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Although Sweden is considered to be in the lead concerning an open-minded perception of 
the lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) population, very little attention has been 
given to the elderly within this target group. The elder LGBT population’s got special needs 
that haven’t been made sufficiently visible, neither as a research field, from social institutions 
nor from the LGBT movement itself. This study has described the target group's specific 
needs, based on the results of a focus group consisting of older LGBT people. Their 
experiences and stories have given an idea of what adjustments must be made to satisfy their 
specific needs. These needs have included the development of housing with LGBT focus, 
education for health care workers, information about the existence of the target group to other 
elderly and changes in the practice of social workers. Respondents' attitudes, opinions and 
ideas have been analyzed by means of queer theory, ageism and the intersectional perspective. 
Finally, the results have been discussed and a few recommendations are provided. 
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1. Inledning 
 
 
Sverige är ett land som idag anses ha en öppen syn på dess invånares sexuella identitet. HBT-
personers (homosexuellas, bisexuellas eller transpersoners) rättigheter i samhället går sedan 
flera decennier tillbaka mot ökad jämlikhet. Idag har HBT-personer i Sverige samma juridiska 
rätt att skaffa barn som andra och äktenskapet är numera könsneutralt. Situationen har 
däremot inte alltid sett ut på det här viset. HBT-personer har blivit diskriminerade och 
förföljda på grund av att de har avvikit från heteronormen och detta har satt djupa spår i dem.  
       De positiva förändringar som sker innebär ett bekräftande av att HBT-personer blir 
alltmer accepterade i samhället utifrån sin sexuella identitet. Det finns dock en grupp inom 
HBT-rörelsen som än så länge inte blir accepterade, utan snarare mer osynliggjorda och som 
inte gynnas lika mycket av de senaste årens åtgärder. De äldre HBT-personerna i samhället, 
som till stor del har levt under ett större förtryck än yngre, har ett stort behov av att bli 
synliggjorda. Deras historiska bakgrund och höga ålder leder till särskilda behov som inte 
tillfredställs av rättigheter som de yngre HBT-personerna kräver åt sig själva. 
       Förhoppningen med denna uppsats är att ta reda på hur dessa särskilda behov ser ut och 
hur de på bästa sätt kan tillfredställas. Genom att fokusera på äldre HBT-personer, synliggörs 
deras situation vilket kan vara ett steg i processen att bekräfta deras existens, för samhället 
men även för HBT-rörelsen. 
 
 

Disposition 
 
I följande kapitel (2) formuleras syfte och frågeställningar. Avgränsningar resoneras sedan fram.        
       Kapitel 3:s huvudrubrik är Bakgrund och kunskapsläge. Kapitlet inleds med en historisk 
redogörelse och följs sedan av en översikt av kunskapsläget, som är indelat i underkategorierna 
Diskriminering och Äldre HBT-personers särskilda behov. Kapitlet redogör sedan för bristen av 
svensk forskning på området och ger en bild av hur situationen ser ut för målgruppen i Stockholm 
idag. 
       Kapitel 4 redogör för denna studies teoretiska utgångspunkter och motiverar varför dessa är 
passande. De teoretiska utgångspunkterna är Queer-teori, Ålderism och Intersektionalitet.             
       Kapitel 5 är denna studies metodavsnitt. Där redogörs för metodvalen strukturerat i 
underrubrikerna: Urval, Intervju, Bearbetning och analys, Giltighet och slutligen Etiska 
överväganden. 
       Kapitel 6 är en redogörelse över resultatet. Resultatet ges stöd i texten av citat från 
fokusgruppen och analyseras löpande med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Resultatet är 
uppdelat i underrubrikerna Särskilda behov och Anpassningar. Båda underrubrikerna avslutas 
med en sammanfattning. 
       Kapitel 7 är det avslutande diskussionsavsnittet. Där diskuteras först resultatet strukturerat 
efter studiens frågeställningar, sedan diskuteras metodvalen och slutligen föreslås vidare 
forskning. 
       Kapitel 8 är en referenslista över de källor som används som underlag för denna uppsats. 
Kapitel 9 är en bilaga som återger de teman som används i intervjuerna vid fokusgrupptillfället. 
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Centrala begrepp 
 
De tre första begreppsmotiveringarna formulerar även Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) på sin hemsida (2010):  
 
 

HBT-person 
 
HBT-person är förkortning för homosexuell, bisexuell eller transperson. En homosexuell 
person är sexuellt och känslomässigt intresserad av personer med samma kön som sig själva. 
En bisexuell person är sexuellt och/eller emotionellt intresserad av både kvinnor och män. Det 
finns olika sätt att vara bisexuell på, vissa kan bli förälskade i endast det motsatta könet men 
vara sexuellt intresserade av båda könen och andra varierar intresset över tid. En transperson 
innebär någon som är drag-queen, drag-king, intersexuell, transgenderist, transsexuell 
och/eller transvestit. Endast då man själv identifierar sig som transperson så är man det. Att 
vara transperson innebär att ens könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för 
det kön som registrerades när man föddes.  
 
 

Sexuell identitet 
 
Begreppet sexuell identitet används här istället för sexuell läggning. Att vara HBT-person 
behöver inte innebära att en person har en viss sexuell läggning. Till exempel har begreppet 
transsexuell ingenting med sexuell läggning att göra, utan handlar snarare om vilket kön man 
identifierar sig med. Sexuell läggning innebär en persons sexuella och känslomässiga intresse 
av en annan person. 
 
 

Heteronorm 
 
Det heteronormativa förhållningssättet är en social norm som innebär att ”alla är och agerar 
på ett sätt där män är intresserade av kvinnor och tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt 
är avvikande och/eller onormalt” (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rättigheter [RFSL], 2010). Som med alla sociala normer kan detta 
förhållningssätt vara antingen medvetet eller omedvetet.  
 
 

Diskriminering 
 
Nationalencyklopedin (2010) definierar diskriminering som särbehandling på grund av bland 
annat sexuell identitet. Vidare definieras strukturell diskriminering som regler i ett socialt 
system som får diskriminerande konsekvenser. I denna studie belyses diskrimineringen 
gentemot äldre HBT-personer framförallt på ett socialt plan, men även diskriminering från 
personer i deras närhet. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
 
Kunskapen som till stor del saknas inom forskningsfältet är hur äldre HBT-personer i Sverige 
upplever att situationen gällande den omsorg de vill ha ser ut. Detta tas bäst reda på genom 
samtal med de äldre HBT-personerna själva. Samtalen bör kretsa runt teman som baseras på 
resultat från relevant tidigare forskning. Samtalen med de äldre HBT-personerna utförs 
optimalt genom en fokusgrupp, då flera respondenter med delvis gemensam bakgrund kan ge 
upphov till mer utförliga beskrivningar av deras situation och särskilda behov (Wibeck, 
2000). Således kan denna studie tillföra en liten del av det övergripande forskningsfältet äldre 
HBT-personer genom att fokusera på Sverige, då relativt lite forskning på området har utförts 
här tidigare. 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur äldre HBT-personer i dagsläget upplever sin 
situation avseende omsorg. 
 

• Anser äldre HBT-personer att de har särskilda omsorgsbehov på grund av sin sexuella 
identitet? Om det är så, anser de att dessa behov blir tillfredställda? 

 
• Vad tycker äldre HBT-personer om de initiativ som utvecklas i syfte att tillfredställa 

och synliggöra deras särskilda behov? 
 
• Upplever äldre HBT-personer att det finns komplikationer gällande 

biståndshandläggningen av den omsorg som de vill ha? Om det är så, vilka 
komplikationer och varför? 

 
 

Avgränsningar 
 
Studien ger en bild av hur situationen för äldre HBT-personer ser ut i Stockholm. Denna 
avgränsning innebär att situationen kan se annorlunda ut på andra platser i landet, framförallt 
utanför storstäderna. 
       Denna studie söker respondenter som identifierar sig som antingen män, kvinnor eller 
transpersoner. Resultaten kommer därför att skildra en gemensam bild för målgruppen. 
Situationen kan skilja sig mellan könen i flera avseenden än de som tas upp här. 
       Avsikten är att skildra hur situationen ser ut för dagens äldre HBT-personer, vilket har 
inneburit en undre åldersgräns på 65 år. Situationen för yngre HBT-personer under denna 
åldersgräns kan alltså skilja sig. 
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3. Bakgrund och kunskapsläge 
 
 

HBT-personers historia 
 
En mycket viktig aspekt inom detta område har varit hur HBT-personers villkor sett ut och 
utvecklats genom historien och vad den negativa synen på denna målgrupp haft för 
konsekvenser. Detta har varit viktigt för att få en förståelse för hur de HBT-personer som idag 
är äldre har kunnat uppleva kontakten med myndigheter och att vara öppna med sin sexuella 
identitet. HBT-personers historia har präglats av homofobi och heteronormativitet, vilket lett 
till rädsla och oro (Socialstyrelsen, 2008). Målgruppen för denna uppsats har varit minst 65 år 
gamla, vilket inneburit att de har varit födda senast år 1945. 
       1944 var inte längre homosexualitet straffbart, utan en sjukdom. Det innebar att man från 
samhällets sida ansåg att homosexualitet inte var något man kunde kontrollera, utan något 
man föddes med. Det betydde dock inte att det av allmänheten ansågs vara mindre fel, men 
det innebar att homosexualitet sågs som en del av identiteten. Denna kategorisering ledde till 
att grupper av homosexuella personer började förenas, vilket innebar en större trygghet för 
många HBT-personer (RFSL, 2006).  
       Från slutet av 40-talet till början av 60-talet var homofobin mycket utbredd i samhället 
eftersom idealet om kärnfamiljen blev modernt, det vill säga den heteronorma föreställningen 
om en man och en kvinna förenade i äktenskap som levde tillsammans med sina biologiska 
eller adopterade barn (Nationalencyklopedin, 2010). Homofobin förvärrades på 50-talet, då ett 
flertal skandaler med fokus på homosexualitet (bland annat Kejneaffären) togs upp i media 
och där framförallt de homosexuella männen målades upp som sjuka och kriminella. Att 
fokus var på männen ledde till att de homosexuella kvinnorna kunde leva ut sin identitet i 
större utsträckning, men dolt i hemmen. 1950 bildades RFSL (Då: Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande) mycket diskret som en svensk del av danska Forbundet af 1948 och var till 
en början mansdominerat, då endast en kvinna närvarade vid bildandet av förbundet 
(Andreasson, 2000; Socialstyrelsen, 2008). 
        Under 60-talet började villkoren för HBT-personer att gå mot en förbättring. Den 
sexuella revolutionen var en bidragande faktor. Framförallt Stonewall-upproret var en 
händelse som ofta har refererats till som en markör för födelsen av dagens HBT-rörelse. Året 
var 1969 då en stor grupp av HBT-personer slog tillbaka mot en polisrazzia på en bar i New 
York, USA. Upproret pågick i flera dagar tills polisen tillslut gav upp. År 1978 blev det 
samma åldersgräns för samkönade och olikkönade relationer i Sverige, vilket har ansetts vara 
den ändring som satte fokus på identiteten homosexuell istället för den samkönade sexuella 
handlingen. År 1979 ströks homosexualitet från sjukdomsregistret i Sverige (Socialstyrelsen, 
2008). 
       På 80-talet bröt Aids-epidemin ut och myndigheterna gav till en början detta mycket lite 
uppmärksamhet. Som konsekvens tog HBT-rörelsen nya krafttag globalt och krävde radikala 
förändringar av tillgången till samhälleliga institutioner. Uppmärksamheten som HBT-
rörelsen fick under denna period ledde bland annat till att Europride arrangerades i Stockholm 
1998, vilket i sin tur ledde till att många diskriminerande delar av samhällsstrukturen belystes. 
De senaste åren har mycket hänt, bland annat att HBT-personer har samma juridiska rätt att 
skaffa barn som andra och att äktenskapet numera är könsneutralt (RFSL, 2006; RFSL, 2010).  
       De äldre HBT-personerna har emellertid inte fått mycket uppmärksamhet. Forskningen 
har visat att de inte påverkats lika mycket av dagens positiva förändringar som unga HBT-
personer. Många har känt och känner sig fortfarande utsatta och osynliggjorda, och det har 
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kunnat innebära att de dragit sig för att vara öppna mot de samhälleliga institutionerna 
(Socialstyrelsen, 2008). 
 
