats kommer jag att använda mig av två typer av material. Först 
kommer jag att använda mig av Anton LaVeys The Satanic Bible, då den kan anses som 
en av de mest spridda satanistiska texterna, och här huvudsakligen den viktigaste för 
The Church of Satan. The Greater Church of Lucifer har samlat sin filosofi i Wisdom 
of Eosphoros: The Luciferian Philosophy, skriven av kyrkans grundare Michael Ford, Jacob 
No, Jeremy Crow och Hope Marie, då jag uppfattar denna som grunden till den 
luciferianska filosofin. 
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Dessa två rörelser valdes då jag fann det nödvändigt, och mer intressant ur ett 
analytiskt perspektiv, att finna rörelser som till viss del rör sig inom liknande 
ideologier och filosofier samtidigt som det även går att skilja dem åt. Min tanke är inte 
här att försöka klumpa ihop dessa ideologier och synsätt, men utifrån ett allmänt 
samhälleligt perspektiv så faller de in under samma ram där man kan se att de båda 
baserar sina ideologier på den kristna läran, och motsätter sig den.  
 

5. Teoretiskt ramverk 
Den huvudsakliga teorin som detta arbete kommer att utgå ifrån är inspirerat av den 
queerteori som Fanny Ambjörnsson presenterar i sin bok Vad är queer?. När det 
kommer till sexualitet och sexuella normer, så ser queerperspektivet, enligt 
Ambjörnsson, på sexualiteten på ett flertal olika sätt. I vissa fall är sexualiteten en del 
av identiteten, i andra om handling och ibland som ett normsystem. Queerteoretiker 
är ute efter att undersöka hur det som beskrivs som sexualitet organiseras, regleras 
och upplevs samt hur sexualitet vävs samman genom identitet, handling, regler, 
normer och föreställningar (Ambjörnsson 2010:21-22) Queerteorin, i sin helhet, 
utmanar alltså föreställningen om att det finns enhetliga och stabila identiteter 
(Ambjörnsson 2010:87).  
 
Jag kommer, för att avgränsa det teoretiska ramverket och därmed göra det 
applicerbart på denna studie, att utgå från några av queerteorins viktiga 
nyckelbegrepp, och utifrån dessa forma en teori utifrån uppsatsens tilltänkta material 
sedan kommer att analyseras. Dessa kommer sedan att utökas med begrepp som jag 
tycker kompletterar och relaterar till queerteorins viktigaste utgångspunkter. 
Huvudsakligen kommer teorin att kompletteras med Anthony Giddens sexualetiska 
teori kring förhållanden, romantik och sexualitet. Begreppen hämtas från Giddens 
Intimitetens omvandling, vars syfte är att utforska män och kvinnors känsloliv, för att 
sedan diskutera vad han kallar den ”rena relationen” och dess möjligheter. Giddens 
menar att denna relation utmärks av sexuell och känslomässig jämställdhet, och har i 
flera avseenden av sprängverkan i förhållande till de existerande formerna av 
könsmakt (Giddens 1995:9).  
 
4.1 Nyckelbegrepp 
Nedan kommer de begrepp som analysen tar sin utgångspunkt ifrån att presenteras.  

4.1.1 Queer 

Det finns många olika definitioner av vad begreppet ”queer” kan innebära, och Judith 
Butler skriver i Bodies that matter att begreppet är relaterat till anklagelse och 
förolämpningar, som har grunder i en homofobisk kultur vars syfte är att 
skambelägga de som inte passar in i den sociala normen (Butler 1993:203). Dock, 
menar Butler, att det ändå kan vara nödvändigt att återta termen och omvända den till 
något genom vilka de som anser att den representerar dem och sätta in den i en 
demokratisk politik, men även för att blotta, försäkra och omarbeta termens historik 
(Butler 1993:206). 
 
Medan det är viktigt att ha begreppets problematik i åtanke, så menar Ambjörnsson 
att queer ändå är samhällsrelevant, då det uppmärksammar en rad förhållanden som 
har att göra med genus, sexualitet och makt, och uppmanar oss att tänka bortom 
uppdelningarna. Begreppet vänder på antaganden om vad som är normalt och inte, 
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och kan användas som ett redskap för att ifrågasätta samhällets givet tagna sanningar 
(Ambjörnsson 2010:6).  

4.1.2 Normalitet 

Normalisering är, menar Ambjörnsson, kopplat till makt. Denna kommer inte bara till 
uttryck som en relation mellan förtryckare och förtryckt, utan finns överallt och är 
både repressiv och produktiv, vilket betyder att den är utgångspunkten för 
självuppfattning och identiteten (Ambjörnsson 2010:29).  

4.1.3 Heteronormativitet 

Ambjörnsson menar att heteronormativitet syftar till de institutioner, lagar, strukturer, 
relationer och handlingar som upprätthåller idén om att heterosexualiteten är något 
naturligt, enhetligt och allomfattande. Det bidrar till uppfattningen om att ett visst 
heterosexuellt liv är det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva. Varför man väljer 
begreppet heteronormativitet är för att undersöka normsystemet som premierar ett 
visst levnadssätt (Ambjörnsson 2010:32). En grundläggande utgångspunkt för 
heteronormativitetens fortlevnad grundar sig i gränsdragningen mellan homo- och 
heterosexuella samt mellan män och kvinnor (Ambjörnsson 2010:36). Ambjörnsson 
sammanfattar det så att man kan se att ett viktigt queerteoretiskt tema är att kritiskt 
granska normer kopplade till sexualitet, genus och sexuell identitet, samt hur dessa 
upprätthålls, ifrågasätts, fungerar och skapar hierarkier (Ambjörnsson 2010:48).  

Den rena relationen 

Den ”rena relationen” handlar, enligt Giddens, om en social relation som etablerats 
för individens skull, där båda involverade parterna väljer att bibehålla relationen för 
att de anser att denna ger dem tillfredsställelse. Denna relation har lett till en allmän 
omstrukturering av intimiteten (Giddens 1992:58). Den rena relationens ideal, menar 
Giddens, är att individerna involverade i ett förhållande själva bestämmer relationens 
villkor, och autonomiprincipen den viktigaste komponenten i förverkligandet av det 
demokratiska förhållandet (Giddens 1995:163-164). 

4.1.4 Sexualitet 

Ambjörnsson lyfter forskaren Gayle Rubin, som i sin artikel ”Thinking Sex” kommer 
fram till att sexualiteten har egna hierarkier, och ska betraktas som ett fenomen med 
egna lagar och status system (Ambjörnsson 2010:52). All heterosexualitet är inte 
”normalt”, vilket leder Ambjörnsson till slutsatsen att heteronormativitet inte bara 
osynliggör, demoniserar och förlöjligar de sexualiteter som inte är hetero, utan även 
ger en skev bild av vad heterosexualitet är (Ambjörnsson 2010:53). Den sexuella 
värdehierarkin är, liksom alla andra sociala betingelser, historiskt och kulturellt 
betingade (Ambjörnsson 2010:54). Dock så lyfter Ambjörnsson det faktum att även 
denna hierarki beror på vilket sammanhang det rör sig om, och syftar inte enbart på 
samhällets lagar och restriktioner kring sexuella beteenden, utan även människors 
föreställningar av vad som är normalt, onormalt, bra eller dåligt. (Ambjörnsson 
2010:56).  
 
Gayle Rubin, i ”Thinking Sex” och med grund i Michel Foucault, kritiserar tanken om 
att sexualitet ska vara någon typ av naturlig kraft som längtar efter att få bryta sig fri 
från samhällets begränsningar, utan menar att sexualitet är beskaffad i samhället och 
historien istället för enbart biologiskt (Rubin 1984:149). Rubin fortsätter dock med att 
påstå att:  
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This does not mean the biological capacities are not prerequisites 
for human sexuality. It does mean that human sexuality is not 
comprehensible in purely biological terms. Human organisms with 
human brains are necessary for human cultures, but no 
examination of the body or its parts can explain the nature and 
variety of human social systems (Rubin 1984:149).  

Alltså, kroppen, hjärnan, könsorganet och kapaciteten till språk är nödvändigt för den 
mänskliga sexualiteten, men bestämmer inte innehållet, erfarenheterna eller de 
institutionella formerna (Rubin 1984:149). Rubin fastslår även att det är svårt för de 
flesta att förstå att vad de finner sexuellt njutbart kan vara vedervärdigt för någon 
annan, och vad de finner motbjudande är en uppskattad sexuell aktivitet för någon 
annan. Rubin menar att skillnaderna inte har något att göra med smak, mental hälsa 
eller intelligens hos någon av parterna, men att majoriteten av människor misstar sina 
sexuella preferenser som ett universellt system som kommer eller borde fungera för 
alla (Rubin 1984:154). Slutligen menar Rubin att sexuell ideologi spelar stor roll för 
den sexuella erfarenheten, vilket får konsekvensen att definitionen och värderingen av 
sexuellt beteende är objekt för en bitter tävling (Rubin 1984:161). 

Plastisk sexualitet 

Giddens nämner begreppet ”plastisk sexualitet”. Denna sexualitet är decentrerad och 
bortkopplad från fortplantningens behov, vilket Giddens menar betyder att den kan 
formas som vilket annat personlighetsdrag som helst, och därmed kan betraktas som 
en del av personligheten (Giddens 1992:10). 

Amour passion 

Amour passion, skriver Giddens, visar sambandet mellan kärlek och sexuell 
attraktion, och utmärker sig genom angelägenheten att ställa sig utanför det vardagliga 
livets rutiner (Giddens 1992:40). Den passionerade kärleken skiljer sig från den 
romantiska då den senare är kopplad till kvinnans underordning i förhållandet och 
innehar ett svagt samband mellan kärlek och jämställdhet (Giddens 1995:46,48). 

4.1.5 Genus 

Ambjörnsson använder sig här av Judith Butlers tankar kring genus och kön, där 
Butler påstår att en uppdelning mellan dessa begrepp har en tendens att återskapa 
föreställningen om att det ska existera någon naturlig, förkulturell och ursprunglig 
manlighet och kvinnlighet. Enligt Butler är det fysiska och biologiska könet socialt 
skapat, och en effekt av sociala och kulturella föreställningar om biologiskt kön 
(Ambjörnsson 2010:66). I Gender Trouble skriver Butler att kategorin kön är normativ, 
och fungerar alltså inte bara som en norm, utan en föreskrivande praktik som 
producerar de kroppar de reglerar (Butler 1993:12). Butler påstår att idén om kön inte 
är en neutral sanning, utan ett sorts normsystem eller påbud. Reglerna handlar alltså 
inte bara om hur man ska vara man eller kvinna, utan att man ska vara det. Man och 
kvinna, enligt Butler, existerar alltså inom en heterosexuell förståelseram där man och 
kvinna är enda möjliga identiteterna (Ambjörnsson 2010:67).  
 
Kroppen är därför även sammankopplat med ett förväntat beteende, som är motsatta 
men förväntas åtrå varandra (Ambjörnsson 2010:68). Ambjörnsson menar att för att 
förstå det normala, måste man se vad som är utpekat som onormalt (Ambjörnsson 
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2010:69). Slutligen påpekar Ambjörnsson att man inte behöver vara icke-heterosexuell 
för att störa den heterosexuella matrisen, utan man kan även bete sig som ett sätt som 
inte faller in i den typiska, tillskrivna rollen (Ambjörnsson 2010:78). Judith Butler, via 
Tiina Rosenbergs Könet brinner!, menar dock att genus inte förhåller sig till kultur på 
samma sätt som kön gör till natur, utan genus kan även skapa och installera den 
könade naturen (Rosenberg 2005:23). 