 

Diskriminering 
 
Inom forskningsfältet äldre HBT-personer har diskrimineringen fått stort utrymme. Denna har 
bland annat tagit sig uttryck vid målgruppens kontakt med hälso- och sjukvården, samt andra 
samhälleliga institutioner. Denna kontakt har kunnat vara svår för äldre HBT-personer att ta, 
eftersom många upplevt att de har blivit diskriminerade av samhället under hela livet.  
       De HBT-personer som idag är äldre växte upp innan HBT-rörelsen hade den starka 
position som de har idag. Forskning har visat att många därför fortfarande är misstänksamma 
mot de samhälleliga institutionerna och om det verkligen har skett någon förändring i de 
diskriminerande attityderna. Detta har lett till att många äldre HBT-personer undvikit att ta 
kontakt med bland annat hälso- och sjukvården, vilket har haft som konsekvens att deras 
särskilda behov inte blivit uppmärksammade. Diskrimineringen mot äldre HBT-personer från 
de samhälleliga institutionerna har således levt kvar för att det varit en bortglömd målgrupp. 
(Brotman, Cormier & Ryan, 2003).  
       Attityderna mot äldre HBT-personer blev bättre i takt med att målgruppen gavs mer 
uppmärksamhet inom forskningen. Fördomar existerade dock fortfarande, och forskning har 
visat att detta lett till att äldre HBT-personer undvikit kontakten med de samhälleliga 
institutionerna, ibland på bekostnad av den egna hälsan (Brotman et al. 2003).  
       Förutom de samhälleliga institutionerna, har den övriga befolkningen även varit en källa 
till diskriminering mot målgruppen. Den del av befolkningen som haft störst negativ påverkan 
har varit de äldre heterosexuella. Attityderna från dessa personer har följt målgruppen under 
hela deras livslopp. Forskning har visat att många av dem som känt sig diskriminerade 
tidigare i sina liv även haft den upplevelsen när de blivit äldre, trots att attityderna har kunnat 
se annorlunda ut bland yngre generationer. HBT-personer har av den anledningen varit 
underrepresenterade inom de större äldreorganisationer som haft starkast position i samhället. 
Konsekvensen har varit att de äldre HBT-personernas särskilda behov sällan blivit 
synliggjorda via vanliga äldreorganisationer (Brotman et al. 2003; Orel, 2004). 
       Eftersom de äldre HBT-personernas särskilda behov inte har getts tillräcklig 
uppmärksamhet, har detta bland annat lett till att personalen inom de samhälliga 
institutionerna inte haft i åtanke att de äldre personerna de arbetat med skulle kunna ha varit 
HBT. De har utgått ifrån en heteronorm, vilket marginaliserat de äldre HBT-personerna. 
Forskning har visat att målgruppen upplevt att de blivit osynliggjorda av sjukvården, 
omsorgen, äldreorganisationerna, i forskningen och även inom HBT-rörelsen. Konsekvensen 
har blivit att kunskapen kring äldre HBT-personer varit mycket bristfällig och att passande 
vård och omsorg i stor utsträckning saknats (Brotman et al. 2003; Hughes, 2003; Hughes, 
2007). 
       Det finns forskning som har gett vissa tips till socialarbetaren för att kunna lyfta temat om 
sexuell identitet i samtalet med äldre personer. Det har ansetts relevant i utredningen av en 
äldre persons behov av omsorg att ta reda på detta genom att ta upp det i samtalet, då den 
pressen inte helt bör ligga på den äldre HBT-personen själv. Genom att ta reda på om en 
person är HBT har man frångått heteronormen och synliggjort personen, vilket motverkat 
diskriminering. Trots att det kan kännas etiskt fel att ta upp detta ämne, bör socialarbetaren ha 
i åtanke att konsekvenserna av en heteronormativ utgångspunkt kan leda till att man 
osynliggör en hel målgrupp och deras särskilda behov (Brotman et al. 2003; Hughes, 2007; 
Orel, 2004). 
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       Hughes (2003) menar att en viktig utgångspunkt i samtalet är att prata om den äldre 
personens sexuella identitet och vad den har haft för betydelse i deras liv. Detta gav ett 
tillfälle för dem som var HBT att ta upp sina särskilda önskemål utan att frågan ställdes på ett 
kränkande vis. Vidare menar Hughes (2003) att det även kan vara positivt att ha olika 
symboler i miljön som visade på en öppenhet gentemot HBT-frågor. Det finns dock forskning 
som visat att denna teknik inte säkerställer att alla äldre HBT-personer är bekväma med att 
komma ut i samtalet med en socialarbetare, eller med någon som de inte har pratat med 
tidigare. Det var privat information, och olika personer hade olika inställning till att prata om 
det (Hughes, 2003; Hughes, 2007). 
       Ett forskningsfält som även är relevant att nämna är det kring demensvården, då viss 
forskning gällande de äldres sexuella identitet existerar. Resultatet av denna forskning har 
visat att äldre HBT-personer med demens blivit diskriminerade eftersom personal oftast har 
utgått ifrån en heteronorm även inom denna typ av omsorg. Sexuella uttryck har ofta setts 
som problem inom dessa institutioner, och varit fokuserade på hur man bäst hanterade 
sexuella uttryck mellan kvinnor och män. Kunskaper om de äldres sexuella identitet har varit 
begränsad, vilket har lett till ett osynliggörande av HBT-personerna (Aggarwal, Cybyk, 
Garfield, Vass & Ward, 2005). 
 
 

Äldre HBT-personers särskilda behov 
 
De HBT-personer som är äldre idag har blivit diskriminerade av de samhälleliga 
institutionerna och deras generations övriga befolkning under hela sitt livslopp. Konsekvensen 
har blivit att många i målgruppen är oroliga och upplevt att de blivit diskriminerade. 
Samhället måste därför bejaka detta särskilda behov och anpassa delar av omsorgen så att 
målgruppen känner trygghet i insatserna som de behöver.  
       Forskning har visat att socialarbetare behöver utbildas på området. Denna utbildning bör 
uppmärksamma oron som äldre HBT-personer känner och vilka aspekter som påverkar, där 
bland annat intolerans, heterogenitet och homofobi varit återkommande begrepp. Som tidigare 
nämnts bör även olika tekniker för att få målgruppen att vilja prata om sin sexuella identitet 
och särskilda önskemål läras ut. Denna utbildning har man ansett bäst utförs av stödgrupper 
bestående av specialister på området och forskning har uppmuntrat till att starta sådana 
stödgrupper lokalt på alla platser där det behövs (Donahue & McDonald, 2005; Hughes, 2003; 
Hughes, 2007; Orel, 2004).  
       Personal inom vården har forskning även ansett behöver utbildas. Concannon (2009) 
anser att dessa HBT-utbildningspaket framförallt bör innehålla principer om respekt, 
rättigheter, självförverkligande, självständighet och integritet gentemot äldre HBT-personer. 
Utbildningen är nödvändig eftersom heteronormer kan ha förmedlats omedvetet av 
vårdpersonalen. Detta har lett till otrygghet för målgruppen och försvårat kommunikationen 
mellan individen och den samhälleliga institutionen, vilket kan ha lett till missuppfattningar 
som kränkt individen (Carlsson, Innala & Röndahl, 2006).  
       Det största behovet som äldre HBT-personer bör kunna få tillgodosett har dock ansetts 
vara möjligheten till ett tryggt boende. Den mesta forskningen på området har menat att detta 
behov bäst tillgodoses via utvecklingen av särskilda boendeformer, alltså boenden som 
huvudsakligen skulle vara till för just äldre HBT-personer. Syftet med detta har framförallt 
varit att målgruppen skulle få en möjlighet att leva öppet med sin sexuella identitet, vilket 
många av dem inte anses kunna göra på ett heteronormativt äldreboende (Brotman et al. 2003; 
Concannon, 2009). 
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Brist på svensk forskning 
 
I dagsläget är svensk forskning om äldre HBT-personer mycket bristfällig. Socialstyrelsen 
(2008) menar att den forskning som funnits om HBT-personer inte behandlat äldre, och att 
forskning om äldre inte behandlat HBT-personer. Vidare menar Socialstyrelsen (2008) att det 
finns ett stort intresse av att forskning bedrivs om äldre HBT-personer, i synnerhet gällande 
målgruppens möte med omsorgen och sjukvården. De har efterlyst bland annat forskning med 
fokus på om äldre HBT-personer dragit sig för att ta kontakt med de samhälleliga 
institutionerna på grund av oro, personals kompetens i mötet med målgruppen samt om det 
finns behov av särskilda boenden.  
       I Regeringens proposition (2009/10:116) görs bedömningen att det finns ett ökande 
behov av särskilda boenden i Sverige, och att dessa bör utvecklas så att de bland annat 
tillgodoser äldre HBT-personers särskilda behov. 
       Forskning med fokus på äldre HBT-personer har varit störst i USA, Kanada, Australien 
och Storbritannien. Denna forskning har kunnat vara till hjälp för att ge inspiration till hur 
man i Sverige kunnat gå tillväga i studier gällande metod, teoretiska utgångspunkter och 
fokus. Resultaten av utländsk forskning har dock inte gått att överföra till hur situationen ser 
ut för äldre HBT-personer i Sverige.  
       Donahue och McDonald (2005) menar att då andelen äldre HBT-personer växer har 
socialt arbete ett behov av att anpassa sig till detta. Målgruppen hade särskilda behov och det 
fanns frågor som var specifika för dem. Vidare menar Donahue och McDonald (2005) att 
graden av forskning om äldre HBT-personer visserligen hade ökat, men att den behövde bli 
mer representativ etniskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och framförallt geografiskt för att 
skapa en heltäckande kunskap inom forskningsfältet. 
       Även om det i dagsläget är stora brister i den svenska forskningen kring äldre HBT-
personer, finns det ett uppenbart intresse från samhället och från olika intresseorganisationers 
sida att utveckla särskilda insatser för målgruppen. Till exempel kunde man på Dagens 
nyheters hemsida läsa Erikssons (2009) artikel om Christer Fällmans projekt att starta ett 
särskilt boende för äldre HBT-personer i Stockholm, vilket skulle bli det första i Europa. Ett 
annat exempel var RFSL som erbjuder en så kallad HBT-certifieringsutbildning till 
arbetsplatser inom vården och omsorgen med målet att öka förståelsen för HBT-personers 
livsvillkor (RFSL, 2010). HBT-certifiering liknar i hög grad de stödgrupper som Orel (2004) i 
sin forskning uppmuntrade till att starta. 
 
 

Aktuell situation 
 
I Stockholm finns det framförallt två initiativ som kan gynna äldre HBT-personer idag. Det 
första är Regnbågen; en boendeform för äldre som är inriktad på målgruppen men som ska 
vara öppet för alla som är intresserade. Initiativtagaren är Christer Fällman, som efter att ha 
deltagit i en debatt om äldreboenden insåg att han själv behövde ta tag i frågan. Det är oklart 
om eller när Regnbågen kan öppna, men Fällman har lyckats komma en bit i processen. Då 
varken kommunen eller landstinget ville bistå ekonomiskt, har han sökt sig till privata 
alternativ som Stockholms äldreboende AB som hjälpt till i sökandet efter passande lokaler 
(Regnbågen – Boende för äldre HBT-personer, 2010; Svanebro, 2009).  
       Det andra initiativet kallas HBT-certifieringar, ett pågående initiativ för att förbättra 
bemötandet av HBT-personer inom vården och omsorgen. RFSL erbjuder företag av olika 
slag att bli utbildade och sedan certifierade. Certifieringen är ett tecken på att personalen i 
företaget arbetar på ett sätt som synliggör HBT-personer och kan tillgodose målgruppens 
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behov (RFSL, 2010). I dagsläget har inte HBT-certifiering tagit fart inom vare sig hemtjänst 
eller olika boendeformer för äldre, men som exempel är det tänkt att personalen på 
Regnbågen ska ta del av denna utbildning om initiativet lyckas (Svanebro, 2009). 
       RFSL är idag den största HBT-organisationen i Sverige med 29 lokalföreningar och totalt 
cirka 4000 medlemmar. Lokalföreningen RFSL Stockholm är störst av dessa och kämpar för 
HBT-personers rättigheter lokalpolitiskt, informativt och genom att erbjuda olika former av 
sociala verksamheter via bland annat aktivitetsgrupper. RFSL Stockholm spelar därför en 
central roll för HBT-personer och deras anhöriga i Stockholm (RFSL Stockholm, 2010).  
       Det finns huvudsakligen två aktivitetsgrupper inom RFSL Stockholm som är till för äldre 
HBT-personer; Club Golden Ladies för kvinnor över 35 år och Gayseniorerna för äldre män. 
Dessa erbjuder olika aktiviteter, men huvudsakligen har de varsin caféträff en gång i veckan, 
då de samlas i RFSL Stockholms lokaler och fikar (Club Golden Ladies, 2010; RFSL 
Stockholm, 2010). 
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4. Teoretiska perspektiv 
 
 

Queer-teori 
 
Majoriteten av forskningen som har granskats inför denna studie har använt queer-teori som 
teoretisk utgångspunkt. Queer-teori är sprungen ur feminismen och bygger på att dagens 
samhälle är genomsyrat av en heterosexuell grundtanke, en så kallad heteronorm. Denna 
heterosexuella grundtanke anses i teorin bära ansvaret för konstruktionen av genus, det vill 
säga uppfattningen om hur en man-, respektive hur en kvinna ska vara. Den vedertagna synen 
på sexualitet i dagens samhälle delar in de sexuella identiteterna i hetero-, homo-, bi- och 
transsexualitet och ser dessa som stabila kategorier med tydliga avgränsningar. Inom queer-
teori har man menat att dessa kategorier inte alls är stabila och att gränserna mellan dem är 
föränderliga (Andreasson, 2000; Gemzöe, 2002). 
Queer-teori tar dock ofta sin utgångspunkt i att det heteronorma samhället både historiskt och 
än idag innebär ett osynliggörande och en diskriminering gentemot de personer som inte 
passar in i normen, de som är avvikande. Utifrån den utgångspunkten har man sedan 
undersökt vad det har för konsekvenser för dessa avvikande personer. Queer-teori passar även 
för denna studie, då nästan hela forskningsfältet använder denna utgångspunkt och syftet till 
viss del är att komplettera tidigare forskningsresultat genom att ge en bild av hur situationen 
för äldre HBT-personer ser ut i Sverige. 
       Enligt Judith Butler (2007) tar heteronormen i samhället sig tydligast uttryck genom vad 
hon kallar den heterosexuella matrisen. Den innebär att olika människors kroppar 
obligatoriskt delas in i genusordningen kvinnligt och manligt, och vad som är feminint 
respektive maskulint präglat. 
       Den heterosexuella matrisen utgör således normen för hur män och kvinnor ska vara, 
vilket i första hand är heterosexuella. Detta är inte valfritt, utan en kulturellt präglad regel. 
Butler (2007) menar att denna regel är tydlig historiskt sett, då den heterosexuella matrisen 
behöver upprätthållas av stora stödåtgärder på makthavarnas initiativ för att människor ska 
göras till heterosexuella män och kvinnor. Dessa initiativ är och har varit framgångsrika, 
vilket är tydligt i dagens samhälle. De flesta ser heterosexualitet och de typiskt manliga och 
kvinnliga beteendena som naturliga, eller åtminstone vet vi hur man förväntas bete sig inom 
sitt genus. Om någon beter sig eller ser ut på ett annat sätt, tycker de flesta att det är konstigt 
eller onormalt och därför ett icke godkänt socialt beteende. Beteendet oroar oss och gör oss 
osäkra. 
       Att vara HBT-person i Sverige idag är inte olagligt och alltså inte längre straffbart. 
Däremot bemöts HBT-personer, och andra personer som inte följer heteronormen, av 
fördomar och diskriminering (Ambjörnsson, 2006). 
 
 

Ålderism 
 
Fördomar och diskriminering mot äldre har av vissa forskare ansetts vara den mest 
accepterade formen av fördomar. Exempel på vanliga fördomar är att äldre personer ofta 
anses vara intoleranta, ensamma, gammaldags och skröpliga. Det kan anses vara ofarliga 
förväntningar, men det är viktigt att ha i åtanke att dessa fördomar får liknande konsekvenser 
mot minoritetsgruppen äldre som fördomar får mot andra minoritetsgrupper i samhället. Till 
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exempel behandlas äldre som en homogen grupp med liknande behov, vilket påverkar deras 
självbestämmande, integritet och värdighet negativt (Andersson, 2008). 
       I samhället tar fördomarna sig uttryck genom att äldre ofta blir osynliggjorda, att deras 
erfarenheter och kompetens inte tas tillvara. Till exempel är äldre mycket underrepresenterade 
i Sveriges riksdag, tvärtemot vad många kan tro. Införandet av övre åldersgränser anses även 
vara en negativ konsekvens (Andersson, 2008). 
       Ålderism bygger till stor del på generationsmotsättningar och leder till en stigmatisering 
för äldre. De blir utstötta från gruppen eftersom de anses ha egenskaper som gör dem 
mindervärdiga i de yngres ögon. Stigmatisering i stort förekommer för att stärka en grupps 
självkänsla och rättfärdiga en speciell social struktur (Andersson, 2008). 
       Ålderismen anses vara så pass accepterad som den är eftersom alla kommer att bli äldre 
förr eller senare, vilket utgör ett hot mot de yngre. Äldre personer blir symboler för ett 
framtida förfall i form av minskad skönhet, försämrad hälsa och oundviklig död (Andersson, 
2008). 
       Ålderismen gentemot målgruppen kan vara relevant att fokusera på, framförallt då det 
innebär att äldre HBT-personer inte bara blir diskriminerade på grund av sin sexuella 
identitet, utan även på grund av sin ålder. 
 
 

Intersektionellt perspektiv 
 
Man kan konstatera att det finns mycket forskning med fokus på äldre och ålderism. Man kan 
även konstatera att det finns en del forskning som fokuserar på HBT-personer och 
heteronormen. Något som dock saknas till stor del är forskning med fokus på äldre HBT-
personer, det vill säga kombinationen av dessa två identitetskategorier. Det speciella med 
denna kombination är att både äldre och HBT-personer är minoritetsgrupper i samhället, som 
har fått utstå mycket diskriminering och fördomar historiskt och än idag.  
       Begreppet intersektionalitet innebär att man tittar på hur identiteter uppstår i 
sammanflätningen av olika maktrelationer i samhället. Detta gäller inte bara ålder och sexuell 
identitet, utan kan även gälla etnicitet, kön, klass och så vidare (Lykke, 2005). 
        Intersektionalitet som analytiskt hjälpmedel innebär att man analyserar hur 
identitetskategorierna i skärningspunkterna är sammanflätade, till exempel på olika 
strukturella nivåer och hur det påverkar målgruppen. Anledningen är att det skapas en särskild 
form av diskriminering, som varken finns hos äldre eller hos HBT-personer, utan endast i 
kombinationen. Det är viktigt att skildra denna helhetsbild. 
       Det handlar inte om att rangordna olika minoritetsgrupper och inte heller endast om 
dessa, utan även om att analysera de övriga kategorierna i skärningspunkten, det vill säga 
yngre HBT-personer och äldre heterosexuella i detta sammanhang. Enligt det intersektionella 
perspektivet konstruerar och förändrar dessa nämligen varandra (Lykke, 2005). 
       Intersektionalitet används här för att betona de båda maktordningarna som formar och 
påverkar äldre HBT-personer. Avsikten med detta är för att inte endast se det ena 
utanförskapet (HBT-person) separat från det andra (äldre), utan hur det påverkar 
identitetskategorierna i skärningspunkten tillsammans.  
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5. Metod 
 
 
I denna studie har en kvalitativ ansats använts och genom intervjuer i en fokusgrupp har det 
studerats hur äldre HBT-personer upplevde sin situation och hur de resonerade om behovet av 
omsorg. Kvale (1997) menar att kvalitativ metod är tolkningsinriktad, och fokus ligger på hur 
respondenter tolkar sin verklighet. Syftet har inte varit att ta reda på till exempel hur stor 
andel äldre HBT-personer som ansåg att äldreomsorgen fungerade bra respektive dåligt i 
Sverige, då hade en kvantitativ ansats varit mer passande.  
 
 

Urval 
 
I denna studie har äldre definierats som personer som varit 65 år eller äldre. Då målgruppen 
äldre HBT-personer var relativt liten var det motiverat att vända sig till organisationen RFSL i 
sökandet efter respondenter. På RFSL:s hemsida (2010) kunde man läsa om två grupper, 
Gayseniorerna och Club Golden Ladies. Dessa grupper träffades varsin dag varje vecka i 
RFSL Stockholms lokaler och fikade. Det visade sig att Gayseniorerna var för äldre män och 
Club Golden Ladies för kvinnor över 35 år. På Club Golden Ladies (2010) hemsida fanns ett 
telefonnummer som jag ringde upp för att få hjälp med att hitta äldre HBT-kvinnor. Personen 
som svarade var själv ointresserad av att delta, men hon hänvisade till en annan medlem. I ett 
telefonsamtal med denna person värvades den första respondenten. Hon i sin tur hänvisade till 
ännu en person, som också var intresserad av att delta i fokusgruppen. Wibeck (2000) menar 
att denna typ av urval kallas snöbollsurval och innebär att nya respondenter hittas med hjälp 
av tidigare respondenters rekommendationer.  
       Vid första möjliga fikatillfälle för Gayseniorerna presenterade jag studien för de som var 
närvarade och förklarade att jag sökte respondenter. Detta resulterade i ytterliggare fyra 
intresserade respondenter, alltså totalt sex stycken, vilket var ett tillräckligt antal. Denna typ 
av urval liknade vad Wibeck (2000) kallar öppen ansökan, vilket innebär att man annonserar 
efter respondenter och de som är intresserade själva vänder sig till annonsören. 
       Av de sex respondenterna var således två kvinnor och fyra män. Ingen av dem 
identifierade sig som transperson. Den yngsta var 66 år och den äldsta var 88 år. Någon 
åldersgräns för exkludering av intresserade respondenter var inte nödvändig, då samtliga var 
över 65 år. Samtliga respondenter var vid intervjutillfället bosatta i Stockholmsområdet, de 
var alla öppna med sin sexuella identitet och de hade under någon del av sitt liv varit 
engagerade i en HBT-organisation. Några av respondenterna hade varit öppna med sin 
sexuella identitet i hela sina liv, medan andra hade levt större delen som heterosexuella och 
hade barn. Vissa hade arbetat inom HBT-organisationer, och vissa hade arbetserfarenhet inom 
vården och omsorgen. Ett exempel på en HBT-förening som några av respondenterna varit 
engagerade i kallades Gaysol, som för några år sedan kämpade för ett äldreboende för HBT-
personer, men misslyckades på grund av lågt intresse från kommuner och landsting (Johnson, 
2003). 
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Intervju 
 