4.1.6 Trans och performativitet 

Jag väljer här att sluta samman de två sista begreppen, då de trans är ett begrepp som 
används inom samt hjälper till att beskriva performativitet. Ambjörnsson skriver att 
fenomen såsom ”transsexualism” och ”transgender” är flytande identiteter och 
obestämbarhet (Ambjörnsson 2010:82). Performativitet bör förstås som ett begrepp 
som förklarar hur språket bör betraktas som en aktiv handling som skapar en bild av 
verkligheten. Den sociala situationen förändras alltså genom att man uttalar något 
(Ambjörnsson 2010:82).  
 
I koppling till könsidentiteten kan man se det så att performativiteten, genom att den 
uttalar och skapar något, är en effekt av ständigt upprepade handlingar (Ambjörnsson 
2010:83). Tanken är alltså, om man förstår Ambjörnsson så, att genus och sexualitet 
är performativa eftersom de skapas (Ambjörnsson 2010:83). Enligt Butler, skriver 
Ambjörnsson, kan förändring uppstå när man, vare sig det är medvetet eller 
omedvetet, uppträder på otillåtna, oväntade eller omvälvande sätt. Vilket är var 
begreppet trans kommer in i diskussionen (Ambjörnsson 2010:84). Trans handlar om 
genusöverskridande och queer sexualitet, och Ambjörnsson skriver att cross-dressing, 
drag, transvestism och transgender är namn på likartade fenomen som kan vara 
potentiellt subversiva genom att parodiera den heteronormativa ordningen 
(Ambjörnsson 2010:90). I Gender Trouble , skriver Butler att drag dock bara är ett 
exempel på performativitet. Alltså, drag performativt, men inte all performativitet är 
drag (Butler 1993:206). Butler menar vidare att drag-performance arbetar med 
skillnaden mellan aktörens anatomi och ett framställt genus, vilket leder till att det 
egentligen handlar om tre förbundna dimensioner av signifikant kroppslighet: 
anatomiskt kön, genusidentitet och genusperformance (Rosenberg 2005:91-92).  
 
4.2 Teoretiska avgränsningar 
Motiveringen till teorival har sin utgång i ett antal punkter. Queerteori, som beskrivet 
ovan, kritiserar och analyserar många av de institutioner, normer, föreställningar som 
existerar i dagens samhälle. Teorin, i sin helhet, syftar till att se hur kultur, samhälle 
och makt påverkar identitetsskapandet, och genom att göra detta så synliggör man 
olika föreställningar som jag vill påstå är otroligt skadande och hämmande för 
människors utveckling. Litteraturen i vilken det teoretiska ramverket är grundat i 
motiveras dels för att jag finner att de beskriver teorins utgångspunkter och 
nyckelbegrepp på ett grundläggande sätt, och gör det applicerbart på det material 
denna studie grundar sig i. Fanny Ambjörnssons Vad är queer finner jag gör detta på 
ett begripligt sätt. Som Ambjörnsson påpekar är queerteori inte en teori, utan kan 
användas och formuleras på ett antal olika sätt, men för att göra teorin till en möjlig 
utgångspunkt för en analys krävdes en avgränsning.  
 
Vidare kompletteras de queerteoretiska begreppen med sådana som erbjuder det jag 
uppfattar queerteorin finner sig sakna när det gäller tankar om relationer och kärlek. 
Detta gör Giddens på ett informativt sätt, och därför valdes hans Intimitetens 
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omvandlingar. Jag har vidare även valt att komma med kommentarer från annan 
litteratur av både Butler och Rubin som jag inte tycker fanns eller formulerades nog 
tydligt i huvudmaterialet för att göra ett användbart analysinstrument. 
 
Varför jag sedan valde att använda mig av queerteoretiska och sexualetiska begrepp i 
koppling till satanismen grundar sig i mitt tidigare arbete inom området. I Människan i 
The Satanic Bible  (2015) undersökte jag människosynen som framställs i den satanism 
formulerad av LaVey samt diskuterade kring det spänningsfält som finns mellan 
satanistiska rörelser och det övriga majoritetssamhället. Genom att satanismen, enligt 
Frisk, idag ses som en etikett för att man tar avstånd från konventionella normer gör 
den, hypotetiskt, vad queerteorin motsätter sig. Jag fann det därför intressant att se 
om dessa korrelerar på något sätt, eller om de ändå upprätthåller de normer och 
föreställningar som de säger sig motsätta.  
 

5. Metod 
Jag har som ambition att med denna studie att anta en hermeunetisk ansats, och med 
grund i det faktum att de texter som analyseras är av det religiösa och ideologiska 
slaget väljer jag därför att använda mig av den idé- och ideologianalytiska modell som 
beskrivs av Göran Bergström och Kristina Boréus i Textens makt och mening. En idé 
eller en ideologi, som definierat av Bergström och Boréus, är en tankekonstruktion, 
eller en systematisk och målinriktad sammanställning av ståndpunkter (Bergström & 
Boréus 2012:140). Den idéanalytiska modellen, i praktiken, kan å ena sidan utgå från 
idealtyper, där man konstruerar kategorier som sedan fungerar som raster för att 
klassificera det bearbetade materialet (Bergström & Boréus 2012:150). Ett annat sätt 
som beskrivs är genom vilket man utgår från användandet av dimensioner som 
analysverktyg, där forskaren ställer förbestämda frågor till materialet för att sedan 
sortera detta (Bergström & Boréus 2012:158). 
 
För att svara till studiens syfte, och detta utifrån en hermeunetisk ansats, har jag 
därför valt att arbeta på följande sätt: Först har jag använt mig av queerteorins 
nyckelord, och skrivit upp vad de syftar till att undersöka, kritisera och belysa. Queer, 
normalitet och performativitet behandlar alla synen på vad som ses som normalt och 
onormalt, hur detta internaliseras och hur man kan förändra detta. Vid den första 
läsningen plockades passager ut som på något sätt diskuterade detta. Vid den andra 
läsningen fokuserade jag på heteronormativitet, sexualitet, kärlek och genus. Dessa 
kategorier fokuserar på att se till heterosexualitetens antagna naturlighet, erkännandet 
av skillnader, förväntade och givna beteenden samt identitetsskapande. Passager som 
jag fann på ett sätt eller ett annan diskuterade, både upprätthöll och kritiserade, 
ämnena plockades sedan ut. 
 
Nästa steg i arbetet var att se vilka av de utplockade passagerna som föll in i de 
teoretiska kategorierna/nyckelbegreppen och markerades med olika färger. Efter att 
detta gjorts lästes textutklippen igenom ännu en gång och utifrån budskapet skapades 
egna kategorier. Detta får stå som grund till analysen. 
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6. Analys 
Här kommer analysen att redogöras, där jag först kommer att presentera 
Luciferianismen, sedan Satanismen och slutligen följer en jämförelse mellan de båda. 
 
6.1 Luciferianismen 
Med grund i de frågeställningar som ställdes och de teoretiska nyckelbegreppen 
skapades följande kategorier utifrån den luciferianska textens innehåll. 

6.1.1 Normalitet är relativt, ifrågasätt allt 

När det kommer till denna kategori har jag valt att slå ihop vad som föll under det 
queera begreppet och normalitetsbegreppet. Detta för att det gick att utläsa liknande 
tankar och åsikter, och kategorierna blev relativt lika. Luciferianismen uttalar sig 
mycket kring det faktum att människan själv ska bestämma, och sedan handla, utifrån 
vad som gör dem till lyckliga och fulländade människor. Normer inte skall hindra dem 
från att utvecklas, vilket tydligast går att att utläsa i följande citat: 
 

You are not required to invest belief in a concept of blind- 
faith; rather you are encouraged to question and validate 
all that you undertake on your individual path (Ford 2015:9) 

 
Ford menar att människan ska fokusera på vad som bäst gynnar den individuella 
upplevelsen. Som uppfattat av citatet ovan så fokuserar luciferianismen på att 
uppmuntra individen till att bryta sig fri från de normer och konventioner som inte 
hjälper dem att utveckla sin egenhet. Ford uppmuntrar till att agera på ett sådant sätt 
att alla erfarenheter kommer att påverka, och skriver:  
 

Think, speak and act as if everything, even in the smallest 
detail, has an effect which will heighten or lessen your 
experience (Ford 2015:9) 
 

Liknande går att utläsa vid andra passager i Wisdom of Eosphoros 1 , 2. Det uppfattas, 
som tolkat av citatet nedan, som att Ford anser att alla människor har en unik 
potential, i form av en personlig kraft, att bli vem de vill och såvida man inte tillåter 
det finns det inget som kan hindra en att utveckla detta: 
 

I am talking about being aware of whom you are and the 
potential you hold, understanding nothing can bind you 
unless you allow it to. Nothing in the world can ever take 
your personal power away unless you give it away. (Ford 
2015:127). 

 
Ford menar att Lucifer som symbol, och därmed luciferianismen, förespråkar 
individens egenhet före samhällets normer3. Genom att tänka fritt, införskaffa sig 
kunskap och känna igen olika tankemönster kan man influera och förändra världen 
(Ford 2015:20). Enligt luciferianerna finns det heller inte något man kan kalla för 
                                                           
1 There is no good or evil, right or wrong, or any one specific path that is ideal for everyone. We are 
not dualists; we are realists (Ford 2015:11) 
2 The Luciferian does not believe in moralistic ”good vs. evil”; these terms are subjective and varied in 
each culture (Ford 2015:36) 
3 The Adversary symbolizes the spark of consciousness which questions everything, manifesting the 
individualistic path with accountability only to the self (Ford 2015:38). 
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”gott” och ”ont” utan det är ett påhittat koncept. Bara för att det finns motsatser, 
betyder det inte att någon av denna är bättre, än mindre absolut: 
 

Everything is polar and opposites; this does not mean 
however, an ”absolute”. An absolute would be something 
such as ”good” or ”evil”. Often, without understanding the 
dynamics of the opposite, it is defined ”evil” and 
“destructive” in nature. In nature there is no ”good” or 
”evil”; there are human moral terms used to define what 
we like or dislike. Something may be ”destructive” or 
lacking balance; criminals (based on social laws) and 
murderers are examples of possible problems in society 
(Ford 2015:120). 

 
Ford påstår att vad människan benämner som rätt och fel egentligen inte handlar om 
vad som är sant eller falskt, utan istället beror på det personliga tyckandet av vad man 
finner acceptabelt och inte. De normer som samhället satt ut grundar sig alltså, som 
förstått av Fords uttalande, på att de som innehar makten valt att plocka ut vad de 
gillar och ogillar, där det som de gillar representerar det goda och vad de ogillar står 
för det onda. Det finns alltså inget ideal som passar alla4 och även det som kan tänkas 
etablerat är inte absolut då den rådande moralen inte är naturlig, utan konstruerad. 
Denna ordning, och denna moral, upprätthålls av olika samhälleliga institutioner, och 
detta är något som Ford menar ska ifrågasättas: 
 

We have police forces, judges and jails to keep people in order. 
We have scientists and laboratories to tackle our questions about 
how the world works. No one should have to put blind faith into 
anything or be afraid to ask questions. Asking questions is how we 
evolve, and mankind has great untapped potential (Ford 2015:14). 

 
Genom att göra detta så kan människan utvecklas, då Ford menar att människan har 
en enorm potential, men som tolkat av ovanstående citat blir denna potential 
hämmad när de förväntas följa olika regler. Ford påstår fortsättningsvis att genom 
den mångfald av normer, regler och personligheter som finns, och de faktum att 
dessa kan krocka med varandra, ska man erkänna olikheter människor emellan. Men 
att detta skall inte ses som negativt: 
 

Luciferians must not hate another for being different; we must 
find mutual ground for respecting the ”other”. Do not needlessly 
attack other religions or paths unless they trespass upon yours! If 
we fail to do this, we become as the monotheistic cults of 
destructions (Ford 2015:71). 

 
Enligt Ford är det naturligt för människan att ogilla vad som är annorlunda, men det 
betyder inte att ogillandet ska accepteras5,6, utan istället ska man försöka att förstå 

                                                           

4 There is no good or evil, right or wrong, or any one specific path that is ideal for 
everyone. We are not dualists, we are realists (Ford 2015:11) 
5 When I indicate ”race” I do mean the human race. While at birth all humans have an inherent dislike 
for those who are ”different”, we have evolved to the point where racism is unnecessary and actually a 
monotheistic trait (Ford 2015:29). 
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varandra. Kategorier som klass och genetisk uppbyggnad sätter människan i 
positioner där de inte är jämställda, men som uppfattat av Fords uttalanden så 
betyder inte detta att de inte har samma potential att bli upphöjda och fantastiska 
människor, inte heller påverkar det deras människovärde:  
 

Humans are not born equal; it depends upon social class, genetics 
and as we grow, how we approach and react to our environment. 
While some may be born wealthy, it does not mark them as 
”great” individuals; the same is said for those born in ”poverty”. 
Often those born in lower classes or in poverty may prove 
themselves greater than those born with privilege; they must by a 
force of will and knowledge elevate themselves to a higher status. 
This is truly Luciferian in concept as the character is made great 
and shines as the morning star to those around them (Ford 
2015:32). 

6.1.2 Sexualiteten är naturlig, oavsett läggning 

Ford menar att självet är det viktigaste, och huvudsaken är att lära sig att älska sig 
själv7. I sin diskussion kring sexualiteten, eller kanske ”synder” i sin helhet, menar 
Ford att kristendomen är ologisk, och de normer som kommer med de kristna 
värderingarna leder till självförakt: 
 

Christianity separated itself from everything which is logical and 
powerful in this world and named it ”unholy” and ”sinful”; this 
denial of basic human instinct places the Christian on the path of 
servitude and deep loneliness which only the cult of ”Jesus” may 
falsely fill with illusion and self-loathing. Luciferianism is the torch 
of light out of that type of ignorance. Considering that our culture 
is indoctrinated with this sickness of spirit, it is not an easy 
process (Ford 2015:31). 

 
Från citatet ovan kan man tolka det så att luciferianismen ser på vad kristendomen 
dömt ut som synder som ett nödvändigt medel till att bli en mer fulländad människa. 
Enligt Ford är människan både en köttslig och spirituell varelse, men att detta har 
gjorts skillnad på samt förkastats av kristendomen: 
 

Humans are both carnal and spiritual beings, sometimes one more 
than the other. Our culture has attempted to only associate 
spirituality with JudeoChristian concepts and deride the carnal as 
being unChristian. Luciferians seek to balance the carnal with the 
spiritual, benefitting the self now and in the future. Those who are 
only interested in the pleasures of the flesh now may lose site of 
the future and possibilities (Ford 2015:38). 

 
Av ovanstående citat kan man utläsa en tanke kring den mänskliga naturen, där man 
menar att utan att slå samman och skapa en balans mellan det köttsliga och det 
spirituella är det svårt att utvecklas som människa. Det är dock viktigt att inte låta det 

                                                                                                                                                                
6 Our earliest years of life are strongly shaped by our parents, social media and educational institutions 
that indoctrinate and create the model of our perception of the world (Ford 2015:59) 
7 Lucifer represents the courage and fortitude to acquire healthy self-love, leading to the responsibility 
of honoring your temple of mind, body and spirit (Ford 2015:41) 
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ena ta över det andra. Om man enbart fokuserar på sina köttsliga lustar riskerar man 
att förringa framtiden och dess möjligheter. Ford skriver att människans begär är en 
del av det undermedvetna, en impuls8, och om man tolkar det så, kan man tänka sig 
att eftersom alla människor är olika betyder detta att deras impulser, och begär, kan 
anta ett antal olika former. Ford menar att det sexuella begäret, oavsett läggning är 
inget att dömas för: 
 

Luciferians accept homosexuality as much as heterosexuality; it is 
a right of man and woman to feel confident in their own 
orientation without judgment. Luciferians support same-sex 
marriage and unions. Some may ask why? The answer I give is 
simply if you are heterosexual then why would homosexuality 
bother you? Luciferianism is against imposing a moral law based 
on religious feelings or otherwise; if you per chance feel 
“disgusted” then perhaps a deeper exploration of the root of your 
emotions is required. If you feel “it is just not right”, there is most 
likely a moralistic “wall” built by the monotheistic background 
imposed upon us in our culture from an early childhood (Ford 
2015:68). 

 
Som nämnt innan så anser Ford att ”rätt” och ”fel” är en form av illusion som är 
skapad för att förbjuda oönskade beteenden, trots att beteendet i sig själv egentligen 
inte är fel. Om man tolkar det så, menar Ford att det inte finns någon rätt eller fel 
sexualitet, utan att de alla är lika naturliga, eller lika rätt. Ford påstår fortsättningsvis 
att sexualiteten inte borde frånkopplas från kärlek, utan menar att romantik är ett 
annat ord för lust: 
 

Is not “lust and carnal desire” a more truthful term to describe 
“love” when applied to the continuance of the race? Is not the 
“love” of the fawning scriptures simply a euphemism for sexual 
activity, or was the “great teacher” a glorifier of eunuchs? (Ford 
2015:33). 

 
Ford, som tolkat av citatet ovan, menar att den attraktion man känner gentemot en 
människa innebär både en emotionell och sexuell tillhörighet, och därmed är det 
olika sidor av samma mynt. Alltså borde sexualiteten, om man ser det så, innebära en 
både känslomässig, spirituell och en kroppslig attraktion.  

6.1.3 Individen bestämmer själv. 

Ford diskuterar inte explicit genus och kön. Dock så framhålls det att det finns 
oändliga sätt att uppfatta sig själv:  
 

I have found that absolutes do not exist; there are nearly an 
infinite number of variants in which something may occur or 
approached depending on the individual and their hard-wired 
genetic behaviors, background, interpretation of experience and 
surroundings. I view our culture in this way as well (Ford 
2015:28). 

                                                           
8 In every living, reasonably intelligent individual, there lies within our brain within the complexities of 
the unconscious character we call ”I”, a greater desire. This desire at first is a distant whisper, often an 
impulse (Ford 2015:79). 
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Om man väljer att tolka det så menar Ford att det finns en gränslös kombination av 
uttryck för människan att inneha, och om detta vidare kopplas till kön och genus så 
bidrar genetiken, bakgrunden och hur man väljer att tolka sina erfarenheter till hur en 
människa sedan uppfattar och skapar sig själv. Ford uppmanar vidare individen att 
själv tänka annorlunda och ändra sättet de ser på sig själv och sitt liv9, och frånkoppla 
detta från de konventionella samhälleliga normerna för att utforma en egen syn på 
spiritualitet och moral. När det kommer till vad som är feminint och maskulint, 
menar Ford att dessa uttryck är kopplade till samma entitet: 
 

Lucifer is a syncretic deity which is composed of both masculine 
and feminine deities from the ancient world. Don´t let this 
confuse you, Lucifer as we know it is not a transgendered or 
hermaphrodite, merely both gods and goddesses connected by the 
planet Venus (Ford 2015:46). 

 
Medan ovanstående är kopplat till Lucifer, så kan man även se det så att det feminina 
och det maskulina är uttryck som är kopplat till Venus, vilket som människa även kan 
gå att anpassa till det individuella uttrycket där feminint och maskulint kan existera 
inom samma rum. 

6.1.4 Du skapar själv din omgivning 

När det kommer till hur världen är utformad så menar Ford att vad vi uppfattar som 
absolut egentligen är föränderligt, men att det kräver att man som människa påyrkar 
denna förändring, och vidare att det är upp till var och en att göra detta. Ford påstår 
att genom att välja hur man tänker och bete sig kan man bestämma hur världen i 
vilken man verkar kommer att se ut, det handlar helt enkelt om vilka val man gör: 
 

Our experiences and how we interact and in turn react influence 
and shape us. This is precisely why how you think (positive of 
negative), how you present yourself (confident, cunning of 
confrontational) and the choices you make (trusting your instincts 
and doing what you feel is right even though you may have to 
struggle temporarily) shape and create your world (Ford 2015:27-
28). 

 
6.2 Satanismen 
I följande del kommer satanistiska textens innehåll, med grund i de frågeställningar 
som ställdes och de teoretiska nyckelbegreppen, att redovisas. 

6.2.1 Bryt mot konventionella normer och fokusera på egot 

LaVey förespråkar huvudsakligen individualitet, och menar att om man inte är nöjd 
med de normer och konventioner som är satta av samhället ska man bryta från dem: 
 

I break away from all conventions that do not lead to my earthly 
success and happiness (LaVey 2005:30) 

 

                                                           
9 You must begin to think different and make determined changes to the way you perceive not only 
yourself, but the life you live and your own morals and (if any) spirituality. This is not an overnight 
process so work on establishing a strong discipline and resolve towards this alchemical 
(transformation) process (Ford 2015:32-33). 
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Citatet ovan är ett av flera där LaVey kritiserar samhälleliga normer, och menar att 
genom att följa sina instinkter förbättras inte bara den fysiska hälsan, utan även den 
psykiska. Enligt LaVey är istället det som är utnämnt som synder människans 
naturliga instinkter, och därför skall man låta sig ge efter för dem: 
 

The seven deadly sins of the Christian Church are: greed, pride, 
envy, anger, gluttony, lust, and sloth. Satanism advocates indulging 
in each of these “sins” as they all lead to physical, mental, or 
emotional gratification. (LaVey 2005:46) 

 
LaVey påstår att människans instinkter är benämnda ”synder” enbart för att den 
kristna kyrkan vill skuldbelägga och kontrollera människor10, och ställer sig kritiskt till 
detta:  
 

No moral dogma must be taken for granted—no standard of 
measurement deified. There is nothing inherently sacred about 
moral codes. Like the wooden idols of long ago, they are the work 
of human hands, and what man has made, man can destroy! 
(LaVey 2005:31). 

 
Som tolkat av citatet ovan så finns det inga regler eller normer som är heliga, inte 
heller ska man ta dem för givet. Istället föreslås det att dessa dogmer och moraliska 
koder ska förstöras, och LaVey skriver att eftersom de är konstruerade av människan 
så kan de även bryta ned dem. Om man inte tror på vad man blir lärd ska man inte 
heller stödja det: 
 

If you do not believe in what your religion teaches, why continue 
to support a belief which is contradictory with your feelings 
(LaVey 2005:50). 