Tillvägagångssättet för att ta reda på hur respondenterna upplevde situationen avseende 
omsorg gjordes via en fokusgrupp. Kvale (1997) menar att samspelet i en fokusgrupp ofta 
leder till mer känsloladdade uttalanden gällande ämnet. Mer uttömmande uttalanden kan fås 
via en fokusgrupp jämfört med intervjuer med enskilda personer. Respondenterna var själva 
äldre HBT-personer, och särskilt i frågor som rörde känsliga teman kunde det innebära att 
ämnet var svårt att prata om och att dessa personer skulle bli återhållsamma och fåordiga i 
enskilda intervjuer. Om de däremot satt tillsammans med personer som hade gemensamma 
erfarenheter så bör samtalet ha blivit mer avslappnat och resultatet bättre. Kvale (1997) 
nämner att resultaten från en fokusgrupp kan bli något kaotiska, eftersom många pratade 
samtidigt. För att upprätthålla viss kontroll utfördes därför intervjun semistrukturerat, det vill 
säga att teman som ingick i intervjun förbereddes och att alla deltagare innan var medvetna 
om dessa teman (se bilaga). Rollen som intervjuare var att se till att samtalet kretsade runt 
temana, men i övrigt var avsikten att delta så lite som möjligt och se till att varje tema 
uttömdes ordentligt. 
       Wibeck (2000) definierar begreppet fokusgrupp för att urskilja begreppet från andra 
gruppdiskussioner. Metoden är till för forskningsändamål, gruppinteraktionen skapar det 
empiriska materialet och samtalsämnet har i förväg bestämts av forskaren. Vidare menar 
Wibeck (2000) att miljön för genomförandet av fokusgruppen är relevant och rekommenderar 
att man bör tänka igenom valet av miljö noggrant innan intervjutillfället. Detta fanns i åtanke 
då det beslutades att fokusgruppen skulle genomföras i RFSL Stockholms lokaler, alltså 
samma lokaler som respondenterna hade sina fikatillfällen på. Wibeck (2000) menar att 
diskussionen då kan bli mer livfull och spontan. 
       Fokusgruppen pågick i tre timmar inklusive en kort paus och spelades in med diktafon. 
Den inleddes med att studien återigen presenterades och temana som skulle talas om skrevs 
upp på en tavla. Respondenterna gavs varsin namnskylt, då det skulle kunna underlätta 
samtalsflödet ytterliggare vid fokusgrupptillfället och även senare vid transkriberingen. 
Respondenterna upplystes även om de forskningsetiska principer som denna uppsats har 
förhållit sig till och samtycke inhämtades muntligt. 
 
 

Bearbetning och analys 
 
För att göra det inspelade materialet från fokusgruppen mer hanterbart, transkriberade jag 
detta ordagrant. Transkriberingen utfördes så nära fokusgrupptillfället som det gick, för att 
undvika feltolkningar av materialet. Eftersom det var totalt sju personer som pratade var detta 
även viktigt för att minnas vem som sa vad, vilket lades till under transkriberingen. Att den 
gjordes ordagrant var för att inte gå miste om viktiga uttalanden som till en början kunde 
framstå som irrelevanta. Allt inspelat material var tydligt hörbart, med vissa undantag då 
alltför många respondenter talade samtidigt. Dessa tillfällen var dock få och påverkade inte 
resultatet. Kvale (1997) menar att det är viktigt att materialet återges ordagrant vid språkliga 
analyser och psykologiska tolkningar, men att man i andra fall underlättar för läsaren genom 
att ge materialet en mer litterär stil. Trots att materialet har analyserats i ordagrann form, 
presenteras därför resultatet i mer litterär stil. Detta innebar att vissa överflödiga utfyllnadsord 
togs bort, dock inte till den grad att karaktären i- och avsikten med uttalandena gick förlorade. 
       När materialet var transkriberat påbörjades kategoriseringen. Till en början 
utkristalliserades teman oberoende av fokusgruppens förutbestämda teman. Efterhand 
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sorterades dock dessa kategorier för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Allt 
som pratades om i fokusgruppen kom därför inte med i resultatet, då det låg utanför ramarna. 
Efter att materialet från fokusgrupptillfället bearbetats, formulerades ett flertal teman som 
presenteras löpande i resultat- och analysdelen under två huvudrubriker som har baserats på 
frågeställningarna. Den första huvudrubriken är Särskilda behov, och där besvaras den första 
frågeställningen. Teman som tas upp är de särskilda behov som respondenterna ansåg att 
målgruppen hade, fördomar och osynliggörande som skapade dessa behov, situationer i 
respondenternas liv där behoven tog sig i uttryck samt aktivismen som respondenterna ansåg 
krävdes från målgruppens sida för att få sina behov tillfredställda.  
       Den andra huvudrubriken i resultat- och analysdelen är Anpassningar, och under denna 
besvaras de två andra frågeställningarna. Här tas respondenternas åsikter upp gällande de 
initiativ som utvecklats för att tillfredsställa deras särskilda behov med särskild fokus på 
boendeformer och biståndshandläggning. Dessutom tas respondenternas egna idéer upp och 
tankar om hur samhället bäst kunde anpassas för att synliggöra och tillfredsställa målgruppens 
särskilda behov. Resultaten analyseras löpande i texten inom underkategorierna, med hjälp av 
queer-teori, ålderismbegreppet och analysverktyget intersektionalitet. 
       Till en början var avsikten att använda queer-teori som enda analysverktyg för materialet. 
Efter att kategoriseringen var avslutad dök det dock upp mönster i materialet som inte var 
möjliga att analysera med endast denna teori. Begreppet ålderism och det intersektionella 
perspektivet ansågs efter granskning även vara passande analysverktyg. Larsson (2005) kallar 
denna metodstrategi abduktiv, vilket innebär att man utgår ifrån respondenternas egna 
upplevelser ostyrt av teoretiska ramar men att upplevelserna sedan analyseras utifrån passande 
teoretiska perspektiv. Fördelen med denna metodologiska strategi var att resultatet kunde visa 
på mönster som inte hade varit möjliga utan de teoretiska verktygen. Larsson (2005) menar att 
abduktiv metodstrategi innebär en växling mellan intervjumaterial och teoretiska perspektiv, 
samt att dessa påverkar varandra, vilket delvis styrde utformandet av resultat- och analysdelen 
i denna uppsats. 
 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Kvale (1997) menar att verifieringen av en kvalitativ studies giltighet bör göras under hela 
processen och av alla delar i studien. Validitet är en typ av verifiering som i stora drag innebär 
att man undersöker det som man ska undersöka (Larsson, 2005). För att denna studie skulle 
utföras på ett giltigt vis, föregicks den av en noggrann granskning av tidigare utförd forskning 
på området. All forskning var kollegialt granskad och kunde vara till hjälp för att visa vilken 
kunskap som redan fanns, vilken kunskap som saknades och ge inspiration till hur man på 
bästa sätt kunde gå tillväga vid utförandet av liknande forskning. Detta gav inspiration till 
framgångsrika metoder och analysverktyg samt var till hjälp vid formuleringen av syfte och 
frågeställningar.  
       Intervjumaterialets validitet är hög, då detta transkriberades ordagrant. Gällande 
tillförlitligheten i respondenternas uttalanden är detta svårt att veta, men då dessa handlade 
om egna upplevelser och synpunkter finns det ingen anledning att vara skeptisk. Vid analysen 
av respondenternas uttalanden kontrollerades ofta råmaterialet för att undvika missförstånd i 
innerbörden av vad som sades.  
       Utformningen och tydligheten i denna uppsats är även relevant för validiteten. 
Förhoppningen har varit att läsaren anser att denna tydligt återger ett resultat som svarar på 
studiens syfte och frågeställningar. 
       Reliabilitet handlar i stora drag om att en studie ska vara pålitligt utförd, det vill säga inte 
ha utförts på ett ostrukturerat eller slumpmässigt vis. Det handlar om planering och ordentlig 
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förberedelse inför varje del. Exempel på hög reliabilitet i olika faser kan vara att forskaren har 
fört ett detaljerat protokoll under forskningsgranskningen eller att man varit väl förberedd 
inför ett intervjutillfälle med nedskrivna teman och frågor inom dessa teman som ställts på 
samma sätt till alla respondenter (Kvale, 1997). Reliabiliteten i denna studie är hög, då 
förberedelserna inför varje nytt moment gavs tid och planerades i detalj. Protokoll fördes och 
syftet blev förhoppningsvis tydligt för läsaren i alla moment. 
       Hög reliabilitet i en studie innebär även att resultatet blir liknande om den skulle utföras 
på samma sätt vid ett annat tillfälle. Detta är svårt att göra i en kvalitativ studie, eftersom 
respondenternas liv ständigt förändras och många aspekter som ligger utanför forskarens 
kontroll inverkar på hur respondenten svarar på en fråga.  
 
 

Etiska överväganden 
 
Då målgruppen äldre HBT-personer har behövt utstå fördomar och diskriminering och med 
tanke på att de teman som togs upp under fokusgruppen kunde vara känsliga att tala om, har 
ett flertal etiska överväganden varit nödvändiga. Den information som ges om respondenterna 
är begränsad för att garantera dem anonymitet, vilket varit nödvändigt för att undvika skadliga 
konsekvenser. De namn som har använts är påhittade. Konfidentialitetskravet är en av de fyra 
forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2002) som denna uppsats har förhållit sig 
till. Samtliga forskningsetiska principer informerades ut till respondenterna innan 
fokusgruppen inleddes och samtycke inhämtades. 
       Valet att utföra intervjuerna i fokusgrupp var delvis av etiska skäl. Avsikten var att 
fokusgruppen skulle ge respondenterna större trygghet att tala om känsliga ämnen om de var i 
en grupp som delade vissa av dessa upplevelser. Alternativet hade varit att de skulle sitta 
ensamma med intervjuaren, vilket skulle kunna ha varit en svår situation för dem.  
       Även valet av lokal gjordes av etiska skäl. Att sitta tillsammans i en bekant miljö i RFSL 
Stockholms lokaler och samtala kring potentiellt känsliga teman upplevdes på förhand vara 
det optimala scenariot för insamlingen av intervjumaterialet. När fokusgruppen avslutades 
tedde sig samtliga respondenter vara nöjda med samtalets teman och plats. 
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6. Resultat och analys 
 
 

Särskilda behov 
 
Inledningsvis kan studiens första frågeställning besvaras kort. Ja, äldre HBT-personer anser 
att de har särskilda behov. Nej, de anser inte att dessa behov blir tillfredställda. Detta är 
naturligtvis en förenkling av resultatet från respondenterna, då deras definition av särskilda 
behov skiljer sig något åt och att vissa av dem anser att dessa behov blir tillfredställda till viss 
del och andra att de inte blir tillfredställda alls. När respondenterna försöker komma fram till 
vilka särskilda behov som målgruppen har, tas bland annat följande upp: 
 

Louise. Det är särskilda behov att bli sedda, bli respekterade där vi är. 
Lars. Ja, ett accepterande. Mera öppenhet och en attityd som inte gör en mörkrädd. Eller att man 
vill gå in i garderoben igen. 

 
Samtidigt som respondenterna känner ett behov av att bli sedda och accepterade med sin 
sexuella identitet, vill de dock inte bli sedda som någon homogen grupp: 
 

Lukas. Dom måste ju alltså inse att vi faktiskt inte är så speciellt annorlunda, utan att vi är en 
normal del av samhället så att säga. 
Patrik. Vi är inga konstiga figurer på något sätt. 

 
De särskilda behoven bottnar i ett bekräftande av att målgruppen äldre HBT-personer 
överhuvudtaget existerar i samhället, vilket respondenterna är överens om att de inte får 
bekräftat idag. Förutom detta efterfrågar respondenterna en mer öppen attityd, fritt från 
fördomar.  
       Enligt teorin om den heterosexuella matrisen beror detta osynliggörande av målgruppen 
på den kulturellt förankrade regeln att vanliga män och kvinnor ska vara heterosexuella. HBT-
personer bryter emot denna regel och blir då sedda som avvikande, vilket i dagens samhälle 
följs av bestraffningar i form av fördomar och olika typer av diskriminering. Fördomar 
innebär bland annat en stereotypifiering av målgruppen, det vill säga ett antagande att alla 
som tillhör denna är på ett särskilt sätt, homogena (Butler, 2007). 
 