 
Ovanstående påstående kan tolkas på två olika sätt, där det ena uppmanar den 
enskilde individen att inte stödja en tro som inte stämmer med den personliga 
övertygelsen och de egna känslorna. Å andra sidan kan det även tolkas så att 
människor som en kollektiv grupp inte ska förespråka en tro som går emot de 
naturliga impulserna och känslor som man oundvikligen kommer att känna. Vidare 
lyfter även LaVey det faktum att ingen människa kommer att se och känna samma 
saker: 
 

What is pleasure to one, is pain to another, and the same applies 
to ”good” and ”evil” (LaVey 2005:110-111) 

 
Som tolkat av ovanstående citat så anser alltså LaVey att det är upp till var och en att 
bestämma vad de anser är gott och ont, och påstår att det är fel att följa de normer 
som bryter mot det naturligt mänskliga, och skriver: 
 

                                                           
10 Satanists are encouraged to indulge in the seven deadly sins, as they need hurt no one; they were 
only invented by the Christian Church to insure guilt on the part of its followers. The Christian Church 
knows that it is impossible for anyone to avoid committing these sins, as they are all things which we, 
being human, most naturally do (LaVey 2005:84-85).   
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Why continue to think of these desires as shameful and something 
to be repressed, if you now admit they are natural? (LaVey 
2005:86) 

 
Slutligen menar LaVey att det faktum att människan anser att det finns något speciellt 
med dem, och att de anser sig som heliga, är vad som gör dem till de elakaste 
varelserna av dem alla11. 

6.2.2 Sexualiteten är naturlig och läggning irrelevant 

LaVey har i The Satanic Bible ägnat ett eget kapitel till just sexualitet, och diskuterar 
mycket kring ämnet. Satanismen, menar LaVey, accepterar alla människors sexuella 
drifter så länge de inte skadar någon annan: 
 

Satanism condones any type of sexual activity which properly 
satisfies your individual desires—be it heterosexual, homosexual, 
bisexual, or even asexual, if you choose. Satanism also sanctions 
any fetish or deviation which will enhance your sex‐life, so long as 
it involves no one who does not wish to be involved (LaVey 
2005:67). 

 
Alltså, sexualiteten är fri såvida det sker i samförstånd med alla involverade12, och det 
finns inget rätt sätt att uppleva sexualitet. Däremot så påpekar han att för att skaffa 
barn, krävs det att man har sex med en person av motsatt kön13. LaVey menar vidare 
att det finns stort antal av sexuella böjelser, och påstår att alla människor har någon 
form av fetisch. Dock så betyder det inte att alla är medveten om detta, då det övriga 
samhället fördömer dem och vidare leder till att de blivit förträngda: 
 

The prevalence of deviant and/or fetishistic behavior in our 
society would stagger the imagination of the sexually naïve. There 
are more sexual variants than the unenlightened individual can 
perceive: transvestism, sadism, masochism, urolagnia, 
exhibitionism—to name only a few of the more predominant. 
Everyone has some form of fetish, but because they are unaware 
of the preponderance of fetishistic activity in our society, they feel 
they are depraved if they submit to their “unnatural” yearnings. 
Even the asexual has a deviation—his asexuality. It is far more 
abnormal to have a lack of sexual desire (unless illness or old‐age, 
or another valid reason has caused the wane) than it is to be 
sexually promiscuous. However, if a Satanist chooses sexual 
sublimination above overt sexual expression, that is entirely his 
own affair (LaVey 2005:67-68). 

 

                                                           
11 Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse than those that 
walk on all-fours, who, because of his ”divine spiritual and intellectual development,” has become the 
most vicious animal of them all (LaVey 2005:25). 
12 Satanism encourages any form of sexual expression you may desire, so long as it hurts no one else. This 
statement must be qualified, to avoid misinterpretation (LaVey 2005:69). 
13 (…)you know full well if you are to produce a child, there must be sexual contact with a person of 
the opposite sex! If you feel guilty for committing the “original sin,” you certainly will feel even deeper 
guilt for performing a sex act only for self‐gratification, with no intention of creating children. (LaVey 
2005:73) 
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LaVey påstår att människan är en sexuell varelse av naturen, oavsett läggning, och 
menar att snarare är onaturligt att inte inneha sexuella känslor. Dock så anser han att 
det inte är något de skall dömas för, då det är upp till var och en att bestämma 
huruvida de vill engagera sig i sexuella aktiviteter, och menar att ifall den sexuella 
läggningen eller fetischen sedan ses som en tabu av resten av samhället är oviktigt14. 
LaVey fortsätter med att lägga stor vikt på det faktum att alla människor har en 
sexuell moral, eller sexuella rättigheter, och att dessa får inte kränkas under några 
som helst omständigheter. Allt sex ska ske under ett uttalat samförstånd: 
 

If you attempt to impose your sexual desires upon others who do 
not welcome your advances, you are infringing upon their sexual 
freedom. Therefore, Satanism does not advocate rape, child 
molesting, sexual defilement of animals, or any other form of 
sexual activity which entails the participation of those who are 
unwilling or whose innocence or naïveté would allow them to be 
intimidated or misguided into doing something against their 
wishes. (LaVey 2005:70). 

 
LaVey menar alltså att samförståndet inte enbart handlar om huruvida någon 
uttryckligen säger ja eller nej, utan individens möjlighet att kunna bedöma situationen 
korrekt och sedan bestämma. Detta är något varken barn eller djur kan göra, och 
vidare varför dessa former av sexuellt umgänge inte är acceptabelt. I ett förhållande 
menar dock LaVey att situationen ser lite annorlunda ut. Medan den sexuella 
rättigheten fortfarande uttrycks, där båda parter ska ha respekt för den andras sexuella 
drift, så måste de även ha varandra i åtanke när det kommer till den sexuella 
aktiviteten. Sexet i ett förhållande handlar enligt LaVey det om en ge och ta situation: 
 

The reverse is also true; one person may have great sexual 
prowess, but it is unjust for him to belittle another whose sexual 
capacity may not equal his own, and inconsiderate for him to 
impose himself upon the other person, i.e., the man who has a 
voracious sexual appetite, but whose wife’s sexual needs do not 
match his own. It is unfair for him to expect her to 
enthusiastically respond to his overtures; but she must display the 
same degree of thoughtfulness. In the instances when she does 
not feel great (((passion, she should either passively, but pleasantly, 
accept him sexually, or raise no complaint if he chooses to find his 
needed release elsewhere—including auto‐erotic practices (LaVey 
2005:73). 

 
LaVey påstår att om den ena parten inte är lika intresserad av sexuella aktiviteter som 
den andra så får de acceptera att de har en större sexuell drift och därför kommer att 
söka frigörelse någon annanstans, vare sig det handlar om sex med andra eller via 
masturbation. Vidare, om man har uppmanat till sexuella aktiviteter, ångrar sig och 
blir obekväm av sexuella närmanden har man bara sig själv att skylla: 
 

If she has done little to encourage him, then she should recognize 
him for the psychic vampire he is, and let him play his masochistic 

                                                           
14 If all parties involved are mature adults who willingly take full responsibility for their actions and 
voluntarily engage in a given form of sexual expression—even if it is generally considered taboo—then there 
is no reason for them to repress their sexual inclinations. (LaVey 2015:70). 
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role. If, however, she has enchanted him frivolously, giving him 
every encouragement and then finds herself a steady object of 
sexual desire, much to her dismay, she has no one to blame but 
herself. (LaVey 2005:115). 

 
Medan LaVey uttryckligen uttalat sig kring att våldtäkt är fel, så menar han samtidigt 
att det ens eget fel om man uppmuntrat till sex och sedan får oönskad 
uppmärksamhet från detta. Dock så framgår det inte om det nödvändigtvis betyder 
att det måste leda till sex, eller enbart att man får stå ut med uppvaktningen om det 
funnits ett löfte om att sexuell aktivitet ska äga rum. Slutligen menar LaVey att det är 
viktigt att man ser till att den stigma som finns kring sex och sexualitet inte förs 
vidare till nästa generation, och skriver:  
 

It is unfortunate, but true, that the sexual guilts of parents will 
immutably be passed on to their children. In order to save our 
children from the ill‐fated sexual destiny of our parents, 
grandparents, and possibly ourselves, the perverted moral code of 
the past must be exposed for what it is: a pragmatically organized 
set of rules which, if rigidly obeyed, would destroy us! 
(…)Adherence to the sensible and humanistic new morality of 
Satanism can—and will—evolve society in which our children can 
grow up healthy and without the devastating moral encumbrances 
of our existing sick society (LaVey 2005:74) 

 
Som förstått av uttalandet ovan så menar LaVey att den stigman kring 
sexualitet som existerar i samhället idag, vare sig det handlar om aktivitet 
eller läggning, är sjukligt och något man som vuxen måste se till inte förs 
vidare till barnen som har rätt att växa upp i ett samhälle som inte 
hämmar dem. 

6.2.3 Det idealistiska förhållandet 

LaVey anser att kärlek och sexualitet inte nödvändigtvis behöver vara 
sammankopplade utan påstår att man ska skilja mellan sexuell och spirituell 
attraktion: 
 

Satanism does advocate sexual freedom, but only in the true sense 
of the word. Free love, in the Satanic concept, means exactly 
that—freedom to either be faithful to one person or to indulge 
your sexual desires with as many others as you feel is necessary to 
satisfy your particular needs (LaVey 2005:66). 
 

LaVey menar, om man väljer att tolka ovanstående på så vis, att den sexuella friheten, 
och den fria kärleken, bara betyder frihet i dess sanna mening. Den sanna meningen, 
enligt LaVey, handlar om att personen själv väljer om de vill hålla sig till en eller flera 
partners, det beror helt på de individuella behoven. I samband med detta, så skriver 
LaVey att monogami inte är för alla, utan att varje människa måste bestämma vad 
som passar dem: 
 

Satanism does not encourage orgiastic activity or extramarital 
affairs for those to whom they do not come naturally. For many, it 
would be very unnatural and detrimental to be unfaithful to their 
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chosen mates. To others, it would be frustrating to be bound 
sexually to just one person. Each person must decide for himself 
what form of sexual activity best suits his individual needs (LaVey 
2005:66). 

 
Man kan alltså tolka det så att monogami inte nödvändigtvis är det idealistiska 
förhållandet, dock så lyfter LaVey några element som han anser återfinns i detta. 
Det idealistiska förhållandet är enligt LaVey ett i vilket individerna är djupt förälskade 
och sexuellt kompatibla. Men att de kan, och ofta, existerar utan varandra: 
 

It is important to point out here that spiritual love and sexual love 
can, but do not necessarily, go hand in hand. If there is a certain 
amount of sexual compatibility, often it is limited; and some, but 
not all, of the sexual desires will be fulfilled. There is no greater 
sexual pleasure than that derived from association with someone 
you deeply love, if you are sexually well‐suited. If you are not 
suited to one another sexually, though, it must be stressed that 
lack of sexual compatibility does not indicate lack of spiritual love. 
One can, and often does, exist without the other. As a matter of 
fact, often one member of a couple will resort to outside sexual 
activity because he deeply loves his mate, and wishes to avoid 
hurting or imposing upon his loved one. Deep spiritual love is 
enriched by sexual love, and it is certainly a necessary ingredient 
for any satisfactory relationship; but because of differing sexual  
predilections, outside sexual activity or masturbation sometimes 
provides a needed supplement (LaVey 2005:71). 

 
Från vad man kan utläsa ovan så menar LaVey att om det finns en sexuell 
samhörighet så kan de sexuella behoven bli uppfyllda, och att den starkaste formen av 
sexuell njutning kommer från den akt man genomför med någon man är sexuellt 
kompatibel med. Om denna sexuella kompabiliteten inte finns betyder detta dock inte 
att det inte finns en djup spirituell kärlek mellan parterna involverade. Däremot så kan 
de möjligtvis söka sexuell frigörelse utanför förhållandet, antingen för att de inte 
finner det sexuella förhållandet tillfredsställande, eller för att de inte vill skada sin 
partner med att försöka påtvinga dem en sexuell aktivitet de inte vill delta i. 

6.2.4 Maskulina män och feminina kvinnor 

LaVey diskuterar inte mycket kring vad som borde, eller ska, definiera män och 
kvinnor, men genus får en stor plats i hans texter. Skillnader mellan könen görs där de 
tilldelas specifika egenskaper, och detta i samband med redovisningen om den 
personliga magin och satanistiska ritualer. Könen och dess egenskaper spelar här en 
relativt stor roll. LaVey menar att kvinnor har blivit utsatta för sin sexuella utstrålning, 
och att det var dessa som blev utpekade som häxor under häxjakterna: 
 

Most of the victims of the witch trials were not witches. Often the 
victims were eccentric old women who were either senile or did 
not conform to society. Others were exceptionally attractive 
women who turned the heads of the men in power, and were not 
responsive to their advances. The real witches were rarely 
executed, or even brought to trial, as they were proficient in the 
art of enchantment and could charm the men and save their own 
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lives. Most of the real witches were sleeping with the inquisitors 
(LaVey 2005:111). 

 
LaVey påstår att attraktiva kvinnor som innehöll en sexuell självständighet och inte var 
mottagliga för sexuella närmanden av männen som hade makten, blev för det dömda 
som häxor och brända på bål. De riktiga häxorna var de som antingen var nog duktiga 
på magi att de lyckades hålla sig gömda, alternativt de som redan hade sex med 
inkvisitorerna. Fortsättningsvis listar LaVey tre olika, övergripande, personlighetstyper 
hos människan som går att återfinna hos både män och kvinnor. LaVey talar om en 
sexuell, en sentimental och en egendomlig/annorlunda. När det kommer till kvinnor 
skriver han: 
 

If a woman is attractive or sexually appealing, she should do 
everything in her power to make herself as enticing as possible, 
thereby using sex as her most powerful tool. Once she has gained 
the man’s attention, by using her sex appeal, she is free to 
manipulate him to her will. The second category is sentiment. 
Usually older woman fit into this category. This would include the 
“cookie lady” type witch, who might live in a little cottage, and be 
thought of by people as being a bit eccentric (…)The third 
category is the wonder theme. This category would apply to the 
woman who is strange or awesome in her appearance. By making 
her strange appearance work for her, she can manipulate people 
simply because they are fearful of the consequences should they 
not do as she asks (LaVey 2005:112). 

 
Alltså delas kvinnor in i de som är attraktiva och sexuella, gamla och harmlösa eller de 
som kanske ser annorlunda eller skrämmande ut. Männen måste, enligt LaVey, liksom 
kvinnan, placera sig själv i liknande kategorier: 
 

To be a successful warlock, a man must similarly fit himself into 
the proper category. The handsome or sexually appealing man 
would, naturally, fit into the first category—sex. The second, or 
sentiment category would apply to the older man who has, 
perhaps, an elfin or forest wizard appearance. The sweet old 
grandpa (often a dirty old man!) would also be in the sentiment 
category. The third type would be the man who presents a sinister 
or diabolic appearance. Each of these men would apply his 
particular brand of the command to look, in much the same way 
as the women previously described (LaVey 2005:112-113). 

 
Åter igen så gör LaVey skillnad mellan den attraktiva, den harmlösa och den 
skrämmande eller udda mannen. Vidare så kan man utläsa en viss skillnad som görs 
mellan könen i och med de ordval LaVey använder genomgående i The Satanic Bible, 
detta kommer dock att diskuteras i följande del. 
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7. Diskussion 
I början av denna studie ställdes tre stycken frågeställningar: 
 

- Vad framställs som naturligt, normalt och onormalt när det handlar om 
individen och identitetsskapande? 

- Vilken syn på sexualitet och genus framställs i respektive texter? 
- Vilka likheter och skillnader kan man finna? 

 
I följande avsnitt kommer dessa frågeställningar att besvaras och diskuteras, med 
grund i queerteoretiska nyckelbegrepp. Diskussionsavsnittet kommer att delas upp i 
fyra delar. I de två första delarna kommer rörelserna separat att diskuteras medan det 
är i den tredje delen som resultaten jämförs. Den fjärde kommer sedan att bestå av 
en kritisk metoddiskussion. 
 

7.1 Luciferianismen 
Diskussionen kommer att delas upp i två delar för att korrelera med studiens 
frågeställningar, där den första rör det som framställs som naturligt och normalt, och 
den andra sexualitet och genus. 

7.1.1 Det naturliga och normala 

Den första frågeställningen behandlade vad som framställdes som naturligt och 
normalt när det handlar om individ och identitetsskapande. Från vad som kunde 
utläsas i den luciferianska filosofin menar de att det enda som är sant och mänskligt i 
människan är vad de kallar en ”inre kraft”. Denna inre kraft, som förstått efter hur 
den förklaras av Ford, är vad som får människan att sträva framåt och utvecklas. Det 
finns inget beteende som direkt utskrivs som det sanna mänskliga, däremot så lyfter 
Ford att människan är både en köttslig och spirituell varelse, vilket betyder att det 
finns behov som vi kommer behöva uppfylla. Dessa behov är individuella, men de 
finns ändå där för människan att uttrycka. Dock får de inte komma i vägen för den 
spirituella utvecklingen.  
 
Ford lyfter fortsättningsvis att det inte finns något ont och gott, rätt och fel, vilket 
man kan anta även appliceras på vad som är naturligt och normalt. Luciferianismen 
kritiserar att det ska finnas några normer som ska ses som absoluta eller naturliga, 
och påstår att det hela handlar om kontexten. Det som är beskrivs som naturligt 
uppfattas som individuellt, där den enskilde människan ska verka för det som gör vad 
som är bäst för dem. Alla innehar en egen potential som de kan utveckla om de bara 
vågar, och har styrkan att arbeta på, och för, sig själv. Ford menar att de normer som 
är uppsatta av samhället existerar för att reglera människor efter vad den regerande 
makten anser är rätt och fel. Det finns egentligen inte några ideal som kommer att 
passa alla, utan att samhället (eller världen) består av en mångfald av normer, regler 
och personligheter. Det är dock naturligt för människan, menar Ford, att ogilla vad 
som är annorlunda men, om man tolkar det så, borde detta tas tillvara på snarare än 
att förkastas, och man borde försöka förstå vad dessa olikheter kan bero på.  
 
Denna syn på olikhet går att koppla till den definition av begreppet queer som 
klargjordes i studiens början, om man ser till hur människan uppmanas till att tänka 
bortom uppdelningarna, och vända på antagandet om vad som är normalt eller inte. 
Enligt Butler har queer sin grund i att, på ett negativt sätt, belysa de som inte passar 
in i den sociala normen, samtidigt som hon påstår att termen genom återtagande kan 
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användas för att representera de som anser sig associera till den. Medan queer, mer 
ofta än inte, är ett begrepp som är kopplat genus och sexualitet, kan detta ändå 
appliceras på Fords ideologi. Ford diskuterar inte genus och kön vidare ingående, 
vilket kommer att beröras mer senare, men genom att påstå att det inte finns något 
som kan definieras som ”normalt” lyfter det frågan huruvida det då handlar om 
enbart beteende eller också biologiska aspekter. Att använda begreppet queer för att 
ifrågasätta givet tagna sanningar i samhället faller in i vad som uppfattas vara Fords 
ambition, men genom att inte specificera vad som är felaktigt med antagandet om det 
normala leder det till svårigheter i förståelsen om hur man som individ ska arbeta för 
att frånkoppla sig. Denna oklarhet kan dock vara vad Ford är ute efter, då det låter 
individen själv fundera på vilken typ av normalitet de ska bryta mot, och därmed går i 
linje med den luciferianska filosofins grundidé kring autonomi och 
självbestämmande. Dock, om man ser det från andra sidan, leder oklarheten till en 
viss problematik. Vissa antaganden är indoktrinerade i många redan sedan barnsben, 
och kanske inte direkt uppfattas som ”felaktiga”. Genom att inte uppmärksamma 
vad av det som anses som det ”felaktigt normala” kan det bli otroligt diffust och 
vidare svårtolkat för den enskilde individen vad de uppfattas bryta mot och därmed, 
om än omedvetet, upprätthålla precis de normer man kritiserar.  
 
Ford utmanar alltså den normalitet som Ambjörnsson menar är kopplad till makt, 
och medan det inte framgår huruvida Ford erkänner maktaspekter mellan kön, ras, 
klass etc. så lyfter han det faktum att det är de som innehar makten som bestämt vad 
som skall ses som samhälleligt accepterat. Det faktum att detta belyses visar ändå på 
en form av medvetenhet kring hur det finns institutioner och sociala grupper som 
bestämt vad som är normalt och inte, även om denna tanke inte utvecklas vidare, 
fortsatt med uppmaningen att det är upp till människan att uppfylla den egna 
potentialen. Här kan man dock fundera hur det ter sig om en praktiserande luciferian 
placeras in i en av de grupper som i samhället kan ses som priviligierad. Medan Ford 
menar att normer är relativt, att det egentligen inte finns något rätt och fel, naturligt 
eller onaturligt, och vidare hur viktigt det är att försöka förstå de som är annorlunda, 
lyfter Ford inte heller hur man ska hantera dessa olikheter. Ford anser att rasism och 
homofobi i sig själv inte är accepterat, samtidigt som det inte specificeras vilka 
skyldigheter luciferianer har gentemot sina medmänniskor. Om man tänker sig så att 
en luciferian av en priviligierad samhällsgrupp har som bästa intresse att upprätthålla 
de samhälleliga illusionerna av vad som är rätt och naturligt, trotts att de vet att detta 
är fel, är det en ”sann” luciferian, eller går de emot det luciferianska tänkandet?   
 
Ford uppfattas vidare medveten om att världen inte är helt fri från kategorier och 
klassificeringar, där människor placeras i olika hierarkier i samhället som de sedan 
värderas utifrån. Dock så anser han att det inte ska ha någon inverkan på individen i 
sin helhet, utan menar att alla människor oavsett etnicitet, ras eller klass innehar 
samma typ av integritet och inre kraft som gör dem värdiga och (med rätt kunskap) 
fulländade människor. Tanken om att uppträda på ett visst sätt för att förändra den 
rådande ordningen liknar Butlers tankar kring performativitet, vilket är en effekt av 
ständigt upprepade handlingar. Enligt Butler kan förändring dock uppstå när man 
uppträder på otillåtna, oväntade eller omvälvande sätt. Ford uppfattas vara inne på 
samma spår, när han menar att alla dessa indelningar av människor och förhindrande 
normer kan ändras om man bara gör nog mycket motstånd och arbetar mot det 
målet. Dock så framträder det inte vilken typ av verklighet som Ford menar att 
människan skall arbeta mot.  
 



 

 28

Begreppet performativitet fungerar inte bara för att upphäva de rådande normerna, 
utan ska förstås som ett begrepp som beskriver en aktiv handling som skapar en bild 
av verkligheten. Om normer luckras upp så betyder det inte att de slutar att existera, 
utan nya normer och en ny förståelse av vad som är ”normalt” kommer att ta dess 
plats. Vidare så, som förstått av Fords uttalanden kring den samhälleliga hierarkin, så 
görs heller inget försök till att diskutera hur dessa hierarkier kan motarbetas. Medan 
det framkommer att människans lika värde inte har med dessa kategoriseringar att 
göra så riktas ingen kritik till att dessa kategorier existerar. Performativiteten syftar till 
att förändra den sociala situationen, vilket Ford till viss del uppmanar. Dock så 
handlar detta snarare om den enskilde individens situation och inte den samhälleliga, 
vilket till viss del skapar problematik kring vad Ford verkar avse att uppnå. Fokus på 
individen är på det teoretiska planet en god idé, då det uppmanar till fritt 
identitetsskapande och fulländande, men genom att inte se till det sammanhang i 
vilket individen verkar och vidare uppmanas förkasta leder det inte till en samhällelig 
förändring. Om man uppmanar människan till att enbart tänka på sig själv, och att 
bryta de normer som inte passar en, leder det nödvändigtvis inte till en förändring på 
ett större plan. Åter igen är det oklart om det är viktigare att, som en enhetlig grupp, 
verka för omformulering av normer och därmed en större individuell frihet, eller om 
det handlar om individuellt självförverkligande. Man kan här ställa sig frågan vad 
som, av luciferianismen, prioriteras först: Den enskilde individens självförverkligande 
eller arbetet mot ett mer normfritt samhälle?  