 

Erfarenheter av fördomar och ökande behov 
 
Ämnet fördomar kommer upp vid flera tillfällen under samtalet med fokusgruppen, och det 
blir uppenbart hur samtliga av respondenternas liv påverkas av dessa. Många av berättelserna 
om fördomar riktade mot målgruppen innebär känslor av skam och behov att dölja sin, från 
samhället sett, avvikande och icke godkända sexuella identitet: 
 

Lars. Men om man dessutom skulle bli behandlad liksom, den där fikusen vet man ju hur hon har 
levt. Det kan ju inte vara så kul, ska jag verkligen ta hand om henne? 
Gert. Jag har en systersons fru, hon är homofob, ordentligt. Så att jag vågar ju inte säga 
någonting åt henne. 
Lars. Det är klart man har skrikit efter mig på gatan på den tiden. 

 
Då vissa av respondenterna har yrkeserfarenhet från vården och omsorgen, handlar några 
berättelser om fördomar inom denna sektor, men riktade mot andra HBT-personer än de 
själva: 
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Lukas. När hon kom och skulle bli tilldelat jobb så satt alla tjejerna där och sa att nej, hem till 
honom går jag inte. Nej, inte jag heller. Jaså, sa hon, varför inte det då? Jo, han var ju bög då, så 
dit tänkte dom inte gå. Men ni är ju tjejer! Då har ni väl inget att vara rädda för där? 
Lars. På Södersjukhuset där jag jobbade i flera år, där träffade jag äldre homosexuella män, och 
även kvinnor. Männen som jag kände igen kom in och hade blivit skröpliga och jag hörde på en 
del håll och fick lägga mig i handgripligen liksom att: För i helvete såhär kan ni inte säga om folk 
och dessutom så har ni inga belägg för vad ni säger. Om han nu är bög, låt honom då vara bög! 

 
Då ingen av respondenterna har något större behov av omsorg idag, är oron stor för hur deras 
liv kommer att kunna se ut när de blir skröpliga. Respondenterna har svårt att avskilja om 
denna oro har med deras ålder eller deras sexuella identitet att göra. Det konstateras dock att 
behovet att bli accepterad med sin sexuella identitet är större ju mer beroende av samhället de 
blir, isynnerhet om en partner finns med i bilden: 
 

Lukas. Det var någon som sa från hemtjänst att på bögarna ser man ju oftast. Men gällande 
lesbiska har man ju aldrig tänkt på att den här gamla damen som besöker henne på långvården att 
det är hennes livskamrat. 
Louise. Om jag ligger på långvården nånstans och paradisiskt hade en vän i viken och den 
kvinnan kom och hälsade på mig så hoppas jag att jag inför personalen skulle säga att: det här är 
min sambo, min livskamrat, min käresta. Här sitter min käresta, inte min väninna. 
Lukas. Hon låg ju för döden i stort sett. Och hon vågade ju inte, så fort någon kom in så släppte 
hon Britts hand, dom vågade in hålla i hand. Men så sa Britt ifrån: nej nu skiter jag i det här, nu 
berättar jag. 
Annika. Helena är inte min rumskamrat, vi är två älskande personer! Jag tjuter nästan när jag 
tänker på det. Det är faktiskt tufft. Men jag har inte gjort något med det. Jag kommer ingen vart 
med henne, så det får vara. 

 
 

Diskriminering på grund av ålder 
 
Ett centralt tema i tidigare forskning, som även tas upp i fokusgruppen är målgruppens känsla 
av de båda maktordningar som påverkar dem på grund av sexuell identitet och ålder. Äldre 
HBT-personer blir osynliggjorda från flera maktstrukturer i samhället på grund av sin 
avvikande sexuella identitet, men även inom HBT-rörelsen på grund av sin höga ålder. 
Behovet att synas som den man är på äldre dagar är dock något som alla individer kan relatera 
till.  
       Begreppet ålderism blir relevant i sammanhanget, det vill säga den väletablerade 
diskrimineringen mot äldre som finns i samhället. Fördomar och diskriminering mot äldre 
anses av vissa forskare vara den mest accepterade formen av fördomar. I samhället tar 
diskrimineringen sig i uttryck genom att äldre ofta blir osynliggjorda genom att deras 
erfarenheter och kompetens inte tas tillvara. Ålderism bygger till stor del på 
generationsmotsättningar och leder till en stigmatisering för äldre, alltså att de blir utstötta 
från gruppen eftersom de anses ha egenskaper som gör dem mindervärdiga i de yngres ögon 
(Andersson, 2008). Från samtalet med fokusgruppen blir det uppenbart att ålderism även finns 
inom HBT-rörelsen: 
 

Louise. Ja, det bara stannade uppe i RFSL. Någon typ av pengar, något öronmärkt pengabelopp 
kanske uppe i styrelsen, som ska läggas på just att höja äldrefrågan. Sen har vi ju hoppat av. Sen 
har det ju hoppats av. 
Annika. Så småningom gör man ju det, när ingen bryr sig. 
Louise. Det stannade i rapporterna. Jag lyckades inte få det att vara lika viktigt som alla andra 
projekt och frågor i styrelsearbetet. Så jag kände mig inkompetent tillslut och hoppade av. 
Lukas. Vi kände inte att vi fick någon respons från förbundet. Det är så få av oss som är 
medlemmar i RFSL. 
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Louise. Men målgruppen behöver också få lite stimulans till det, att någon verkligen börjar på att 
bry sig. 

 
 

Diskriminering inom HBT-rörelsen 
 
Viktigt att ha i åtanke är att många av respondenterna själva har haft ett starkt engagemang 
inom HBT-rörelsen, även som äldre. De är besvikna på sin organisation och upplever att 
många av deras försök att lyfta äldrefrågan har ignorerats. När respondenterna talar om sina 
cafédagar, som förvisso är viktiga för dem, finns det en stark frustration över att det är det 
enda som organisationen har varit behjälplig med. Det är inte i närheten av att tillfredställa 
alla deras behov. Respondenterna upplever att de yngre inom organisationen ignorerar de 
äldres behov och det leder till en bitterhet gentemot de yngre: 
 

Lukas. Här också i huset så prioriteras dom yngre före, och sedan så glöms dom äldre bort. Så 
tycker dom då: Det är ju jättebra här, Gayseniorerna kommer ju på onsdagarna och Golden 
Ladies på tisdagarna. 
Louise. Jo, det är väldigt trevligt att vi har den här fina mötesplatsen, men i övrigt är det 
ingenting som händer. Dom kommer ha det mycket enklare. 

 
Det finns dock även en förståelse. Trots att mycket har hänt som gynnar yngre HBT-personer 
mer än äldre, finns det mycket kvar att göra gällande diskrimineringen mot alla HBT-
personer: 
 

Annika. Möjligen kan dom prata om det lite mer, för oss pratade man ingenting. Men det tar mer 
tid och man bör nog inte luta sig tillbaka och tänka att dom där har det bra dom, för det har dom 
inte. 

 
 

Sammanflätade målgrupper 
 
En viktig aspekt är att respondenterna i fokusgruppen alla är öppna med sin sexuella identitet. 
Denna aspekt tas även upp under rubriken Anpassningar, men detta ämne kom även upp i 
samband med målgruppens särskilda behov. Det är endast möjligt att spekulera, men 
målgruppen äldre HBT-personer som lever dolt i samhället anses av respondenterna vara mer 
drabbade av heteronormen än de själva, då skammen över att vara avvikande är starkare än 
drivkraften att leva synligt och kräva ett accepterande: 
 

Louise. Man vet ju inte hur många dom här människorna är, man ska ju inte generalisera, men 
jag känner mig ledsen för dom som inte ens för sig själva vågar vara det dom är. Och jag är 
liksom så övertygad att vi som sitter här, vi mår så bra för att vi vågar vara dom vi är, vi behöver 
inte gå och vara rädda jämt och ständigt för att bli avslöjade. 

 
En annan målgrupp som respondenterna endast kan spekulera kring är yngre HBT-personer. 
Ur ett intersektionellt perspektiv finns det i detta sammanhang fyra olika målgrupper; äldre 
heterosexuella, äldre dolda HBT-personer, äldre öppna HBT-personer och slutligen yngre 
HBT-personer. De äldre personerna, oavsett sexuell identitet, påverkas negativt av 
ålderismen. HBT-personerna, oavsett ålder påverkas negativt av heteronormen.      
       Målgruppen som påverkas av båda dessa typer av diskriminering, som ur ett 
intersektionellt perspektiv är målgruppen som skapas i skärningspunkten mellan dessa två, är 
de äldre HBT-personerna och situationen ser något annorlunda ut beroende på om de är öppna 
med sin sexuella identitet eller om de valt att dölja detta av något skäl. Att bli diskriminerad 



 19 

från antingen det ena eller det andra hållet kan anses vara illa nog, men då det sker från två 
håll samtidigt är det möjligt att heteronormen och ålderismen rentav förstärker varandra.  
       Om äldre HBT-personer inte hade funnits som definierad målgrupp, hade inte yngre 
HBT-personer eller heterosexuella äldre heller funnits enligt det intersektionella perspektivet. 
De konstruerar och förändrar varandra (Lykke, 2005). Dessa är respondenternas erfarenheter 
av de andra målgrupperna inom organisationerna:  
 

Lukas. Vi startade ju någonting som hette Gaysol, då var han vad han hette kommer jag inte ihåg. 
Han var 26 och vi sa: ska du vara med på det här? Jamen för i helvete jag måste ju veta vart jag 
ska bo när jag blir gammal. Så det tyckte han att det var intressant och viktigt, det är klart. 
Louise. Vi har mycket yngre kvinnor i våra kretsar som vill vara med oss äldre. Dom är väldigt 
intresserade av att höra oss berätta. 
Louise. Hon var ju med på det där för några år sen när vi träffades med PRO. Det finns så många 
krafter som är så begåvade och idérika och allting, men det blir mycket snack och lite verkstad. 
Lukas. När vi hade det här seminariet under Pride-veckan. Den här PRO-tanten som var där, var 
inte hon för det här? 
Annika. Jo, men hon hörde aldrig av sig. 
Lukas. Micke pratade med henne då, men jag vet inte. Det har väl inte hänt så mycket där heller. 

 
Man kan konstatera att målgrupperna i skärningspunkten har vissa gemensamma intressen och 
nyfikenhet gentemot varandra, åtminstone inom de större intresseorganisationerna. 
Fokusgruppen verkar inte uppleva att det finns någon medveten vilja att motarbeta dem 
varken från de äldre heterosexuella eller de yngre HBT-personerna, men att många av 
försöken till samarbete med dessa grupper inte har gett några större resultat. Hur det ser ut för 
dem inom målgrupperna som inte är organiserade går endast att spekulera kring.   
 
 

Organiserat samarbete 
           
Eftersom samtliga respondenter i fokusgruppen är eller har varit mer eller mindre engagerade 
inom HBT-rörelsen under någon tid av sitt liv, väcks en stark kampvilja hos somliga av dem 
då det talas om hur osynliggjorda målgruppen blir: 
 

Lars. Nånstans är det ju så att vi måste hoppas att det kan hända saker. Då måste man ändå 
försöka att jobba åt något håll, och jobba tillsammans. 
Louise. Man skulle kunna jobba tillsammans. Ingenting händer om vi inte sätter igång med det. 
Annika. Jag tycker det här kan bli en början. 
Lars. Man måste erkänna att med åren blir man lite halvt soffpotatis. 

 
När respondenterna talar om att jobba tillsammans syftar de inte bara på samarbetet med 
yngre HBT-personer och äldreorganisationer, utan även på samarbetet mellan män och 
kvinnor. Detta tas upp under flera tillfällen i samtalet och många trevliga minnen kommer 
fram, bland annat: 
 

Lukas. När vi var yngre, då var det inte så segregerat som det är idag. Då hade vi en maskerad 
på våren, och då var tjejerna bjudna. Tjejerna hade en maskerad, och då var vi bjudna. 