7.1.2 Sexualitet och genus 

Den andra frågeställningen behandlade synen på människans sexualitet och genus. 
Luciferianismen, från vad som kan utläsas ur Wisdom if Eosphoros finner sexualitet 
irrelevant när det kommer till människans värde. Ford menar att homosexualitet är 
lika normalt som heterosexualitet, och påstår att den avsky som riktas mot 
sexualiteter som inte passar in i den heterosexuella ramen beror på den allmänna 
synen av vad som är ”rätt” och ”fel”. Ford påstår vidare att rätt och fel är kategorier 
som konstruerats utifrån gillande och ogillande, där man försöker censurera och 
främmandegöra aspekter av människan som man, av en eller en annan anledning, 
personligen finner stötande eller opassande. Med grund i detta kan man därmed påstå 
att luciferianismen tar avstånd från det heteronormativa samhället, och ställer sig 
kritisk till den normativitet som premierar att något sätt att leva skulle vara bättre än 
något annat. Det görs i texten dock en gränsdragning mellan hetero- och 
homosexualitet, något queerforskare ställer sig kritiska till, men detta görs emellertid 
med syftet att belysa de felaktiga uppfattningar som utmålar det ena som mer 
accepterat eller normalt än det andra. Istället kritiseras de normer som är uppsatta av 
samhället som arbetar för att upprätthålla och skapa hiarkier mellan människor 
beroende på sexualitet. Fords diskussion kring sexualiteten liknar de tankar som 
Anthony Giddens lyfter i Intimitetens omvandling. Giddens lyfte begreppet ”plastisk 
sexualitet”, där skillnad görs mellan sexualitet och fortplantning. Ford diskuterar inte 
fortplantning, men menar heller inte att sexualiteten är kopplad till varken äktenskap 
eller reproduktion, utan snarare till för den individuella njutningen. Denna 
frånkopplade sexualitet öppnar inte bara upp för fler sexualiteter än heterosexualitet, 
men möjliggör även tanken på sexualitet som en individuell upplevelse.  
 
Synen på sexualitet kan man vidare se kopplad till den ideologi som Ford 
förespråkar. Luciferianismens mål är att den enskilde individen ska skapa den egen 
värld i vilken de lever, där alla val de gör ska vara för det egna välbefinnandet och på 
så vis finna sin ”inre helighet”. Giddens menar att den plastiska sexualiteten, genom 
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att frånkoppla den från fortplantning, betyder att den kan formas till vilket 
personlighetsdrag som helst, och därmed bli en del av personligheten. 
Personligheten, som man kan se är vad Ford anser är det viktigaste hos människan 
att utveckla, och alla är unika. Gayle Rubin, som nämnts tidigare, kritiserar tanken 
om sexualitet som universell, där en typ av sexualitet eller sexuell aktivitet skulle 
passa alla, något även Ford lyfter som en felaktig uppfattning. Ford menar att det är 
upp till den enskilde individen att bestämma för sig själv vad för typ av sexualitet och 
sexuell aktivitet som passar dem, samtidigt som de heller inte ska döma någon annan 
för vad de finner njutbart. Rubin är avvisar vidare idén om att sexualiteten skulle vara 
en naturlig kraft som finns inom människan, som längtar efter att få bryta sig fri från 
samhällets begränsningar. Denna syn på sexualitet är den som luciferianismen 
uttrycker, då de menar att sexualiteten och attraktionen är en naturlig del av 
människan som sedan kuvas av samhällets normer och institutioner. Det är inte 
ovanligt att man ser på sexualiteten som en naturlig kraft inom människan, där 
attraktion och lust är biologiska reaktioner människan upplever. Rubin menar dock 
att bara för att människan har ett könsorgan betyder det inte att sexualiteten enbart är 
biologisk, utan även kulturell. 
 
Från vad som går att utläsa från Ford så sägs egentligen inte så mycket om 
sexualiteten på ett explicit sätt. Ford rör sig inom övergripande och allmänna ramar, 
och diskuterar mer vidsträckt om att man ska separera sig från att något kan 
benämnas som sydligt, och kritiserar tanken om att det ska finnas några känslor som 
är onaturliga. Det går att spekulera i varför Ford valt att inte diskutera sexualiteten 
vidare ingående, men det vore kanske inte otroligt att påstå att det kan handla om 
vad luciferianismen i grund och botten motsätter sig. Som förstått av många av Fords 
uttalanden så kritiseras många religioner utifrån det faktum att de gärna vill säga vad 
som är rätt och fel, naturligt och onaturligt, för att sedan prata i längd om regler och 
dess undantag. Ford undviker möjligtvis ämnet av anledningen att han inte vill falla 
in under ramen av religioner som reglerar människan, eftersom det är raka motsatsen 
till vad de vill uppnå. Detta kan även vara anledningen till att Ford även undviker att 
beröra kategorier såsom kön och genus. 
 
Ford, genomgående i sina texter, refererar till de individer han pratar om och till som 
”du”, vilket ger intrycket om att det inte görs någon skillnad mellan män och 
kvinnor, inte heller tilldelas därmed egenskaper till respektive kön. Vidare kan man 
då fundera på huruvida könsbenämningar inte används då de, som Butler lyfter, i 
praktik reglerar och producerar ett visst förväntat beteende. Denna förklaring kan 
förstärkas av det faktum att Ford, vid ett flertal tillfällen, kritiserar normer, 
institutioner och dogmer som är utsatta av samhället och ses som givna och absoluta. 
Genom att inte könsbenämna de tilltänkta läsarna öppnar det upp för en friare 
association till materialet, där de inte tilldelas ett förväntat beteende. Samtidigt kan 
det helt enkelt handla om hur boken i sin helhet är skriven, där den snarare försöker 
att förklara en grundläggande filosofi som riktar sig till alla intresserade av 
luciferianismen. Wisdom of Eosphoros utgavs 2015, och kyrkan i sin nuvarande form 
grundades 2014, och kan därmed ha blivit påverkad av den värld den skapades i, där 
genus, kön och sexualitet är vitt diskuterade ämnen i samhällsdebatten. Ford kan då 
ha valt att undvika kategorier såsom kön och genus undvikits för att lyckas etablera 
en ny religion i dagens samhällsklimat. 
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7.2 Satanismen 
Följande diskussion kring satanismen kommer att uppdelas på samma sätt som 
ovanstående i två avsnitt, där det första behandlar uppfattningen kring det naturliga 
och normala och det andra synen på sexualitet och genus. 

7.2.1 Det naturliga och normala 

LaVeys huvudsakliga tes är att människan är av en djurisk natur. Alla de känslor och 
handlingar som av kyrkan är utnämnda som ”synder”, är människans naturliga 
instinkter, och LaVey menar att kyrkan gjorde detta för att skuldbelägga sina 
anhängare, trots att det är omöjligt för människan att undvika dem. Vidare ställer sig 
LaVey allmänt kritisk till de moraliska regler som samhället etablerat, och anser att 
det inte finns någon moral eller några normer som ska tas förgivet. Den satanism 
som LaVey målar upp i sina texter påminner om vad Ambjörnsson beskriver är vad 
begreppet queer syftar till att göra, dvs vända på antaganden om vad som är normalt 
och inte, och vidare ifrågasätta givet tagna sanningar. Queer är således ett mer riktat 
begrepp som fokuserar huvudsakligen på genus, sexualitet och makt, medan 
satanismen riktar kritik mot de övergripande normer som, enligt LaVey, reglerar 
människan. Huruvida de teman som queer ursprungligen syftar till att behandla ingår 
i LaVeys normkritik är svårt att fastställa, och sedan handlar det om en viss skillnad i 
tiden, dock, från vad som kan utläsas i LaVeys texter så uppfattas det inte direkt som 
om så är fallet. Under den tid som LaVey huvudsakligen verkade i, och den tid under 
vilken den satanistiska bibeln skrevs, var dessa ämnen emellertid inte de som 
huvudsakligen diskuterades i samhällsdebatten. Om dessa tankar förändrats i nuläget 
är en annan fråga. 
 
LaVey påstår fortsättningsvis att de antaganden om människan, och vad som anses 
som normalt och onormalt inte är bra för dem. Istället, om man väljer att tolka det 
så, menar LaVey att alla de känslor som människan upplever, där han listar de kristna 
sju dödssynderna, är de som kommer naturligast för oss. Dock så lyfter han här 
samtidigt det faktum att normer såsom ”gott” och ”ont” är kontextuellt där ingen 
individ känner samma sak. Däremot, oavsett hur dessa känslor uttrycker sig, är det 
inte är normalt att förneka sig själv sina naturliga instinkter, då det är genom att 
tillfredsställa sina drifter som man blir en fulländad och lycklig människa. Satanismen, 
enligt LaVey, uppmanar istället att bryta mot alla konventioner som inte faller i linje 
med det personliga tankesättet, ett uppmaning som kan tolkas som en form av 
performativitet, där man försöker att skapa förändring (om än inom satanismen på 
det personliga planet) genom att bete sig på ett sätt som anses som oväntat eller 
omvälvande, om det är vad man önskar att göra. LaVey ställer sig alltså kritisk till att 
det ska finnas normaliserande dogmer som hindrar människan till att fullända sina 
behov, och menar att såvida man inte skadar någon annan så är det upp till den 
enskilde individen att bestämma sina egna normer och sin egen moral.  
 
Begreppet performativitet, som förstått i sammanhanget inom queerteorin, handlar 
huvudsakligen dock om genus, kön och kroppslighet där man uppmanas till att 
förändra sitt beteende för att bryta mot de som är tillskrivna de respektive binära 
könen, och på så vis förändra dels tanken om att det enbart skulle finnas två kön 
men även att det skulle finnas någon naturlig femininet eller maskulinitet. Inom 
satanismen uppfattas det så, liksom hur man kan uppfatta satanism i relationen till 
queer, en mer övergripande form av performativitet som innefattar hela 
identitetsskapandet, som bland annat moral, normalitet samt naturligt och onaturligt. 
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Dock så uppfattas det inte så att performativitet i den queerteoretiska bemärkelsen 
inte direkt finns inom satanismen, då både kön och genus är precis de ramar 
performativiteten syftar till att innefatta, och de som satanismen ser mer normativt 
på. Detta kommer dock att diskuteras i följande del. 

7.2.2 Sexualitet och genus 

Sexualitet är ett ämne som LaVey lägger stor vikt på, och menar att all form av 
sexualitet och sexuella aktiviteter är acceptabelt så länge de inte skadar någon annan. 
LaVey påstår att alla har en egen form av fetisch, och att det finns en enorm uppsjö 
av sexuella böjelser. Dock, eftersom samhället har upprättat normer kring det 
sexuella beteendet så vågar alla inte uttrycka det, eller möjligen inte medvetna om 
dem då de förtryckt dem på grund av en inneboende skam. Ambjörnsson lyfter det 
faktum att det finns en sexuell värdehierarki i samhället, och menar att det inte bara 
är samhällets lagar och restriktioner kring sexuella beteenden, utan även människors 
föreställningar av vad som är normalt och onormalt som sätter normen. LaVey 
menar att samhällets normer är inget som människan borde rätta sig efter, utan 
hävdar att dessa ska förkastas, och vad man uppfattar som normalt och gott borde 
förändras och vidare flytta sig från det kollektiva till det individuella planet. Dock kan 
man ju diskutera vad LaVey hoppas att man skulle uppnå med detta, då genom att 
bryta mot normerna som en enskild individ, eller som en större grupp, inte 
nödvändigtvis betyder att det sker någon större förändring. Att lös koppla sig själv 
från den sexuella värdehierarkin betyder inte nödvändigtvis att dessa normer 
förändras på ett samhälleligt plan, utan det kräver större insatser och politiskt 
ingripande. Dessa insatser uppmanas till viss del av LaVey, som menar att det är av 
största vikt att inte föra vidare den skadliga synen på sexualitet vidare till barnen, och 
man kan här fundera på vad satanismen förespråkar först, autonomiprincipen där alla 
själv får bestämma sina egna sexuella uttryck och vikten av att inte inkräkta på andras 
sexuella frihet, eller att försöka skapa ett bättre samhälle för nästkommande 
generationer.  
 
Rubin utvecklar tankarna kring sexualiteten och menar att sexuell ideologi spelar en 
stor roll för den sexuella erfarenheten, samt värderingen av det sexuella beteendet 
och att det är stor skillnad mellan människor när det kommer till njutning och 
acceptans. LaVey är inne på samma spår och menar, som nämnt innan, att det är upp 
till den enskilde individen att bestämma vad de finner som sexuellt njutbart, och 
vidare att andras åsikter inte ska diktera över hur man väljer att uttrycka sin sexualitet. 
Det är sedan upp till denna individ att finna personer som har liknande inklinationer, 
då LaVey menar att det inte är acceptabelt att påtvinga andra människor sitt sexuella 
beteende, då det inkräktar på deras sexuella frihet. Att sexualiteten skulle vara en 
naturlig kraft är dock något som Rubin kritiserar, och som LaVey lyfter som den 
starkaste, naturligaste, mänskliga instinkten. Rubin menar att sexualiteten är kulturellt 
och socialt betingat, vilket går i direkt motsatt linje till LaVey, som istället menar att 
det är restriktionen av sexualiteten som är en effekt av ett förtryckande samhälle. 
LaVeys syn på den ”naturliga” sexualiteten kan dock grunda sig i den syn på 
människan som går att utläsa i den satanistiska bibeln. LaVey uttrycker, som 
beskrivet innan, att människan är ett djur. Om man ser till synen på djur, så talar man 
ofta om naturliga instinkter som är okontrollerbara, där de beteenden som djuren 
visar är en del av dem. LaVey är av åsikten att människan är precis likadan, där det 
finns vissa instinkter som är naturliga och oförklarliga, och vidare precis varför de 
inte ska kontrolleras eller fördömas.  
 



 

 32

Giddens lyfter, som nämnt innan, begreppet amour passion som syftar till den 
passionerade kärleken, skild från romantiken. Detta är ett synsätt som LaVey partiellt 
delar, då han menar att individen själv väljer om de vill ingå i ett förhållande eller om 
de istället vill ha ett flertal tillfälliga romanser. LaVey uttrycker vidare vad Giddens 
kallar den plastiska sexualiteten, där sexualiteten är bortkopplad från fortplantning. 
LaVey menar att sexualiteten och den sexuella attraktionen istället är naturliga 
mänskliga känslor som alla har, oavsett kön. Sexualitet har, enligt hur LaVey 
diskuterar den, inte nödvändigtvis med kärlek och förhållanden att göra, även om 
han diskuterar vad han kallar det ideala förhållandet. LaVey menar att spirituell kärlek 
och sexuell kärlek kan, men behöver inte, gå hand i hand. Medan det idealistiska 
förhållandet borde innehålla båda delarna, så betyder det inte att förhållandet är 
sämre om den sexuella attraktionen inte är där, utan det kan fortfarande vara en 
fullständigt tillfredsställande relation. Det är därför som en del i vissa fall söker sig till 
andra partners eller masturbation. Det är upp till var och en att bestämma om man 
vill ha ett förhållande och hur det ska se ut. LaVeys tankar kring förhållandet går att 
koppla till vad Giddens kallar ”den rena relationen”, där det handlar om en relation 
som är etablerad för att båda parterna vill det, och vidare att de involverade själva 
bestämmer på vilka villkor förhållandet ska fortsätta. Autonomin och 
självbestämmandet är alltså viktiga ingredienser. 
 
Man kan med LaVey, liksom med Ford, se en korrelation mellan synen på sexualitet 
och sexuellt uttryck och den övriga människosynen som finns inom satanismen. 
Grunden till LaVeys filosofi går att finna i tanken om den ”fria” människan, där de 
enskilda, unika mänskliga behoven är vad som borde styra alla val man gör. Dessa val 
ska i grund och botten handla om att göra vad som huvudsakligen utvecklar dem, gör 
dem starkare och friare. Tanken är att man ska leva ett liv utan skuld, och detta kan 
enbart göras genom fria val. LaVey menar dock att man samtidigt ska ha andras 
känslor och frihet i åtanke, och uttrycker att det är lika viktigt att se till att man inte 
inkräktar eller skadar andra. Man kan tänka sig att detta är ett sätt för LaVey att inte 
bara frigöra sig själv från den skuld som många gärna lägger på satanismen, där man 
vill utmåla satanister som våldsamma och annorlunda individer, men även för att 
klarlägga för den praktiserande satanisten att den individuella autonomiprincipen inte 
bara gäller en själv utan alla runt omkring en. Synen på sex och kärlek som skilda 
enheter öppnar upp för en annorlunda syn på förhållanden, där tanken om att dessa 
är exklusiva till varandra avfärdas. Detta tankesätt kan, liksom med många av LaVeys 
idéer, ses som en kritik till kristendomen, vars grundläggande idé inte bara handlar 
om att sex och kärlek är mellan heterosexuella par, utan även att det ska handla om 
individer som redan ingått äktenskap. Satanismen, som fastslaget innan av Frisk, 
handlar ofta om att kritisera normer fastslagna i samhället och är något som både av 
Faxneld och Victor kan se hänt genom historien, men även en tradition fortsatt av 
LaVey. 
 
LaVey nämner dock att det är underförstått att en man och en kvinna behöver ha sex 
för att ett barn ska bli till, vilket leder till diskussionen kring LaVeys syn på kön och 
genus. Butler menar att genus och kön som kategorier ger illusionen om att det ska 
finnas någon naturlig, förkulturell syn på manlighet och kvinnlighet, som vidare leder 
till normativa föreskrifter av vad som är ett förväntat beteende. De reglerar hur och 
att man är en man eller en kvinna, och vidare att detta är de enda möjliga 
identiteterna. LaVeys syn på män och kvinnor faller därmed in i den normativa synen 
på kön, och vidare tillskriver dem förväntade beteenden. Genomgående i The Satanic 
Bible använder sig LaVey av ”han”, vilket kanske nödvändigtvis inte behöver betyda 
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mannen, utan snarare människan, men det blir dock en tydlig skillnad när de sexuella 
drifterna sedan diskuteras och språket förändras. LaVey använder sig av begreppen 
”han” och ”hon” i sin diskussion kring sexualitet, där det bland annat uppfattas som 
underförstått att männen är det kön med en starkare sexualdrift, där det är kvinnan, 
med sin svaga drift, som inte får klaga om han behöver få utlopp för sina sexuella 
känslor (LaVey 2005:73). LaVey gör alltså här en uppdelning mellan könen, vilket 
inte bara leder till vad Butler menar är normativa föreskrifter, men även illusionen 
om att man och kvinna är de enda identiteterna med vissa förväntade beteenden. 
LaVey delar vidare upp män och kvinnor i tre grundläggande kategorier, där den 
förste är den sexuellt attraktiva, den andra den gamle och harmlösa och den sista den 
som ser ”strange” eller ”awesome” ut för kvinnor, och ”sinister” eller ”diabolic” för 
män. Här läggs inte bara fokus på könens beteende, men kopplar dem även till deras 
sociala förmåga och därmed magiska möjligheter.  
 
Det finns, som man kan se, en liberal syn på sexualiteten inom satanismen, medan 
synen på kön och genus är betydligt mer konservativ. Det går inte att säga vad exakt 
detta synsättkan bero på, men man kan spekulera i vad det kan grunda sig i. LaVeys 
syn på människan i sin helhet handlar om vad som är naturligt givet, och vidare kan 
då könens binära biologiska skillnader spela roll i hur LaVey väljer att tolka, och även 
tilldela egenskaper till, könen. Kategorin kön, som nämnt innan, är därmed normativ 
och producerar regler kring hur, och att, man tillhör en av de binära 
könskategoerierna, vilket är precis vad LaVey gör. En förklaring kan ligga i det 
faktum att LaVey grundade den satanistiska kyrkan under 1960-talet, där 
diskussionen kring kön inte var så pass utvecklad och omdiskuterad som den är idag. 
Däremot har sexualitet, om än ett kontroversiellt ämne, ”funnits” inom 
samhällsdebatten under en betydligt längre tid. LaVeys satanism baseras, till mångt 
och mycket, på kritik till kristendomen som under 60-talet hade en betydligt starkare 
roll i Amerika där den satanistiska kyrkan har sina rötter. Kristendomens syn på män 
och kvinnor sätter kvinnorna i en underlägsen position, där de egenskaper som 
kategoriserats som kvinnliga nedvärderas och vidare där alla sexualiteter som inte är 
den heterosexuella, och då en specifik form av denna, ses som farlig och fel. LaVeys, 
ideologi, kan man se, är alltså en dåtida form av samhällskritik där ambitionen är att 
försöka återta och ompositionera det kvinnliga, och den icke-heterosexuella 
sexualiteten.  
 
7.3 Likheter och skillnader 
Som nämnt innan så uppkom de olika grupperna under olika årtionden, där LaVeys 
satanistiska kyrka uppkom under 1960-talet, medan luciferianismen inte fick sin kyrka 
etablerad förrän av 2014. Att detta påverkat de olika kyrkornas syner på normer är 
därmed inte ett vidare otroligt antagande, samtidigt som man kan se att det finns 
många korrelationer dem emellan, trotts tidsskillnaderna. LaVeys satanism är på 
många sätt delvis före sin tid med sina relativt liberala tankeströmningar, samtidigt 
som man kan se vissa konservativa inslag som man kan anta påverkats av det dåtida 
samhällsklimatet. Ford verkar i en tid där liberalism och fokus på individen är 
betydligt mer framträdande, men dock långt ifrån normfritt. Detta kan även ha lett 
till varför de valt Lucifer snarare än Satan som symbolisk förebild, just för att deras 
skilda representationer.  
 