 
HBT-rörelsen har dock en historia av kvinnors underordning inom organisationerna, vilket 
har lett till viss fientlighet mellan könen, och till förgreningar inom rörelsen. Det talas även 
om potentiella skillnader som skulle kunna finnas gällande de särskilda behoven, men 
respondenterna kommer fram till att man bör se till likheterna i första hand: 
 

Annika. Det är precis samma utsträckning som i övriga samhället. 
Lars. Jag har skämts flera gånger för att vi har negligerat flatorna. Det finns millitanta flator som 
nästan har varit aggressiva. 
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Lukas. Det fanns inga lesbiska, för att man såg dom inte. 
Annika. Jag tror att det är vissa särgrejer kanske. 
Lars. Det är möjligt att på resans gång så kan man stöta på frågor som kanske mår bra av att 
ventileras enskilt, för att vi inte törs eller inte känner oss bekväma. 
Patrik. Jag tycker vi förstorar skillnaderna mer. 

 
Man kan tycka att eftersom äldre HBT-personer bryter emot heteronormen så bör det innebära 
att det är mer jämställt mellan könen inom målgruppen jämfört med resten av samhället. 
Historiskt kan man dock se att så inte är fallet. Kvinnorna inom HBT-rörelsen har varit 
underordnade männen på liknande sätt som i resten av samhället. Detta visar att det finns en 
genusordning trots regelbrottet emot den heterosexuella matrisen, ett avvikande från 
heteronormen innebär alltså inte per automatik ett avvikande från könsnormen. Inom 
fokusgruppen finns dock en vilja till samarbete mellan könen, då de anser sig tillhöra samma 
målgrupp, trots vissa tidigare motsättningar. 
 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att äldre HBT-personer har särskilda behov i form av 
ett accepterande av sin sexuella identitet från samhällets sida, vilket respondenterna inte 
upplever att de får idag. Respondenterna har fått utstå fördomar och diskriminering under 
stora delar av sina liv, vilket har lett till att de till viss del upplever ett utanförskap.  
       Det finns en oro i fokusgruppen över hur deras liv kan komma att se ut när de blir mer 
skröpliga. Den största skillnaden mellan denna typ av oro för en heterosexuell person är att 
det kan finnas en partner av samma kön med i bilden, och att det känns viktigt att inte behöva 
dölja denna kärleksrelation.  
       Förutom ett osynliggörande från samhällets sida på grund av deras avvikande sexuella 
identitet, upplever respondenterna att de även blir osynliggjorda inom HBT-rörelsen på grund 
av sin höga ålder. Detta leder till viss bitterhet gentemot yngre HBT-personer, men många av 
respondenterna uttrycker även att alla HBT-personer trots allt blir diskriminerade, oavsett 
ålder. Vidare konstateras att de äldre HBT-personer som döljer sin sexuella identitet påverkas 
mer av heteronormen än de som lever öppet.  
       Gällande relationerna mellan och inom olika intresseorganisationer, verkar 
respondenterna uppleva att det finns nyfikenhet och att de inte motarbetar varandra medvetet, 
trots att få initiativ finns som ser till de äldre HBT-personernas särskilda behov. Det finns 
starka viljor bland respondenterna att själva ta tag i problemen och synliggöra sig själva. 
Genom samarbete med organisationerna och mellan könen upplever de att man bäst kan få 
samhället att anpassa sig till målgruppens särskilda behov. 
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Anpassningar 
 
För att äldre HBT-personers särskilda behov ska kunna tillgodoses, behöver samhället 
anpassas på olika sätt. Med hjälp av exempel på konkreta initiativ som i dagsläget är på gång i 
Stockholm för att tillgodose målgruppens behov, samtalar fokusgruppen om för- och 
nackdelar med dessa, varför de är nödvändiga och funderingar på andra typer av 
anpassningar.  
 
 

Särskilt boende 
 
Det första initiativet som tas upp i samtalet är Regnbågen; ett så kallat profilboende som är 
inriktat på äldre HBT-personer men som kommer att vara öppet för alla intresserade. Det är i 
dagsläget oklart om eller när Regnbågen kommer att öppna (Regnbågen – Boende för äldre 
HBT-personer, 2010). Att profilboendet kommer att vara öppet för alla är något som 
respondenterna tycker är positivt: 
 

Annika. Att det inte bara är HBT-människor. Då tilltalar det mig, för det ska vara ett öppet hus. 
Louise. Jag vill inte bo på ett rent HBT-hus.  
Annika. Jag känner att jag vill inte gå in i garderoben igen, vad ska jag göra det för? Jag kan bo 
både med gayfolk både killar och tjejer, bara det är såna som jag tycker om. Sen om det är gay 
eller inte, det är en annan sak. Just nu tycker jag att jag vill bo blandat. 
Lars. Samtidigt är det väl så att de flesta utav oss inte vill bo i något särskilt boende, där alla 
pekar; där bor bara bögar. Det här är svårt. Samtidigt vill man ju vara på ett ställe där man 
känner sig trygg tycker jag. 

 
I flera avseenden anser dock respondenterna att initiativet inte är för dem, utan för något 
yngre HBT-personer och de som lever med sin sexuella identitet dold:  
 

Louise. Dom som är väldigt ängsliga och rädda för det här i min ålder, dom har levt väldigt 
anonymt och en del lever anonymt i samhället, och som jag förmodar är rädda för att berätta 
någonting om sin sexualitet. Det vore skönt att bo nånstans där man känner den här tryggheten. 
Att här bor alla som är som jag, här behöver jag inte vara rädd. 
Lukas. Jag tror att det alltid kommer finnas fördomar, så att då känner dom sig säkrare att bo 
tillsammans på ett seniorboende helt enkelt. 
Patrik. Inte nu inte. Ja, om tio år eller någonting. 
Annika. Det var inte riktigt för oss. Men det är bra att det börjar för någon, det måste nog vara 
så. 

 
För deras egen del, som lever öppet med sin sexuella identitet, upplever respondenterna inte 
att de har ett behov av något profilboende, åtminstone inte ännu. Däremot tas det upp viljor att 
bidra med erfarenheter och tankar om att samarbetet mellan könen skulle kunna underlättas i 
och med initiativet: 
 

Lars. Jo, ett sånt här boende. Hoppas att det händer något snart, medan jag ännu är pigg och 
rask och kommer ihåg vad jag heter och hur man ska tänka. Man skulle kunna få med några 
erfarenheter. 
Louise. Om det blir både bögar och flator i ett sånt där hus och kanske heterosexuella, så kan det 
möjligtvis hända att man då kan börja jobba tillsammans tjejer och killar. 

 
Det kommer även uttalanden om att dessa typer av initiativ är ett bra sätt att anpassa samhället 
på. Samtidigt finns en insikt om att även om äldre HBT-personer bor ihop, så behöver inte det 
nödvändigtvis innebära att målgruppen blir mindre diskriminerad:  
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Louise. Att det är schyst personal som inte är alldeles koko. 
Annika. Det kan ju finnas intoleranta människor på ett HBT-boende också. Någon som av en 
annan anledning hänger upp sig på något hos mig. 
Louise. Vill man åt en förändring måste man nästan vara militant och med det, och entreprenör 
som den där killen på Regnbågs-grejen. För vi var väldigt intelligenta och bra under alla åren i 
vårat Gaysol, men det var ingen som var entreprenör. Och vi hade Stockholms kommun med oss, 
som var positiva till det här med äldreboenden, men vi blev bara tjafsiga. 

 
Oavsett om Regnbågen är avsett för något yngre HBT-personer eller inte, kan 
respondenternas upplevelse av att initiativet inte är till för dem vara en konsekvens av 
ålderism. Efter att deras egna förslag har ignorerats gång på gång av organisationen så kan de 
ha dragit sig tillbaka och ställt in sig på sin aktuella situation, trots att nya förslag till 
förbättringar för målgruppen dyker upp. Att Regnbågen kommer att vara möjligt att söka sig 
till redan innan pensionsålder kan innebära att de som är äldre upplever att det finns en övre 
åldersgräns och därför inte fokuserar på dem, vilket är felaktigt. En respondent uttrycker en 
vilja att bidra med sina erfarenheter i planeringen av Regnbågen. Att inte ta tillvara på hans 
unika perspektiv skulle i så fall även det vara ett tecken på ålderism (Andersson, 2008). 
 
 

Utbilda och informera 
 
Ett pågående initiativ för att förbättra bemötandet av HBT-personer inom vården och 
omsorgen kallas HBT-certifiering. RFSL erbjuder företag av olika slag att bli utbildade och 
sedan certifierade. Certifieringen är ett tecken på att personalen i företaget arbetar på ett sätt 
som synliggör HBT-personer och kan tillgodose målgruppens behov (RFSL Stockholm, 
2010). I dagsläget har inte HBT-certifiering tagit fart inom vare sig hemtjänst eller olika 
boendeformer för äldre ännu, men initiativet är relevant att tas upp i samtalet med 
fokusgruppen: 
 

Lars. Ja, det är väl det bästa egentligen, att man utbildar folk. 
Patrik. Så dom får veta vad det handlar om. 
Lars. Därför är det bra med mycket utbildning och att det är så att samhället äntligen vaknar för 
våra särskilda behov. Att vi kan få särskilda vårdavdelningar, särskilda äldreboendeformer och så 
vidare. 

 
Samtalet utvecklas dock åt att tala om en idé att utveckla vad respondenterna väljer att kalla 
äldreinformatörer. Dessa informatörer ska bestå av äldre HBT-personer som på uppdrag av 
RFSL kan besöka äldreboenden och hemtjänstföretag och informera personalen och äldre om 
att målgruppen existerar och vad som erbjuds dem: 
 

Louise. Ingenting händer om vi inte sätter igång med det. Det ska vara såna här 
äldreinformatörer. 
Lukas. Och så borde man prata om det. Till exempel som skolinformation, vi borde alltså ha 
äldreinformation också. 
Annika. Som skolinformatörer, fast för äldre.  Jag tror man tar personalen först, att man har dom 
med sig först. Då uppfattas det kanske värre om det är en homosexuell som kladdar, men det kan 
ju en heteroman eller –kvinna också göra. Då klarar dom inte heterona, och hur ska dom då 
kunna klara homona? 
Louise. Och vissa boende är HBT och andra är heterosexuella. Och vad tycker du om det?, kan 
man fråga. Det handlar om att bearbeta, många har ju inte en chans. 

 
Genom att informera personalen kan deras rutiner bli mindre heteronormativa. Genom att 
informera andra äldre kan man förhoppningsvis hjälpa äldre HBT-personer som döljer sin 
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sexuella identitet att komma ut eller åtminstone erbjuda alternativ som kan tillgodose deras 
särskilda behov: 
 

Louise. Det kan ju vara skönt för en homosexuell man eller en flata att det kommer hem någon 
som är införstådd och har fått lite hum om att det inte är självklart att den här gamla damen eller 
herren är heterosexuell. Om de träffar någon som de känner att de kan prata med så tror jag att 
de gärna skulle göra det, men jag vet inte hur man bär sig åt. 

 
Heteronormen genomsyrar enligt teorin alla samhällsinstitutioner, inklusive äldreomsorgen. 
Det kan ske omedvetet, men som tidigare nämnt leder heteronormen till ett osynliggörande 
och för vissa individer till en känsla av skam (Ambjörnsson, 2006). Genom att synliggöra 
målgruppen kan omedvetet heteronormativa arbetsrutiner korrigeras för att underlätta 
situationen för äldre HBT-personer. Genom att bekräfta målgruppens existens på ett 
genomtänkt vis skulle det vara möjligt att öppna sinnena på både personal och äldre, vilket 
skulle leda till en ökad acceptans gentemot målgruppen. 
 
 

De dolda äldre HBT-personerna 
 
Eftersom alla respondenterna i fokusgruppen är öppna med sin sexuella identitet och somliga 
även engagerade i äldrefrågan, innebär det en mycket speciell situation. Det finns en stark 
vilja i gruppen att hjälpa de äldre HBT-personer som finns i samhället att komma ut. Att 
kunna leva öppet och vara sig själv anses vara mycket angeläget: 
 

Louise. Vi är mer mogna och säkra vi som sitter här. Det krävs ju att man tar sig fram till det här, 
så att man inte blir nedtryckt. Jag tror att vi som är så öppna som vi nu är, vi har lättare att tänka 
oss blandat och vi är inte så himla rädda. 
Lukas. Nej, men en annan sak det är att jag tror öppenheten överhuvudtaget är väldigt viktig. Ju 
öppnare man är, desto bättre är det ju. 
Annika. Jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger att ju öppnare man är, desto enklare är 
det. Man mår bäst när man är som man är har jag en heterosexuell väninna som brukar säga, och 
det stämmer ju verkligen. 
Louise. Men jag tänker på det här att det är inte alla som har klarat av att visa rakt ut vem dom 
är. Och många i min generation, jag har ju träffat på dom i Golden Ladies till exempel som tycker 
inte att: varför ska man behöva prata om att man är lesbisk? Jag känner mig ledsen för dom som 
inte ens för sig själva vågar vara det dom är. Vi behöver inte gå och vara rädda jämt och ständigt 
för att bli avslöjade. 
Annika. Som dom vi är. Bli sedda behöver ju alla. 
Patrik. Tyck som du vill, jag skiter i det! 
Annika. Bara man inte låter sig själv påverkas för mycket. 
Patrik. Ja, bli nedtrampad. Man får framhäva: Jag är den jag är! Vad du tycker struntar jag i. 

 
Samtidigt finns en förståelse för att somliga väljer att dölja sin sexuella identitet: 
 

Annika. Vi får inte säga: Ja, du är ju inte öppen så du får skylla dig själv, för så är det inte! Utan 
om man inte är öppen så beror det på omgivningens fördomar. 

 
Ett intersektionellt perspektiv på situationen ser på hur de båda maktstrukturerna från 
heteronormen och ålderismen konstruerar äldre HBT-personer. Ser man närmare på denna 
målgrupp finner man de som döljer sin sexuella identitet och de som är öppna med sin. 
Utifrån respondenternas uttalanden kan man uppleva att de som är öppna känner ett ansvar 
över dem som är dolda. Det skapas en form av vi-och-dem-relation där de dolda ses som 
svagare och behöver tas om hand. Då det skulle vara nästintill omöjligt att finna 
representanter för de äldre HBT-personer som döljer sin sexuella identitet, blir denna bild 
något ensidig. Det är fullt möjligt att vissa individer inte känner ett behov av att vara öppna 
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och inte upplever att de är diskriminerade, något som kan vara relevant att ha i åtanke (Lykke, 
2005). 
 
 

Heteronormativ biståndshandläggning 
 
En viktig del av att äldre HBT-personer ska kunna få sina särskilda behov tillgodosedda är att 
samhället ser att vissa individer har dessa behov. Det sista temat som tas upp i fokusgruppen 
handlar om hur respondenterna upplever att bemötandet och rutinerna ser ut med fokus på 
biståndshandläggningen och hur detta skulle kunna anpassas. Respondenterna anser att 
mycket behöver förändras och att heteronormen genomsyrar arbetsrutinerna. 
 

Louise. Och det här när man diskuterar om vården, trots att det har blivit mycket bättre på senare 
år för att RFSL har sålt utbildningar i HBT-kompetens, så finns det fortfarande ställen där 
personalen är ganska ovetande, dom tar för givet att alla är heterosexuella. Hur kan en 
homosexuell människa sitta och svara på heterosexuella frågor? Det är ju så! 
Lars. Det är den fysiska biståndsdelen som man undersöker, vilket behov man har. Och då är det 
ju bra om det framgår om man har familj och hur den kan se ut. Man tar för givet, om man nu är 
inne på sexlivet så förutsätts det att man har heterosexuella normativa samlag. 
Annika. Öppenheten är ju jätteviktig från båda håll. 

 
En viktig skillnad mellan till exempel hemtjänstpersonal och biståndshandläggare är att 
maktrelationen ser annorlunda ut. En biståndshandläggare måste vara medveten om sin 
maktposition för att kunna bemöta någon som ansöker om en insats på ett bra och 
professionellt vis. Om arbetet utförs på ett heteronormativt vis, innebär det ett osynliggörande 
av de äldre HBT-personerna. Osynliggörandet får större kraft på grund av 
biståndshandläggarens maktposition och känslan av diskriminering kan således bli starkare.  
       Vidare tas förbättringsmöjligheter upp, och framförallt talar man om hur man på bästa 
sätt ska kunna inhämta information om en persons sexuella identitet. Som tidigare nämnts 
anses öppenheten vara särskilt viktig om en partner finns med i bilden: 
 

Louise. Heterona, dom fyller snabbt i det här för det är heterofrågor. 
Annika. Man kan lirka lite. Då vågar man ett steg i taget. Men viktigt med dom här blanketterna: 
Är du gift med man eller kvinna? Till exempel att det kommer upp där, att det är tydligt. 
Lukas. Men det kanske är bra som du säger om det står att: Är du gift med man eller kvinna? Jag 
menar, dom som är heterosexuella: Jamen herregud, det kanske går det också då, och blir lite 
upplysta. 
Louise. Om man inte har ett vanligt heteroäktenskap, vad har man istället? Bra att ha på blankett 
för då vet man när den här mannen eller kvinnan kommer till sin partner att: Jaha, välkommen! 
Lars. En del kommer att reagera väldigt negativt på det, det är självklart. 
Annika. Och personalen kommer med dom blanketterna och vet att det kan komma upp så att man 
inte blir alldeles ställd och man förstår att det här är en homosexuell person. Det här med man 
eller kvinna, det är så neutralt. Det är det minst kränkande man kan göra. 

 
Respondenterna är överens om att rutinerna kring att inhämta personlig information om en 
individ präglas av heteronormen. Detta kan göra det svårt för äldre HBT-personer att komma 
ut. Den bästa lösningen anses i fokusgruppen vara att ändra standarden på frågorna, alltså att 
formulera sig på ett mer neutralt vis avseende den sexuella identiteten. Att 
biståndshandläggaren skulle kunna ha någon symbol på sig som visar på öppenhet gällande 
HBT-frågor anses också vara positivt. 
       Samtalet utvecklas till att handla om hur en förändring av arbetsrutinerna skulle kunna 
göras på ett så icke kränkande vis som möjligt. Vissa respondenter anser att det viktigaste är 
att äldre HBT-personer som lever dolt ges en chans att komma ut i samtalet, på bekostnad av 
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att somliga skulle bli upprörda av en sådan fråga. Rentav skulle frågan kunna upplysa 
människor om målgruppens existens, helt i linje med deras särskilda behov. 
 
 

Sammanfattning 
        
Respondenterna tycker att konceptet med ett profilboende med särskild inriktning åt HBT-
personer är positivt, särskilt om ett sådant boende skulle vara öppet även för andra äldre. De 
upplever dock att just initiativet Regnbågen inte är för dem, utan för något yngre och även för 
de äldre HBT-personer som döljer sin sexuella identitet och därför har ett behov av tryggheten 
som en sådan boendeform skulle innebära.  
       Angående HBT-certifiering anser respondenterna att det är ett bra steg att utbilda för att 
synliggöra målgruppen. De anser även att de själva är optimala för att informera om 
målgruppens existens och behov, och att detta bäst kan göras genom att åka runt bland landets 
äldreboenden och hemtjänstföretag.  
       Det finns en stark vilja i fokusgruppen att hjälpa de äldre HBT-personer som lever dolt, 
då respondenterna anser att livskvaliteten är högre för de som lever öppet. Det finns dock viss 
förståelse för att somliga individer kan vara bekvämare med att dölja denna del av sin 
identitet.  
       Gällande anpassningar av biståndshandläggningen anser respondenterna att behovet är 
stort, då arbetsrutinerna är heteronormativa. Den bästa lösningen skulle vara att ändra 
standarden på frågorna som ställs gällande en persons livssituation och göra dessa mer 
neutrala gällande den sexuella identiteten. Det finns en insikt i fokusgruppen att somliga äldre 
skulle kunna ta illa vid sig av en sådan förändring, men att det är ett pris värt att betala för att 
underlätta för äldre HBT-personer att komma ut i samtalet. En bonus skulle vara att även 
andra äldre upplystes om målgruppens existens. 
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7. Diskussion 
 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur dagens äldre HBT-personer upplever sin situation avseende 
omsorg i Sverige. Genom att finna respondenter som tillhör målgruppen och arrangera ett 
samtal kring ämnet mellan dessa, kommer unika erfarenheter och upplevelser till ytan. Som 
underlag till vad som skulle talas om inom denna fokusgrupp har tidigare forskningsresultat 
granskats, och utifrån dessa resultat har tre olika frågeställningar formulerats. Då forskning på 
ämnet nästan helt saknas i Sverige, är det motiverat att inspireras av vad forskning från andra 
länder har haft för fokus. 
 
 

Anser äldre HBT-personer att de har särskilda omsorgsbehov 
på grund av sin sexuella identitet? 
 
Tidigare forskning från USA, Kanada, Australien och Storbritannien har kommit fram till att 
målgruppen har särskilda behov på grund av deras historia som präglats av fördomar och 
diskriminering. Målgruppen är bortglömd, vilket leder till ett utanförskap. Detta stämmer 
överens med respondenternas uttalanden. De upplever också ett utanförskap, framförallt för 
att deras sexuella identitet inte har accepterats tidigare i deras liv. Detta har kommit till 
uttryck via bland annat uttalade fördomar, antingen mot respondenterna personligen eller mot 
andra HBT-personer i deras närhet. Den största uttalade oron gäller framtiden, om de någon 
gång blir skröpliga och mer beroende av omsorg. Det är då viktigt att ens partner kan vara 
närvarande och att de inte ska behöva skämmas och dölja sin kärleksrelation för någon. Som 
samhället ser ut idag, upplever respondenterna att den risken finns.  
       Detta resultat är viktigt att bejaka och möjligen relativt lätt att åtgärda. Det handlar om ett 
sätt att se på människor. Om det förutsätts att en individ är på ett visst sätt, och denna inte kan 
uppfylla förväntningen, leder det till att individen blir diskriminerad. I denna uppsats handlar 
det om heteronormen, att till exempel hemtjänstpersonal förväntar sig att de äldre personerna 
de går hem till är heterosexuella. Det behöver inte vara laddat med fördomar gentemot de som 
inte uppfyller denna förväntan, men det kan vara så. Risken finns, och oron för att bli utsatt är 
av den anledningen motiverad. I synnerhet med tanke på respondenternas tidigare 
erfarenheter, som har präglats av fördomar och diskriminering. Ingen äldre person bör behöva 
oroa sig för vad som skulle kunna hända om personal fick reda på att ens kärlekspartner är av 
samma kön, men resultaten visar att den oron i dagsläget finns bland äldre HBT-personer i 
Sverige enligt fokusgruppen i denna studie. 
       Förutom att respondenterna känner sig diskriminerade på grund av sin sexuella identitet, 
känner de sig diskriminerade av HBT-rörelsen på grund av sin höga ålder. Detta framkommer 
även i tidigare forskning och innebär att äldre HBT-personer blir diskriminerade från två 
maktstrukturer samtidigt. En skillnad är dock att denna diskriminering inte verkar leda till oro 
för målgruppen, utan till frustration. Enligt respondenterna har många initiativ och goda idéer 
inte getts uppmärksamhet på grund av att andra initiativ har prioriterats, men att dessa inte 
gynnar de äldre HBT-personerna. Förhoppningsvis uppmärksammas detta resultat av HBT-
rörelsen, att de yngre inser att cafékvällar två gånger i veckan inte är i närheten av att 
tillfredställa de äldre HBT-personernas särskilda behov. Mycket behöver åtgärdas och de 
äldre ska inte behöva göra det själva. 
       Enligt respondenterna, som alla är öppna med sin sexuella identitet, är de som lider mest 
och har störst behov av förändringar de äldre HBT-personer som döljer sin sexuella identitet. 