Om man ser till vad Satan respektive Lucifer har haft för historisk betydelse för olika 
grupper kan det förklara hur dessa likheter och skillnader uppkommit. I vissa fall ses 
Lucifer och Satan som en och densamma entitet, där det huvudsakliga målet är att 
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bryta mot de normer och den moral som är skapad av Gud. Frisk belyser det faktum 
att satanismen ofta existerar för att motsätta sig kristendomen, och vidare även anser 
att kristendomen står för en ideologi som är skadlig för människan. Detta sätt att se 
på normer och moral går att återfinna i hos båda rörelserna. Skillnaderna som går att 
urskilja kan dock bero på vad de olika namnen betyder. Satan, som nämnt innan, 
brukar ofta vara en form av ”adversary”, alltså en kraft som är en motståndare till 
både Gud och den rådande moralen. Man kan se detta hos LaVey, som på ett mer 
explicit sätt går in och inte bara kritiserar kristendomen och samhällsnormer, men 
motsätter sig dessa genom att uppmana inte bara till individualitet utan att aktivt gå i 
direkt motliggande riktning. Lucifer å andra sidan står snarare för att rikta ett ljus mot 
de falska och förtryckande institutioner och normer som kuvar människan. Hos Ford 
är det detta synsätt som framstår tydligast, då han talar om sanningar och att finna sig 
själv, där då normbrytandet är en viktig del. Det aktiva motståndet går inte att finna, 
utan luciferianismen frånkopplar till viss del individen från det övriga samhället. Man 
kan alltså se, i och med de olika betydelserna hos respektive entiteter, kan bidra till 
både formulering och fokus hos de olika grupperna. 
 
När det kommer till synen på allmänna samhälleliga normer och institutioner finns 
en slående likhet mellan de två rörelserna. Både LaVey och Ford uttrycker sitt 
ogillande över det faktum att det finns vissa normativa beteenden som anses som 
bättre eller mer accepterande än andra, och är av åsikten att det är upp till den 
enskilde individen att bestämma vad de själv anser är gott och ont, rätt eller fel. 
Huvudlinjen hos de båda gruppernas filosofier grundar sig i en tro att människans 
autonomi är den viktigaste principen att hålla sig till, och lyfter vikten av att bryta 
mot normerna, speciellt om man finner att de går emot de egna personliga 
riktlinjerna. Satanismen och LaVey är den rörelse som förespråkar den fria 
sexualiteten på ett mer explicit sätt, där man fram förhåller den enorma variationen 
av sexualiteter. Luciferianismen uppfattas vara av samma åsikt, men diskuterar 
explicit i sin text homosexualitet. Ford menar att anledningen till att en sexualitet 
förkastas inte grundar sig i vad som är naturligt eller inte, utan snarare om 
institutionella föreskrifter och dess ogillande. LaVey delar detta tankesätt, och anser 
att det är en felaktig uppfattning att det ska finnas ett rätt och naturligt sätt att 
uttrycka sin sexualitet, och än mer fel att det ska finnas en sexualitet som är bättre än 
någon annan. Både LaVey och Ford menar att det är individens ensak, inte någon 
annans.  
 
Vidare, i samband med sexualitet, kan man dock se en skillnad när det kommer dess 
relation till kärleken. Ford menar att sexualitet är direkt kopplat till kärlek, och att 
kärlek är ett finare begrepp för upphetsning eller lust. LaVey, å andra sidan, påstår att 
det ska göras en skillnad mellan sexuell och spirituell kärlek. Ett förhållande, enligt 
LaVey handlar inte nödvändigtvis om sex, utan den viktigaste komponenten är den 
spirituella, och om man tolkar det så, den emotionella kärleken. Dock så kan man 
ändå se en likhet i tanken om att ett förhållande behöver en stark kompabilitet för att 
fungera. LaVey, om man tolkar honom på det sättet, menar att denna kärlek inte 
nödvändigtvis behöver begränsas till en person, och utan att det är upp till de som 
ingår i ett förhållande att avgöra om det är monogamt eller polyamoröst. När det 
kommer till kön och genus så går det att finna några enstaka skillnader. Ford och 
luciferianismen talar inte om män och kvinnor, utan i sin skrift riktar de sig direkt till 
läsaren. Om detta betyder att de värderar och reflekterar över genus framkommer 
inte, men det går att tolka Ford så att luciferianismen är likgiltig, eller accepterande, 
beroende på hur man väljer att se på det, till det individuella kön- och genusuttycket. 
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LaVey och satanismen å andra sidan drar en skiljelinje mellan män och kvinnor, och 
lyfter fram specifika egenskaper som kommer med respektive binärt kön.  
 
Performativiteten är återkommande hos båda grupperna, där huvudsakligt fokus 
ligger på det allmänna identitetsuttrycket. Som nämnt innan så används begreppet 
performativitet huvudsakligen inom queerteorin för att behandla kön och genus, men 
det kan även förstås så att det handlar om allmänna normativa aktioner genom vilken 
individen beter sig på omvälvande sätt för att skapa förändring. I samband med 
performativitet i queerteori används begreppet trans, vilket går att se inte behandlas 
av någon av rörelserna. Enligt Ambjörnsson är fenomenen transsexualism och 
transgender flytande identiteter, där det handlar om genusöverskridande och queer 
sexualitet. Butler fortsätter med att ytterligare fylla ut beskrivningen av 
performativitet med begreppet drag, som arbetar med skillnaden mellan aktörens 
anatomi och ett framställt genus. Fords avsaknad av diskussion kring kön och genus 
öppnar upp för funderingen om trans och drag ingår i omformandet och skapandet 
av identiteten, då trans och drag handlar om just överskridande och framställning. 
Även hos LaVey kan man se en avsaknad av trans som identitetsbenämning, däremot 
så uttrycker han sig kring vilket kön som definierar en ”kvinna”, samt vilket som 
definierar en ”man”.  Dock så går det inte att utläsa huruvida detta betyder att 
mannen behöver vara född man, eller kvinna född kvinna, eller om det är något som 
ligger inom individens rättighet att själva bestämma över förändring av både den 
egna anatomin såsom genusidentiteten.  
 
Slutligen kan man dock påstå att båda ideologierna innehar en stark normkritisk 
filosofi där autonomin och självutvecklingen kommer i första rummet. Båda 
ideologierna anser att det inte borde finnas normer som ska ses som absoluta eller 
heliga, och vidare att dessa är avsedda att hindra människan från att vara sitt sanna 
själv. Satanismen håller sig dock till en stark könsuppdelning, där män och kvinnor 
inte bara är de enda identitetsformera, men även kommer med ett antal förväntade 
beteenden. Sedan huruvida dessa beteenden prioriteras över självbestämmandet som 
LaVey samtidigt anser är det absolut viktigaste är oklart, och man kan här fundera på 
om beskrivningen av män och kvinnor finns där som förslag på hur det kan se ut, 
eller om det handlar om en tro att det är den faktiska sanningen. En ideologi som 
starkt kritiserar normer och samtidigt vidareför dem är självmotsägande, men det är 
dock kanske inte så förvånande. 
 

7.4 Metoddiskussion 
Ambitionen med denna studie var att den skulle inta en hermeneutisk ansats, vilket 
kan uppnås på ett flertal olika sätt. Jag valde att i detta arbete utgå från några av 
queerteorins nyckelbegrepp och använda dessa för att sedan konstruera egna 
kategorier för materialet. Redan i studiens början lyfte jag Ambjörnssons uttalande 
om att det inte finns en queerteori, och inte heller ett sätt att genomföra en 
queerteoretisk analys. 
 
Bergström och Boréus, i diskussionen kring textanalyser och tolkning nämner Hans-
Georg Gadamer, som menar att alla som behandlar en text gör detta med en viss 
förförståelse, där upplevelser, utbildning, socialt sammanhang, språk etc. påverkar 
förståelsen av texten. Utan förförståelse är en dock tolkning omöjlig (Bergström & 
Boréus 2012:31). Det viktigaste, menar Bergström och Boréus, är att man i 
sammanhanget är medveten om att man aldrig möter en text tomhänt, och kräver att 
man relaterar texten till det som finns utanför den och argumenterar för de gjorda 
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tolkningarna (Bergström & Boréus 2012:32). De tolkningar som gjorts i denna studie 
är baserad dels i tidigare forskning som gjorts kring satanistiska rörelser, men även de 
teoretiska begrepp som analysen grundar sig i. Beroende på hur man väljer att 
definiera och förklara de nyckelbegrepp som jag plockade ut till min teoretiska ram 
kan analysens resultat variera, och om jag valt att se till en annan teoretikers syn på 
exempelvis sexualitet, genus eller trans, kan innebörden skilja sig åt.  
 
En god validitet vilar på grunden av reabilitet och för de flesta textanalyser, menar 
Bergström och Boréus, är tolkningsaspekten en reabilitetsfråga, där oavsett 
tolkningsstrategi, måste textläsningen vara tillräckligt noggrann för syftet (Bergström 
& Boréus 2012:42). Jag anser att metodvalet inför denna studie var var värdefullt i 
den benämning att det var relativt öppet, och därmed fick materialet delvis bestämma 
vilket helhetsbild som förmedlades, och vidare även analysens resultat. Genom att gå 
in i materialet utan förbestämda kategorier får studiens syfte bestämma vilka passager 
som valdes ut och vidare vilka kategorier som sedan skapades. Problemet med detta 
sätt att arbeta är dock att det kräver en snävare definition av teoretiska begrepp för att 
göra dem användbara i urvalet och sorteringen av textpassager. Hade kategorier 
istället valts ut i förväg hade de passager som plockats ut varierat för att få dem att 
sammanfalla med kategoriernas innebörd, vilket dock i sin tur hade kunnat leda till att 
vissa viktiga passager sorteras bort för att passa in i den bestämda mallen. Detta 
betyder dock inte att det ändrar vad som förmedlas i texten, men det hade möjligtvis 
kunnat påverka tolkningen av helheten. 
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8. Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att göra en hermeneutisk analys av två olika satanistiska 
rörelsers texter, utöver detta var även tanken att undersöka rörelsernas syn på kärlek 
och relationer innan rörelserna sedan jämfördes. För att uppnå detta inspirerades 
metoden av idé- och ideologianalysen, som beskriven av Boréus och Bergström, med 
den skillnaden att kategorierna som framgår i analysen är baserade på texternas 
innehåll. 
 
I analysen framgick det att både satanismen och luciferianismen är kritiska till de 
normer som råder i samhället, och menar att genom att påstå att det finns någon form 
av universell moral och betäckning på rätt och fel, naturligt och onaturligt är skadligt 
för människans utveckling. Båda rörelserna förespråkar autonomi och självutveckling, 
och menar att det är upp till den enskilde individen att bestämma hur de vill leva sitt 
liv efter vad de anser är bäst för dem. Luciferianismen uttrycker sig inte kring genus, 
medan satanismen gör en skarp skillnad mellan män och kvinnor, och vidare ger 
respektive binärt kön specifika förväntade egenskaper. Detta synsätt upprätthåller det 
normsystem som de samtidigt säger sig motsätta.  
 
Vidare så lyfter respektive rörelser att sexualiteten är en naturlig del av människan, 
och menar att vilken läggning man har inte är relevant för människovärdet, där all 
kärlek värderas liga högt. Synen på relationen mellan sexualitet och kärlek skiljer sig åt 
för de två rörelserna. Luciferianismen är av åsikten att kärlek och lust är densamma, 
medan satanismen påstår att det ena kan existera utan det andra. Enligt satanismen så 
utmynnar den bästa sexuella upplevelsen ur ett förhållande där både sexuell och 
spirituell kärlek korrelerar, men avsaknaden av sexuell kärlek betyder inte att den 
spirituella inte är stark, utan att det ändå kan vara ett underbart förhållande. Vidare 
anser även satanismen att monogami inte kommer naturligt för alla, utan menar att 
det är upp till individerna som ingår i förhållandet att bestämma om det ska vara 
monogamt eller polyamoröst.  
 
Slutligen gick det att finna tanken att ändå, trotts rörelsernas individualistiska 
inriktning, arbeta för att omarbeta normer och värden för att skapa ett samhälle där 
normaliteten är relativ. Dock kan man här undra, hade ett sådant samhälle varit 
funktionellt i det långa loppet? 
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