 27 

Respondenternas perspektiv är att dessa fallit offer för heteronormen och behöver hjälp och 
stöd med att komma ut. Eftersom de dolda äldre HBT-personerna inte är representerade i 
fokusgruppen, bör man dock till viss del förhålla sig kritiskt till dessa uttalanden. Det är 
möjligt att somliga inom denna grupp inte döljer sin sexuella identitet på grund av skam eller 
rädsla, utan har goda argument för detta val. 
       Slutligen inom denna frågeställning talas det i fokusgruppen om de äldre HBT-
kvinnornas särskilda behov, baserat på tidigare forskning som fokuserat på deras 
minoritetsställning inom målgruppen äldre HBT-personer. Resultatet från samtalet är att 
kvinnorna varit negligerade i samma utsträckning som i resten av samhället och att det 
förmodligen finns de som anser att äldre HBT-kvinnor har behov som skiljer sig från 
männens. I fokusgruppen finns dock inte den åsikten. Respondenterna menar att vissa mindre 
saker möjligen bör behandlas separat, men att de särskilda behoven är mer lika än olika och 
att ett samarbete mellan könen därför vore det bästa sättet för att få dessa behov tillfredställda. 
 
 

Vad tycker äldre HBT-personer om de initiativ som utvecklas 
för att tillfredställa deras särskilda behov? 
 
USA, Kanada, Australien och Storbritannien har kommit längre gällande initiativ för att 
tillfredställa målgruppens särskilda behov, framförallt gällande boendefrågan. I Sverige är 
detta i dagsläget på idéstadiet. Respondenterna i fokusgruppen är positivt inställda till idén 
och anser att det finns ett behov. De är dock tydliga med att boendet bör vara öppet för alla, 
inte bara HBT-personer. Vissa anser att om så är fallet, vore det som att dölja sin sexuella 
identitet igen. De upplever att boendet visserligen skulle kännas tryggt på insidan, men att det 
utifrån skulle kunna bli utpekat som avvikande om endast HBT-personer skulle ha tillgång. 
Då ett accepterande av deras sexuella identitet från samhället är det främsta särskilda behovet 
som respondenterna uttrycker, skulle den typen av boendeform snarare strida mot behovet.  
       Det finns en förståelse för att vissa äldre HBT-personer skulle vara i behov av den 
trygghet som initiativet Regnbågen skulle erbjuda. Respondenterna upplever dock att de inte 
har det behovet själva, åtminstone inte i dagsläget. De har alla levt öppet med sin sexuella 
identitet i samhället under lång tid och vägrar låta sig tryckas ner av de fördomar som ibland 
riktas mot dem. Om de däremot skulle bli svagare med åldern och inte orka stå emot dessa 
fördomar, kan Regnbågen kännas mer aktuellt. Ännu en gång blir det tydligt att 
respondenterna delar upp sin egen målgrupp i de öppna och de dolda, där de öppna kämpar 
för att de dolda ska få en tillvaro där även de kan vara öppna eller åtminstone trygga. Det hade 
varit intressant att ta reda på hur någon som identifierar sig som dold äldre HBT-person 
upplever situationen, men att finna dessa personer och få dem att prata om dessa känsliga 
teman är svårt. 
       En annan orsak till varför respondenterna upplever att Regnbågen inte är något för dem är 
deras ålder. Då initiativet till en början ska vara ett så kallat servicehus, kommer detta 
innebära att man skulle kunna ansöka om plats redan innan pensionsålder, vilket deltagarna i 
fokusgruppen verkar tolka som en övre åldersgräns. Det får en att undra hur många andra 
äldre HBT-personer som tolkat situationen på det viset, då det skulle kunna leda till att de 
äldre som har ett större behov skulle ge de yngre förtur genom att inte ansöka om plats. 
       Gällande HBT-certifiering och andra former av utbildning för att synliggöra äldre HBT-
personers särskilda behov, är respondenterna mycket positivt inställda. De anser att utbildning 
är det bästa sättet att nå förändring för målgruppen och att de själva är de optimala utbildarna 
på området på grund av sin erfarenhet och faktumet att de är öppna med sin sexuella identitet. 
Även detta är något som HBT-rörelsen förhoppningsvis tar till sig av, att intresserade 
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personer med erfarenhet redan finns inom organisationen och att mycket skulle kunna uppnås 
med ett rimligt ekonomiskt stöd. 
 
 

Upplever äldre HBT-personer att det finns komplikationer 
gällande biståndshandläggningen? 
 
Tidigare forskning menar att trots att det kan kännas fel att ta upp frågan om en persons 
sexuella identitet i ett samtal, så måste man ha i minnet att om man undviker det så osynliggör 
man en hel målgrupp. Respondenterna anser att arbetsrutinerna gällande inhämtandet av en 
individs personliga information genomsyras av en heteronorm. De upplever att det inte 
erbjuds någon möjlighet till att tala om för biståndshandläggaren att man är något annat än 
heterosexuell.  
       Det ska inte behöva vara upp till den äldre HBT-personen själv att avgöra om den 
sexuella identiteten är relevant. Det bör uppmärksammas i samtalet på ett väl avvägt vis. I 
framtiden kan denna information möjligtvis ge tillgång till insatser som anpassats för att 
tillfredställa målgruppens särskilda behov. Oavsett bör tillfälle ges i samtalet, vilket det inte 
alls gör i dagsläget enligt respondenterna. Genom att ändra rutinerna till ett mer neutralt 
arbetssätt skulle det även kunna leda till att andra äldre blir upplysta om målgruppens existens 
och särskilda behov. 
 
 

Metodens för- och nackdelar 
 
Valet att utföra intervjuerna med respondenterna i en fokusgrupp förde med sig ett flertal 
fördelar. Att fokusgruppen utförs i en miljö som deltagarna är bekväma i är även det 
fördelaktigt. Synpunkterna och erfarenheterna som kommer fram i samtalet gäller en del av 
respondenternas liv som skulle kunna vara svåra för dem att prata om. Genom att sitta i en 
grupp med personer med liknande erfarenheter blir detta troligen lättare att prata om. 
Dessutom kan det ge vissa av respondenterna nya sätt att se och förhålla sig till händelser i 
deras liv. Således är samtalet mer känsloladdat och uttalandena mer målande än om 
intervjuerna till exempel hade utförts enskilt med respondenterna, vilket skulle ha kunnat göra 
dem mer restriktiva och reserverade gällande ämnet. Detta hade troligen påverkat 
resultatbilden negativt och gett både intervjuaren och respondenterna en mindre stimulerande 
upplevelse än den vi fick via fokusgruppen.  
       Avsikten var ursprungligen att ha två fokusgrupptillfällen, där ena gruppen skulle bestå 
av kvinnor och den andra av män. En oro var att de kvinnliga deltagarna inte skulle ges 
tillräckligt med utrymme att uttala sig i en blandad grupp, men lyckligtvis är så inte fallet. 
Snarare var nog en blandad grupp bättre, då det i samtalet skapas en vilja till samarbete 
mellan könen och ger en bild av att varken de kvinnliga eller manliga deltagarna vill att 
grupperna ska umgås så segregerat som de i dagsläget gör. 
 
 

Resultatets avgränsningar och förslag till vidare forskning 
 
Resultatet baseras på de erfarenheter och synpunkter som sex äldre HBT-personer har. Detta 
innebär att vissa avgränsningar bör tydliggöras, eftersom resultatet kanske inte är 
generaliserbart på alla äldre HBT-personer i Sverige. Vissa avgränsningar har redan nämnts, 



 29 

till exempel att respondenterna alla identifierar sig som öppna med sin sexuella identitet. Det 
vore därför intressant att ta reda på vilka behov som dolda äldre HBT-personer upplever att de 
har. Denna målgrupp är dock mycket svår att få kontakt med. 
       En annan avgränsning som redan har nämnts är respondenternas inställning till likheter 
och skillnader i behov beroende på kön. Om denna studie hade baserats på ett resultat från två 
könsuppdelade fokusgrupper så kan resultatet ha sett annorlunda ut.  
       Vidare är en annan viktig avgränsning att ingen av de sex respondenterna identifierar sig 
som transperson. Detta innebär att även transpersoner kan ha behov som skiljer sig från de 
som respondenterna talar om. I denna studie används trots detta begreppet HBT-personer för 
målgruppen, då tidigare forskning har visat på stora likheter avseende erfarenheter och 
särskilda behov inom målgruppen. 
       Samtliga respondenter lever idag i Stockholm. Det kan således se ut på ett annat sätt i 
andra delar av landet, särskilt utanför storstäderna. Religion är bara ett exempel på en skillnad 
mellan storstad och glesbygd som kan innebära avgörande skillnader både i de äldre HBT-
personernas syn på sig själva och i de övriga invånarnas syn på sexuell identitet. 
       Baserat på dessa avgränsningar föreslås, förutom ytterliggare forskning på öppna äldre 
HBT-personer i storstäder, även forskning på målgruppen i övriga delar av landet. Studier 
med fokus på möjliga skillnader mellan könen, på transpersoner och om det är möjligt även 
studier med dolda äldre HBT-personer. 
       Det vore även intressant att undersöka hur de särskilda behoven kommer att förändras 
med tiden. De HBT-personer som idag är yngre har i många avseenden en större vana att 
synas med sin sexuella identitet och kräva att samhället anpassar sig efter deras behov. Det är 
av den anledningen mycket troligt att behoven delvis kommer att tillfredställas och ändras 
relativt mycket för varje decennium. 
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9. Bilaga 
 
 

Tema 1. Särskilda behov på grund av sexuell identitet 
 
Anser ni att era livslopp skiljer sig på grund av er sexuella identitet? 
 
Är det vanligt i gruppen att man inte har pratat om sin sexuella identitet under sin uppväxt?  
 
Hur känner ni att er sexuella identitet har präglat åldrandet? 
 
Har ni några förväntningar på hur hjälpen skulle kunna se ut i framtiden? 
 
Tror ni att behovet kommer att skilja sig om man ser på nästa generation HBT-personer, när 
de blir äldre?  
 
Hur tänker ni om övriga äldre HBT-personer, där somliga inte har vågat komma ut?  
 
 

Tema 2. Åsikter om initiativ under utveckling 
 
Känner ni till planerandet av seniorboendet Regnbågen? Tanken är att det ska vara ett 
seniorboende till en början, men troligen kommer andra boendeformer även att komma 
senare. Ser ni ett behov av särskilda HBT-boenden?  
 
Om du en dag skulle vara i behov av att bo på ett äldreboende, skulle du då föredra att bo på 
ett med HBT-inriktning? 
 
Skulle det vara bättre med uppdelade HBT-boenden för män och kvinnor?  
 
HBT-certifiering är en utbildning som man erbjuder via RFSL att utbilda olika typer av 
företag inom vård och omsorg att synliggöra HBT-personer så man kan se vilka behov som 
kan finnas. Vad tycker ni om initiativet? 
 
Har ni några andra idéer på andra initiativ? 
 
 

Tema 3. Biståndshandläggning 
 
Har någon av er erfarenhet av att träffa en biståndshandläggare för att ansöka om någon form 
av insats? 
 
Om man tänker på den information som biståndshandläggarna måste inhämta; personlig 
information, hälsotillstånd och så vidare. De frågar om saker som partner men inte om sexuell 
läggning. Bör de göra det? 
 
På vilka sätt anser ni att man skulle kunna anpassa handläggningen så den blev mindre 
heteronormativ? 
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Upplever ni att det finns så pass stora skillnader mellan homosexuella män och kvinnor att 
man helt bör sära på målgrupperna? 


